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Majstrovstvá Európy psích záprahov  záitok pre divákov

Historické okamihy v Zuberci

Nádherná scenéria hôr, výborné trate,
srdeèná atmosféra. Také boli ME psích záprahov.
Foto: V. uffa

Zaèiatok marca sa niesol v znamení historickej udalosti naej
obce. Pricestovali tu reprezentanti
krajín Európy, aby bojovali o tituly
majstrov Európy v pretekoch psích
záprahov na dlhé trate  distance.
Èlenitá 40 km dlhá tra s nádherným, ale nároèným profilom bola
peciálne pripravovaná a preparovaná pre tento európsky ampionát. Do pekne zasneeného Zuberca s predstihom prili úèastníci, aby
sa dôkladne pripravili a správne
naèasovali pièkovú formu záprahových psov.

UPOZORNENIE!
Zvýený turistický ruch poèas
zimnej i letnej sezóny, k tomu vyí
poèet návtevníkov, to sú tie monosti pre skupiny zameriavajúce sa
na vykrádanie hotelov, penziónov,
osobných automobilov, lyí a pod.
Napriek pravidelným policajným
hliadkam v naom regióne sa vyskytli poèas uplynulej zimnej sezóny prípady vykrádania. Upozoròujeme preto majite¾ov ubytovacích
zariadení, aby zvýili zabezpeèenos svojich objektov a na tieto skutoènosti upozornili aj hostí. Pri podozrení treba okamite vola políciu è. tel. 158, ale aj sa informova
navzájom. Práve takáto pohotovos
umonila zadranie podozrivých vo
februári tohto roku.
Ing. Marián Jurina
starosta obce

Od roku 2004 je tábor maérov
so svojimi miláèikmi v susedstve
Ro¾níckeho podielnického drustva
Zuberec. Blízky vzah k zvieratám,
tak pretekárov ako i pracovníkov

drustva sa prejavuje tým, e sa tu
vetci cítia ako doma.
Putovnú vlajku ampionátov od
WSA  Svetovej asociácie portu
psích záprahov registrovaných èis-

Vzácny hos medzi nami
Jednoznaène ve¾kým prekvapením pre
prítomných divákov i pretekárov Majstrovstiev Európy psích záprahov bola návteva hlavy tátu, prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gaparovièa. Zavítal k nám
v sobotu 4. marca 2006. Starosta obce pozval pána prezidenta u dávnejie, pri stretnutí so zástupcami Zdruenia miest a obcí
Slovenska. Pán prezident pozvanie prijal,
priiel a osobne pozdravil vetkých, ktorí si
prili vychutna tento úasne krásny port.
Hneï po príchode sa o vetko ivo zaujímal. Najskôr odtartoval 14-záprah paniela Balatazára Bollarda. Ako sa neskôr
ukázalo, dodal mu chuti, lebo panielsky
reprezentant zvíazil a odniesol si titul majstra Európy.
Vzápätí pán prezident odtartoval záprah prezidenta WSA - Svetovej organizácie psích záprahov, ktorý si naivo odskúal jednu z najkrajích trás majstrovstiev
Európy. Keïe I. Gaparoviè je náruivý automobilový pretekár, na snenom skútri si
prezrel pripravenú tra i areál pretekov.
Slávnostný obed pre pána prezidenta prichystali v hoteli Primula. Starosta obce i poslanci vzácneho hosa informovali o dianí
v Zuberci, úspechoch i problémoch pri rozvoji obce.
Ing. . kerda
Foto: Pavol roba

7. 4. 2006
tokrvných plemien prevzal starosta obce Zuberec, Ing. Marián Jurina, na majstrovstvách sveta v nemeckom Trauenwalde od prezidenta WSA Bernda Keusemanna. Prítomný bol aj Marek Harvan, spoluorganizátor, tatutár Základnej organizácie Slovenského zväzu technických portov z klubu Askino Slovakia Alfa Koice.
tyri nádherné nepre¾achtené
severské plemená sibírsky husky,
aljaský malamut, samojedský pes
a grónsky pes ukázali svoju ikovnos, inteligenciu a obrovskú tryskajúcu silu. Títo vynikajúci atléti
vedia pritiahnu divákov. Inak tomu
nebolo ani v Zuberci od piatku 3.
marca do nedele 5. marca, kedy sa
uskutoènili tri nároèné a vyèerpávajúce kolá majstrovstiev Európy.
Èasy kadého kola sa zratúvali.
ampiónmi Európy sa stali tí, ktorí
dosiahli sèítaním najrýchlejie èasy.
Poèasie bolo typické tatranské 
treskúca zima, vietor, sneenie,
presne ako v krajinách pôvodu na
severe a na Aljake. Psy sa vak
na preteky teili a vytartovali za
kadého poèasia. (Pokraè. na 4. str.)
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Uznesenie obecného zastupite¾stva z 15. decembra 2005
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO
A.Urèuje
1. Zapisovate¾ku obecného zastupite¾stva Agneu Leginusovú
2. Overovate¾ov zápisnice Cecíliu
Matysovú a Miroslava Urbana
B.Schva¾uje
1. Program zasadnutia obecného
zastupite¾stva
2. Návrhovú komisiu v zloení Ján
Bistar a Ing. Vladimír ák
3. Zástavbovú túdiu è. 3 Za lebami s úpravami (obecnú parcelu
rozdeli na 5 stavebných pozemkov a rozdelenie predloi na ïalom zastupite¾stve)
4. VZN è. 5/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok
2006

5. VZN obce è. 04/2005 o dani
z nehnute¾nosti na rok 2006
6. VZN obce è. 06/2005 o miestnych daniach a podmienkach urèovania a vyberania miestnych
daní na území obce Zuberec
7. Úpravu rozpoètu pre rok 2005 vo
výdavkoch na: 21 679 tis. Sk,
v príjmoch na: 22 897 tis. Sk
8. Rozpoèet na rok 2006 pod¾a
predloeného návrhu a to: výdavky: 26 771 tis. Sk, príjmy: 26 771
tis. Sk
C.Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupite¾stva
2. iados Klementíny ikovej,
Záhradná 264, Zuberec a rozhodnutie o iadosti po ukonèení

súdneho konania o parcelu
20165.
3. List Ing. arch. Viliama Jána
Grusku.
D.Dáva súhlas
1. K umiestneniu prevádzky autoservisu i bytovej jednotky pre
Martina apajáka pod¾a predloenej iadosti.
E. Odporúèa
1. Starostovi obce a poslancom
obce Zuberec stretnutie s Ing.
arch. Viliamom Jánom Gruskom
oh¾adne vyjadrenia k listu.
F. Nesúhlasí
1. S odpredajom pozemku obce pre
Ing. Kamila Jurèiho

1-2/2006

Termíny vývozu

separovaného zberu

na 2. tvrrok

Vývoz vriec a kontajnerov
dátum
Plasty
13. 4., 12. 5., 15. 6.
Sklo
13. 4., 12. 5., 15. 6.
Vývoz vriec
Papier
16. 6.
Tetrapack
16. 6.
Kovové obaly
16. 6.
Posilnený vývoz kontajnerov
Sklo
13. 4., 12. 5., 15. 6.
Plasty
30. 6.
Vývoz kontajnerov
Papier
15. 6.
Tetrapack
15. 6.
Kovové obaly
15. 6.

Hospodárenie obce za rok 2005
Príjmy beného rozpoètu
100 DAÒOVÉ PRÍJMY

11428

110 Daò z príjmov
daò z príjmov územnej samosprávy
5522
daò z príjmov územnej samosprávy
 originálne kompetencie (M, SJ, K)
3745
120 Daò z majetku
daò z nehnute¾nosti
970
130 Domáce dane a sluby
za psa
8
daò za ubytovanie
429
uívanie verejn. priestranstva
241
daò za komunálne odpady
513
200 NEDAÒOVÉ PRÍJMY
Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku
5 760
dividendy
26
príjmy z prenájmu pozemkov
19
stánky PFS
98
vstupné PFS
288
príjmy z prenájmu
budov  OU, DS, TU
1390
príspevky na prop. internet
244
správne poplatky, overovanie
122
pokuty
18
pohrebníctvo
19
kopírovanie a iné práce
17
dodávka tepla M, DS
464
príjmy z prenájmu  ZK
277
vstupné, propag.materiál MOD 2752
predaj kuka nádob
26
príjmy kolstvo  prenájom priestorov,
stravné, platby M, K,
platby za sluby
610
240 Úroky z vkladov
2
290 Ostatné náhrady
190
300 Granty a transfery
480
granty od sponzorov - PFS
232
grant Euroregion  projekt PFS 248
Zo tátn. rozpoètu - granty pre obec 3503
MF SR  miestny rozhlas
212
Úrad vlády SR  rekontrukcia
amfiteátra
200
Krajské portové centrum
 výstavba futbalovej tribúny
100
MV SR  pamätník SNP
30
MK SR  PRO SLOVAKIA  PFS 305
MP SR  kanalizácia
2100

ÚPSVaR  hmotná núdza (strava,
tipendium, kolské potreby)
125
ÚPSVaR  refundácia aktivaènej
èinnosti
359
ÚPSVaR  príspevok na vo¾by
22
KSÚ  decentralizaèná dotácia
stavebný úrad
50
Zo tátn. rozpoètu  kolstvo 9042
Krajský kolský úrad  prenesené
kompetencie Z
8374
Krajský kolský úrad  dopravné
iakov Z, vzdelávacie poukazy 478
Krajský kolský úrad - Infovek
 projekt práce s PC - Z
92
MDPT SR  projekt Digitálni
túrovci - ZS
98
Celkom bené príjmy
31015
Prijmy kapitálového rozpoètu
230 Prevod obchodného podielu
Predaj pozemku
Celkom kapitálové príjmy

1285
27
1312

Príjmové finanèné operácie
454 Prevody z peòaných fondov
Celkom finanèné operácie
Príjmy celkom (v tis. Sk)

161
161
32488

Výdavky
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy
Mzdy, odvody do poisovní
Energie, voda, telekomunikaèné platby
Materiál a sluby
Revízie, poistenie majetku,
údrba, príprava projektov
Prevádzka, údrba, poistenie
motorových vozidiel
Dohody o vykonaní práce
(parkoviská)
Transfer spoloèná úradovòa
01.1.2 Finanèná oblas
poplatky banke
mzda hlavný kontrolór
01.6.0 Veobecné verejné sluby
 organizovanie volieb

3790
1715

01.7.0 Transakcie verejného dlhu
úroky z úveru
splátka úveru

418
41
377

919
192
497
264
110
93
33
26
7
17

01.8.0 Transfery veobecnej povahy
verejnej správy
140
transfery obèianske zdruenia,
èlenské príspevky
90
príspevok sociál. zariad. kostol 50
03.2.0 Ochrana pred poiarmi
120
odmeny, stravné
38
materiál, PHM, poistenie
82
04.4.3 Výstavba
30
územný plán
30
04.5.1 Cestná doprava
902
oprava miestnych komunikácií
902
04.7.3 Cestovný ruch
637
mzdy, odvody, dohody
o vykonaní práce
115
nákup a vydávanie propagaèných materiálov
72
propagácia a reklama
106
výstavy (Slovakiatour, Krakov,
Varava,Poznaò,Praha,Nemecko) 272
Internetová stránka
72
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
978
zimná údrba
311
odvoz PDO, separovaný zber
628
nákup kuka nádob
29
verejná zeleò
10
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami 2256
výstavba kanalizácia
2207
kanalizaèné prípojky  príspevok 49
06.2.0 Rozvoj obcí  verejnoprospené
sluby
375
mzdy, odvody
305
materiál, poistenie
70
06.4.0 Verejné osvetlenie
254
elektrika
247
údrba
7
08.1.0 Rekreaèné a portové sluby 665
príspevok TJ
550
výstavba tribúny
115
08.2.0 Kultúrne sluby
468
mzdy, odvody
374
energie, voda, materiál, èistiace
44
údrba KD
50
08.2.0.5 Kninice
24
Nákup kníh
13
Odmena, odvody
11
08.2.0.6 Múzeá
3175
mzdy, odvody
1435
energie, telekomunikácie
654
materiál, pracovné náradie
216
propagácia
289
revízie
53
dohody o vykonaní práce,
stravovanie, SF
175
údrba
203

poistenie majetku
55
nájom zbierok, Zem. kúria
95
08.2.0.9 Ostatné kultúrne sluby
4
odmena pamätná kniha
4
08.3.0 Vysielacie a vydavate¾ské
sluby
257
údrba miestneho rozhlasu
217
vydávanie novín, tlaè, odmena
40
08.4.0 Náboenské a iné spoloèenské
sluby
352
Prevádzka Domu smútku,
pohrebný voz
40
Rekontrukcia  pietne
miesto SNP
30
Oplotenie cintorína
282
08.6.0 Ostatná kultúra
2417
strava, ubytovanie, doprava,
honoráre, materiál, tlaè
propagaèných materiálov,
odmeny PFS
1083
materiál, odmeny, príspevky
folklórnej a country skupiny
35
rekontrukcia amfiteátra
1299
09.1 Predkolská výchova a základné
vzdelanie
13281
originálne kompetencie
M, SJ, SK -mzdy, odvody,
sluby, energie,
3049
údrba M  oprava strechy,
výmena okien
418
oprava vchodovej strieky,
výmena dverí Z
277
sluby, energie, údrba
 M, J, K
386
prenesené kompetencie ZS
 mzdy, odvody, energie
8835
sluby, energie, materiál,
údrba Z
316
09.5.0 Vzdelávanie
11
kolenia
11
10 Sociálne zabezpeèenie
355
starostlivos o dôchodcov, darèeky,
strava, jubilea, doprava
100
príspevok rodiny ZP
10
príspevky hmotná núdza strava,
tipendium, kol. potreby iakov 127
príspevok Charita  opatrovate¾ská sluba
118
Výdavky beného rozpoètu
Výdavky kapitálového rozpoètu
Finanèné operácie
Výdavky celkom

26869
3713
377
30959
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Uznesenie obecného zastupite¾stva z 27. februára 2006

Retaurácia SKALA

Júliusa Zúbeka, Roháèska è. 104
pod¾a GP è. 13/2006 vo výmere
48 m2.
8. iados o predåenie zmluvy o nebytových priestoroch firme VYRMOS do 31. 12. 2006 za doterajích podmienok.
9. Zastavovaciu túdiu IBV Za lebami spracovanú Ing. arch. Kubinom pod¾a predloeného návrhu.

usporiada pre Vás
ivotné a rodinné oslavy,
priate¾ské posedenia

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO
A. Urèuje
1. Zapisovate¾ku obecného zastupite¾stva Agneu Leginusovú
2. Overovate¾ov zápisnice Martu Bebejovú a Jána Bistara
B. Schva¾uje
1. Program zasadnutia obecného
zastupite¾stva.
2. Návrhovú komisiu v zloení Eduard Borsík a Vladimír Magerèák.
3. Pouitie zisku z podnikate¾skej èinnosti Základnej koly s Materskou
kolou v Zuberci vo výke
213 459,86 Sk. Tieto prostriedky
budú pouité na výmenu okien
v budove základnej koly.
4. Závereèný úèet obce Zuberec za
rok 2005 a súhlasí s celoroèným
hospodárením bez výhrad.
5. Rozdelenie hospodárskeho výsledku do rozpoètu obce (90 %)
a do rezervného fondu (10 %)
6. Inventarizáciu majetku obce k 31.
12. 2006 a návrh na vyradenie
nepouite¾ného a opotrebovaného
majetku v èiastke: HIM 223 073 Sk,
DHM 76 633 Sk, OTE 79 981 Sk.
7. Odpredaj obecného pozemku pre

C. iada
1. Starostu obce prejedna prerokova s SAD Liptovský Mikulá predåenie autobusových spojov ku
garái SAD.

2. Starostu obce o prerokovanie
sprejazdnenia komunikácie II/584
v úseku pri pizzérii (ul. Andreja
Baíka).
D. Ukladá
1. Obecnému úradu da spracova
geometrický plán zamerania prístupovej komunikácie IBV Za lebami pod¾a schválenej zastavovacej túdie
2. Obecnému úradu urobi osvetu
oh¾adne ochrany majetku obèanov
ako aj návtevníkov naej obce
prostredníctvom rôznych médii
(miestny rozhlas, ORT a iné.)

(Pri zdravotnom stredisku)
v príjemnom prostredí
s krbom

Ponúkame iroký sortiment
jedál a nápojov.
Kapacita: 40 miest
Prevádzka denne
od 10. do 22. hod.
Teíme sa Vau návtevu

Uchádzaèom o zamestnanie
Informaèné centrum mladých Orava
so sídlom v Tvrdoíne oznamuje uchádzaèom o zamestnanie, e realizuje projekt Job centrum a karierové poradenstvo pre mladých na Orave. Projekt je
realizovaný z finanèných prostriedkov
Európskej únie s cie¾om pomôc predovetkým mladým ¾uïom, ale nielen im,
orientova sa na trhu práce.
Jedným z realizaèných výstupov je
aj zriadenie Job centra Orava, ktorého

cie¾om je poskytnú uchádzaèom o zamestnanie komplexné informácie o trhu
práce. Predovetkým poskytnú preh¾ad
o vo¾ných pracovných miestach, ale aj
informácie o tom, ako sa orientova
na trhu práce. Bliie informácie o èinnosti Job centra uchádzaèi o zamestnanie získajú na webovej stránke
www.jobcentrum.orava.sk alebo pri
osobnej návteve v Job centre, ktoré sa
nachádza v budove Okresného úradu

práce, sociálnych vecí a rodiny v Tvrdoíne  Medvedzí na 4. poschodí, denne od 8.00 hod. do 16.00 hod. Informácie je moné získa tie telefonicky na
èísle 5324730. Vetky sluby JOB centra okrem pecifického psychologického poradenstva a peciálnych kurzov sú
poskytované pre uchádzaèov o zamestnanie bezplatne.
Redakcia

Rozpoèet obce Zuberec na rok 2006 (tis. Sk)
PRÍJMY
100 Daòové príjmy
110 Daò z príjmov
Daò z príjmov územnej
samosprávy
120 Dane z majetku
Daò z nehnute¾nosti
Za psa
Za ubytovaciu kapacitu
Za uívanie verejného
priestranstva
Za uívanie verejného
priestranstva MOD
Za komunálne odpady
SPOLU 100

9 000
980
8
500
100
140
500
11 228

200 Nedaòové príjmy
210 Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku
dividendy
200
príjmy z prenajatých pozemkov
2
príjmy z prenajatých budov
(OU, DS, TU)
600
príjmy z prenajatých budov MOD 50
220 Administratívne a iné poplatky a platby
správne poplatky
100
pokuty
8
Príjmy z prenájmu  zemianska
kúria
250
Pohrebníctvo
10
Kopírovacie a iné práce
20
Za dodávku tepla
400
Vstupné MOD, propagaèný mat.,
refundácia el. energie
2 560
Vstupné PFS
300
Odpadové nádoby  predaj
10
240 Úroky z vkladov
Úroky z vkladov
10
SPOLU 200
4 948,0
300 Granty a transfery
Granty dobrovo¾né od sponzorov 50
Zo tátneho rozpoètu
Na stavebný úrad
50
Na kolstvo prenesené
kompetencie (Z)
8 628
Na kolstvo deti v hmotnej núdzi 50
Na kolstvo tipendia
30
Na kolstvo kolské potreby
20
Na aktivaènú èinnos
250
SPOLU 300
9 078
Celkom bené príjmy

25 251

Kapitálové príjmy
Príjem z predaja hnute¾ného
majetku
Príjmy z predaja pozemkov
Celkom kapitálové príjmy

1 800
70
1 870

Finanèné operácie
454 Prevod prostriedkov
z peòaných fondov
Celkom finanèné operácie

1 000
1 000

PRÍJMY CELKOM

28 121,0

VÝDAVKY
bené, kapitálové, finanèné operácie
Výdavky verejnej správy
3 600
Mzdy
1 230
Odvody do poisovní
480
Energie, voda, telekomunikaèné sluby 900
Materiál a sluby
200
Revízie, poistenie majetku, údrba,
príprava projektov
300
Prevádzka, údrba, poistenie
motorových vozidiel
250
Dohody o vykonaní práce
/parkovisko, DS, OU/, zastupovanie
110
Transfer na spoloènú úradovòu
70
Transfer obèianske zdruenia
60

Odvody do poisovní
Propagácia
Výstavy
Materiál a sluby

25
200
150
15

Nakladanie s odpadmi
Zimná údrba
Odvoz odpadu
Nakladanie s odpadovými vodami
Kanalizaèné prípojky

960
370
590

Aktivaèné práce
Mzdy
Odvody do poisovní
Materiál, poistenie

250
160
60
30

Verejné osvetlenie
Elektrika
Materiál, údrba

400
300
100

Rekreaèné a portové sluby
Príspevok TJ

550
550

Kultúrne sluby
Mzdy
Odvody do poisovní
Energie, voda, èistiace
Údrba kultúrneho domu,
rekontrukcia osvetlenia

600
270
100
70

Kninica
Odvody do poisovní
Odmena
Nákup kníh

160
23
1
12
10

Finanèná oblas
Mzdy hlavný kontrolór
Odvody do poisovní
Audit, poplatky banke

100
42
15
43

Transakcie verejného dlhu
Úroky z úveru
Splátka úveru (finanèné operácie)

339
20
319

Múzeá
Mzdy
Odvody do poisovní
Cestovné, energie, telekomunikácie
Materiál, pracovné náradie
Propagácia, revízie, dohody
Údrba
Nájom zbierok

Ochrana pred poiarmi
Odmeny
Stravné, materiál, PHM, poistenie

100
15
85

Ostatné kultúrne sluby
Odvody do poisovní
Odmena kronika, pamätná kniha

16
1
15

Vysielacie a vydavate¾ské sluby
Odvody do poisovní
Miestny rozhlas, vydávanie
obecných novín

70
2

Výstavba
Územný plán obce, zást. túdia
Ostatné kapitálové výdavky
Cestovný ruch
Mzdy

3 900
450
3 450
450
60

3 175
1 200
415
598
200
581
141
40

Prevádzkovanie domu smútku,
pohrebný voz
Údrba DS, cintorína

40
30

Kultúra inde neklasifikovaná
Odvody do poisovní
PFS - stravné, ubytovanie,
doprava, honoráre, odmeny
Príspevky

540
5
500
35

Vzdelávanie
Predkolská výchova
Mzdy
Odvody do poisovní
Tovary a sluby

12 628
2 067
971
339
757

Základné vzdelanie
Mzdy
Odvody do poisovní
Tovary a sluby

8 928
5 117
1 793
1 718

kolské stravovanie, kolský klub
Mzdy
Odvody do poisovní
Tovary a sluby

1 633
972
338
323

Sociálne zabezpeèenie

350

Sociálne zabezpeèenie,
invalidita, ZP
Príspevok  opatrovate¾ská sluba

140
140

Sociálne zabezpeèenie  staroba
Materiál, strava, doprava

100
100

Sociálne zabezpeèenie  rodina
a deti
110
Príspevok  rodiny
10
Príspevky hmotná núdza  tipendium,
strava, kolské potreby
100
Výdavky beného rozpoètu
Výdavky kapitálového
rozpoètu  obec

24 052
3 450

Výdavky kapitálového
rozpoètu  kolstvo

300

Finanèné operácie

319

68

Náboenské a iné spoloèenské sluby 70

VÝDAVKY CELKOM

28 121
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Majstrovstvá Európy psích záprahov  záitok pre divákov

Historické okamihy v Zuberci
(Dokonèenie z 1. str.)

V sobotu a nede¾u, po kolách
Majstrovstiev Európy na dlhé trate
distance, sa uskutoènil Európsky
pohár v printe na krátke trate organizácií WSA a ESDRA. Prítomné, vïaèné publikum sa vak neteilo len samotným pretekom, dobre im padlo, najmä vak deom, ako
pretekári svoje psíky  poklady
hladkajú, chvália, láskajú, kàmia,
naahujú postroje, zapriahajú do
saní, èi neve¾mi dirigujú a dokonca trnásèlenné záprahy. Po tartovnom povele GO!  Vpred! Boli
zrazu vetci vo svojom ivle, záprahové psy, maéri i prítomní diváci.
Oko diváka stále spoèívalo na uháòajúcich siluetách záprahov, na èlenitej, profilovo pre pretekárov zaujímavej trati.
Organizátormi pretekov boli základná organizácia Slovenského
zväzu technických portov Askino
Slovakia Alfa Koice a obec Zuberec. Zátitu nad pretekami mala
poslankyòa Národnej rady SR Zuzana Martináková. Ve¾kým poteením organizátorov, pretekárov i divákov bola návteva prezidenta
Slovenskej republiky Ivana Gaparovièa.
V minulosti sa chovali len najzdatnejie psy. Stároènou selek-

ciou, najmä na Sibíri ijúce národy
dosiahli vynikajúcu úroveò. Od dobrého záprahu závisela nielen prosperita, ale aj preitie celého kmeòa. V írej tundre mohli pomôc len
spo¾ahlivé, vytrvalé a nenároèné
psy. Mylienka usporiada preteky
záprahových psov sa zrodila na Aljake. tartovacia zástava sa po
prvýkrát zdvihla v roku 1907. Medzi záprahovou svorkou osobitné
postavenie majú vodiace psy. Tieto
psy sú obdarené vlastnosami ako
je inteligencia, poslunos, smelos,
rýchlos a vytrvalos. Vodiaci pes
dokáe vies celý záprah aj v treskúcej zime a aj v hlbokom snehu.
V kandinávskej triede pulka
zvíazil na ME v Zuberci distance
Nemec A. Kolzov. V otvorenej triede, záprah s ôsmimi a viac psami
zvíazil paniel B. Gallardo. V kategórii so iestimi psami sibírsky
husky zvíazil S. Melzl, reprezentant
Nemecka. V rovnakej kategórii, ale
so psami plemena aljaský malamut, samojedský pes, grónsky pes,
zvíazil Poliak A. Wilczopolski.
V kategórii D1/2 záprahu sa tyrmi
psami zvíazil slovenský reprezentant ¼ubo Ocet. Zo Zuberca si odniesol, ako jediný Slovák, titul majstra Európy.
Majstrovstvá Európy pre organizátorov boli obrovský, ale i zavä-

Skupina VIDIEK so spevákom Jankom Kuricom bola pre divákov ve¾kým lákadlom.
Foto: Pavol roba

zujúci úspech. Ukázalo sa, e tento pretekársky port so psami severských plemien má na Slovensku
mnoho priaznivcov. Potvrdila to
i poèetná návteva v priebehu tohto
významného podujatia.
Konanie takéhoto významného
podujatia by nebolo moné bez
sponzorských partnerov. Finanènú
a inú pomoc poskytli: Mäsopriemysel Myjava, Ejot Slovakia s.r.o.,
Husky SK s.r.o., Rádio Expres,
Kynologická revue, Tlaèová agentúra Slovenskej republiky, Oravská
regionálna televízia, Obec Zuberec,
Ro¾nícke podielnické drustvo
Zuberec, Hotel Primula, Roháèe,
s.r.o. ÈSOB, Kooperatíva, Tatrawest, s.r.o.

1-2/2006
V Zuberci bolo na snehu i ¾ade
poriadne horúco. Videli sme a preili odveké oddané spojenie, priate¾stvo psa i èloveka, ich úasnú
súhru, neodolate¾né kúzlo sily, vytrvalosti, rýchlosti a elegancie. O
necelý rok sa môeme tei znova.
Do Zuberca príde vye 100 pretekárov z celej Európy. Vlani vo Völklingene mal Zuberec obrovské
astie. Na generálnom zasadnutí
WSA vyhral pre budúci rok 2007
najpríalivejie a najprestínejie
podujatie - Majstrovstvá Európy
psích záprahov èistokrvných severských plemien na krátke trate v disciplíne nazývanej print. Neopakovate¾ná atmosféra ialeného tartu, napnuté laná záprahov, zamàzajúci dych záprahových psov, uháòajúce sane s maérmi nás opä
vtiahnú do tohto úasne krásneho
portu.
Ing. tefan kerda

Víazom ME spomienkové predmety odovzdal starosta Ing. Marián Jurina.
Foto: Pavol roba

Pripomenuli si transport nemocnice
V sobotu 11. februára bolo u tradièné stretnutie
záchranárov z TOPRu zo Zakopaného a Horskej sluby z Roháèov. Podujatie sa koná na pamiatku akej
záchrannej akcie z roku 1945, keï bolo treba transportova cez líniu frontu do bezpeèia do Zakopaného tyroch ako ranených partizánov z po¾ovníckeho zrubu pod Salatínom pri Zverovke.
Skupina záchranárov z TOPR a HS  Zverovka
v dobovom obleèení sa stretla na Lúènej. Po hraniènej kontrole zili cez Látanú dolinu na Zverovku. Aj
seniori z obidvoch strán Tatier si na Zverovke spoloène pozreli okolie lyiarskych zjazdoviek. Stretnutie sa
ukonèilo v popoludòajích hodinách pri goralskej muzike zo Zakopaného na chate Primula.
Vladimír uffa

1-2/2006
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Zuberec na ve¾trhoch cestovného ruchu

Zaèiatok roka, práve v èase keï je v plnom prúde zimná turistická
sezóna, sa konajú aj ve¾trhy cestovného ruchu. Od januára po tieto dni
bola Obec Zuberec ako stredisko cestovného ruchu zastúpená na týchto výstavách  Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava, Internationale Tourismus-Bõrse Berlin a Utazás Budape. V apríli je ete pripravená úèas na výstave v Ostrave. Výstav v zahranièí sme sa zúèastòovali
prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorá bola
oficiálnym garantom za Slovenskú republiku a zároveò hlavným koordinátorom tátnej reprezentácie SR na uvedených ve¾trhoch cestovného ruchu. Za zmluvne urèených podmienok sme sa tak mohli v podstate cenovo ve¾mi výhodne prezentova v Èechách, Nemecku a Maïarsku. V novembri 2005 sme sa zúèastnili aj na ve¾trhu vo Varave.
V rámci vzájomne výhodných vzahov s Inchebou Bratislava sa Obec
Zuberec vo februári predstavila ete na ve¾trhu Holiday Word Prahe.
Prvá z z tohtoroèných úèastí bola
ovanie. V túto zimu sme aj v inforna výstave od 12. do -15. 1. 2006 v
maènej kancelárii donekoneèna vyBrne. Bol to 15. medzinárodný ve¾trh
svet¾ovali trasy na beecké lyovaturistických moností v regiónoch s
nie. Jednoducho, u v lete by sme
názvom Regiontour Brno 2006. Ako
naim hosom mali ponúknu cykloinformátorky pri naom pulte pracomapu okolia a v zime mapu beecvali ¼. Lofajová a ¼. kerdová. Ve¾kú
kých trás. Aj keï príprava trás pre
èas zo 104 slovenských vystavovabeky nie je zisková záleitos, dote¾ov zastreila Slovenská agentúra
káe do strediska pritiahnu ve¾a návcestovného ruchu. Niektoré mesta a
tevníkov. A my moností na beecstrediská si úèas na ve¾trhu financoké trasy s nádhernými profilmi máme
vali sami.
neúrekom.
Na výstavu bolo zobraných 1500
Oproti nám mali stánok lyiarske
ks katalógov, Zuberec. Svoje propastredisko Jasná + Aquapark Tatralangaèné materiály poskytli aj MOD,
dia + iklùv. Spoloène ponúkali komhotely Primula a Tatrawest, koliba
plexnú ponuku od lyovania, skibuJOSU, penzióny U Michala, indlosu, kúpania a po zábavu.
vec, JAS, AnnaMária  Peter MotySlovensko bolo partnerskou kraèák, lyiarske stredisko Janovky, lyjinou ve¾trhu v Brne a tak sme boli
iarska kola EM-ski a snowboardooslovení, aby sme prispeli na recepvá kola RL Snowboarding.
ciu nejakou tradiènou pecialitou.
O Zuberci tu vedeli takmer vetci
Hotel Primula a jeho riadite¾ka M.
návtevníci (hlavne vïaka lavínovéBebejová pripravili èuèoriedkový komu neastiu v Roháèoch). Záujem
láè, ktorý ako u tradiène, mal ve¾ký
bol predovetkým o letnú turistiku,
úspech.
cyklotrasy, v zime upravované beecOd 26. do 29. januára bol na
ké trasy, termálne kúpaliská. Viacerí
výstavisku Incheba ve¾trh ITF Slonávtevníci sa pýtali aj na Habovku
vakiatour Bratislava. Tentoraz Zua Oravice. V budúcnosti by bolo poberec vystavoval v spoloènom stántrebné oslovi aj podnikate¾ské subku Orava, spolu s mestami Trstejekty v okolí. Ponúknu im monos
ná, Dolný Kubín, Tvrdoín a Námesprezentácie propagaèných materiátovo. Kadý z vystavovate¾ov na spolov, samozrejme za aspoò dohodnuloènú expozíciu prispieval. Príspevok
tý poplatok. Tým by sa èas nákladov
Zuberca bol stánok drevená koliba,
na úèas prerozdelila medzi viac subktorý je originálny a upútava pozorjektov. Na tejto, ale i na vetkých výnos. Tohtoroèný ve¾trh bol pod¾a orstavách boli predovetkým iadané
ganizátorov najväèí èo do výstavnej
mapy cyklotrás a trás na beecké lyplochy i úèasti vystavovate¾ov. Úèas

V utorok 24. januára 2006 bol starosta obce Ing. Marián Jurina na novoroènom stretnutí s prezidentom SR. V pozadi predseda ZMOS Michal
Sýkora a Juraj Kereke.
na tejto výstave poskytuje zároveò
priestor na mnohé stretnutia s najvyími èinovníkmi z odvetvia cestovného ruchu a miestnej samosprávy.
V prvých dvoch dòoch v stánku pôsobili: starosta  Ing. M. Jurina, P.
roba, Ing. J. Valek, ¼. Lofajová, z
hotela Primula M. Jandura a L. Borsíková z penziónu U Michala. Poèas
nasledujúcich dní to boli M. Bebejová, C. Matysová, S. Matitíková. Pre
záujemcov zo Zuberca bol poriadaný zájazd, ktorý zorganizovala predsedníèka Zdruenia cestovného ruchu v Zuberci M. Bebejová.
Na ve¾trh Holiday Word Praha
v dòoch 23.  26. februára cestovali ako informátori Daniel Bebej a
Katarína Gejdoová. Mali sme tu aj
¾udovú muziku v zloení: Juraj imièák, Ing. Jozef Valek a Edo Valek.

Najdlhiu cestu na ve¾trh absolvoval Michal Borsík s dcérou Luciou.
Ti boli obec Zuberec prezentova na
výstavisku v Berlíne. Majite¾ penziónov U Michala nepriiel z Berlína
ve¾mi nadený. Záujem o slovenskú,
ale i èeskú ponuku bol zo strany Nemcov ve¾mi nízky.
V dòoch od 16. do 19. 3. 2006
bola výstava cestovného ruchu v
Budapeti.
Tu boli vyslankyòami Zuberca
Katarína Schvarcová z hotela Tatrawest a uèite¾ka Katarína Kunieriková, ktorá hovorí maïarsky. Práve
pod¾a jej slov v budúcnosti treba pripravi ponuku aj v maïarskom jazyku. Pretoe ako u nás, ani v Maïarsku staria generácia nehovorí anglicky. Záujem o nau ponuku vak bol.
Na kadú z výstav pripravuje obèerstvenie hotel Primula. Riadite¾ke
hotela Marte Bebejovej a jej personálu patrí poïakovanie za to, e hosom v stánku vieme ponúknu nae
peciality.
V prvom polroku je ete pripravená úèas na výstave cestovného ruchu v Ostrave (21. - 23. 4. 2006). To,
e sa v takejto ve¾kej miere môeme
zúèastòova na zahranièných i domácich výstavách, je tie vïaka vetkým
ubytovacím zariadeniam, ktoré sú
uvedené na internetovej stránke Zuberca. Práve poplatkami za reklamu
prispeli na propagáciu náho centra
¼. Lofajová
turistického ruchu.

Ete je vo¾né miesto
V novom elektronickom informátore
pred obecným úradom je ete vo¾né
miesto. Subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu ete stále môu vyui ponuku propagácie prostredníctvom informátora. Ponuku môu vyui aj záujemcovia z blízkeho okolia.
Cena prezentácie
Horná polovica  ve¾ké okienko
19 x 14 cm 15 000 Sk + DPH/rok.
Malé okienko
19 x 6 cm 6000Sk + DPH/rok
Dolná polovica  ve¾ké okienko
10 000 Sk + DPH/rok.
Malé okienko 2000 Sk + DPH/rok.

Stánok Obce Zuberec na výstave ITF Slovakiatour Bratislava.

Foto: Pavol roba

Ve¾ké okienko je vo¾né ete jedno,
malých desa. Bliie informácie v TIKu.
(¾l)
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30 rokov existencie Základnej koly
História Základnej deväroènej
koly v Zuberci sa zaèala písa slávnostným otvorením 2. februára
1976. O jej výstavbu sa prièinili
hlavne vtedají predstavitelia obce
- Tomá kerda ako predseda
Miestneho národného výboru, poslanci, ale aj vetci obèania Zuberca, ktorí na stavbe koly odpracovali viac ne 16 000 brigádnických
hodín.
Prvým riadite¾om bol Mgr. Pavol
Palèo. Do novej koly sa s radosou presahovali iaci zo starej zuberskej koly, z Habovky prili spolu s uèite¾mi iaci 5.  9. roèníka. V
novej kole sa zaèalo v 14tich triedach uèi 379 iakov. Kolektív mladých zanietených pedagógov, ktorý zaèal pracova v nových priestoroch, chcel okrem vzdelávania vyuíva výborné portové podmienky a talent detí a tak u v kolskom
roku 1976/77 vzniklo portové stredisko pre zjazdové lyovanie. Toto
stredisko poèas svojej èinnosti vychovalo desiatky vynikajúcich lyiarov, ktorí dosiahli tie najlepie

D

òa 1. februára tohto roku
uplynulo 30 rokov od za
èiatku vyuèovania v novovybudovanej Základnej deväroènej kole v Zuberci. Pretoe sa
v obci dlho vynárala otázky, dozrievajúca doteraz, preèo táto
kola nebola postavená v strede
obce, ale na jej okraji, chcem
objasni otázku okolo výstavby
koly a jej lokalizácie. V roku
1964 som bol ustanovený za riadite¾a ZD v Habovke. V polovici esdesiatych rokov minulého
storoèia som sa na riadite¾ských
poradách dozvedel, e v Zuberci
je plánovaná výstavby 9+1 triednej ZD len pre obec Zuberec.
Bol to takzvaný bratislavský typ.
Tieto typy stavali bez telocviène, kolskej jedálne a dielní.
Uvedený nekompletný typ koly
bol urèený pre menie obce.
Takéto koly u boli postavené
alebo rozostavané v oravských
obciach s podobným poètom
obyvate¾ov, ako mal Zuberec.
V roku 1960 mal Zuberec 1061
obyvate¾ov a v roku 1970 1194
obyvate¾ov. Bobrov mal v rokoch
1960 a 1970 pri sèítaní ¾udu 1305
a 1270 obyvate¾ov, Klin 1347 a
1469 obyvate¾ov, Malatiná 1020
a 1013 obyvate¾ov, Rabèice 1374
a 1480 obyvate¾ov, Sihelné 1327
a 1503 obyvate¾ov. Tam u tieto
typy stáli.
Ja, ako riadite¾ koly v Habovke, som sondoval vetky monosti na výstavbu väèej komplexnej koly. Mal som osobné
skúsenosti, e úroveò výchovnovzdelávacej práce na malých
kolách je nízka a na nich sa tie
nedá zabezpeèova odbornos
vyuèovania vo vetkých predme-

umiestnenia na celotátnych i medzinárodných podujatiach.
Vo februári 1978 bola pri kole
otvorená kolská jedáleò. Ku koncu kolského roka sa tu varilo u
320 obedov pre deti a zamestnancov koly.
V roku 1979 sa zaèína s ïalím
krásnym zimným portom  beeckým lyovaním. Aj v tomto porte
dosiahli iaci koly výborné výsledky v rámci Slovenska.
Ku kole patrí ve¾ký areál, na
ktorom sa postupne budovali portové ihriská, kolský pozemok a
vysadili sa tu stovky kríkov a stromov. Rokmi pribúdalo v kole aj iakov. Najvyí poèet  490 iakov bol
v kolskom roku 1989/90. To u tu
okrem iakov zo Zuberca, Habovky a O. B. Potoka zaèali dochádza
aj deti z Hút, Malého a Ve¾kého
Borového.
V roku 1991 zaèína kolu vies
Mgr. Ján Maus. V kole je u 18
tried a pre nedostatok miesta sa pre
4 triedy vytvorili priestory v budove
materskej koly.

Ve¾mi významným pre kolu bol
rok 1994, keï tu bola zriadená poboèka Základnej umeleckej koly
Tvrdoín, ktorá umonila desiatkam
detí rozvíja svoj talent v hudobnom,
výtvarnom a taneènom odbore.
Po zriadení plno organizovanej
koly v Habovke odili habovské
deti a 5 uèite¾ov. Od 1. septembra
1998 prechádza naa kola na
právnu subjektivitu ako jedna z prvých na Slovensku. Spolu s tým
zaèína aj svoju podnikate¾skú èinnos, v rámci ktorej poskytuje ubytovacie a stravovacie sluby pre
deti a mláde. Finanèné prostriedky získané z tejto èinnosti sa vyuili na rekontrukciu priestorov v budove telocviène, údrbu a vybavenie kuchyne, zriadenie jednej poèítaèovej uèebne, alúzie na okná,
vybavenie do posilòovne a iné.
Od 1. 7. 2002 bola ku kole prièlenená aj materská kola.
V kole za 30 rokov pracovalo,
resp. pracuje 98 uèite¾ov a 41 ostatných pracovníkov. kolskú dochádzku tu ukonèilo 1735 iakov,

ktorí úspene pokraèovali na stredných a vysokých kolách.
Za posledné roky kola zmenila
svoj vzh¾ad novou strechou, vo vnútorných priestoroch sa zrekontruovali vetky sociálne zariadenia, v
átriu sa vytvoril viacúèelový priestor,
postupne sa vymieòajú podlahy
v triedach, okná, vchodové dvere,
kolský nábytok. kole pribúda poèítaèová a digitálna technika, uèebné pomôcky, budujú sa odborné
uèebne. iaci a uèitelia pracujú na
rôznych projektoch, ktoré rozvíjajú
ich zruènosti, ale vïaka nim sa získavajú aj finanèné prostriedky.
Èas v kole ubieha rýchlo. Ve¾a
vecí sa zmenilo a neustále mení.
Nemení sa vak objekt náho snaenia a tým je kadé diea, ktorému chceme ukáza správny smer
do ivota. Veríme, e kredit, ktorý
kola za 30 rokov získala, za pomoci vetkých zainteresovaných
ete viac upevníme a zhodnotíme
kvalitnými výsledkami.
Mgr. M. imièáková
riadite¾ka koly

toch a niekedy ani v aiskových
predmetoch, dôleitých pre prijímanie na stredné koly. Do
mojich úvah mi vhodne zapadol
projekt výstavby Roháèov, spracovaný koickými projektantmi.
Pod¾a tohto projektu sa v Roháèoch mali stava dve ve¾ké turistické centrá. Na Zverovke a na
Adamculi. Na Zverovke mali by
hotely, bungalovy, budova MNV
Roháèe, pota, stanica verejnej
bezpeènosti a bytovky pre celú
oblas. Na Adamculi mali by len
hotely. Okrem toho boli plánované horské hotely v závere Roháè-

níky 6-9 z Habovky a z Oravského Bieleho Potoka. Na základe
mojej písomnej dokumentácie
vtedají vedúci ONV  odboru
kolstva v Dolnom Kubíne Peter
krabák, presadil na KNV v Banskej Bystrici výstavbu 14+1 triednej koly s telocvièòou, kolskou
jedálòou a dielòami.
Pri výbere staveniska pre ve¾ký kolský areál sa volili dve alternatívy: Vo¾ný priestor medzi
obcami Habovka a Zuberec ponie starého cintorína a vo¾ný
priestor na¾avo od zástavby
v dolnej èasti obce. Zástupcovia

1968 odiiel postupne z funkcie
riadite¾a i zo kolských sluieb
vôbec a nemal som u monos
do priebehu výstavby zasahova.
Prekvapili ma len tri nedodrané
veci, ktoré zástupcovia 18 komisií výberového konania odsúhlasili a podpísali:
1. Preèo nebola kola postavená ani v jednej z vybratých alternatív, ale v strede medzi nimi?
kola nedodraním výberu alternatív je nalepená na cintorín, èo
sa prieèi hygienickým a etickým
zásadám.
2. Preèo nebola splnené dohodnutá poiadavka doprojektovania, dofinancovania a dobudovania sedlových striech na
vetkých objektoch kolského
areálu?
3. Preèo nebola postavená
plánovaná druhá kolská bytovka v kolskom areáli? Ktorá obec
ju uchmatla? (akoby sa teraz zila!)
Názory ¾udí na lokalizáciu
koly sa doteraz rozchádzajú.
Jedni tvrdia, e kola mala by
v strede obce (aj za stavu, e by
to bola malá, 9+1 triedna kola
bez telocviène, kolskej jedálne
a dielní) a druhí tvrdia, e je na
dobrom mieste. Zdôvodòujú to
tým, e kola s bohatou portovou tradíciou je blízko obecných
portových (portový areál pod
Grápou) a e nezaberá ve¾ký
priestor v strede obce, take zostalo miesto pre iné dôleité budovy infratruktúry Zuberca, ktorý sa rozvíja na sídlisko mestského typu.
Taká je teda pravda o výstavbe a lokalizácii koly v Zuberci.
Ignác Kuchtiak

Faktory pôsobiace na výstavbu
a lokalizáciu koly v Zuberci
skej doliny a pri prvom Roháèskom plese. Okolité kopce mali
by popretkávané sieou horských dopravných zariadení (lanovky a lyiarske vleky).
Po dôkladnej úvahe som vyuil túto rysujúcu sa výstavbu na
môj plán rozírenia a skompletizovania koly. Urobil som prepoèet kolákov, ktorí by prili do
zuberskej koly z roháèskych
bytoviek a ubytovní v hoteloch
a predloil som ho na ONV 
odbor kolstva v Dolnom Kubíne. Súèasne som vypracoval písomný elaborát, v ktorom som
zdôvodnil potrebu väèej kompletnej koly v Zuberci a vyuite¾nos existujúcej koly v Habovke. Bolo to moné len s podmienkou, e nová kola bude plni funkciu odvodovej ZD pre
roèníky 1-9 zo Zuberca a pre roè-

MNV Zuberec iadali lokalizova
kolský areál v strede obce. Ich
poiadavka nebola prijatá, pretoe zástupcovia vetkých organizácii v komisii pre výber staveniska volili také lokality, ktoré by
boli prijate¾né pre vetky zainteresované obce.
Pri ïalom rokovaní som ete
iadal naprojektova na vetky
objekty sedlové strechy. Zdôvodnil som to pretekaním striech u
existujúcich kôl typu s plochými strechami. Po dlhej diskusii
bol môj návrh prijatý. Zástupca
projektanta pris¾úbil, e sedlové
strechy naprojektuje a zástupca
investora povedal, e doprojektovanie a zvýené náklady s budovaním sedlových striech zaplatí.
Ja som potom pre známe udalosti tzv. normalizácie po roku
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Ciele národného projektu podpory zdravia v kole
Základná kola v Zuberci u nieko¾ko rokov úspene pracuje v rôznych projektoch prostredníctvom, ktorých vytvára pre deti podnetnejie
prostredie a ponúka väèiu monos
sebarozvoja. Jedným z nich je i národný projekt podpory zdravia na
kolách, cie¾om ktorého je cez rôzne
èinnosti a aktivity rozvíja fyzické,
psychické, environmentálne, sociálne i duchovné zdravie iakov a zamestnancov koly.
Vïaka projektu sa kola stáva
otvorenejia a prístupnejia nielen
pre iakov, rodièov, zamestnancov
ale i pre iriu verejnos. Deom sa
snaíme vytvori miesto pre vzdelávanie, aktívny oddych a záujmy.
V popoludòajích hodinách je pre iakov pripravené mnostvo krúkov, v
ktorých nachádzajú zábavu, úèinný
relax, ale i uplatnenie svojho talentu.
Z hlavných mylienok projektu, by

sme radi uviedli aspoò niektoré, ktoré sa nám daria kadoroène realizova.
- podpora pohybovej aktivity
Poèas kolského roka organizujeme letné a zimné portové dni, súae o majstra koly v atletike a lyovaní. Vo¾né chvíle medzi vyuèovaním
a krúkami môu iaci strávi v posilòovni, èi hrou stolného tenisu v átriu.
- podpora kultúrneho ivota
Kadoroène navtevujú iaci
i uèitelia divadelné predstavenia
v Martine, organizujeme literárno
kultúrne exkurzie iakov do Jasenovej, Dolného Kubína, Liptovského Mikuláa, Martina atï.
- podpora starostlivosti o ivotné
prostredie
Celoroène organizujeme zber papiera, za ktorý sú iaci i tvrroène
odmeòovaní. Dvakrát do roka orga-

nizujeme zber elezného rotu. U po
druhý raz sa v marci realizuje celodenná akcia pod názvom Eko  deò.
iaci si tak zmerajú svoje vedomosti
v oblasti environmentálnej výchovy
a svoju tvorivos vyskúajú pri tvorbe eko  plagátu a výrobku z odpadového materiálu.
- podpora spolupráce s rodièmi
Opä sa otvárame rodièom organizovaním Dòa otvorených dverí
v prvých roèníkoch a èastejími konzultaènými hodinami pre rodièov
ostatných roèníkov.
- podpora spolupráce s obcou
V tieto dni organizujeme u druhý poèítaèový kurz pre verejnos. Raz
do týdòa otvárame internetovú kaviareò.
- podpora spolupráce so iakmi
iaci sa vïaka novovzniknutému
kolskému parlamentu môu pravi-

Zápis detí do I. roèníka
Deò 30. výroèia otvorenia Základnej koly v Zuberci, presne 2. februára 2006 bol významným dòom pre
35 predkolákov. Dvadsatyri detí zo
Zuberca, jedno z Hút, dve z Habovky, sedem z Oravského Bieleho Potoka a jedno diea z Ninej prili spolu so svojimi rodièmi, aby ich pani
uèite¾ky Mgr. K. enkárová a Mgr. J.
Homolová zapísali do 1. roèníka Základnej koly v Zuberci.
Po privítaní a úvodnom príhovore
pani riadite¾ky Mgr. imièákovej a

krátkom programe iakov 1.  4. roèníka sa zaèal samotný zápis. V dvoch
triedach sa postupne predstavili vetky deti, krátko sa s pani uèite¾kami
porozprávali, niektoré zaspievali alebo zarecitovali. Na pamiatku dostalo
kadé diea Zápisný list s blahoelaním a farebného sloníka.
Poèas celého zápisu si pani uèite¾ky overovali vedomosti detí, ktoré
získali v materských kolách a ktoré
sú ve¾mi potrebné pre vstup do 1.
roèníka. Èi u to bolo urèovanie hlá-

Rodièia i deti na zápise do 1. roèníka Základnej koly.

Karneval kôlkárov
V tomto roku mali kôlkári karneval 14. februára, v deò sv. Valentína.
Popoludní sa deti s rodièmi spoloène
stretli v sále kultúrneho domu. U sa
premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Takmer vetky deti sa smelo
predstavovali na pódiu. Deti, aj tie, èo
nenavtevujú materskú kolu, sa zabávali so svojimi rodièmi a súrodencami pod vedením èleniek výboru
ZR Danielou uffovou a Bibiánou
Gonenicovou. Nielen vetky masky,
ale aj vetky zúèastnené deti sa
v závere karnevalu teili zo sladkostí. Tie ako sponzor daroval obecný
úrad Zuberec. Kolektív materskej koly ïakuje vetkým, ktorí nám pomohli
pri realizácii detského karnevalu.
H. Harmatová

sky na zaèiatku slova a následné tvorenie ïalích slov na túto hlásku alebo pomenovanie geometrických tvarov a urèovanie farieb.
Najzaujímavejia bola pre deti
práca pri stoloch. Pestrofarebné lentilky, ktoré kadé diea dostalo, bolo
treba pod¾a pokynu pani uèite¾ky potriedi do nakreslených geometrických tvarov. Po splnení úlohy sa lentilky stali sladkou odmenou za dobre
vykonanú prácu.
Poslednou úlohou pre deti bolo
nakresli obrázok pre pani uèite¾ku,
ktorý poslúi ako informácia o výtvarnom a grafickom prejave kadého
dieaa.
Kým deti kreslili, pani uèite¾ky sa
prihovorili rodièom. Zdôraznili, aká
dôleitá a potrebná je pred vstupom
do 1. roèníka pravidelná dochádzka
dieaa do materskej koly, poradili,
ako môu rodièia pomáha pri rôznych jazykových cvièeniach, ktoré
u¾ahèia dieau prvé dni a týdne
v Základnej kole. Tie poiadali rodièov o postupné pripravovanie základných pomôcok, ktoré bude diea
v kole potrebova.
Zápis sa skonèil, deti aj rodièia sa
rozili. Ostali záitky a motivácia na
ïaliu prácu predkoláka. Pretoe
vetky poznatky a vedomosti, ktoré
diea v materskej kole získa, sú pre
budúceho prváka ve¾mi potrebné.
Zlatica Tunáková

7
delne vyjadrova o svojich problémoch i poiadavkách. Svoj názor
môu vyjadri i anonymne, prostredníctvom Schránky dôvery.
- podpora zdravej výivy
Kadodenne v triedach poèas
prestávok si spolu so iakmi varíme
èaj, aby sme tak nauèili deti dodriava pitný reim.
Pretoe mnohé z týchto aktivít si
vyadujú finanèné zabezpeèenie,
i tento rok by sme chceli získa
prostredníctvom tohto projektu finanèné prostriedky na zakúpenie fit
lôpt pre iakov prvých roèníkov, ktoré by pomohli pri nácviku správneho
drania tela poèas písania. Vyuitie
by táto pomôcka nala i na hodinách
telesnej výchovy, èi pri práci s demi
v kolskom klube. Veríme, e sa nám
tak podarí opä nieèo nové èo by
prispelo k rozvoju fyzického zdravia
naich najmeních.
M. Ková¾
zástupca riadite¾ky koly

Najlepí lyiari
V túto zimu boli v Zuberci vynikajúce podmienky na lyovanie. Aj preto bolo lyiarov úplne samozrejmé na
závere sezóny zasúai si v pretekoch O majstra koly v zjazdovom
lyovaní. Na preteky sa prihlásilo 70
lyiarov. Súaili v troch kategóriách.
Vïaka prevádzkovate¾ovi vleku Roháèe s. r. o bola tra výborne pripravená a diváci videli výborné výkony
pretekárov.
Najlepie výkony:
Prediaci: roè. 95-98
1. Samuel enkár 39,06 s 2. Branislav Obrtáè 40,05 3.Dávid uriòák
40,40. 1. Miroslava Urbanová 39,23,
2. Lenka Hudecová 40,90, 3. Lucia
Bôtoová 41,26.
Ml. iaci: roè. 93-94
1. Dávid roba 37,01, 2. Matej ika
38,15, 3. Jakub kerda 38,69.
1. Naïa Kenderová 38,90, 2. Klaudia Kovalèíková 51,98, 3. Mária Grobarèíková 53,67.
St. iaci: roè. 92-90
1. Marek Kaák 39,12, 2. Michal
Gejdo 40,47, 3. Miroslav Borsík
41,07.
1. Mária iková 38,41, 2. Veronika
Borsíková 46,80, 3. Paula Makuliaková 51,40.
Najlepie èasy a titul absolútnych
majstrov koly ziskali z chlapcov získal Dávid roba, z dievèat Mária iková.
(eb)

Majstri koly M. Borsík
a M. Kaák
V marci sa v naej Základnej kole portovalo viac ako inokedy. 16.
marca iaci zúroèili hodiny tréningov
v skvelé portové výkony v stolnotenisovom turnaj o majstra koly v dvojhre a tvorhre. Súailo 32 iakov.
Majstrom koly v dvojhre sa stal
Miroslav Borsík. Vo tvorhre Miroslav Borsík a Marek Kaák.
Odborným garantom a sponzorom
súae bol pán Eduard Borsík, ktorý
v kole mladé talenty aj pripravuje.
Výsledky: Dvojhra
Finále: Miroslav Borsík  Tomá
Chrenek 3:1. O 3. miesto: Marek Kaák  Matú Breèka 3 : 1
tvorhra
Finále: Miroslav Borsík, Marek
Kaák - Lacko Harmata, Matú
Breèka 3 : 2. O 3. miesto: Dávid Baík, Dávid roba - Tadeá Baík,
Marek Borsík 3 : 1
(eb)
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Vtáèia chrípka - Treba sa vedie chráni
Vtáèia chrípka (Aviárna influenza)
sa v súèasnosti povauje za závané ochorenie domácej hydiny a vo¾ne ijúceho vtáctva, ktorá má v krajine s výskytom zdravotný, ekonomický, sociálny a politický dopad.
Chrípka vtákov je infekèná (nákazlivá) vírusová choroba domácich, vo¾ne ijúcich a exotických vtákov. Vyskytuje sa hlavne u moriek, kaèiek,
husí, kury domácej, perlièiek, prepelíc, holubov, baantov, jarabíc, labutí,
kormoránov, èajok, korcov, drozdov,
lastovièiek, vrabcov a ptrosov.
Pôvodca vtáèej chrípky je vírus,
ktorý v truse vtáka preíva 30 dní pri
teplote 4 oC, alebo 7 dní pri teplote
20 oC, pri izbovej teplote na slame 28
dní a vo vajcovej krupine 8 dní.
Z dezinfekèných prostriedkov úèinných proti vírusu vtáèej chrípky sú:
2  4 % lúh sodný, 2 4 % chlórové
vápno, 4 8 % chloramín B.
Vtáèia chrípka vyvoláva u hydiny
dve rôzne klinické formy a to:
1. Vysokopatogénnu vtáèiu chrípku, pri ktorej je pozorovaný náhly
úhyn, choroba je v tomto prípade extrémne nákazlivá, prièom úhyn je
100%.
2. Nízkopatogénnu vtáèiu chrípku,
pri ktorej vírus vyvoláva len miestne
infekcie, s miernejími klinickými príznakmi ako sú mierne dýchacie príznaky, problémy so znákou, alebo
príznaky choroby môu aj chýba.
Vírusy vyvolávajúce nízkopatogénnu vtáèiu chrípku preívajú v prírode, v populácii vo¾ne ijúcich vtákov, hlavne vodného vtáctva, ktoré po
vstupe do organizmu hydiny môe
mutova (zmeni sa) na vírus vyvolávajúci vysokopatogénnu vtáèiu chrípku. Z uvedeného vyplýva, e vyie
riziko nakazenia vtáèou chrípkou
majú tie chovy hydiny, ktoré sa nachádzajú pod migraènými (sahujúcimi) cestami vo¾ne ijúceho vtáctva,
alebo v tesnej blízkosti miest slúiacich k ich rozmnoovaniu alebo odpoèinku. Dåka inkubaènej doby, èo

je èasový úsek medzi kontaktom s pôvodcom nákazy a vypuknutím klinických príznakov sa pohybuje od nieko¾kých hodín a do 3 dní, maximálne do 1 týdòa.
Hlavnými klinickými príznakmi vtáèej chrípky je strata plachosti, zníená aktivita a príjem krmiva, postihnuté jedince majú nauchorené perie,
nosnice èastejie kvokajú, výrazne sa
zniuje znáka alebo sa úplne zastaví. Vajcia sú deformované a majú tenkú krupinu. Objavujú sa aj dýchacie
poruchy ako sú kae¾, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, vieèok, výtok z nosových otvorov.
Môu sa objavi aj opuchy a krvácaniny na konèatinách.
Vírus sa z organizmu hydiny vyluèuje sekrétmi  výtokmi z nosových
otvorov, ka¾om, kýchaním a trusom.
Vírus sa v chove hydiny íri kontaktom s chorými vtákmi, prostredníctvom oetrovate¾ov, kontaminovanými predmetmi, krmivom, vodou a násadovými vajcami.
Jedným z moných spôsobov prenosu vtáèej chrípky na hydinu a farmové chovy vtákov je prenos z vo¾ne
ijúcich vtákov, hlavne z vodného
vtáctva. Z tohto dôvodu je potrebné:
- Zabráni priamemu a nepriamemu kontaktu vo¾ne ijúcich vtákov,
zvlá vodného vtáctva s hydinou,
hydinu je treba dra v uzavretom
priestore alebo pod prístrekom a
chráni ju pred kontaktom s vo¾ne ijúcim vtáctvom.
- Umiestni krmivo pre vlastnú hydinu takým spôsobom, aby sa k nemu
nemohlo dosta divo ijúce vtáctvo.
- Sliepky a morky nedra spoloène s vodnou hydinou.
- Hydinu nenapája vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných vo¾ne ijúcemu vtáctvu.
- Prísne dodriava nákup hydiny
len z registrovaných fariem, ktoré sú
pod veterinárnym dozorom.
- Pri podozrení z nákazy dezinfikova vetok materiál, ktorý je v

priestoru chovu hydiny vynesený alebo ho v priestoroch chovu hydiny necha.
- Dodriava najprísnejie pravidlá
hygieny.
- Vyvarova sa ilegálnemu (nepovolenému) dovozu hydiny a vtákov zo
zahranièia (exotické, okrasné vtáky).
Aj keï riziko nakazenia ¾udí vírusom vtáèej chrípky je pomerne nízke,
môe ma pre infikované osoby fatálny (nepríjemný) priebeh. U ¾udí je
moná infekcia úzkym kontaktom s
infikovanými vtákmi alebo hydinou a
ich produktmi  hlavne trusom a sékrétmi (výluèkami dýchacieho ústrojenstva) alebo konzumáciou nedostatoène tepelne opracovaného mäsa.
Pri tepelnom spracovaní hydinového
mäsa a hydinových produktov sa vírus vtáèej chrípky inaktivuju (nièí) pri
70 oC.
Perie a páperie z hydiny môe by
takisto infekèné v dôsledku kontaminácie trusom alebo inými telovými
tekutinami.
V Slovenskej republike sa vykonáva tzv. monitorovací program, ktorým sa sleduje moný výskyt vírusu
vtáèej chrípky na naom území. Do
tohto programu sú zahrnuté vetky
druhy hydiny, farmové vtáky a vo¾ne
ijúce vtáky.
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V prípade nálezu uhynutých vtákov alebo neprirodzene sa správajúcich vtákov je potrebné tento bezodkladne hlási na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Dolný Kubín
(èíslo tel.: 043 5862861). Dôleitou
zásadou pri nájdení uhynutého vtáka
je nedotýka sa ho.
Vlastník alebo drite¾ zvierat pod¾a § 16 ods. 3 zákona è. 488/2002 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti je ...povinný hlási orgánu veterinárnej správy
podozrenie alebo výskyt moru hydiny (zníenie príjmu krmiva a vody,
zvýený úhyn, pokles znáky alebo
akýko¾vek klinický prejav svedèiaci
pre vtáèiu chrípku)
RVPS Dolný Kubín ïalej odporúèa: - pri nahlásení nájdeného uhynutého alebo z choroby podozrivého
vtáka, aby nahlasujúci uviedol svoju
presnú adresu, kontakt, aby presne
popísal miesto nálezu
- obec, v katastri ktorej bol nájdený uhynutý, alebo z choroby podozrivý vták, je povinná zabezpeèi prípadnú pomoc úradnému veterinárnemu
lekárovi pri odbere na laboratórne
vyetrenie (rebrík, èlnok, a pod.)
- aby sa osoba, ktorá prila do
kontaktu s uhynutým, alebo z choroby podozrivým vtákom, striktne riadila pokynmi úradného veterinárneho
lekára.
Regionálne veterinárna
a potravinová správa
Pelhøimovská 2055/7
026 01 Dolný Kubín

Najkrajie vyzdobené domy
Vyhlásenú súa o najkrajie vyzdobený rodinný dom a jeho okolie a
najkrajie vyzdobenú organizáciu
poèas uplynulých vianoèných sviatkov hodnotila komisia v zloení: Zlatica Tunáková, Anna robová, Marta
Kovalèíková, Marta imièáková
a Pavol Palèo. Tu sú najlepí:
1. Ján ika, Záhradná 264
2. Daniel Harmata, Radová 342
3. Eduard K¾uchák, Radová 339
4. Peter Motyèák, Andreja Baíka 70
Bez urèenie poradia
Frantiek Baík, Hrady 244

tefan Urban, Radová 316
Július Borsík, Záhradná 257
Marián Baík, Hrady 239
Anna veláòová, Andreja Baíka 44
Komisia udelila aj osobitnú cenu
tefanovi Salátovi, Zuberec 250,
ktorý svojimi ¾adovými sochami u
nieko¾ko rokov skrá¾uje prostredie
pred bytovkou Polície.
Blahoeláme výhercom a zároveò
ïakujeme vetkým, ktorí sa zapojili do
súae a prispeli k umocneniu atmosféry preívania Vianoc.
Redakcia

Venerovského memoriál
tátne lesy TANAPu a obèianske
Zdruenie lesníkov a ochrancov prírody Tatier zorganizovali ve¾mi úspene 42. roèník Venerovského memoriálu. Tieto preteky mali prvý roèník u
v roku 1947 a tohto roku sa po prvý
raz konali v Zuberci, v lyiarskom stredisku Zverovka  Spálená dolina.
V dòoch 12. - 14. 3. 2006 sa na pretekoch stretlo viac ako 80 ien a muov. Toto hodnotné podujatie dostalo
èes by Medzinárodnými majstrovstvami lesníkov SR v lyovaní a zásluhou u tradiènej úèasti pretekárov
z èeského Krkonoského národného
parku a po¾ského Tatranského národného parku.
Úèastníci súaili v dvojkombinácii - behu a obrovskom slalome. Preukázali úzku spojitos portového
majstrovstva a práce v horských podmienkach, kde pouívanie lyí v zime
je ve¾mi èasto nevyhnutnosou. Podujatie sa konalo u tradiène pod zátitou ministra pôdohospodárstva SR
a predsedu Odborového zväzu Drevo  Lesy  Voda.
Umiestnenie prvých troch v dvojkombinácii pod¾a kategórií:
eny: 1. Zuzana Kyselová  tátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica,
2. Jozefína Kuèeríková  Lesy SR,

.p. Banská Bystrica, 3. Jana Herchlová  Mestský podnik lesov Medzev.
Mui 1 (do 35 r.): 1. Peter Dièa tátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica, 2. Milan Krajèí - Lesy SR, .p.
Banská Bystrica, Juraj Majerèák tátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica.
Mui 2 (36  50 r.): 1. Ján Maduda - Lesy SR, .p. Banská Bystrica,
2. Duan Gerek  Lesy SR, .p. Banská Bystrica, 3. Marián Jágerèík Lesy SR, .p. Banská Bystrica.
Mui 3 (51  60 r.): 1. Peter Slobodník - Lesy SR, .p. Banská Bystrica, 2. Pavol Kret - Lesy SR, .p.
Banská Bystrica, 3. Milan Podsklan
 Krajský lesný úrad ilina
Mui 4 (nad 60 r.): 1. Miroslav
ebeò  Euroforest, s.r.o. Zvolen,
2.Duan Zacharovský - Lesy SR, .p.
Banská Bystrica, 3. Karol Chvála Lesy SR, .p. Banská Bystrica.
Pestros lesov Slovenska reprezentovalo aj zastúpenie takmer 20
lesníckych subjektov, tátnych aj netátnych, vrátane dvoch zo zahranièia. Neopakovate¾nú kulisu Roháèskej doliny podporila kvalita miestnych ¾udí, ktorí spolu s organizátormi
vytvorili kvalitné podmienky pre pretekárov.

Venerovského memoriál
mal takúto nádhernú
zimnú kulisu
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Múzeum oravskej dediny na svetovej konferencii
Ve¾a ¾udí vie, e existuje Medzinárodný olympijský výbor, Svetová federácia futbalových zväzov, lyovania èi hokeja, málokto vak
tuí, e aj múzeá majú svoju medzinárodnú organizáciu. Medzinárodná rada múzeí ICOM vznikla v roku 1946 vo väzbe na UNESCO
a má poradnú funkciu pre Ekonomický a sociálny výbor OSN. Èinnos ICOM-u vychádza z potrieb múzejnej profesie a sústreïuje sa
na odbornú spoluprácu a výmenu, zvyovanie povedomia verejnosti o múzeách, kolenie múzejných pracovníkov, rozpracovanie
múzejných noriem a etiky, ochranu kultúrneho dedièstva. 21 000
èlenov ICOM-u zo 140 krajín sveta sa zapája do národných a medzinárodných aktivít organizácie.
Èlenovia ICOM-u pracujú v 115 strany spoloènosti. U väèiny zúnárodných a 30 medzinárodných èastnených tátov sú múzeá zarakomisiách. Jednou z ve¾mi aktív- dené do národných programov
nych medzinárodných komisií je vzdelávania pre vetky skupiny
CECA (èítaj SEKA)  Komisia pre obyvate¾stva od kolskej mládee
výchovu a kultúrne akcie v múze- cez skupiny obyvate¾stva na okraji
ách. Výroèná konferencia tejto ko- spoloènosti (sociálne slabí, závislí
misie sa po Rio de Janeire, Nairobi, a pod.) a po systém celoivotnéRíme, Soule a ïalích svetových ho vzdelávania. Vo vetkých týchmestách konala na jeseò minulého to programoch je poloený dôraz na
roku v Banskej tiavnici. Jej hlav- rozvoj kultúry ako protiváhy
ným organizátorom bolo Múzeum dneného pretechnizovaného svevo Sv. Antone a zátitu nad òou pre- ta. Takéto chápanie múzeí ide ruka
brala prvá dáma Slovenskej repub- v ruke s ich aktívnou podporou zo
liky pani Silvia Gaparovièová. Vïa- strany národných vlád i regionálka pozvaniu organizátorov (ktorí nych a miestnych samospráv.
prevzali aj úhradu úèastníckych
Ve¾ká pozornos sa venovala
poplatkov) sa tu mohol  medzi kolám ako dôleitým partnerom pri
mnohými múzeami sveta  prezen- múzejnom vzdelávaní, èo bolo nátova aj ná skanzen.
metom mnohých prezentácií o proNa konferencii sa zilo okolo 80 jektoch pre iakov, kolské skupiúèastníkov naozaj z celého sveta, ny i pre uèite¾ov.
od Nového Zélandu cez Austráliu,
O organizácii konferencie moJaponsko, Kóreu, Irán, viaceré eu- no poveda, e bola premyslená do
rópske a africké táty a po Brazí- detailu. Vzh¾aliu, Chile, USA a Kanadu. Vzh¾adom dom k tomu, e
na to, e väèina èlenov komisie sa hostite¾skou orvïaka dlhoroènej spolupráci pozná, ganizáciou bolo
rokovanie prebiehalo vo ve¾mi pria- po¾ovnícke Múte¾skej a tvorivej nálade a program zeum vo Sv.
bol doslova nabitý. Hlavnou témou Antone, konfekonferencie bolo Partnerstvo vo rencia prebievýchove a vzdelávaní prostredníc- hala pod znatvom múzeí s viacerými podtéma- kom sojèieho
mi  politici, verejnos, sponzori, zá- pierka. To bolo
ujmové skupiny ako partneri mú- prítomné vade
zea. V priebehu tyroch rokovacích  originálne
dní odznelo 7 prezentácií vý- pierka boli na
skumných prác v oblasti muzeoló- m e n o v k á c h
gie, 25 referátov o múzejných pro- úèastníkov, na
jektoch, v rámci trhu nápadov bolo ve¾kej mape
prezentovaných viac ako 25 múzej- sveta boli pierných aktivít a programov a po ka- kom oznaèené
dom bloku nasledovala ivá disku- táty vetkých
sia.
ú è a s t n í k o v,
Musím prizna, e som bola spr- logo s pierkom
vu rozpaèitá, keï som zistila, e ná sa vynímalo na
malý skanzen sa má prezentova pozvánkach na
medzi takými intitúciami ako Ra- s p r i e v o d n é
kúska galéria Belvedére, Austrálske podujatia i na
múzeum v Sydney, Múzeum Que- drobných upobeckej univerzity v Montreale a pod. m i e n k o v ý c h
Ale podarilo sa a informácie o na- predmetoch.
ich programoch, podfarbené preK sprievodmietaným filmom, úèastníkov zau- ným programom patril koncert
jali, èo sa prejavilo neskôr v disku- v evanjelickom kostole, na ktorom
sii.
sa predstavili umelci z Banskej
Konferencia potvrdila, e vet- tiavnice, a nieko¾ko oficiálnych veky múzeá, bez oh¾adu na lokalitu, èerí, ktorých program dotváral obpecializáciu èi podmienky, majú raz o tradíciách a súèasnosti Banrovnaký cie¾  oslovi návtevníka, skej tiavnice i Slovenska. Uvítapouèi i pobavi ho a sprostredko- ciu veèeru spestril domáci folklórva mu bohatstvo kultúrneho a prí- ny súbor Sitòan pásmom spevov,
rodného dedièstva. A vetky múzeá tancov a fujarovej hry z Podpo¾amajú rovnaké potreby, ale prvora- nia. Gala veèeru v katieli vo Sv.
dou je uznanie ich významu zo Antone oivili ukákami sokoliari.

Veèeru na Poèúvadle sprevádzala
tiavnická country kapela a
o program sa postarali deti z taneènej skupiny Texasky, ktoré zoali
zaslúený aplauz. CECA veèera
v Baníckom múzeu na Starom zámku zas prebiehala v duchu baníckych tradícií  vystúpenie baníckeho speváckeho zboru na nádvorí,
banícke piesne a obrady, ba ete
aj èaníci obleèení v baníckych uniformách.
Úèastníci ve¾mi vysoko ocenili
celodennú exkurziu, zaradenú do
programu konferencie, poèas ktorej mali múzejníci monos vi sa
do role návtevníkov. Pod¾a zvolenej trasy, zameranej buï na banícke tradície, na múzeá v regióne, na
prírodu a tajchy (systém umelých
jazier, z ktorých sa èerpala voda na
pohon banských zariadení) alebo
na obce a regionálne remeslá,
mohli úèastníci konferencie vidie
expozície múzeí i miestnych pamätných izieb, folklórne vystúpenia,
ukáku tradièných remesiel, èi skúsi sfáranie do achty, ryovanie zlata, zúèastni sa baníckych obradov.
Banská tiavnica a jej okolie ako
lokalita v zozname kultúrneho dedièstva UNESCO na úèastníkov
konferencie zapôsobili. Okrem bohatého programu vak na úèastníkov urobil ve¾ký dojem kontakt

vadle, kde sa jednotlivé skupiny po
exkurzii stretli a vymieòali si navzájom celodenné dojmy, svedèil o skutoènom ohlase. Ozaj dobre padlo
poèu napr. úèastníèku z Estónska
ako sa zveruje kolegom: Celý deò
som sa neprestávala èudova akí
nádherní ¾udia sú títo Slováci. A
dojemná bola výpoveï Kórejky
Kwang Sun, ktorá sa rozhodla, e
ïalí rok navtívi Slovensko so svojou matkou a skonèila slovami:
Som taká hrdá na tvoju krajinu!
Prezidentka ICOM CECA Colette Dufrence Tassé v závereènom
hodnotení povedala: Pre domácich
i zahranièných hostí to bolo stretnutie nezabudnute¾né  vïaka odbornému rozsahu, ale aj vïaka atmosfére, ktorú sa podarilo úèastníkom i organizátorom vytvori. Tú isto
pomohlo dosiahnu aj výnimoèné
prostredie a nadtandard, ktorý bol
úèastníkom poskytnutý, a tým bola
srdeènos.
Celou cestou z konferencie som
rozmý¾ala, èi si doma dostatoène
uvedomujeme aké dary pre svet
máme. Máme v Zuberci skanzen,
ktorý mnohí odborníci i laici povaujú za najkrají (nielen) na Slovensku, v tých dreveniciach je sústredená pamä Oravy  múdros, skúsenos, umenie a viera predchádzajúcich generácií, bez ktorých by

Foto archív Obecného úradu Zuberec

s benými ¾uïmi, ktorí sa tu o zachovávanie kultúrneho dedièstva
usilujú. Navtívili sme obce, ktoré
nemajú viac ako 300 obyvate¾ov
a svojpomocne si zriadili obecné
múzeá, kde sa usilujú uchova doklady o svojich dejinách a tradíciách. Neraz sme museli pomáha
sprievodcovi skupiny, pretoe mnohí zahranièní úèastníci im chceli pretlmoèi svoje slová uznania a vïaky. Ruch v hoteli Topky na Poèú-

sme neboli tým, èím sme. Máme
krajinu, ktorú si vraj Pán Boh ponechával pre poteenie vlastného oka,
no napokon ju zveril nám. Máme
zruèných a nápaditých ¾udí, ktorí
vedia vytvori krásne veci. Máme
folklór, ktorý vyiel zo srdca tohto
kraja. A predovetkým máme ete
stále otvorené srdcia. Nezabúdajme na to, keï ná prah prekroèia
hostia.
Marianna Janotínová
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ríprava na Ve¾kú noc a samotné preívanie ve¾konoèných sviatkov malo okrem duchovnej prípravy a duchovného
preívania aj vonkajie prejavy
v dodriavaní starých zvyklostí,
ktoré umocòovali duchovnú prípravu.
Celé pôstne obdobie 40-tich
dní sa v kostole veèer modlila
kríová cesta, ¾udia sa zdriavali jedenia mäsitých pokrmov.
Obleèenie najmä eny pouívali
jednoduché, nie svetlé a farebné,. Pri spoloèných prácach ako
tkanie, pradenie, sa èasto modlievali, alebo im niektoré z detí
èítalo z nábonej knihy.
S blíiacou sa Ve¾kou nocou
pribúdali aj niektoré zvyky, ktoré u mali svoju tradíciu. Napríklad v tvrtú pôstnu nede¾u 
nede¾a radosti (letáre), volali
haluková nede¾a. Takmer
v kadom dome varili na obed
haluky dobre namastené a ak
zostala od jesene bryndza, tak
boli aj s bryndzou. Ete zaèiat-

K

Ve¾konoèné sviatky
kom minulého storoèia, bol
u nás zvyk na piatu pôstnu smrtnú nede¾u - vynáa Moreny (marmurieny) z dediny do
Plaviska, kde ich potom, dievky hádzali hodili z mosta do
vody.
Na svätú omu na iestu
pôstnu nede¾u (kvetná) si v kadej rodine nachystali maòúrky,
púèiky kvetu vàby. V kostole
kòaz vetvièky posvätil a poèas
roka sa pouívali v domácnostiach ako svätenina. Pár konárikov sa vloilo v dome na krí,
kládol si ju gazda za klobúk,
keï iiel prvý raz ora, alebo sa
vetvièkou preehnávalo pri vyprevádzaní do sveta. Keï bola
v lete silná búrka, pálili sa maòúrky v peci.
Aj Ve¾ký týdeò, najmä ve¾konoèné trojdnie, mali svoje
zvyklosti. Po obradoch v Zele-

ný tvrtok bolo v kostole bdenie cez noc. Vo Ve¾ký piatok
ráno, ete za tmy, sa ¾udia umývali v studenej vode v potoku,
na znak toho, e Pána Jeia
po zajatí v Getsemanskej záhrade zhodili do potoka v údolí
Cedrón. Vo Ve¾ký piatok nikto
neoral ani nerobil na dobytku.
Bol zvyk, e z pradena niti krútili povrazy na uväzovanie dobytka a bièe pre pastierov. Tie
oznaèovali malé jahniatka znakom na ui, aby si ich kadý
gazda rozoznal, keï pôjdu na
spoloènú pau. Po ve¾kopiatoèných obradoch v kostole bola ku
Boiemu hrobu postavená
strá, ktorú tvorili dvaja hasièi
v prilbách a dvaja k¾aèiaci minitranti. Strá sa striedala a
do Vzkriesenia.
V Bielu sobotu sa vápnom
natierali ovocné stromy a pod-
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stienky na dreveniciach na ich
skrálenie. Gazdiné upiekli èistý koláè, ktorý sa dal v kostole
po obradoch vzkriesenia posväti a vo Ve¾konoènú nede¾u ráno
sa jedol ako prvé jedlo. Potom
sa po dlhom pôste jedla slanina, unka, vajcia a k tomu èerstvo nakopaný, umytý a postrúhaný chren. Vrcholom slávenia
Ve¾kej noci bola sv. oma v nede¾u do obeda. Dievky vyobliekané v nádherných krojoch
a eny mali uviazané najkrajie
atky. Tie atky pri poh¾ade
z chôra pôsobili ako krásne zakvitnutá lúka. Aj svojim obleèením umocnili ve¾kú rados
zo Zmàtvychvstania.
K neodmyslite¾ným ve¾konoèným zvykom patrila kúpaèka vo Ve¾konoèný pondelok zavèasu ráno. Kadá dievka musela na sebe znies nieko¾ko
vedier vody z èistého potoka,
aby bola krásna a usilovná
do roka.
Ján Bistar

Od faiangov do Ve¾kej noci

eï po Vianociach prili faiangy, dievèatá a chlapci
sa schádzali poèas dlhých zimných veèerov na priadky. Vdy
v meních skupinách, aby sa do
jednej izby pomestili a dievky pri
pradení ¾anu mali dos miesta.
Kadá dievka mala peknú
rýovanú (vyrezávanú) kúde¾,
¾an si priviazala èervenou partièkou a priadla na vreteno. Na
vrchu vretena bola vrtka, lepie sa toèilo. Na priadkach si
dievèatá porozprávali, zaspievali, rádio a televízor nepoznali. Niekedy im prili aj mládenci
zahra na harmonike. Harmoniky boli len dve v dedine a to mali
horní a dolní mládenci. Dievèatá boli rady, keï im prili zahra,
aspoò sa vytancovali. Aj sa povyzúvali, aby kapce nezodrali.
Keï bolo devä, najneskorie
desa hodín, museli sme by
vetci doma.
Èasto na faiangy bývalo hodne svadieb. Niektorí sa sami zoznámili, ale èasto sa stávalo, e
sa rodièia zili a h¾adali, ktorýe
to mládenec by sa naej dcére
hodil. Alebo tá by bola súca pre
naeho mládenca, rodièia dohodli a boli voh¾ady. Nu, èi sa
to mladým páèilo alebo nie, museli prista, repektova rodièov.
Veru nie vdy to bolo dobre. Rodièia si vak povedali: Veï mladí si na seba po èase zvyknú.
Väèinou si naozaj zvykli, nerozvádzali sa, ili spokojne celý
ivot. Svadby bývali chudobnejie, ale spevu a radosti bola plná
dedina. Na sobá sa vdy chodilo do Habovky, pei aj v zime.

Skonèili sa faiangy, prila
popolcová streda, kedy zaèal
prísny pôst. Ili sme do kostola
ráno na sv. omu a na popolec.
eny v ten deò museli vetky
hrnce, èo sa v nich varilo, vyvari v popole. Za celých sedem
týdòov sa nejedlo s niè mäsitého. Jedlo sa mastilo len maslom, èo sa doma dorobilo. Oleja vtedy nebolo, len ako nám
rozprávali starí rodièia, vedeli si
olej vybíja z ¾anového semena.
Takýmto olejom si potom primasovali.
Cez pôst sme chodievali na
sv. ome vdy ráno do Habovky. Veèer bývala kríová cesta
v Zuberci, èo si eny sami odbavovali. Ako deti sme na túto
pobonos rady chodievali. Vravievali sme, e ideme na tácie. Doma sme sa veèer modlili
ruenec a veèernú modlitbu a
tak sme sa pripravovali na najväèie kresanské sviatky Ve¾konoèné
eny zvlá pripravovali na
Ve¾kú noc celý dom. Vybielili
vetky izby vápnom, aj múriky
na priedomí. Vyprali tkané koberce, presuili periny, na potoku vyumývali obloky, vyvetraEli a tak oèakávali Ve¾kú noc
vzkriesenia. Matere sa snaili
dievkam ui nové obleèenie.
Do kostola sa ilo na Ve¾kú noc
v krojoch, ako bolo zvykom v
opleckách, rojtavých brunclíkoch, tofových sukòách, vo vrkoèoch nové stuky.
Na Kvetnú nede¾u si kadý
dom nazbieral náruè maòúrok,
aby mal hodnú kyticu , tá sa

dala posväti v kostole. Za kadý obraz a krí dali posvätenú
maòúrku, aby ozdobili izbu.
Ostatné nechali uschnú. Keï
iiel oráè prvý raz na jar ora,
dal maòúrku za klobúk, ale aj
koníkovi do chomúta, kládla sa
tie do oja. Keï sa ilo ora, sia
a sadi zemiaky gazdu, koòa,
voz i oráèa i osivo posvätili svätenou vodou, preehnali a tak
sa ilo do po¾a pracova. Ostatné maòúrky spálili v sporáku,
keï bola hrmavica.
Vo Ve¾ký piatok aj v bielu sobotu je prísny pôst. Ktorí ¾udia
chovali ovce, a to skoro v kadom dome, v piatok sa znaèili
malé jahniatka. Do ucha im
strihli nonicami, kadý gazda
mal svoj znak, aby mohol svoje
pozna oveèky, keï pôjdu na
pau. Vraj to jahniatka na Ve¾ký piatok nebolí.
V piatok vdy o tretej sa ilo
do kostola do Habovky na obrady. Po II. Svetovej vojne priiel
do naej farnosti mladý kaplán,
dnes u nebohý vdp. E. P. Bardo. On zaloil tradíciu dra
strá pri Boom hrobe. Vdy to
boli dvaja mládenci hasièi v uniformách a dvaja minitranti.
Hasièi v pravej ruke drali sekerku na dlhej násade, ktorá
bola zarovno s postavou. Strá
sa striedala po hodine. Táto tradícia trvalo krátko, priiel iný
reim a takéto uctievanie zomrelého Jeia sa nesmelo kona.
V sobotu sa vetko pripravovalo na dva ve¾konoèné
sviatky. Narezalo sa hodne seè-

ky pre statok, pozametali dvor,
eny napiekli dobrého chleba v
peci, pripravili unku na nede¾u a tak ili naveèer v sobotu na
Vzkriesenie. V nede¾u ráno ma
urobila praenicu so slaninou
alebo sa vajíèka len uvarili. To
boli také povedaèky, e keï sa
vajce napoly rozkrojilo, dalo sa
bratovi polovièku a navzájom si
ich vymenili, vdy keï by sa jednému nieèo stalo, druhý brat èo
mu dal polovièku mu príde na
pomoc. Potom jedlo ma preehnala svätenou vodou a
mohli sme jes.
Vo ve¾konoèný pondelok
mali dievèatá strachu, e ich
budú oblieva zimnou vodou z
potoka. Èasto sa aj poschovávali: Potom vak, keï ich nikto
nenaiel a nepooblieval, sa
zasa báli, bo sa vravievalo, e
keï ich na Ve¾kú noc nepooblievajú, tak do roka opraivejú.
Tak sa radej dali okúpa.
Ve¾konoèný utorok sme volali ibací utorok. Dievky si odrezali na potoku ve¾ké prúty z
vrbiny, aby mohli mládencov
poriadne vyiba. Ale mládenci
sa veru nedali dievkam bi, vytrhli im prúty z ruky a milé dievky poriadne dostali korbáèom a
boli spokojné. Aj v naich èasoch je zvykom oblievaèka a
ibaèka, len je ten rozdiel, e
prv nedávali kúpaèom a ibaèom iadne èokolády a pálenky. Teraz kadý kúpaè dostane
odmenu. Majú rados vetci
dievèatá i chlapci. A rados
vetkých patrí k Ve¾kej noci.
iková Klementína
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15. 12. 2005 predvianoèná svätá spoveï
od nedele 25. 12. 2005 sme slávili vianoèné sviatky Boieho narodenia
od 27. do 29. 12. 2005 prebiehal kurz Filip pre naich birmovancov
od 18. do 25. 1. 2006 sme sa modlili za jednotu kresanov
22. 1. 2006 celodenná poklona eucharistii
2. 2. 2006 posviacanie hromnièných sviec
5. 2. 2006 v naom kostole koncert H¾adanie svetla III v podaní spevokolu z Tvrdoína, Ninej a Krivej
11. 2. 2006 sme v modlitbách preívali 14. Svetový deò chorých.

Pomáhajme birmovancom

S Boou pomocou sa od septembra 2005 pripravujeme s birmovancami na prijatie sviatosti birmovania. Je to mimoriadny a svätý èas,
v ktorom je potrebné vynaloi úsilie a venova èas. Po polroku prípravy vak môem kontatova, e
nie vetci birmovanci, hoci to svojim podpisom s¾úbili, príprave venujú dostatoènú pozornos. Chcem
preto aj takýmto spôsobom povzbudi birmovancov k väèiemu

úsiliu v modlitbe, èítaní, slubách
a v prijímaní sviatostí. Takisto
chcem povzbudi rodièov a birmovných rodièov, aby svojim birmovancom pomáhali, povzbudzovali
ich, venovali sa im a dávali im dobrý príklad. Verím, e sa naa príprava zmení k lepiemu.
To si prajeme a o to sa modlíme
a snaíme.
Mgr. Vladimír Klein,
správca farnosti Zuberec

V sobotu 29. apríla 2006
pán biskup Frantiek Tondra
pozýva vetkých veriacich do
Spiskej Kapituly na oslavy
zaloenia diecézy. V tento deò
sa otvorí aj diecézna synoda, ktorou sa chce dosiahnu obnova
diecézy, duchovná i organizaèná.
Môeme sa u teraz na tento
úmysel modli.

Okrúhle výroèia
V roku 2006 si v naej Spiskej
diecéze pripomíname okrúhle výroèia:
m 19. 2. - 85 rokov od biskupskej vysviacky pána biskupa
Jána Vojtaáka
m 13. 3. - 230 rokov od zaloenia diecézy (v roku 1776)
m 13. 3. - 190 rokov od zaloenia kòazského seminára
v Spiskej Kapitule
m v júni bude ma spiský pán
biskup Frantiek Tondra 70
rokov

Jeden z klobúkov ostal v Zuberci
Prvý aprílový víkend v Roháèoch
u tradiène patrí mladým lyiarom
zúèastòujúcim sa medzinárodných
lyiarskych pretekoch o Goralský klobúèik. U v piatok 31. marca 2006 prichádzali niektorí pretekári do Roháèov, aby si prezreli svah v Spálenej.
Ve¾a bolo aj takých, ktorí tu poctivo
trénovali a niè nenechávali na náhodu. V kancelárii pretekov v hoteli Tatrawest sa v piatok v popoludòajích
a veèerných hodinách prezentovalo
365 pretekárov zo 68 telovýchovných
jednôt zo Slovenska, Èiech, Lotyska,
Po¾ska a Ukrajiny. Organizátori takúto úèas oèakávali a boli pripravení
vysoký poèet pretekárov zvládnu.
Najväèie starosti organizátorom
robilo poèasie, ktoré nemôeme
ovplyvni. V sobotné, hoci zamraèené
ráno, úèastníkov pretekov vítal vyzdobený areál údolnej stanice lanovky a
rezké tóny ¾udových piesní z náho
regiónu. Po slávnostnom otvorení 32.
roèníka medzinárodných lyiarskych
pretekov o Goralský klobúèik si vetci
úèastníci urobili prehliadku trate. Po
jej ukonèení nasledoval tart krojovaných predjazdcov. Potom u nastal
len skutoèný boj o desatiny èi stotiny
sekundy, o èo najlepie umiestnenie
do nede¾òajích pretekov. V sobotu
po skonèení kvalifikaèných pretekov
boli organizátori boli ve¾mi spokojní.
V dvoch kategóriách skonèili zuberskí pretekári na prvom mieste. Tréneri a rodièia mali na druhej strane
plnú hlavu starosti ako tento èiastkový úspech zvládnu po technickej ale
hlavne psychickej stránke, aby Goralské klobúky ostali v Zuberci.
V nede¾u ráno poèasie nebolo
najideálnejie. Poèas pretekov síce
troku zapralo ale nadenie, nedoèkavos a bojovnos pretekárov
zvíazila. Atmosféru na tarte bola
ohromujúca. Mnostvo divákov, rodièov, trénerov a pretekárov rozvese¾ovala po celé dva dni ¾udová hudba
z Ninej pod vedením Michala Ïaïu.
V cieli kadý pretekár dostal nejaké
sladkosti a na pamiatku malý goralský klobúèik.
Po pretekoch a vyhlásení výsledkov kadý odchádzal spokojný. Zú-

èastnení rodièia a tréneri neetrili slovami chvály na organizáciu a celkový priebeh. Tomu vetkému predchádzala dôkladná príprava, ale aj zodpovedný prístup vetkých zúèastnených. Po viac ako 30-roèných skúsenostiach vieme oceni kadú pomoc.
Organizaèný výbor ïakujem vetkým
sponzorom, lebo bez ich pomoci sa
také preteky poriada nedajú. Za výborné trate a ich kvalitu patrí poïakovanie stavite¾ovi a celej technickej
skupine. Dokázali vytvori vetkým
pretekárom výborné podmienky.
O posúdenie výkonov sa starali rozhodcovia a èasomeraèi, ktorí odviedli
výbornú prácu, keïe neboli podané
iadne protesty.
Treba tie oceni skoro bezchybnú prácu kancelárie pretekov. Vïaka
patrí aj zvukárovi, komentátorovi a
pracovníkovi propagácie. Môeme by
hrdí, e sme dôstojne reprezentovali
nau obec v strednej Európe nielen
po stránke organizaènej, ale aj po
stránke portovej. U uplynulo 26 rokov, keï v siedmom roèníku v roku
1980 stála na najvyom stupni zuberská pretekárka Danka Palèová.
Technické výsledky:
Super Baby dievèatá:
1. Plávková Sára
L. K. Ruomberok
0.47.55
27. uriòáková Mika Roháèe Zuberec
1.01.99
29. Borsíková Aneta Roháèe Zuberec
1.04.82
33. uffová Agáta
Roháèe Zuberec
1.14.89

Novoroèné stretnutie
dôchodcov
Dòa 18. januára 2006 bolo v kultúrnom dome v Zuberci novoroèné stretnutie dôchodcov a zdravotne postihnutých
¾udí. Hosami boli pán Mgr. Goèala, pracovník Obvodného úradu  oddelenie
sociálnych vecí a súèasne predseda
Zdruenia zdravotne postihnutých Oravy a pani Bakoová, tajomníèka zdruenia. Informovali dôchodcov a zdravotne
postihnutých o právach a náleitostiach
súvisiacich so sociálnym zabezpeèením
alebo zdravotným stavom. Starosta
obce Ing. Marián Jurina informoval prítomných o plnení a perspektívach rozvojových programov obce. Predseda
Klubu dôchodcov Alojz uffa, hovoril o
práci klubu v uplynulom roku a o plánoch
na budúce obdobie. Novoroèné stretnutie starých a chorých ¾udí bolo spojené
s kultúrnym programom iakov miestnych kôl a so slávnostným obedom a
obèerstvením.
Ignác Kuchtiak

Oznámenie

Obec Liptovské Sliaèe zriadila dòa
1. 10. 2005 Domov dôchodcov a sociálnych sluieb Liptovské Sliaèe è. 133.
Zariadenie poskytuje celodennú starostlivos, ubytovanie a iné sociálne sluby
pre dôchodcov. Kapacita zariadenia je
28 klientov, o ktorých sa stará 18 zamestnancov. K dispozícii je 8 trojlôkových a 2 dvojlôkové izby, kadá má
vlastné sociálne zariadenie. V súèasnosti je ete neobsadených 13 miest.
Úhrada za poskytované sluby je
pribline 4000 a 6000 Sk mesaène,
v závislosti od poskytovaných sluieb
a úkonov a od výky dôchodku klienta.
Bliie informácie sú na Obecnom úrade Liptovské Sliaèe, tel. è. 044/4372171,
044/4372169, na internetovej stránke
www.liptovskesliace.sk, prípadne priamo
u riadite¾ky domova na tel. è.: 044
4372650.
Vladimír Fuòák
starosta obce Liptovské Sliaèe
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Super Baby chlapci
1. roba Ladislav

Roháèe Zuberec
0.45.11
32. Kendera Denis
Roháèe Zuberec
1.22.55
35. Valek Jakub
Roháèe Zuberec
2.24.56
Tento pretekár bol najmladí, pretekal
v kroji a nemal ani 4 roky
Mladie prediaèky
1. Miurcová Kristína S.K. Annaberg
0.40.85
Mladí prediaci
1. Prúdek Matìj
SKI Vitkovice
0.41.32
30. uriòák Matej
Roháèe Zuberec
0.47.74
Starie prediaèky
1. Vlhová Petra
K Jasná
0.39.12
10. Urbanová Miroslava Roháèe Zuberec
0.42.53
18. Bôtoová Lucia
Roháèe Zuberec
0.43.56
24. Hudecová Lucia Roháèe Zuberec
0.44.36
Starí prediaci
1. Murín Roman L.K. Valèianska dolina
0.41.29
3. enkár Samuel
Roháèe Zuberec
0.42.36
26. Obrtáè Branislav Roháèe Zuberec
0.45.18
32. uriòák Dávid
Roháèe Zuberec
0.45.70
Stanislav Jandura

10. 1. 2006 Marína uriòáková

m a t r i k y
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Pán biskup pozýva
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V y p í s a n é

1-2/2006

anelstvo uzavreli

14. 1. 2006 Rastislav Petrek
a Eva Bartoová

O

dprevadili sme
na poslednej ceste

3. 1. 2006 Jozefa Janotína
(1956)
16. 1. 2006 Júliusa uriòáka
(1943)
16. 1. 2006 Margitu uffovú rod.
Matitíkovú (1933)
5. 2. 2006 Klementínu Motyèákovú (1921)
14. 2. 2006 Annu Harmatovú
(1925)
12. 3. 2006 Petra Fandáka (1925)

Bjubilantom
lahoeláme

80 rokov
2. 2. 2006 Ondrej ika
9. 2. 2006 Cecília Fandáková,
rod. veláòová
20. 2. 2006 Serafína
Chovanèáková
20. 2. 2006 Alojz ák
75 rokov
5. 4. 2006 tefan Kovalèík
70 rokov
29.3.2006 Viliam K¾uchák
1. 4. 2006 Elena Borsíková
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Stolní tenisti víazmi II. triedy
Stolní tenisti TJ Roháèe Zuberec si ako nováèik ve¾mi úspene poèínali v najniej oravskej súai II. triede, skupine juh. Do predposledného kola súae sme
boli bez straty bodu suverénne na èele súae. Prvú remízu a prehru sme zaknihovali a vtedy, keï u bolo rozhodnuté o postupe do I. triedy tým, e sme dali príleitos nazbiera skúsenosti naim mladým hráèom. Záujem o stolný tenis v naej
obci rastie a tak od budúcej sezóny bude úèinkova v súai aj B  drustvo náho
oddielu.
Výsledky odvetnej èasti súae:
Úspenos naich hráèov v súai
22.1.2006 D. Kubín D  Zuberec 3:15
výhry/prehry % úspenos
29.1.2006 Zuberec  S. DubováB 12:6
1. Ján Hrubo ml.
36/4
90 %
5.2.2006 Bziny D  Zuberec 4:14
2.
MUDr.
Pavol
Breèka 20/3
87 %
12.2.2006 Dlhá  Zuberec 3:15
3.
Eduard
Borsík
27/5
84
%
19.2.2006 Zuberec  Krivá 15:3
77 %
26.2.2006 S. Dubová A  Zuberec 9:9 4. Stanislav Harmata 24/7
5. ¼ubomír Gejdo
16/5
76 %
5.3.2006 Zuberec  Hor. Lehota 3:15
6. Peter Kovalèík
14/2
87 %
7. Duan kerda
7/5
58 %
Koneèná tabu¾ka:
9/7
56 %
1.Zuberec
14 12 1 1 180:72 39 8. Ing. Ján Kovalèík
9. Miroslav Borsík
4/14
22 %

2. S. Dubová A
3. S. Dubová B
4. Krivá
5. D. Kubín D
6. Dlhá
7. H. Lehota
8. Bziny D

14 10
14 10
14 8
14 4
14 4
14 2
14 2

1 3
1 3
1 5
1 9
1 9
111
111

148:104
152:100
146:106
107:145
92:160
91:191
100:152

35
35
31
23
23
18
18

Ïalí nai hráèi, ktorí odohrali mení
poèet zápasov: Frantiek Harmata, Lacko Harmata, Tomá Chrenek, Marek
Kaák, Matú Breèka, Marek Petrek,
Ján Hrubo, st.
E. Borsík

1-2/2006

Cena Janoviek 2006

Roháèe spol. s r.o. Zuberec, Obecný úrad Zuberec a TJ Roháèe Zuberec
usporiadali 12. marca 2006 v lyiarskom
stredisku Zuberec  Janovky 19. roèník
lyiarskych pretekov v obrovskom slalome pre obèanov Zuberca Cena Janoviek 2006. Pretekov sa zúèastnilo 116
pretekárov, ktorí súaili v siedmych kategóriách. Spestrením pretekov bola aj
úèas lyiarov v dobových zuberských
krojoch a vo výstroji, ktorý pamätá zaèiatky lyovania v Zuberci.
Víazi jednotlivých kategórií
Deti do 7 rokov - 1. Mika uriòáková,
2. Simonka Janèeková, 3. Aneta Borsíková
iaèky do 10 rokov - 1.Tatiana iková, 2. Danka Borsíková
iaci do 10 rokov - 1. Samuel enkár,
2. Matej uriòák, 3.Vojto Baík

iaèky do 15 rokov - 1. Naïa Kenderová, 2. Mária iková, 3. Lucia Hudecová
iaci do 15 rokov - 1. Pavol roba ml.,
2. Dávid roba, 3. Matej ika
eny do 30 rokov - 1. Monika Motyèáková, 2. Nina enkárová, 3. Lívia Keluiaková
Mui do 30 rokov - 1. tefan roba, 2.
tefan Janèo, 3. Tibor enkár
eny do 50 rokov - 1. Mária iková,
2. Jana Kratochvílová, 3. Viera róbová
Mui do 50 rokov - 1. Miroslav uriòák, 2. Pavol Palèo, 3. Milan ika
eny nad 50 rokov - 1. Anna robová
Mui nad 50 rokov - 1. Jozef uffa,
2. Alexander Hanic, 3. Jozef uriòák
Mui snowboard - 1.Tibor Kovalèík, 2.
Pavol Litva, 3. Andrej Baík
Kroje - 1. Luká Kulina, 2. Jan Krzysztof, 3. Markéta Janotinová
(eb)

Cena Janoviek - víazi kategórie
mui do 30 rokov.
Foto: (eb)

Foto: M. Borsík

O pohár starostu
TJ Roháèe Zuberec a Obecný úrad
Zuberec usporiadali 26. marca 2006
v telocvièni Z stolnotenisový turnaj
O majstra Zuberca 2006 a o Putovný
pohár starostu obce Zuberec. V dvojhrách a tvorhrách v dvoch kategóriách
súailo 42 hráèov zo Zuberca, Habovky, Oravského Bieleho Potoka, Ninej
a Krivej.
Dvojhra iaci: 1. Miroslav Borsík,
2. Ladislav Harmata, 3. Tomá Chrenek
4. Marek Kaák (vetci Zuberec).
Dvojhra mui: 1. Ján Hrubo ml.

(Zuberec), 2. Ervín Dedinský (Niná),
3. Pavol Breèka (Zuberec), 4. Marek Minarech (Krivá), 5.  8. Eduard Borsík (Zuberec), Jozef Janota a Roman Pa¾a (Krivá), Peter Masný (Niná).
tvorhra  mui
1. Eduard Borsík  Ján Hrubo ml. (Zuberec)
2. Pavol Breèka  Duan kerda (Zuberec)
3. Jozef Janota  Roman Pa¾a (Krivá)
4. Ervín Dedinský  Jaroslav Dedinský
(Niná)
(eb)

Paralelný slalom
Ku koncu lyiarskej sezóny firma
Tatrawest s.r.o. usporiadala pre obèanov
Zuberca iesty roèník lyiarskych pretekov v paralelnom slalome O cenu Milotína. Preteky sa konali v nede¾u 19. marca v popoludòajích hodinách v lyiarskom stredisku Milotín. Pekné poèasie
prilákalo aj znaènú èas rodinných prísluníkov súaiacich, ktorí nielen povzbudzovali tých svojich, ale zároveò si
vychutnali bojovú atmosféru na pripravených tratiach.
Súailo sa v iestich vekových kategóriách. Tí skôr narodení vyznali pred
poèetným publikom, e svojimi výkonmi
by sotva staèili na mladích iakov a preto do budúcnosti musia viacej trénova.
Na pretekoch sa nezúèastnili najlepí

iaci a iaèky zo Zuberca, pretoe v tom
èase súaili na Plejsoch a v Jasnej na
Majstrovstvách Slovenska.
Víazi jednotlivých kategórií
Do 7 rokov: Michaela uriòáková,
Branislav uriòák
Do 10 rokov: Tatiana iková, Dávid uriòák
Do 15 rokov: Jakub kerda
Do 30 rokov: Monika Motyèáková,
Michal Baík
Do 50 rokov: Mária iková, Miroslav uriòák
Nad 50 rokov: Anna robová, Jozef
uffa
Snowboard: 1. Pavol Littva, 2. Pavol
Jendraák, 3. Andrej Baík
Stanislav Jandura

Beecký prechod okolo Zuberca
Zuberec je taký národ, kto nerobí ten je maród.
V nede¾u si pokoj daj a do hôr sa poberaj.
Vezmi z domu vetky beky a keï nemá tak poï peky.
S touto výzvou u po dvanásty- okolo 80 bekárov. Po stretnutí
krát zorganizoval turistický oddiel s ostatnými úèastníkmi pri kolibe na
TJ Roháèe Zuberec spolu s Obcou Brestovej pri vatre, speve a èaji sa
Zuberec v nede¾u 15. 1. 2006 lyiar- táto pekná a zaujímavá turistická
sko  turistický prechod Okolo Zu- akcie ukonèila v kultúrnom dome
berca. Dlhiu trasu cez Lán - No- v Zuberci pri kapustnici a spoloèviny - ponad Spády - Ivanovo - nej zábave.
Brestovú - Zuberec absolvovalo
Text a foto: Vladimír uffa
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