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Zákamenné má novokňaza
Jozefa Floreka
… Zbav ma všetkého, čo mi prekáža na ceste k Tebe, a daruj mi všetko, čo mi na tejto ceste pomôže …
Veriaci majú takých kňazov, akých si vymodlia, spomína stará múdrosť. Po nedeli 20.
júna 2004 by sme teda mohli povedať, že Zákamennskí farníci sa za kňazské povolanie modlia
úprimne a dobre. Veď práve v spomínanú nedeľu

20. 6. 2004 Novokňaz Jozef Florek počas primičnej svätej omše v kostole Nanebovzatia Panny
Márie v Zákamennom
E-FOTO M. IGLÁR

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie Tu smerovali prvé kroky novokňazy Jozefa, aby tiež tu začal
svoje kňazské povolanie
E-FOTO Ing. V. BRIŠ

odslúžil svoju primičnú svätú omšu vo farskom
kostole v Zákamennom novokňaz Jozef Florek.
Stal sa tak už druhým kňazom v priebehu siedmých rokov, ktorý je rodákom z našej obce. Tiež
však bolo počuť starších ľudí, ktorí s povzdychom
hovorili „či sa takejto slávnosti ešte dožijeme.“
Nuž teda len modlitbou a prosbou za nových
a dobrých kňazov môžeme dúfať a veriť, že sa
takejto slávnosti v našej obci dožijeme a aby si
motto, ktoré si novokňaz Jozef zvolil, zobrali za
svoje aj ostatní veriaci.
Marián Iglár

Obecné zastupiteľstvo privítalo novokňaza
Obecné zastupiteľstvo (OZ) zasadalo 25.
júna 2004 v zasadačke OcÚ Zákamenné. Prítomných bolo 9 poslancov; 2 sa ospravedlnili. Ako hostia boli na zasadnutie OZ pozvaní
Mgr. Emil Revaj, riaditeľ ZŠ Jána Vojtaššáka
s MŠ v Zákamennom, MUDr. Klement Gajdoš, zubný lekár v Zákamennom; Jozef Florek,
novokňaz a Ing. Emil Gonšor.
Starosta osobitne privítal Jozefa Florka –
novokňaza, nášho občana a v mene všetkých
poslancov mu zablahoželal k prijatiu kňazského stavu, poprial mu veľa trpezlivosti, horlivosti a porozumenia od budúcich farníkov v jeho prvej farnosti ako kaplánovi v Žakovciach.
Mgr. Emil Revaj, riaditeľ ZŠ predniesol správu o činnosti Základnej školy Jána Vojtaššá-

ka a MŠ za školský rok 2003/2004. Správu OZ
vzalo na vedomie. Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce mal kritickú pripomienku k organizácii MDD. Deň detí sa slávil individuálne v triedach – v niektorých len zmrzlinou; česť výnimkám – aj výletom do prírody. Navrhol vrátiť sa
k niekdajším celoškolským akciám so súťažami a hudbou, resp. gulášom. Riaditeľ školy reagoval na túto kritickú pripomienku odôvodnením, že zorganizovať akciu pre 1000 detí je veľmi problematické aj z hľadiska priestorového
– a pri takom množstve žiakov je problematické zabrániť ich vstupu na súkromné pozemky.
Mgr. Bernaťák, zástupca starostu, konštatoval,
že pri takých akciách postráda aktivity zo strany ZRPŠ.
Pokračovanie – s. 3

Takto momentálne vyzerá priestor pred farským
kostolom, kde sa prevádzajú rôzne stavebné práce úpravy priestranstva
E-FOTO M. IGLÁR
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PRVÁ MEDZINÁRODNÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE
Takto honosne nazvali športový deň, ktorého sa zúčastnili reprezentanti škôl Zákamenné a Novoť, zmerajúc si sily s Poľskou družobnou školou.
Pozrime sa priebeh tohto podujatia očami jednej z účastníčok.

Prvá medzinárodná olympiáda mládeže
Jednou z obľúbených tradičných disciplín bolo aj preťahovanie lanom
E-FOTO M. IGLÁR
Prvý jún bol deň, na ktorý sme
sa všetci veľmi tešili. Áno, bol to
práve Deň detí, preto pán riaditeľ a učitelia našej školy aj s pánom starostom pripravili spolu
s poľskými učiteľmi v Poľsku pre
nás mládež malé prekvapenie. To
prekvapenie bolo v podobe športového dňa, na ktorý boli vybraní najlepší športovci, volejbalistky z našej školy, ale aj mažoretky
a folklórny súbor Kamenčan. Spolu s touto našou mládežou išli aj
deti z Novote. Okrem žiakov tu bolo aj hojné zastúpenie učiteľov. Bol
to samozrejme pán riaditeľ Emil
Revaj, pán učiteľ Kulo i pán riaditeľ
Paták. Okrem nich tam išiel s nami
aj pán starosta Milan Vrábeľ.
Deti, ktoré boli na túto akciu
vybrané, sa veľmi tešili, kedy už
príde spomínaný 1. jún. Ale aj pre
túto radosť sme museli podstúpiť
menšie muky. Na deň s veľkým
D sme museli vstávať asi o piatej
hodine. V autobuse sme sedeli po
traja na jednej sedačke, aby sme sa
všetci zmestili. Pán starosta išiel
pred nami na aute. Cesta tam trvala približne tri a pol hodiny. Cez
hranice s Novoťou sme prešli bez
problémov, a potom nás čakala
ešte dlhá cesta do mesta Sewsrec.
Začiatok mal byť o 10.30 hod
a my sme prišli asi o 9.45. Neviem,
ako ostatní, ale ja som si myslela,
že to bude obyčajná telocvičňa ako
u nás. Ale keď nám autobus odstavili pri obrovskej hale, tak som
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

zmenila názor, ale to bol len pohľad zvonku. A vo vnútri? To bolo proste nádherné. Bola to obrovská budova, v ktorej bola tribúna,
sauny, sprchy a podobné veci. Potom sme si už išli všetci sadnúť do
tribúny a pozerali sme sa na obrovské ihrisko, na ktorom bola zapichnutá vlajka EÚ. Začiatok bol
asi o desiatej hodine a o úvod sa
postaral sprievod z obidvoch hráčov ihriska. Na jednej strane vlajka Slovenska a na druhej strane
vlajka Poľska. Sprievod tvorili futbalisti Poľska, Slovenska, 3 tanečné skupiny z Poľska a novotskí volejbalisti. Po sprievode zapichli
našu aj ich vlajku ku vlajke EÚ.
Ako prvý krok tejto tzv. Spartakiády utvorili naše mažoretky. Po
ich vystúpení nastúpili futbalisti
na ihrisko. Z našej školy tam mali
zastúpenie Martin Polťák a Tomáš
Michaliga. Ostatní boli z Novote. Chlapcom sa na futbale nedarilo a prehrali. Po starších žiakoch nastúpili mladší žiaci, ktorí
boli všetci z Novote a tí tiež prehrali. Týchto starších a mladších
žiakov sme my volejbalistky spolu s pánom riaditeľom Revajom
a starostom Vrábľom a ostatnými
povzbudzovali na tribúne. A medzitým, ako boli prestávky, sme
sa spoznali s troma Poliakmi, ktorí si nás hneď obľúbili. Potom sme
sa s nimi rozprávali a neskôr sme
sa išli pripravovať na volejbal, lebo
náš čas sa blížil a všetky sme boli

veľmi nervózne. Rozcvičovať sme
sa išli vonku na ihrisko, ale neboli sme tam dlho, pretože asi o 10
minút prišiel po nás náš tréner Kulo, aby sme si obliekli dresy Colorspolu z Novote a išli na ihrisko. Ja
som mala dres Siemens, pretože
som bola kapitánka. Dresy Colorspolu si obliekli Daniela Murínová, Anna Gonšorová, Majka Baleková, Marcela Belicajová a Monika Kvaková. Na striedačke, ktorú
sme nevyužili, sedeli Ivana Kostolňáková a Kristína Večerková.
Keď sme prišli na ihrisko, tak sa
nám zdalo byť väčšie. Začiatok hry
bol asi najhorší, ale potom sa to už
upokojilo. Čo nás všetkých najviac
tešilo, bolo povzbudzovanie nášho
pána riaditeľa Revaja, ktorý skoro
prišiel o hlas. Prvý set sme vyhrali 25:17 a druhý už bol menší rozdiel, ale tiež sme ho vyhrali 25:
19. Keď sme skončili, pán riaditeľ prišiel ku nám a s každou si tľapol. My sme boli tiež veľmi rady, že
sme to vyhrali. Po zápase sme sa
spoznali i s chalanmi z Poľska. Potom bolo odovzdávanie cien a museli sme ísť dovnútra si nastúpiť.
Ako prvých oceňovali futbalistov.
Čiže, keď sme boli iba my a Poliaci, skončili na 2. mieste a získali pohár. Mladší žiaci sa umiestnili takisto. Potom sme prišli na
rad my – vo volejbale sme mali 1.
miesto a získali sme krásny pohár.
Poľky boli druhé. Po odovzdávaní
cien nasledovalo fotografovanie

so všetkými cenami, ktoré sme vyhrali, a pózovali nám aj pán riaditeľ a pán starosta.
Neskôr sme sa vybrali na autobuse do druhej školy, kde sa ešte konali atletické súťaže. Po obede nasledovali súťaže. Prvá disciplína bola preťahovanie lanom.
Dievčatá sa umiestnili na 2. mieste a chalani na 3. mieste. Nasledoval skok do diaľky. Lucia Hladeková skončila na 1. mieste, Lucia
sa v behu na 60 m umiestnila tiež
na 1. mieste. Neskôr bol beh na
1000 m chalani, kde súťažil Martin Polťák, ale toho sfaulovali a nemohol ďalej pokračovať. Po týchto pretekoch nasledovala 1000 m
– dievčatá, ale bolo zastúpené len
Poľsko. Preteky sa skončili a my
sme sa tešili na sľúbenú diskotéku,
ktorú robila poľská mládež priamo
v škole. Na diskotéke bolo parádne, ale čas bežal ako voda, prišlo
8 hod. večer a my sme museli domov. Na rozlúčku sme im zaspievali pesničku Goralu. Rozlúčili
sme sa s kamarátkami a nastúpili
do autobusu. Keď autobus naštartoval všetci boli „nastúpení“ na
oknách a kývali Poliakom. Cesta naspäť bola sálavejšia, pretože každý bol naladený z diskotéky
a ešte ku koncu sme sa zoznámili
i s Novoťanmi. Potom sme sa s nimi celou cestou rozprávali. Cesta ubehla rýchlo. Bol to nádherný
deň, ktorý sa len tak nezažije.
Mária Jurigová

Prvá medzinárodná olympiáda mládeže
Pre spomienkovú fotografiu zapózovali predstavitelia samosprávy,
školstva a kultúry družobných obcí
E-FOTO M. IGLÁR

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 privítalo novokňaza
Dokončenie – s. 1
MUDr. Klement Gajdoš, zubný lekár v Zákamennom predložil
OZ žiadosť MUDr. Revaja, zubného lekára, ktorý má záujem o zriadenie druhej zubnej ambulancie
v Zákamennom, o pôžičku na jej
spolufinancovanie. Náklady na
jej zariadenie činia cca 500 tis. Sk.
OZ vzalo žiadosť MUDr. Revaja na vedomie a starosta požiadal
MUDr. Gajdoša o podrobnú kalkuláciu na zariadenie ambulancie.
Ing. Emil Gonšor požiadal obec
o odstúpenie od žiadosti o kúpu pozemku na VÚB od COOP Jednota
SD Námestovo. Pozemok tvorí súčasť objektu, ktorý chce Ing. Gonšor vybudovať a ktorý má slúžiť ako
Centrum turistických služieb. Obec

má záujem o pozemok z dôvodu
vybudovania verejného parkoviska. Po prejednaní OZ odsúhlasilo odstúpenie časti pozemku pre
Ing. Emila Gonšora za podmienky,
že bude obvodný úrad, odbor dopravy a Slovenská správa ciest súhlasiť s rozšírením cesty pre možnosť parkovania klientov VÚB.
OZ schválilo doplnok k VZN
o miestnych poplatkoch. Ruší sa
paušálny poplatok 80 Sk na občana za likvidáciu pevného domového odpadu. Schválila sa cena
za vývoz 1 litra PDO – 0,40 Sk/
1nádoba na PDO 110 litrov. Podľa
VZN o likvidácii odpadov je každá
domácnosť povinná mať prihlásenú nádobu na PDO a vybrať si ľubovoľný cyklus vývozu PDO.

„Ešte tam bývate krátko, aby ste mali riadnu cestu“: tak, tento výrok už
neplatí – a novému asfaltovému povrchu sa určite potešili občania ulice
v časti Špitáľ
E-FOTO M. IGLÁR

Počas zasadnutia OZ 26. 6. 2004 starosta privítal novokňaza Jozefa Floreka a zároveň sa s ním v mene prítomných rozlúčil; želajú všetko dobré na
svojom pôsobisku
E-FOTO M. IGLÁR
Starosta informoval poslancov o akciách, ktoré prebehli od
ostatného zasadnutia. Dobudovala sa cesta na Kalváriu s prispením sumy 350 tis. Sk z rezervy vlády SR, zrekonštruovala sa miestna komunikácia k individuálnej
bytovej výstavbe, obvodné zdravotné stredisko v hodnote 430 tis.
Sk, asfaltujú sa chodníky prepájajúce školské budovy – 240 tis. Sk,
buduje sa cesta k futbalovému ihrisku, dokončuje sa rekonštrukcia budovy starého obecného úradu, uskutočnil sa prevod energetických stavieb v obci do majetku
SSE, z dôvodu vrátenia finančných prostriedkov, ktoré obec preinvestovala do týchto stavieb – ide
o čiastku 2 100 000 Sk. Zakúpil sa
traktor – 282 tis. Sk, nainštalovala

sa nová rozhlasová ústredňa obecného rozhlasu – 158 tis. Sk a ozvučenie cintorína – 50 tis. Sk. Uskutočnilo sa jednanie s Biskupským
úradom v Spišskej Kapitule o vysporiadaní pozemkov pod kúpaliskami a časti Farský Briežok,
začalo jednanie s tvorcom územného plánu obce o jeho dokončení, resp. o tvorbe nového územného plánu.
Prejednali sa aj žiadosti občanov o predložení petície obecnej
rade policajnému zboru, DI Dolný Kubín o zavedení prikázanej
rýchlosti časťou Poriečie z dôvodu častých dopravných nehôd, doriešenie prenájmu ubytovacích zariadení sociálnej výpomoci, odmena žiakom za zber plastových
–OcÚ
fliaš a iné.

Najčastejšie sťažnosti občanov: rozhlas, osvetlenie a smeti
Už tretie volebné obdobie trápi občanov Zákamenného niekoľko
problémov, ktoré sa mali riešiť medzi prvými – hneď po osemdesiatom
deviatom. A tak, kým sa vtedy volení
učili používať okrúhle razítko, obec
prepadávala. Dnes je zaujímavé
sledovať ľudí, ako vybiehajú na svoje vytipované miesta na dvore, ceste,
či na roli, keď zaznie hudba z obecného ampliónu. Ako v sedemdesiatych rokoch. Každý sa snaží čo najviac porozumieť vysielaniu obecného
rozhlasu, eliminujúc prekrytie zvuku, hlasitosť reproduktora, či vôbec
jeho funkčnosť. A to málokto vie, že
obec vlastní novú rozhlasovú ústredňu. Ale, „dočkaj času ako hus klasu“ – a raz to všetko bude fungovať...
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

S osvetlením obce je to ako so
smerovkou na aute: raz svieti – zase nesvieti, ale inak je všetko v technickom poriadku. Aspoň má niekto
čo robiť.
Horšie to však vyzerá s čistotou
obce. O týchto veciach sa popísalo už
veľa papiera a ešte popíše – ale efekt
minimálny. Znovu a znovu sa objavujú nelegálne skládky pevného domáceho odpadu – tak, ako vznikali aj v minulom období s názornou
ukážkou starostu. Najhoršie na veci
je však to, že ani dnes nedokáže vedenie obce v plnej miere zabezpečiť čistotu dôležitých priestranstiev obce.
Medzi jednu z mála atraktivít turistického záujmu, ktoré môže obec
návštevníkom ponúknuť, je aj far-

STOLÁRSTVO

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

kať na najbližší väčší sviatok, alebo
odpust. Veď za tieto a s tým spojené služby platia všetci občania Zákamenného.
mariániglár

Takto preplnené kontajnery umiestnené medzi cintorínmi, čakajú
týždne na svoje vyprázdnenie
E-FOTO M. IGLÁR

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

ský kostol Nanebovzatia Panny Márie a Kalvária. Turisti, mariánski
pútnici, náhodní cestujúci či zahraniční návštevníci, ktorí sa rozhodnú spomínané miesta navštíviť, nemôžu si nevšimnúť „skvost“, ktorý
sa nachádza medzi novým a starým
cintorínom. Sú to dva večne preplnené a zapáchajúce kontajnery určené na odpad z cintorínov. Vďaka
patrí tým, ktorí po čistení a skrášlení hrobov či priestorov na cintoríne
odkladajú odpad do určených kontajnerov a nerozhadzujú ho po voľných plochách. No pozornosť zasluhujú tí, ktorí ich zneužívajú pre svoj
domový odpad. Povinnosťou kompetentných by malo byť pravidelné vyprázdňovanie kontajnerov – a neča-

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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Prázdniny a bezpečnosť na cestách
„Konečne prázdniny!“ Toto
je tá najčastejšia veta, ktorú počuť z úst školákov. Konečne pokoj
od školy, učiteľov, úloh a rôznych
povinností súvisiacich s priebehom školského roka. Niektoré deti majú už prázdniny dopredu naplánované: kam presne pôjdu, čo
budú robiť – a iné odpovedajú, že
ešte nevedia – proste len tak, na
prázdniny. Ale žiadne nezostane sedieť doma. Proste vyjde aspoň na dvor, či na lúku alebo do
lesa. A niektoré na cestu. Je samozrejme rozdiel, na akú cestu:
či je to cesta za domom, slepá ulica, obecná ulica alebo frekven-

tovaná štátna cesta. Stačí chvíľa
nepozornosti – a nešťastie je nablízku.
Každý rodič, ktorému záleží
na zdraví svojho dieťaťa, učí ho
správnemu správaniu sa na ceste – či ide peši, alebo na bicykli.
O to isté sa snažia učitelia v škole – vysvetliť, ako prechádzať cez
cestu, po ktorej strane sa chodí,
keď nie je chodník a ako cez prechod pre chodcov. Zrazu nastáva
problém – dieťa si vykračuje po
jedinom vybudovanom chodníku
pre chodcov a na jeho konci očakáva vyznačený prechod na druhú stranu
Marián Iglár

Zvyk je železná košeľa
Toto príslovie sa dá použiť snáď
v každej oblasti. Pre mňa sa stalo aktuálnym v cestnej doprave po obecných komunikáciách. Keď nastal
problém s dopravným značením na
obecných cestách, vedenie obce ho
vyriešilo šalamúnsky, a to odstránením nevyhovujúcich dopravných
značiek. V podstate sa nič nestalo
a všetko je podľa predpisu, akurát sa
pozabudlo na zvyk. Domáci vodiči
majú dlhé roky v hlave zakódova-

né cesty, križovatky a značky a prechádzajú ich takpovediac po pamäti, naslepo. A tu je kameň úrazu. Na
väčšine obecných križovatiek začalo platiť pravidlo pravej ruky. Azda
najproblémovejšou sa zdá križovatka pri novom obecnom úrade. Nejeden z vodičov má už svoju
skúsenosť. Takže zvýšte svoju pozornosť aj na obecných komunikáciách, pokiaľ sa situácie nezmení.
Marián Iglár

Stretnutie zdravotne postihnutých
Býva už krásnou a milou tradíciou v obci Zákamenné, že vedenie obce sa stretáva aj so zdravotne postihnutými občanmi.
Tak tomu bolo aj 2. mája 2004,
keď v kultúrnom dome obce stretli
zdravotne postihnutí občania na
výročnej členskej schôdzi ZO-ZZPO, ktorá je tu založená a má 92
členov. Avšak i ďalší sa do nášho
združenia hlásia, pretože sociálnym poradenstvom získavajú vedomosti o uplatňovaní si dávok
sociálnej pomoci na kompenzáciu
zdravotného postihnutia.
Zákon o sociálnej pomoci 195/
98 sa často mení, novelizuje, dopĺňa a tak k tomu došlo aj od 1.
2. 2004 zákonom č. 45/041 došlo
k zmenám v poskytovaní dávok
sociálnej pomoci.
Žiaľ, je len smutné, že tieto zmeny najviac postihujú tú najslabšiu
sociálnu skupinu ľudí – zdravotne
postihnutých občanov.
Vedenie obce, osobitne p. starosta obce Ing. Milan Vrábeľ,
ktorý sa tohto stretnutia osobne zúčastnil, veľmi trápia prob-

lémy a ťažkosti týchto spoluobčanov a snaží sa ich riešiť. Touto
cestou chceme sa mu poďakovať i
za to, že v dnešnej zložitej finančnej situácii vždy vie nájsť finančné prostriedky na podporenie aktivít ZO-ZZPO, za čo mu patrí náš
obdiv, uznanie a trvalá úcta.
Srdečne ďakujeme aj Výkonnému výboru ZO-ZZPO p. Jozefovi
Florekovi, p. Viktórii Sekerášovej,
p. Tomášovi Večerekovi, aj ďalším
funkcionárom za všetko, čo robia
v prospech tých, ku ktorým životný
osud nebol priaznivo naklonený.
Ďakujeme im aj za to, že nás pozvali na toto stretnutie Základnej
organizácie Združenia zdravotne
postihnutých Oravy, kde sme tu
medzi seberovnými prežili niekoľko vzácnych a príjemných chvíľ.
Srdečná vďaka Vám za vysoko
humánnu prácu, ktorú vykonávate nezištne bez nároku na akúkoľvek odmenu pre tých, ktorí čo najviac potrebujú – sú to ťažko zdravotne postihnutí občania.
Marta Bakošová, tajomníčka
ZZPO, Ústredie Tvrdošín

Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62

Človek človeku je najbližší vtedy, keď
sa s ním podelí o radosť...
Prostredníctvom podujatí, ktoré
organizujeme v našej MŠ počas
školského roka, sa snažíme učiť deti
pozitívne hodnotiť druhých a postupne prijímať odlišnosť druhých
ľudí – aj zdravotne postihnutých.
Aj v tomto školskom roku viedli
kroky našich škôlkárov na návštevu
k chovancom ÚSS na Vyšnom konci, v decembri a v máji. Pásmom
piesní, básní, tančekov a hrou na
flaute sa nám podarilo vytvoriť
príjemnú atmosféru, rozosmiať,
roztlieskať všetkých prítomných
a my sme sa mohli potešiť z radosti

Deň matiek

Mama je prvé slovo, ktoré dieťa
vysloví po narodení. Je jedno z prvých slov, ktoré sa žiak v škole naučí čítať a písať. V živote človeka sa
toto slovo nespočetnekrát vysloví či už v radostiach alebo bolestiach. Mama je vždy našou oporou
tak v myšlienkach, ako aj v skutočnosti. Úctu a vďaku za všetko, čo
pre nás mamy a staré mamy ro-

druhých. Pretože deti obľubujú
neustále niečo nové, pripravili sme
pre ne rôzne akcie a exkurzie (beseda s ekológom, návšteva pekárne,
rybníka, rezbára p. Vajáka, pamätnej izby biskupa J. Vojtaššáka,
súťaže v speve, recitácii, výtvarné
súťaže s účasťou v Poľsku a iné.)
Bodkou na záver školského roka
bolo naše vystúpenie v kostoloch
s pásmom ďakovných piesní a básní
pod názvom „Ďakujem Ti Pane Bože“, ktoré z detských úst zneli čisto
a úprimne.
Kol. MŠ Zákamenné Oravice

bia a urobili, sme prejavili 10. mája 2004 pri príležitosti osláv Dňa
matiek v KD Zákamenné o 15.00
hod. O bohatý kultúrny program
sa postarala Mgr. Zuzana Demková a o malé občerstvenie a karafiáty zasa OcÚ Zákamenné. Týchto
osláv sa zúčastnilo vyše 200 matiek, čo je chvályhodné.
Viktória Sekerášová

Neprehliadnite držitelia ZŤP
Ste držiteľom preukazu ZŤP?
Máte možnosť získať úľavu na
koncesionárskych poplatkoch za
televízny a rozhlasový prijímač. Je
potrebné si na pošte v Zákamennom vyžiadať príslušné tlačivá,
prekopírovať preukaz ZŤP – hlavne jeho právoplatnosť.
Bližšie informácie Vám podá
vedúca pošty p. Jarmila Brandys-

ová a prac. OcÚ p. Viktória Sekerášová.
Treba chcieť – a možno sa to
podarí!
Ženy, ktoré majú záujem o pečenie a zdobenie perníkov, alebo batikovanie a farbenie látok, či aranžovanie kvetov, môžu sa prihlásiť na
OcÚ Zákamenné u p. Sekerášovej,
ktorá im podá bližšie informácie.

StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

Aj táto frekventovaná križovatka je nebezpečná pre chodcov a vodičov pre
chýbajúce vodorovné dopravné značenie. Kedy bude jasné, kde je krajnica
vozovky, kde je chodník a parkovacie miesto, alebo zastávka autobusu?
E-FOTO M. IGLÁR

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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Opustenosť a samota v živote postihnutého človeka
Pod slovíčkom samota sa skrýva veľa významov a každý si ho vyloží po svojom. Takzvaní samotári ju
dokonca vyhľadávajú, aby mali pokoj od ľudí, aby sa mohli uzavrieť
do seba. Iní samotu vyhľadávajú len
občas, na odpočinok, aby si oddýchli od každodenných starostí a problémov, od stresu a hluku veľkomesta. Ale ku niektorým príde sama,
nechcená a nepozvaná.
Veď načo by bola mladému tridsaťročnému človeku, ktorý je plný
elánu a chuti do života. A predsa,
stačila chvíľa a život sa mu obrátil
naruby. Ochrnutie od druhého krčného stavca až k nohám a dýchanie riadené prístrojmi ho pripútali
na lôžko. Samota sa mu stala každodenným spoločníkom. Už siedmy rok. Len veľmi silní ľudia dokážu takto žiť – naučiť sa takto žiť.
Zamyslime sa teda nad slovami
nášho spoluobčana Miroslava Šimjaka, ktorému osud takýto kríž položil na plecia.
1. Čo pre teba znamená samota?
Nič! Na samotu sa zomiera.
2. Ako si postupne prežíval
a zvládal samotu?
Po tom ako sa mi stal tento úraz,
nevedel som sa koncentrovať. Prvé
tri mesiace som si ani poriadne neuvedomoval, čo sa stalo. Po vyšetreniach mi dávali 2 týždne života.
Dvakrát som prekonal zápal pľúc,
potom som sa začal stabilizovať.
Prišiel na mňa syndróm opustenosti. Človek nemusí byť tak postihnutý, ako je omnoho horšia samota.
Po čase som nadobúdal sebaistotu, vieru.
Zo začiatku som sa s týmto veľmi ťažko vyrovnával. Chodili za

mnou kamaráti, blízki ľudia, oni
mi sťažovali túto moju samotu, pocity, lebo mi pripomínali všetko pekné, ktoré som rovnako ako oni spolu
prežívali. A vtedy mi nič neostávalo v mojom ďalšom živote, len trpké pocity. Veľmi ťažko som to zvládal, nedá sa to vyjadriť slovami.
Môj vnútorný pocit samoty, trpkosti, beznádeje som dával najavo svojím výbušným správaním ku sestričkám, blízkym. Môj duševný stav
mal vplyv aj na zdravotný stav.
Prvý až štvrtý rok, ktoré som ležal, mi ubehli rýchlo. Začal som sa
zamýšľať nad predchádzajúcim životom, čo všetko som urobil dobré
a nad terajším životom, začal som
si vážiť ľudí okolo seba. Bolo to tak,
akoby som uzatváral prvú časť života a čakal na nejaký koniec – koniec života.
Bolo to veľmi ťažké, keď som sa
z veselého života plného plánov dostal, dá sa povedať „do ničoho“, nemôcť nič robiť. Bol som na to sám
ako prijať svoju chorobu. Nebol
nikto, kto by mi ukázal akým smerom sa obrátiť.
Pomohlo mi, keď mi tu dali televíziu a videl som ešte väčšie trápenie ako mám ja – rakovina, AIDS,
videl som dokumentárny film, v ktorom človeku s rovnakým postihnutím robili operáciu. Dozvedel som
sa, čo sa dialo aj so mnou. Začal som si uvedomovať a vážiť si,
že som duševne zdravý, síce s telesnou nefunkčnosťou som sa dlho vyrovnával a trápil. To trápenie
v televízii mi pomohlo vyrovnať sa
so svojou chorobou. Nechcel som
a ani som neľutoval sám seba. Časom som sa dokázal prispôsobo-

Počas pobytu v nemocnici si na svojho krstného spomenul aj Adamko

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

STOLÁRSTVO
Dušan Smolka

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

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

Miroslav Šimjak – po siedmych rokoch konečne doma
vať personálu, uvedomil som si, že
oni tiež prežívajú svoje starosti. Vážil som si, že nie som na tom zle, lebo mám rozum v poriadku, zároveň
som troška závidel tým, ktorí sú na
vozíčku, že sa môžu pomocou neho
hocikam dostať. Najviac ma ubíjalo, že som nemohol nič robiť, nevedel som ako vyplniť čas samoty, ktorý tu trávim.
V štvrtom roku od toho ako sa mi
to stalo, som začal trochu dýchať
bez prístrojov. Urobilo to vo mne
veľký zlom, vytrhlo ma to z tmavého tunela. Nastalo ukľudnenie duševného stavu.
3. Bol tu niekto, s kým si s o svojich pocitoch rozprával?
Bolo to ťažké niekomu vysvetľovať. Po treťom roku tu prišla ošetrovateľka. Vzájomne sme sa rozprávali o svojich problémoch, umývala ma, starala sa o mňa. Skeptické
bolo to, že som ani tak nepotreboval
návštevu brata, kamaráta ako práve zhovárať sa s ňou. Vyťahovalo
ma to zo stresu, deprimovania. Veľmi ťažké sú noci, jedným časom som
nič v noci nespal, čo ma ubíjalo.
Po štyroch rokoch som bol prvýkrát vonku. Užíval som si to plným dúškom, aby som sa nadýchal
čo najviac čerstvého vzduchu, užil si
takej “slobody” podalo mi to úžasnú silu. Ale to nevyriešilo môj problém samoty, to nevidíš okolo seba
nikoho, vidíš len sám seba.
4. Čo ti pomohlo, aby si samotu zvládal?
Ešte väčšie ľudské nešťastia,
ktoré sú vo svete, a tie sú omnoho horšie ako to moje. Poviem si,
že nie som ešte na tom tak zle. Nové zázraky, ktoré sa mi udiali. To,
že som sa naučil dýchať, bol som
dvakrát vonku, možno pôjdem domov. Posledná veta, ktorú mi pove-

minimarket – ELEKTRO
PRÁČKY, CHLADNIČKY, SPORÁKY,
MRAZNIČKY, TV, AUDIO, VIDEÁ,
POČÍTAČE

aj na objednávku
029 56 Zákamenné
120038

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

dal o samote boli len dve slová, ale
odrážali jej hlbokú podstatu: „Samota zabíja.“
Od tejto poslednej vedy „Samota
zabíja“ uplynulo 6 mesiacov a sen
vrátiť sa domov sa stal skutočnosťou. V utorok 29. 6. 2004 sa Mirko
po 7. rokoch strávených na oddelení ARO v dolnokubínskej nemocnici
konečne vrátil domov.
Posledné dni, kým ležal v nemocnici, robil si plány, kde všade by
chcel ísť, keď príde domov. Bol zvedavý ako sa všetko zmenilo za tých
7 rokov. Okrem iného mu veľmi chýbala príroda, lebo z okna svojej izby
v nemocnici videl len oblohu a kríž
kostolnej veže vedľa nemocnice.
Keď sme sa ho pýtali, kde chce
ísť najskôr, keď príde domov, povedal: „Zaveziete ma k rieke a potom
k stromčekom, ktoré som zasadil
pred 7 rokmi.“
Toto jeho želanie sa mu zatiaľ
nesplnilo, ale ak Boh dá, splnia sa
mu všetky jeho želania a sny, ktoré si v čase samoty a opustenosti vysníval, lebo Bohu nič nie je nemožné.
Nikto si neuvedomuje, ako dokáže 1 sekunda nepozornosti zmeniť
život človeka.
Mirko stále dúfa, že to všetko je
len sen, z ktorého sa zobudí.
Touto cestou by sme sa chceli spolu s Mirkom poďakovať celému zdravotnému personálu p. primárky MUDr. Bjelovej na oddelení ARO v Dolnom Kubíne, ktorí
sa o Mirka svedomito starali, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá
mu poskytla všetky prístroje.
Ďalšie poďakovanie patrí p. starostovi M. Vrábľovi, p. Olešovej,
MUDr. Zoššákovej a všetkým, ktorí
sa Mirkovi pomohli vrátiť domov.
Ďakuje celá rodina

Videopožičovňa
Pracovná doba: 15.00 – 19.00

Ľubomír Konkoľ
Zákamenné 103
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Ocenenia na záver školského roku
Tak, ako vlani, aj záver tohto
školského roku sa riaditeľ školy
a školská rada rozhodli oceniť tých
žiakov 9. ročníka, ktorí počas školskej dochádzky dosiahli vynikajúce výsledky a vzorne reprezentovali
našu školu v rámci okresu, kraja, ba
aj Slovenska. Ocenenia si prevzali aj
deviataci s menším počtom vymeškaných hodín počas školskej dochádzky a za mimoriadnu aktivitu.
V jednotlivých kategóriách boli
ocenení nasledovní žiaci:
• Za vynikajúce výsledky v spoločenských predmetoch Katarína
Chmeľová. Na rôznych súťažiach
v prednese poézie a prózy vyhrala
6x v okrese, 4x v rámci kraja a na
celoslovenských súťažiach získala
jedno 2. a 3. miesto. Našu obec bude reprezentovať ešte v septembri
na celoslovenskej prehliadke recitátorov Hviezdoslavov Kubín.
• V prírodovedných
predmetoch bol najlepší Marek Majchrák.
Preukázal všestranné znalosti z matematiky, chémie, prírodo-

pisu, geografie a finančníctva. Aj
v rámci okresu bol viacnásobným
úspešným riešiteľom a získal tri 2.
miesta a dva 1. miesta. V rámci kraja bol úspešným riešiteľom chemickej olympiády.
• Za reprezentáciu školy na športových súťažiach bol ocenený Tomáš Michaliga. Aj keď je jeho “srdcovou záležitosťou” futbal, najväčšie úspechy získal v atletike ako
jednotlivec, aj člen družstva. Na
krajskom kole získal 5. A na celoslovenskom kole 6. miesto v cezpoľnom behu. V tej istej súťaži ako
družstvo získali 1. miesto na okrese aj kraji, a 2. miesto na celoslovenskom kole.
• Najlepšiu dochádzku mala
Martina Brišáková, ktorá počas 5
rokov vymeškala 46 hodín. Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch bola zvýšená chorobnosť žiakov kvôli chrípke, je to veľmi dobrý výsledok.
• Za mimoriadnu mimoškolskú
aktivitu bola ocenená Lenka So-

Čo ďalej s plastami?
Žiaci ZŠ sa zaujímajú, či v zbere
plastových fliaš budeme pokračovať aj v škol. roku 2004/05. Je veľmi
obdivuhodné, s akou iniciatívou
a zodpovednosťou na záchranu
životného prostredia pristupovali,
a to len v posledných troch mesiacoch v škol. roku 2003/04.
S najväčším počtom nazbieraných vriec a víťazom sa stala V. D,
II. Miesto III. A a III. Miesto VI. B.
Aj to je jedna z foriem, ako pomôcť
ŽP; akým spôsobom zmenšovať
objem divokých skládok, ako šetriť
s energiou, i ako zachrániť čistotu
ovzdušia. Z jednotlivcov majú naj-

väčšie zásluhy títo žiaci: 21 vriec
Janka Kovalčíková, 6 vriec Tomáš
Florek, Laco Kovaľ, Juraj Strýček,
Klaudia Gruchalová, 8 vriec Jakub
Dibdiak a Juraj Kľačanský.
Počas letných prázdnin bude
prevedený zber 1x v mesiaci, pričom uvedené pokyny ostanú, t.
z. visačka s menom žiaka, trieda
a číslo domu. Sľúbená odmena?
V spolupráci s OcÚ Zákamenné žiaci majú sľúbený výlet do
Aquaparku – Liptovský Mikuláš.
Všetkým gratulujeme a prajeme
pekný slnečný deň s príjemnými
zážitkami.
Ing. A. Chmeľová

Ako dlho slúži COOP Supermarket?

Dňa 3. 5. 2004 uplynuli 2 roky od slávnostného otvorenia Supermarketu v našej obci. Je to kolos, kde je veľké množstvo hlavne
potravinárskeho tovaru. Pre zaujímavosť: 50 druhov pečiva, 22
druhov chleba, 211 druhov mäsových výrobkov a veľké množstvo
mliečnych výrobkov. Pracuje tu
18-členný kolektív pod vedením
vedúcej Boženy Sivčákovej a jej
dvoch zástupkýň Marty Buliakovej a Emílie Majchrákovej. Od 1. 1.
2004 bol Supermarket premenovaný na COOP Supermarket a je
otvorený denne – či je piatok, či
sviatok. Tovar je počas dňa niekoľkokrát doplňovaný do regálov.
Pružnosť zásobovania záleží aj od vedúcich, ktorí majú pri

dnešnom dopyte a ponuke od rôznych dílerov dosť práce. Ustriehnuť záručnú lehotu, napr. u mliečnych výrobkov, znamená každý
deň sledovať a kontrolovať daný
sortiment. V COOP Supermarkete nájdeme aj veľké množstvo sušeného ovocia. Tiež sa dá kúpiť aj
tropické citrusové ovocie. Je síce
drahé, ale pre zvedavosť, ako chutí, je možnosť si kúpiť aj 1 kus.
V oddelení rozličného tovaru, textilu a obuvi je taktiež široký
sortiment tovaru. Týmto sa chceme poďakovať celému kolektívu za
všetko, čo robia pre svojich zákazníkov a hlavne za to, že keď väčšina
pracujúcich má voľno a užíva si víkend, oni poskytujú svoje služby.
predseda DV Viktória Sekerášová

Tak – a je tu koniec školského roku 2003/2004
chuliaková, šéfredaktorka školského časopisu OKEY. Ten získal
aj tento rok 1. miesto na celoslovenskej súťaži školských časopisov, ktorú poriada Matica slovenská. Redakčná rada pod jej vedením pracovala často aj v čase
osobného voľna a mimo školských
povinností.
Na záver by som chcel v mene svojom aj školskej rady poďakovať nielen tu vymenovaným, ale všetkým
žiakom, ktorí sa svojou snahou na

E-FOTO M. IGLÁR

súťažiach a slušným vystupovaním
snažili a snažia šíriť dobré meno našej školy a obce. Netreba zabúdať ani
na učiteľov, ktorí pripravovali týchto
žiakov a rodičov, ktorí pomáhali rozvinúť talent svojich detí. Vďaka patrí
aj Rodičovskému združeniu, ktoré
v rámci svojich možnosti podporuje účasť detí na súťažiach a vedeniu
školy, ktoré zabezpečilo poháre oceneným žiakom.
Mgr. Pavol Demko,
predseda ŠR

Vyhodnotenie dochádzky a študijného priemeru na ZŠ I. Vojtaššáka
V školskom roku 2003/2004 vymeškali žiaci 25 104 vyučovacích
hodín: I. stupeň – 5 311 hodín, II.
stupeň – 19 793 hodín.
Najlepšiu dochádzku mala 2. C
trieda – 185 vymeškaných hodín.
Najhoršiu dochádzku mala 9. D
trieda – 1446 vymeškaných hodín.
Poradie tried v študijnom priemere
je nasledovné: I. stupeň – najlepší
priemer – 2. A trieda – 1,38; najhorší priemer – 3. D trieda – 2,11.

II. stupeň – najlepší priemer – 9.
A trieda – 1,46; najhorší priemer –
7. D trieda 2,83. Pokarhanie triednym učiteľom dostalo 52 žiakov. Pokarhanie riaditeľom školy dostalo
50 žiakov. Znížená známka zo správania na stupeň 3 – 1 žiak. 135 žiakov malo na vysvedčení samé jednotky. Počet neprospievajúcich žiakov bude presný až po opravných
skúškach, ktoré sa uskutočnia posledný augustový týždeň.

Stretnutie s Majstrom „N“
Dňa 17. 6. 2004 sa zúčastnilo 58 žiakov ZŠ Jána Vojtaššáka
s MŠ v Zákamennom nakrúcania
relácie: „Objavy Majstra N“ v slovenskej televízii v Bratislave. Majster N žiakov prijal s úsmevom
a v dobrej nálade.
Po krátkom príhovore a dôležitých inštrukciách, čo sa smie a čo
nesmie, počas nakrúcania sa išlo do štúdia, kde už čakala vedúca dramaturgie a 3 kameramani.
Majster N dopredu nič nepripravuje, relácia ide hneď na živo, nič
sa z nej nevystrihuje. Merač času
je na viditeľnom mieste, ale majster N, aj keď má na ruke veľké hodinky, čas nevníma. Deti vie zaktivizovať svojimi otázkami, výmyslami a úlohami tak, že si vôbec
neuvedomujú že ich sleduje celé
Slovensko. Záver relácie sa končil bleskovým tempom, lebo Majster N mal ešte ako vždy toho ve-

ľa s deťmi povymýšľať, ale vedúca
dramaturgie už 5 minút pred koncom s papierom, na ktorom bola
veľká 5, pobehovala poza kamery, aby upozornila, že sa blíži koniec. Vtedy Majster N už pozýva
deti, ktorým uloží určité úlohy,
aby sa prezentovali svojim dôvtipom a pohotovosťou reagovať na
danú tému. Keď sa za kamerou na
papieri ukáže veľká 1, deti opúšťajú svoje bidielka a idú tancovať
do kruhu.
Naši žiaci nesklamali, vynikajúco reprezentovali školu a dostatočne zviditeľnili našu obec Zákamenné celému Slovensku.
Myslím si, že všetci majú z toho veľký zážitok. Nakrúcania sa
zúčastnili p. učiteľky: Ivana Čičová, Jana Kuhajdová, Monika Kureková starosta obce Ing. Milan
Vrábeľ a ja.
Viktória Sekerášová
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Ako je na tom zákamenský futbal?
V uplynulom ročníku futbalovej súťaže II. triedy dospelých sme chceli opäť dokázať, že
umiestnenia na druhom mieste našej B-skupiny v predchádzajúcich
ročníkoch neboli náhodné a naším cieľom bolo minimálne miešať karty na čele tabuľky. U niektorých z nás sa dokonca určite v kútiku duše skrývala aj nádej na síce
veľmi obtiažny, ale predsa len možný zápas o prvé miesto a postup do
vyššej triedy.
Zvláštnosťou posledného ročníka bolo prekvapenie, ktoré nám
prichystal okresný futbalový zväz
už pred začiatkom súťaže. Z našej
B skupiny boli preradené do skupiny A mužstva spoza Námestova,
ako napr. Klin, Rabčice, či Oravská
Polhora a naopak – do našej skupiny pribudli mužstvá zo skupiny A:
Hruštín, Babín, Zázrivá, či Bziny.
Zdôvodnení bolo viacero; aj vrabce na streche si však čvirikali, že táto rošáda sa konala kvôli tomu, aby
mali šancu na postup a tým aj opätovný návrat do vyššej súťaže obe
mužstvá, ktoré rok predtým vypadli do skupiny A – Trstená a Bziny. Názory môžu byť rôzne, treba si
však uvedomiť, že dobré mužstvo
s postupovými ambíciami musí
byť schopné uhrať dobrý výsledok
s ktorýmkoľvek z týchto súperov.
Začiatok súťaže bol pre nás veľmi priaznivý. Aj keď mužstvo Zázrivej bolo pre nás veľkou neznámou, dokázali sme ho na našom
ihrisku poraziť vysoko – 5:0. Tento
dobrý výsledok sme potom potvrdili aj v Beňadove výhrou 3:2. Hneď
v treťom kole nás čakal zápas pravdy na domácom ihrisku s najhorúcejším kandidátom na postup,
mužstvom TJ Bziny. S týmto súperom sme hrali celý zápas viac ako
vyrovnanú partiu a krátko pred
koncom sme viedli o gól 2:1. V závere sa však prejavila naša taktická nevyzretosť a skúsenosti súpera
z vyššej súťaže, inkasovali sme dva
góly zo štandardných situácií a zápas sme prehrali 2:3. Tento výsledok akoby predznamenal ďalší vývoj súťaže. V ďalších zápasoch sme
sa opäť vrátili do starých koľají, keď
sme si často síce vynútili veľký tlak
na súpera, ale nedokázali sme premeniť ani tie najvyloženejšie šance
– a naopak, často sme inkasovali lacné góly. S našimi ďalšími výsledkami to až do konca sezóny bolo ako s počasím: niekedy jasno, no
častejšie polooblačno, až úplne zamračené. Špica tabuľky – a s ňou aj
šanca bojovať o postup sa nám neustále vzďaľovala a napokon sme sa
museli dokonca obávať, či sa znova
neocitneme v sivom priemere konečnej tabuľky. Napokon sme si
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však aj vďaka zlepšeným výkonom
v posledných zápasoch udržali konečné tretie miesto, aj keď s priepastnou bodovou stratou na postupujúce Bziny a dokonca aj druhú Novoť.
Príčiny opätovného neúspechu
– pretože výkony, ktoré nám neumožňujú bojovať o postup alebo aspoň do poslednej chvíle znepríjemňovať život postupujúcemu mužstvu, považujem za neúspech sú
v podstate tie isté, ako v uplynulých
posledných ročníkoch. Minimálna
reálna hráčska základňa – často je
problém „pozbierať“ čo len základnú jedenástku mužstva. Prakticky
viac ako polovica hráčov, ktorí by
do tejto jedenástky mohli patriť, je
z dôvodu zamestnania k dispozícii
iba na niekoľko zápasov za sezónu,
pričom sa samozrejme prejaví aj to,
že si futbal zahrajú len každú druhú, alebo dokonca tretiu nedeľu.
Výsledkom toho sú aj časté obmeny základnej jedenástky a nezohratosť– v podstate sa nestane, aby aspoň dva zápasy hralo mužstvo v tej
istej zostave. Katastrofálna účasť
na tréningoch – to má opäť súvis
s o zamestnaním hráčov, ale tu si
už dovolím aj trochu kritiky: stáva sa, že hráči majú v čase tréningu kopec „iných povinností“ a aj
v prípade účasti na tréningu sa
„nepotrhajú“.
A keď sme už pri kritike, ešte
trochu z inej oblasti – mám pocit,
futbalu v našej dedine neprospieva
ani určitá dusná atmosféra okolo
klubu a častokrát prezentovaná záporná mienka zo strany tých, ktorí by mohli nášmu futbalu a športu
všeobecne najviac pomôcť – či už
finančne, organizačne, alebo inou
formou. Môj názor však je, že práca okolo futbalu sa ako každá iná
činnosť dá buď kritizovať, alebo vykonávať. Tá prvá možnosť je samozrejme oveľa jednoduchšia a neprináša žiadne problémy.
Čo očakávame v nasledujúcej
sezóne? Predovšetkým chceme dosiahnuť, aby vo futbale pokračovali hráči dorastu, z ktorých viacerí
prejavili futbalový talent a v tomto ročníku z dôvodu dosiahnutia
osemnástich rokov svoju súťažnú činnosť v doraste ukončili. Taktiež predpokladáme, že sa nám
vrátia niektorí kvalitní hráči, ktorí boli v posledných rokoch na hosťovaní vo vyšších súťažiach. Tým
by sa mal dostatočne zvýšiť počet
hráčov, ktorí by mohli reálne nastupovať v každom zápase, zvýšiť
konkurenciu v mužstve a celkovú
kvalitu hry – samozrejme za predpokladu, že hráči, ktorí hrali doteraz, pri mužstve zostanú a že všetci
spoločne pochopia, že občas budú

sedieť aj na lavičke náhradníkov
a nebudú z tohto dôvodu od mužstva odchádzať. Ďalšou podmienkou je podstatné zlepšenie prístupu hráčov k tréningom i k zápasom. Ak sa nám toto všetko podarí,
určite by sme mohli hrať minimálne vyrovnanú partiu s mužstvami,
u ktorých sa predpokladá útok na
postup – zostupujúca TJ Breza, či
dobre rozbehnutá TJ Novoť.
V letnej prestávke chceme zorganizovať dve športové popoludnia. Prvým bude trocha oneskorené ukončenie uplynulej sezóny
dňa 11. 7. s gulášom, občerstvením a zápasmi žiakov a starých pánov z Vyšného konca a Oravíc proti Podkostolu a Poriečiu a zápasom
dorastu proti mužstvu dospelých.
Druhou akciou bude ďalší ročník
Zákamenskej penalty, ktorej termín konania určite včas oznámime. Na obe akcie vás srdečne pozývame.
Čo sa týka hodnotenia hráčov v uplynulej sezóne, určite ni-

koho neprekvapí, že k najlepším
z hľadiska výkonov a účasti na zápasoch opäť patrili Štefan Florek
a Ľuboš Juriga. Spomenúť možno
tiež napríklad Jána Plaskúra v obrane, ktorý sa dobre zhostil novej
úlohy predstopéra, Róberta Floreka v útoku, ktorý sa stal najlepším strelcom mužstva a ďalších.
Poďakovanie však napokon patrí
všetkým hráčom, ale aj funkcionárom oddielu a v neposlednom rade
všetkým „skalným“, ktorí sa na naše zápasy prídu vždy pozrieť.
Na záver chcem ešte pripomenúť jednu smutnú udalosť. V minulých dňoch nás navždy opustil jeden z našich priateľov, Alojz
Florek. Dobrý človek, ktorý neraz pomohol okrem iných aj nášmu futbalovému oddielu a patril k fanúšikom nášho mužstva.
Otec, ktorého dvaja z jeho synov
patria v súčasnosti k najlepším
a stabilným hráčom mužstva dospelých. Aj v mene futbalového
oddielu Vás chcem preto poprosiť, aby ste pri spomienke na neho vždy vzdali česť jeho pamiatke.
Ing. František Murín

Obvodné kolo Požiarnickej súťaže

Každý rok v období mesiacov máj – jún sa koná súťaž
dobrovoľných hasičských
zborov. Hlavným účelom tejto súťaže je preveriť schopnosti požiarnej jednotky, požiarnej techniky,
ako aj výzbroj a výstroj. Tohtoročnú súťaž, ktorá sa konala 27. 6.
2004, organizovala obec Breza pri
príležitosti 75. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru
(DHZ) v tejto obci.
Súťaže sa zúčastnilo 28 družstiev mužov a 3 družstvá žien.
Obec Zákamenné reprezentovalo
družstvo žien aj mužov v tomto zložení: muži – veliteľ Serafín Chromek; ženy: veliteľ Katarína Čičová,
strojník Viliam Lučivňák, strojník
Marta Večerková, Filip Večerek,
Katarína Boškajová, Ján Zvonár,
Zuzana Čičová, Ján Gašper, Marta Dibdiaková, Jozef Peňák, Monika Čičová, Milan Rončák, MarDEŇ DETÍ
Dňa 6. 6. 2004 sa uskutočnil v kultúrnom dome pod záštitou
UJUT – Deň detí.
Deti si mohli vyskúšať svoje schopnosti v rôznych súťažiach
a kvízoch. O dobrú náladu sa postarali ROBOŠI.
Deti sa na túto akciu veľmi tešia, lebo sa môžu vyšantiť a doslova vyblaznieť, koľko chcú. Vždy je
pre nich pripravené množstvo prekvapení.
Po hlavnom programe pokračovala diskotéka v dobrej nálade do veV. Sekerášová
černých hodín.

tina Zvonárová, Peter Kovaľ , Eliška Kurňavková, Peter Škunta
Ľubomíra Jakubjaková.
Súťaž prebiehala podľa predpísaných pravidiel. Hoci súťažiace
družstvá mužov a žien zo Zákamenného prišiel povzbudiť aj samotný starosta, družstvo mužov
skončilo na 8. mieste a ženy získali bronzové umiestnenie. Tak, ako
vlani, dôvodom bolo hlavne zlyhanie zastaralej techniky. Taktiež by
bolo potrebné preventívne zvyšovať kvalitu družstiev, získavať a zapájať do DHZ väčší počet občanovdobrovoľníkov. Veď len s kvalitným
družstvom môžeme v prípade nasadenia predísť veľkým materiálny stratám, alebo stratám na živote. Pre DHZ Zákamenné boli zakúpené nové vychádzkové uniformy,
ktoré boli hneď otestované na primičnej sv. omši 20. 6. 2004
Marián Iglár

KINO ZÁKAMENNÉ
11. 7.
18. 7.
25. 7.
1. 8.

Výplata
Bolero
Riskni to s Polly
Zbesilosť na dvoch
kolesách
8. 8. Texaský masaker
motorovou pílou
22. 8. Umučenie Krista
29. 8. Milovať je zábavné
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NAŠI JUBILANTI
75 rokov
Elena Vrábľová, Veronika
Knapčíková, Florián Lučivňák,
Serafín Marek
70 rokov
Milan Vrábeľ, Pavol Načiňák,
Margita Koklesová, Kristína
Plaskúrová, Terézia Dendysová, Martin Mravčák, Jozefa
Polťáková
65 rokov
Štefan Marek
60 rokov
Marta Jurkuľáková,
Serafin Laššák,
Florián Polťák,
Mgr. Albín Bernaťák
Všetkým srdečne blahoželáme
VÍTAJTE MEDZI NAMI
Ema Šimjaková, Samuel
Sochuliak,
Nikola Jakubjaková, Markus
Plaskúr, Peter Balún, Aneta
Budzeľová, Michaela Verníčková, Sarah Kurňavka, Michaela
Jaeschke, Dominik Beňuš, Klára
Garajová, Emma Fabianová,
Samuel Smolka
Juliána Balúnová, Eva
Gonšorová
KULTÚRNY DOM
PLÁN AKCIÍ
28. 6. – 16. 8. Výstava katolíckych a biblických dejín
17. 7. Svadba
24. 7. Svadba
7. 8. Diskozábava
14. 8. Odpustová zábava
21. 8. Svadba
28. 8. Svadba
5. 9. Kultúrne podujatie
Roboši
11. 9. Výročie sobáša
18. 9. Svadba
25. 9. Diskozábava
26. 9. Posedenie – životné
jubileum
ODPOČINUTIE VEČNÉ,
DAJ IM PANE …
Jozef Chudjak, nar. 16. 10.
1906 † 9. 5.; Emil Bukna, nar.
23. 11. 1928 † 21. 5.; Margita
Vrábľová, nar. 4. 2. 1928 † 28.
5.; Margita Revajová, nar. 9. 7.
1926 † 28. 5.; Kristína Mrakajová, nar. 24. 12. 1940 † 4. 6.;
Otília Grofčíková, nar. 26. 11.
1922 † 8. 6.; Emília Šimjaková,
nar. 14. 9. 1942 † 28. 6.; Emil
Večerek, 10. 5. 1951 † 30. 6.

spoločenská rubrika / šport / inzercia
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Ako ďalej, zákamenský futbal?
Slabé futbalové výsledky
Skončila sa ďalšia futbalová sezóna a ako sme už zvyknutí, opäť
bez výraznejších úspechov. Zákamenné je najväčšia obec na Orave,
ale čo sa futbalového diania týka,
patríme medzi najmenšie. Ale prečo je to tak?
Možno niekto povie, že sú dôležitejšie veci ako futbal, ale myslím si, že aj týmto športom sa môže obec zviditeľniť. Samozrejme,
že sa nájdu obce, kde sa futbal nehrá, ale na druhej strane sú oveľa
menšie obce, kde je futbal na vysokej úrovni.
Možno by bolo dobré, keby sa
pred začiatkom súťaže zišli za jedným stolom funkcionári TJ, vede-

Víťazi futbalovej miniligy Zákamenné 2003/2004
nie obce, samotní hráči a všetci,
čo chcú pomôcť zákamenskému

futbalu a našli nejaké riešenie…
Ing. František Murín

Kde niet futbalu, niet ani športu
Žiacky futbal. Jarné futbalové
dianie v žiackom družstve neprinieslo veľa úspechov a radosti. I keď
sme si predsavzali, že chceme postúpiť minimálne o dve priečky v tabuľke, tento cieľ sa nám nepodarilo
dosiahnuť. Aj tak treba poďakovať
hráčom, ktorí reprezentovali našu
TJ a obec, za ich snahu a vynaložené úsilie. Veď v tejto súťaži sme boli absolútne najmladší účastníci.
Veľakrát sme nastupovali na zápas
v základnej zostave s troma-štyroma desaťročnými chlapcami, ktorí
nedokázali držať krok so staršími
a vyspelejšími súpermi. To ukazujú aj dosiahnuté výsledky. V množstve prehier na súperových i domácom ihrisku s našli aj radostnejšie
výsledky: výhra s Podbielom a Brezou. Dobrý výsledok sme uhrali aj

v Oravskej Jasenici, kde sme prehrali s najtesnejším výsledkom,
ale so súperom sme dokázali držať
krok a predviedli sme tam krásny
bojovný výkon, v ktorom nechýbali
ani technické prvky modernej hry.
Z ostatných záporných výsledkov
nás najviac mrzí kontumačná prehra s Oravskou Lesnou.
Dobre sme obstáli aj v súťaži
Premiér NIKÉ CUP, kde sme postúpili až do druhého kola. Mladší
žiaci mali dobre rozbehnutú súťaž,
no do finálového turnaja sme nepostúpili, od neho nás delilo nepriaznivé skóre.
Do budúcnosti by mali chlapci
pridať v tréningovej i hernej morálke, zvýšiť herné nasadenie a ukázať
túžbu po víťazstve, ktoré by malo
byť vycibrené technickou vyspelos-

ťou, kondičnou a taktickou hrou.
Veď v zápase by sme mali využívať
všetky znalosti získané tréningom
– a tak sa dopracovať ku kvalitnejším výsledkom. Chlapci by mali byť
podporovaní aj zo strany rodičov.
Futbal je športom číslo jeden na celom svete – tak prečo nie aj u nás
doma v Zákamennom?
Ktosi múdry povedal: „Kde niet
futbalu, niet ani športu.“
Tréner Pavol Mrekaj
H Ľ A D Á M E
S P O L U P R A C O V N Í KO V
Redakcia obecných novín hľadá spolupracovníkov, ktorí sa
chcú aktívne a dlhodobo podieľať na tvorbe Zákamenčana.
Šéfredaktor, redakčná rada
VYUŽITE NAŠE SLUŽBY
*************************
Prevádzka opravy obuvi Zákamenné oznamuje občanom
zmenu pracovnej doby:
pondelok až piatok od
7.30 – 15.00 hod.
Prevádzka opravuje všetkú
obuv, a to: oprava podrážok
a podpätkov, výmena celých
podpätkov, výmena podrážky na „kanady“, lepenie čižiem a topánok, šitie zipsov
na čižmy, tašky a ruksaky.

Starosta obce Zákamenné počas odovzdávania ceny za najlepšie výsledky
v jednotlivých súťažiach
E-FOTO M. IGLÁR

Iné opravy podľa dohody zo
zákazníkom
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