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Srdeène Vás pozývame na
XXXI. PODROHÁÈSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

4.  6. august 2006 Zuberec  Brestová
Sviatok hôr estnásty raz

P

o prvýkrát sa na Zverovke
slúila sv. oma s úmyslom
Sviatku hôr u v roku 1938.
Bola slúená pre tých, ktorí
tam ili, pásli dobytok, pracovali v lese, ale aj pre tých, ktorí hory milovali a ich navtevovali.
Poèas komunistického reimu od roku 1951 bol Sviatok
hôr zakázaný a znovu obnovený a v roku 1991. Tento rok 9.
júla 2006 to u bol 16. roèník.
Na slávení mal by hlavným celebrantom biskup Mons. Chautur, ale keïe na tento dátum
iiel s púou slovenských rodín do Valencie, hlavným celebrantom bol páter tefan
Halienka z komunity jezuitov z
Ruomberka. S ním koncelebrovalo ete ïalích pä kòazov.

Páter Halienka vo svojej
homílii, keïe sám je vyznávaè horolezectva a okrem
naich ve¾hôr, pozná aj
niektoré lezecké cesty v Alpách, hovoril, e hory majú
v sebe nieèo, èo priahuje, inpiruje, v èloveku zintenzívòuje sily telesné i duchovné
a tak èloveka formujú.
K dôstojnému priebehu
slávností prispeli aj speváci,
najmä robové dievèatá, ktoré na zaèiatku slávnosti zaspievali ¾ubozvuènými hlasmi zuberské pesnièky. I keï
od daïa zmoknutí, ale bohatí o duchovný záitok, si
mnohí povedali: ijeme
v horách a ïakujeme za dar
krásnej neporuenej prírody.
Ján Bistar
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Uznesenie obecného zastupite¾stva z 28. apríla 2006
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO
A. Urèuje
1. Zapisovate¾ku OZ Agneu Leginusovú
2. Overovate¾ov zápisnice Cecíliu
Matysovú, Miroslava Urbana
B. Schva¾uje
1. Program zasadnutia obecného
zastupite¾stva
2. Návrhovú komisiu v zloení Ing.
M. elezník, Ing. V. ák
3. Investièné akcie obce  Cesta
Prte 800 000 Sk, úprava cesty
Roháèska ulica - ivièný kryt 400
000 Sk, tribúna 300 000 Sk, cintorín 150 000, prípojky kanalizácie 400 000 Sk, výkup pozemkov
Prte 250 000 Sk
4. Vytvorenie bytovej jednotky v stolárskej dielni Alojza Gondu, Zuberec, Hrady 306
5. Odpredaj pozemku pre Agneu
uriòákovú  parcela è. 694 diel
2, 13, 14.

6. Prenájom miestnosti v prístavbe
Obecného úradu pre spoloèenstvo Urbár Zuberec
C. Odporúèa
1. Starostovi obce Ing. Mariánovi
Jurinovi riei vyuitie vo¾ných
priestranstiev v strede obce, vypracova túdiu a zahrnú do
územného plánu obce
D. Nesúhlasí
1. S umiestnením reklamných zariadení o rozmere 540 x 270 cm
v obci Zuberec spoloènosou
Euro AWK, spol. s r.o.
E. Neschva¾uje
1. Odpredaj pozemku na parcele è.
844/1 z dôvodu prístupu k ostatným pozemkom iných vlastníkov.
F. Dáva predbený súhlas
1. Na odpredaj èasti pozemku na
parcele 25628 pre Ondreja Urbana, Andreja Baíka 47, Zuberec,
Stanislava Urbana, Andreja Baíka 217, Zuberec s tým, e dôjde

k zámene ich pozemku pre výstavbu cesty v rámci IBV.
2. Na odpredaj pozemku  èas
z parcely è. 845 o výmere 130 m2
pre Martu ákovú, Habovka 257
k dosporiadaniu vlastníctva pozemku.
3. Poveruje stavebnú komisiu na
posúdenie zámerov a vytýèenie
záujmovej plochy a dáva súhlas
na odpredaj pozemku na èasti
parciel è. 20352, 22195, 30004,
20320, 1381/2 pre Roháèe spol.
s r.o. Zuberec a Mariána Valeka,
Andreja Baíka 233, Zuberec.
4. Na odpredaj pozemkov pre Spoloèenstvo vlastníkov bytov è. 405
 parcela è. 247
G. Berie na vedomie
1. Kontrolu uznesenia obecného
zastupite¾stva
2. Správu komisie cestovného ruchu
3. Geometrický plán cesty za lebami

Uznesenie obecného zastupite¾stva z 30. júna 2006
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO
A. Urèuje
1. Zapisovate¾ku A. Leginusovú
2. Overovate¾ov zápisnice Ing. Vladimíra iku a Martu Bebejovú
B. Schva¾uje
1. Program zasadnutia obecného
zastupite¾stva
2. Návrhovú komisiu v zloení Eduard Borsík a Ján Bistar
3. Príspevok z rozpoètu obce pre
novonarodené deti v obci Zuberec vo výke 2500 Sk s úèinnosou od 1. 1. 2006
4. Odpredaj pozemku parcela è.
908/4 diel 5 pod¾a GP è. 23/2004
o výmere 81 m2 pre Janu Filekovú, Radová è. 319, Zuberec
5. Odpredaj pozemku  parcela
è. 756/2 diel 3 a parcela è. 737/1
o výmere 29 m2, diely è. 1, 2 o výmere 80 m2 pre Máriu kerdovú,
Pod Kýèerou 170, Zuberec

6. Odpredaj pozemku  parcela è.
845/2 diel 2 o výmere 130 m2 pre
Martu ákovú, Habovka
7. Smernicu Obecného úradu Zuberec pre nakladanie s finanènými
prostriedkami obce pri verejnom
obstarávaní v nadväznosti na
zákon è. 25/2006
C. Dáva predbený súhlas
1. Anne Bebejovej, Roháèska 160,
Zuberec, k odkúpeniu pozemku
pod¾a iadosti zo dòa 26. 6. 2006
a to len èasti parcely è. 30004 (od
potoka) a z parcely è. 30007 len
pod rohom rodinného domu.
D. iada
1. Spoloènos DIFERENT s.r.o. Ruomberok o predloenie konkrétneho písomného návrhu rieenia
geotermálneho vrtu s èasovým
harmonogramom jeho plnenia do
31.júla 2006
E. Berie na vedomie

Deò matiek

V znamení kvietok, srdieèok a
rôznych iných darèekov sa niesol
Deò matiek, ktorý sme slávili 14. 5.
2006. Pri tejto príleitosti obec Zuberec a Základná kola s Materskou kolou v Zuberci zorganizovali
nede¾né odpoludnie v kultúrnom
dome, ktorého sa zúèastnilo cca
150 starých mamiek, mám a mamièiek. Najväèiu rados vak mali
deti, ktoré si aj programom chceli

ucti mamièky a staré mamy básnièkami, pesnièkami, tancom a spevom. A naozaj sa im to podarilo.
Veï èo alebo kto je najväèou odmenou a darèekom pre matky, ak
nie ich vlastné detí. Obec ako organizátor pripravila pre nae mamièky malé obèerstvenie a venovala im malý kvietok, ako symbol vïaky za ich starostlivos, obetavos
a námahu.
(l)

1. Správu sociálnej komisie za obdobie roku 2005
2. Informáciu komisie kolstva
a kultúry k PFS 2006
3. Informácie starostu obce Ing.
Jurinu oh¾adne ïalích investièných akcií v obci (Severoslovenská vodárenská spoloènos, kanalizácia a iné.)
F. Neschva¾uje
1. iados Jána Taraja oh¾adne
úpravy trasy vedenia miestnej
komunikácie z dôvodu funkèného vyuitia celej plochy IBV Za
lebami.
G. Ukladá
1. Finanènej komisii prehodnoti
iados Základnej koly o úpravu rozpoètu s riadite¾kou Z s M
v Zuberci do nasledujúceho zastupite¾stva.
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o najkrajie
vyzdobený
dom a dvor

Aj v tomto roku máte, váení obèania, monos zúèastni sa súae o Najkrajie vyzdobený dom a dvor
z príleitosti konania sa Podroháèskych folkórnych slávností. Komisia bude výzdobu
hodnoti v nede¾u dopoludnia. Najúspenejí súaiaci
majú monos od Obecného
úradu Zuberec získa finanèné odmeny.

Pozor na psov!

V naej obci sa stále vyskytujú
prípady ohrozenia osôb, najmä detí
a potových doruèovate¾ov vo¾ne
sa pohybujúcimi psami. Obecný
úrad iada vetkých majite¾ov psov,
aby ich nepúali vo¾ne v obci a na
ulicu. Upozoròujeme pritom majite¾ov vo¾ne sa pohybujúcich psov na
monos udelenia blokovej pokuty
a následného odchytu psov.

Sluba polície
v Zuberci
Oddelenie hraniènej polície policajného zboru Niná oznamuje
obèanom obce, e kadý utorok
v èase od 09. do 12.00 hod. budú
policajti zboru vykonáva slubu
v bývalej budove OHK PZ Zuberec.
Prípadné podnety, oznámenia a informácie týkajúce sa hraniènej
a cudzineckej polície, môu obèania podáva priamo v urèenom èase
na tomto mieste.
Riadite¾ hraniènej polície PZ
Kpt. Mgr. Milo Bahleda

Ako sme volili
17. 6. 2006 prebehli na Slovensku vo¾by do NR SR. Pre zaujímavos uverejòujeme volebné èísla dosiahnuté v naej obci:
Poèet volièov zapísaných v zozname volièov vo volebnom okrsku ...... 1457
Poèet volièov, ktorí sa zúèastnili na hlasovaní ......................................... 924
Poèet volièov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ................................. 1
Poèet volièov, ktorí odovzdali obálku pod¾a § 30 ..................................... 923
Poèet platný odovzdaných hlasov ............................................................ 913
Platné hlasy odovzdané pre kadú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
¼avièový blok è. 1 ....................................................................................... 3
Strana obèianskej solidarity è. 2 ................................................................... 0
Misia 21  Nová kresanská demokracia è. 3 .............................................. 0
Strana demokratickej ¾avice è. 4 .................................................................. 2
Zdruenie robotníkov Slovenska è. 5 ........................................................... 1
Kresansko-demokratické hnutie è. 6 ....................................................... 228
Slovenská národná koalícia  Slovenská vzájomnos è. 7 .......................... 0
Aliancia nového obèana è. 8 ........................................................................ 4
Hnutie za demokraciu è. 9 ............................................................................ 1
Strana maïarskej koalície  Magyar Koalíció Pártja è. 10 .......................... 5
Slobodné fórum è. 11 .................................................................................. 31
Obèianska konzervatívna strana è. 12 ......................................................... 1
Prosperita Slovenska è. 13 ........................................................................... 1
¼udová strana  Hnutie za demokratické Slovensko è. 14 ..................... 122
Agrárna strana vidieka è. 15 ......................................................................... 1
Komunistická strana Slovenska è. 16 ........................................................ 14
Slovenská ¾udová strana è. 17 ..................................................................... 2
Slovenská demokratická a kresanská únia  DS è. 18 .......................... 149
SMER  Sociálna demokracia è. 19 ......................................................... 193
Slovenská národná strana è. 20 ............................................................... 149
Nádej è. 21
...................................................................................... 6
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Valná hromada AICES
Zoznamova obyvate¾ov obce s významom cestovného ruchu a turizmu nie je v tomto období nièím výnimoèným. Skôr je pre nás dôleitá komunikácia a kontruktívna debata o otázkach a problémoch,
s ktorými sa v tomto okruhu pôsobnosti stretávame. Taktie je ve¾mi podstatné informova sa navzájom o pôsobení a pracovnom smerovaní intitúcií, ktoré úzko pracujú s cestovným ruchom u nás.
Práve takouto intitúciou je Turistická informaèná kancelária. Poèas svojej existencie, pri formovaní
svojich èinnosti, prekonala nemalé
problémy. Vdy vak ilo o ïalí
rozvoj jej sluieb týkajúcich sa poskytovania informácií o obci, prírodných a kultúrnych atraktivitách
v okolí v tlaèenej alebo elektronickej forme, sprostredkovanie ubytovania, informovanie o vetkom èo
u nás máme, ale aj predaj máp, poh¾adníc a známok, doplnkového tovaru a propagaèných materiálov,
zmenárenskej èinnosti... Toto vetko znamená kus práce, ktorá
sprostredkúva a ponúka ná kraj
smerom von z naej obce, regiónu
a Slovenska.
Keï v roku 1994 vznikalo dobrovo¾né nepolitické zdruenie
AICES (Asociácia informaèných
centier Slovenska), aj naa kancelária stála pri jeho zrode. Sídlo tejto
organizácie je v Liptovskom Mikulái. AICES zastreuje informaèné
centrá pri ochrane ich práv a zároveò dohliada a podporuje svojich
èlenov. Snaí sa o skvalitnenie èinnosti informaèných centier s cie¾om
propagova Slovensko v záujme
rozvoja zahranièného a domáceho
cestovného ruchu. V súèasnosti je
èlenom AICES viac ako 50 informaèných kancelárií na Slovensku.
V dòoch 23.  24. mája 2006 sa
uskutoènilo Valné zhromadenie
AICES v gemerskom Betliari. Poèas dvoch dní stretnutia pracovníci
informaèných kancelárií prezentovali viaceré aktuálne témy.
Jednou z najdôleitejích tém
bolo a je vytvorenie jednotného
národného informaèného systému
pre cestovný ruch, ktorý má pracovný názov NUTIS. Tento systém má
viacero funkcií. Predovetkým má
umoni propagáciu Slovenska, informova o jednotlivých destináciách naej krajiny a takto motivova
k jej návteve. NUTIS je monos

ponúknu pre zahranièného návtevníka Slovensko a jeho jednotlivé oblasti ako celok, teda nie ako
samostatné dielèie stránky rôznych
kútov naej krajiny. Má záujem aktuálne informova zákazníka pred,
poèas a po absolvovaní pobytu
v naej krajine a zároveò mu poskytova a aktualizova informácie
o slubách a atraktivitách na Slovensku.
NUTIS sa bude vytvára v spolupráci s AICES a SACR (Slovenská agentúra pre cestovný ruch),
kde je Zuberec tie èlenom. Tieto

dve organizácie chcú aktívne prispieva a vytvára systém národného informaèného systému aj v budúcnosti. Dôleité je tie poveda,
e NUTIS bude financovaný zo
trukturálnych fondov Európskej
únie a Ministerstvom hospodárstva
SR. Vybraní èlenovia AICES sa stanú spolupracovníkmi, ktorí budú na
regionálnej úrovni dopåòa a aktualizova informácie na www stránke
NUTIS. V júni tvorcovia stránku
spustili, do polovice roku 2007 by
mala by èinnos plne riadená
SACR.
Ïalia téma, ktorá sa týka najmä naej oblasti je zmena v Zákone o horskej slube. Ide o novelu
zákona è. 544/2002 o horskej záchrannej slube. Táto novela je
v platnosti od 1. 7. 2006 a návtevníkovi ukladá v horách povinnos
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uhradi vetky náklady na jeho prípadnú záchranu v plnej výke.
Na valnom zhromadení bol prezentovaný tie produkt poistenia
v horách, ktorý ponúkajú rôzne poisovne. Toto poistenie ponúka komplexné sluby pre kadého návtevníka v horách. Tento produkt je moné zakúpi si aj v Zuberci na viacerých miestach.
Aj pre TIK Zuberec je dôleité
patri do zdruenia akým je AICES.
Získanie informácií a skúseností
znamená zdokona¾ovanie naej
práce v prístupe k návtevníkovi
a zároveò spolupráce s ubytovate¾mi a poskytovate¾mi sluieb u nás.
Práve vzájomná spolupráca napomôe ïaliemu rozvoju turizmu
a zároveò pozitívnej prezentácii
náho regiónu.
Eva Janotinová

Termíny vývozu

separovaného zberu
na

2. polrok

2006

Vývoz vriec a kontajnerov,
plasty a sklo: 13. 7., 17. 8.,
14. 9., 12. 10., 16. 11., 14. 12.
Vývoz vriec: papier, tetrapack,
kovové obaly: 14. 9. a 14. 12.
Posilnený vývoz kontajnerov
na sklo a plasty: 31. 7. a 31. 8.
Vývoz kontajnerov: papier,
tetrapack, kovové obaly:
14. 9. a 14. 12.

iroká ponuka

sudových a
f¾akových vín
za výhodné ceny

tvorsedaèková lanovka v lyiarskom stredisku Roháèe - Spálena podstatne zvýila jeho kvalitu. V lete vak lanovka premáva len výnimoène.
Tentoraz jej sluby vyuili zuberskí dôchodcovia.
Foto: ¼ubomíra kerdová

Penzión U Michala
Pribiské
Tomá Borsík,
tel.: 0907 149677

Bude niekedy sprístupnená Brestovská jaskyòa?
Rozvoju turistiky v Zuberci,
zvýeniu zamestnanosti, ale aj
vyuitiu u existujúcich ubytovacích kapacít a od¾ahèeniu prírodného prostredia Roháèov od turistickej devastácie, by nesporne poslúili tri èinitele.
1. Vybudovanie kúpalísk a vodných atrakcií na báza termálnej vody.
2. Dobudovanie parkovísk, odpoèívadiel, detských ihrísk a
iných atrakcií na strávenie oddychového èasu tu v Zuberci.
3. Sprístupnenie Brestovskej jaskyne irokej verejnosti.

Zamerajme sa teraz na Brestovskú jaskyòu. Sprístupnenie
jaskyne je u dávno v pláne Správy slovenských jaskýò v Liptovskom Mikulái. Doteraz sa vak
na jej otvorení pre verejnos niè
neurobilo. Pripomeòme si jej
vznik a parametre: Brestovská
jaskyòa vznikla v krase Studeného potoka v dobách za¾adnenia.
Potoky teèúce z krytalického
jadra Roháèov sa hlboko zarezávali do vápencovo-dolomitových hornín. Na rozhraní krytalického jadra a druhohorných vápencov sa prepadávali ponorom
do podzemia a tým vytvorili pod-

zemné priestory. Jaskyòa nemá
síce bohatú kvap¾ovú výzdobu,
ale je významná tým, e v podzemnom labyrinte sa spájajú
v jednu rieènu sústavu vody potokov Studená, Vo¾arisko a Múènica. Zameraná dåka jaskynných
priestorov je a 1800 metrov.
Brestovská jaskyòa bola v roku
1979 vyhlásená za chránený prírodný výtvor.
Sprístupnená Brestovská jaskyòa a blízke Múzeum oravskej
dediny by boli stálym lákadlom
pre irokú turistickú verejnos.
Obecné zastupite¾stvo v Zuberci, na èele so starostom, by malo

vstúpi do kontaktu so Správou
slovenských jaskýò v Liptovskom Mikulái a oivi mylienku sprístupnenia jaskyne. Je na
to ve¾mi vhodná doba. Na nákladové poloky k vybudovaniu prehliadkovej trasy by sa dali vyui peniaze z ve¾kého balíka finanèných prostriedkov urèených
na rozvoj Slovenska z Eurofondov.
Návrh je hodný úvahy a jeho
realizácia by zvýila atraktivitu
Zuberca a prispela by k jeho rozvoju.
Ignác Kuchtiak
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Na Festivale múzeí v Pribyline
Medzinárodná rada múzeí ICOM v roku 1977 vyhlásila 18.
máj za Medzinárodný deò múzeí. Je to jedineèná príleitos, pri
ktorej môu múzeá a múzejníci intenzívnejie da verejnosti
najavo: Sme tu, sme tu pre vás, nezabúdajte v kadodennom
zhone na svoje korene, navtívte nás a mono odhalíte súvislosti, ktoré sú pre vás aktuálne aj dnes.
Býva zvykom, e deò múzeí
je kadoroène zameraný na nejakú tému, ku ktorej smerujú irie aktivity múzeí. Tohoroèná
téma Múzeum a mláde vyzýva múzeá na organizovanie akcií
pre mladých ako návtevníkov
a mono aj budúcich spolupracovníkov. Múzeá, ktoré sú èlenmi ICOM mávajú na deò múzeí
vstup zdarma, v mestách sa organizujú múzejné noci, kedy sú
múzeá sprístupnené do neskorých veèerných hodín, mnohé
múzeá mávajú dni otvorených
dverí, poèas ktorých majú návtevníci monos nazrie do zákulisia a podobne.
Slovenské múzeá vyuili svoj
tohoroèný sviatok okrem iného aj
na to, aby sa zili a spoloène prezentovali na Festivale slovenských múzeí, ktorý sa u po druhý raz uskutoènil v susednom
Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Organizátormi boli okrem
materského Liptovského múzea
aj ilinský samosprávny kraj
a Únia múzeí v prírode. A verue
èas múzejníkom prial, usmial sa
na nich jeden z najkrajích májových dní (a tie pekné sa dali toho
roku ozaj po¾ahky spoèíta).
Na tomto roèníku sa prezentovalo aj nae Múzeum oravskej
dediny. Rozloili sme si stánok pri
¡skanzenároch  zástupcoch
múzeí v prírode zo Svidníka, Starej ¼ubovne a Bardejova, koúky a halenu sme zavesili na rï a
zaèali sa venova prichádzajúcim
návtevníkom. Domáce skupiny
i zahranièní hostia sa mali na èo
díva. Na malom liptovskom rínku sa múzeá predbiehali s ponukami, rozdávali propagaèné
materiály o svojich expozíciách,
výstavách a programoch a ponuku spestroval kadý po svojom 
v stánku kremnického Múzea

mincí a medailí si mohli návtevníci vlastnoruène vyrazi mincu,
o Oravskom múzeu informoval
hradný pán v dobovom kostýme, podobne ako mladé dámy
z katie¾a Coburgovcov vo Sv.
Antone. V rôznych kútoch múzea
vyhrávala tu cimbálka, tam harmonika, ktoré lákali hostí k nahliadnutiu. Nae kroje a zuberské
èi goralské nôty v podaní ¾udovej
hudby Múzea oravskej dediny pri
tom tie neostali nepovimnuté.
Bola to vak nielen informaèná
hostina, vo väèine stánkov nechýbali ani krajové peciality èi
nápoje a treba poveda, e zuberský hafiròák a kapustòák mali
nemalý úspech.
Celoslovenské stretnutie múzeí bolo spojené s významnou
udalosou  slávnostným vyhlásením víazov 3. roèníka národnej súae Múzeum roka. Túto
súa vypisuje Ministerstvo kultúry SR spoloène so Zväzom múzeí na Slovensku a Radou galérií
Slovenska. Víazom súae za rok
2005 v skupine A  pecializované múzeá a galérie s celoslovenskou pôsobnosou, sa stalo
Múzeum vo Svätom Antone (po¾ovnícke múzeum sídliace
v katieli v obci Sv. Anton, nieko¾ko km od Banskej tiavnice).
V skupine B  regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie,
zvíazilo Liptovské múzeum v Ruomberku (ku ktorému patrí aj
hostite¾ské Múzeum liptovskej
dediny v Pribyline).
Po vyhlásení víazov bolo pripravené malé pohostenie pre múzejníkov v katieli z Paríoviec,
ktorý je jednou z dominánt pribylinského skanzenu. Na lákavo vyzerajúce chlebíèky èi jednohubky
vak ani nezostalo príli èasu 
reèi nemali konca - v sále to bzuèalo ako v úli, no prosto, stretli sa

LETNÁ SEZÓNA V MÚZEU ORAVSKEJ DEDINY
PRIPRAVOVANÉ PROGRAMY:
5. - 6. august  Podroháèske folklórne slávnosti

Programy v múzeu: vernisá výstavy, prehliadka krojov, slávnostný
sprievod ¾udových hudieb, tradièný oravský jarmok, slávnostná nede¾ná sv. oma

27. august  Rozlúèka s letom

Oivené Múzeum oravskej dediny - ukáky remesiel, hry, súae, divadelné predstavenie Jánoík  ochotnícky súbor zo tefanova, vystúpenie folklórneho súboru Oravan z Ninej

OTVÁRACIE HODINY

V letnom období otvorené denne:
jún
júl, august
september

8.00  17.00 hod.
8.00  18.00 hod.
8.00  17.00 hod.

múzejníci z celého Slovenska
a bolo poèu, e si majú èo poveda .
Odpoludòají program vyplnilo diskusné fórum o osobitých
problémoch ochrany ¾udovej architektúry v múzeách v prírode za
prítomnosti zástupcov Sekcie kultúrneho dedièstva z Ministerstva
kultúry SR. Po òom predviedlo
pútavú prezentáciu víazné Múzeum vo Sv. Antone, v ktorej priblíilo svoje ve¾mi pestré aktivity za
posledné obdobie. Nielen írka
aktivít, ale aj spôsob a kvalita
spracovania tohto krátkeho dokumentu nás priviedli k uvaovaniu
nad dôleitosou vyuívania najnovích médií pri predstavovaní
múzejnej èinnosti.
Na záver tohoroèného festivalu múzeí sa natíska otázka, aký
majú podobné podujatia význam.
Kultúra sa dostáva na okraj záujmu naej spoloènosti, ktorá sa
dnes orientuje najviac na to, èo
zarába. Akoby sa zabúdalo, e
èlovek nie je iba stroj na výrobu
hmotných vecí a ich konzument,
ale má aj rozmer duchovný. Èas
jeho duchovných potrieb môe
vyplni práve kultúra. Èlovek má
pamä, ak ju stratí a nevie odkia¾

je a ku komu patrí, stráca jeho ivot orientáciu a on sa stáva ¾ahko ovládate¾ným. Rovnako je to
aj s národom. O múzeách, pamiatkach, archívoch a kniniciach
sa hovorí, e sú pamäou národa. Ako také majú zmysel iba
vtedy, ak ich verejnos vyuíva.
Práve podujatia ako Festival múzeí prináajú informáciu pre verejnos, dávajú podnet, aby sa
o múzeách viac hovorilo, aby sa
bohatstvo a rozmanitos naej
kultúry dostávala stále viac do povedomia ¾udí. Na druhej strane sú
príleitosou na stretnutie a výmenu názorov medzi profesionálmi
 múzejníkmi. Ponuka aktivít na
strávenie vo¾ného èasu je dnes
ve¾ká, o to viac je potrebné partnerstvo a výmena informácií medzi týmito intitúciami. Práve zo
stretnutí, akým bol tohoroèný Festival slovenských múzeí v Pribyline, vychádzajú nové podnety,
nápady, zmysluplná spolupráca.
Take z naej strany: teíme sa
na ïalí múzejný festival, aby
sme mohli svojou trokou nápadov a skúseností obohati kolegov
a od nich si zas vzia príklad èi
dobrú radu.
Marianna Janotínová

Cestovný poriadok pravidelnej dia¾kovej autobusovej dopravy
Linka 510 507
Zuberec  Trstená  Dolný Kubín  ilina  Trenèín  Trnava  Bratislava
Platnos od 24. 7. 2006  10. 12. 2006
Prepravu zabezpeèuje V-TRANS s.r.o., 027 32 Zuberec 385,
tel.: 043/5395 588, miestenky: 0918594426
Odchod km T. è.
príchod
X
X
3:00
1 odch. Zuberec rázc. Huty
príchod 22:30
3:03
1 2
Habovka  kola
22:27
3:06
2 3
Habovka pod Kl. vrek
22:24
3:20
15 4
Oravice
22:10
3:30
21 5
Vitanová Jednota
22:00
3:32
22 6
Vitanová dolný koniec
21:58
3:40
25 7
Èimhová stred
21:50
3:43
25 8
Liesek vyný koniec
21:47
3:45
26 9
Liesek Jednota
21:45
3:48
27 10
Liesek dolný koniec
21:43
3:55
31 11
Trstená, aut. stanica
21:37
3:58
32 12
Trstená, sídlisko Západ
21:35
4:03
38 13
Tvrdoín pri kostole
21:30
4:05
39 14
Tvrdoín, Medvedzie
21:26
4:09
43 15
Niná, aut. stanica
21:21
4:14
46 16
Podbie¾
21:16
4:18
51 17
Krivá
21:12
4:21
55 18
Dlhá nad Oravou, Jednota
21:08
4:24
57 19
Sedliacka Dubová
21:05
4:28
60 20
Horná Lehota, Jednota
21:01
4:30
61 21
Oravský Podzámok Dolná Lehota
20:59
4:34
64 22
Oravský Podzámok hotel Oravan
20:55
4:45
74 23
Dolný Kubín, el. stanica
20:45
5:55 139 24
ilina AS
19:45
7:10 222 25
Trenèín, AS
18:30
8:15 297 26
Trnava, AS
17:15
9:00 347 27 príchod Bratislava AS
odchod. 16:30
X  spoj premáva v pondelok  piatok, nepremáva 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 17.1.
Na linke platí cenník vyhlásený dopravcom.
Na linke platia iacke cestovné z¾avy (SAD) nad 100 km.
Na linke nie je povolená preprava nadrozmerných batoín, ivých zvierat a psov
(okrem vodiacich)
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Najpútavejí poznávací zájazd v histórii Z Zuberec

MAGDEBURG l BERLÍN l PRAHA l za tyri dni

Mylienka navtevova nemecky hovoriace krajiny sa zrodila na naej kole u dávno. Susedné Rakúsko sme navtívili
nieko¾kokrát, Nemecko bolo pre naich iakov príli ïaleko
a drahé. V minulom kolskom roku nás vak do Nemecka pozval vdp. Ludwig Stegl, rodák z Magdeburgu, milovník a dlhoroèný návtevník Zuberca a Roháèov. Vïaka nemu a nemeckým sponzorom sme sa vydali doteraz na najdlhí a najkrají
poznávací zájazd v histórii koly. Okrem naich iakov vyuilo
túto monos aj 6 stredokolákov a zopár rodièov.
17. apríla 2006 veèer sme vytartovali cez Po¾sko do Magdeburgu. Na druhý deò o 9. hod. nás
hostitelia èakali s raòajkami
v oèarujúcom mládeníckom hoteli v centre mesta. Nasledovalo
ubytovanie v 2-, 3- a 4-poste¾ových izbách a hneï prechádzka
do okolia, aby sme sa trochu zorientovali v cudzom meste.
Oèarili nás záhony sirôtok,
narcisov a tulipánov, zelené parky so ivými plotmi zo zlatého
daïa, fontány a èisté ulice. Po
chutnom obede nás pán farár
pozval na okrunú jazdu po celom Magdeburgu. Rozprával nám
o vye tisícroènej histórii tohto
mesta s 300 000 obyvate¾mi.
O pamiatkach, z ktorých sa poèas 2. svetovej vojny stali ruiny,
keïe mesto bolo takmer celé
zbombardované. Pri tých, ktoré
zostali, sme vystúpili a obhliadli
si ich zblízka. Najviac nás fascinovala architektúra majstra Hundertwassera zvaná Grüne Zitadelle .
Kadé okno je iné, vetky prvky stavby pripomínajú pestros
prírody a mnohotvárnos zemského povrchu. Pouité materiály sú
z pôvodného miesta  kamene,
stromy, kríky, trávny porast nájdeme na chodníkoch okolo, v podchodoch, na námestíèkach v strede, na svahu, na streche, na balkónoch. Na podlaí sú obchodíky, na poschodiach hotel, byty,
niektoré èakajúce ete na svojich
nájomníkov, kôlka, na streche
vyhliadková terasa.
Po okrunej jazde sme peo
preli po Labskej promenáde, trhovisku a nákupnom centre typu
Aupark v Bratislave. Nasledovalo stretnutie v kostole na nemecko-slovenskej svätej omi. Celebrovali ju dvaja nemeckí kòazi
a ná pán farár vdp. Vladimír Klein. Súèasou sv. ome boli aj prosby prednesené v nemeckom
a slovenskom jazyku, piesne
s hudobným sprievodom naich
iakov a pána farára. Zoznámili
sme sa tu ¾uïmi, ktorí ili na Slovensku, ale po skonèení 2. svetovej vojny boli nútene vysahovaní do Nemecka.
Druhý deò patril návteve najstarieho gotického dómu v Ne-

mecku. Dal ho postavi cisár Otto
I. a je v òom aj pochovaný. Dvaja
odborní sprievodcovia nám ve¾mi podrobne a pútavo porozprávali celú históriu tohto boieho
chrámu. Popoludní nasledovalo
antenie v aquaparku Nautica.
Tobogany, vodopády, perlièkové
kúpele èakali akoby len na nás,
keïe v tom èase tam bolo málo
iných návtevníkov. Odválivci si
vyskúali aj skoky do ¾adovej
vody mysliac si, e je teplá. Aby
videli, ako zareagujú iní, prví vyhlásili: Joj, aká je fajn horúca.
Niektorí si pred kúpaním stihli pozrie jednu základnú kolu a gymnázium, kde kadý uèite¾ mal
v triede notebook, televízor, moderné tabule a èo v naej kole
najviac chýba  4 moderne vybavené dielne pre prácu s drevom,
kovom, hlinou a rôznymi druhmi
farieb. Mali sme astie vidie aj
terapeutku pri práci s dieaom
v peciálne vybavenej miestnosti, za ktorou je vodopád a pozerajúc naò tu iaci môu relaxova.
Na kolskom dvore majú deti
pingpongové stoly, zvlátne preliezaèky, pieskoviská s pumpami
na vodu, ¾abmi, kadia¾ voda teèie, Archimedove skrutky, ktorými si deti vedia vodu vytiahnu
z kanála do kýblika, kameòmi vydládené kopèeky a pri nich lavièky. Takéto ihriská sme videli aj
v mestských parkoch. Ïalie prekvapenie nás èakalo v múzeu
Jahrtausendturm, kde sa èlovek
dozvie celú históriu planéty Zem,
vynálezy matematických a prírodných vied. Rôzne fyzikálne zákony sa dajú vlastnými silami vyskúa.
Veèer pripravili pre nás sponzori stretnutie s miestnou mládeou pri hudbe, tanci, obèerstvení
i basketbale. Pri spoloèných rozhovoroch si iaci zlepovali jazykové zruènosti v nemèine i angliètine. Angliètinári zároveò zisovali, ko¾ko slov je prevzatých
z nemèiny.
Tretí deò patril Berlínu. Po raòajkách sme sa rozlúèili s naimi
magdeburskými sprievodcami,
srdeène sa im za vetko poïakovali a po hodinovej jazde autobusom sme sa ocitli v náruèí dvoch
známych uèiteliek z Berlína

a s dcérou jednej z nich, ktoré
pravidelne poèas dovolenky v Roháèoch vyuèujú na naej kole
cudzie jazyky. Prvou zastávkou
bolo letisko Schönefeld, kde museli iaci absolvova osobnú a batoinovú kontrolu, aby mohli prejs na vyhliadkovu terasu a sledova tarty a pristávanie lietadiel.
Potom sme dve hodiny strávili poznávaním zvieratiek v ZOO. Po
pikniku v prírode pripravenom
sprievodkyòami sme okrunou
jazdou spoznali celý Berlín  jeho
historickú aj novodobú tvár
a mohli pozorova odlinosti medzi západnou a východnou èasou. Tá bola poèas 2. svetovej
vojny zbombardovaná a novovybudované mestské tvrte pripomínajú tie nae slovenské. Na
kadom kroku sme videli a cítili
atmosféru nastávajúcich MS vo
futbale. Ete aj televízna vea
dostala podobu futbalovej lopty
a bielo-ruovú farbu sponzora
tohto podujatia T-mobilu.
Návteva technického múzea
kadého zaujala. Len koda, e
bolo málo èasu. S Berlínom sme
sa rozlúèili poh¾adom na noène
rozsvietené mesto z televíznej
vee. Vyskúali sme si úchvatnú
rýchlos výahu, ktorý nás vyviezol do vye 260 metrovej výky
za 43 sekúnd. Jednohlasne mali
iaci i dospelí najkrají záitok tu.
Nocou sme sa presunuli do
stoveatej Prahy, poslednej destinácie náho poznávacieho zájazdu. Raòajky sme si vychutnali
z vlastných zásob alebo v Mac
Donalde nad hradom.
Najprv dostali vetci lekciu ako
jazdi na metre a prestupova
z jednej trasy na druhú, pretoe

v Prahe sú u 3 trasy metra  A,
B, C. Keï sme si to vyskúali, zaèali sme peou prehliadkou mesta od hradu, kde sme videli i výmenu stráe. Niektorí sa dostali
do Chrámu sv. Víta, iný si pozreli
len nádvorie hradu a rozosmievali hradnú strá, dokonca ju obdarovali cukríkmi. Starými a úzkymi ulièkami plnými obchodíkov
sme preli na Karlov most  most
umenia. Videli sme mnoho umelcov prezentujúcich svoje výtvarné a hudobné umenie. Kochali
sme sa poh¾admi na Vltavu a zlatistými lúèmi zaliatu panorámu
Hradèian. Na Staromestskom námestí sme zastihli o 13.00 apotolov na Orloji. Vade bolo ve¾mi
ve¾a ¾udí, ale najrunejie bolo na
Václavskom námestí. V retauráciách v boèných ulièkách sme naplnili svoje hladné alúdky a pri
soche Václava na koni vychutnali posledné chvíle v tomto prekrásnom meste. Metrom a elektrièkou
sme sa opä dostali k námu
modrému a pohodlnému autobusu. Vyèerpaní, ale s obrovským
batohom záitkov, nových vedomostí i skúseností do ivota sme
opustili veèernú Prahu a astne
sa dostali v sobotu ráno domov.
O nae pohodlie na cestách sa
postarali dvaja mladí a príjemní
oféri z Chyného v Po¾sku, za
èo im touto cestou chceme ete
raz poïakova. Vïaka patrí
vetkým, ktorí sa podie¾ali na organizácii zájazdu, pomohli pri
nácviku piesní na omu a tie rodièom, ktorí nám dôverovali a
zverili svoje deti na 4 dni do naich rúk.
Mgr. Katarína Kunieriková
Ing. tefan kerda

O najlepí kolský èasopis

V internetovej kaviarni U novinára v Dolnom Kubíne sa 29. marca konalo vyhodnotenie 3. roèníka
regionálnej súae o najlepí kolský èasopis. Tento kolsky rok sa
do súae zapojilo 12 èasopisov.
Prvýkrát sa súailo v 2 kategóriách (1. stupeò, 2. stupeò). Èasopisy hodnotila porota v zloení Juraj Lukáè a Erika Juráková za regionálny týdenník Orava, Milan
Gonda a Miriam Kazimírová za
Oravskú kninicu A. Habovtiaka.
Do súae sa zapojila aj Z Zuberec èasopisom OLK (kolský
obèasník literárneho krúku). Z naej redakènej rady èasopisu boli na
vyhodnotení prítomní: pani uèite¾ka S. Smutná a iaci M. Gejdo,
I. Hudec, K. Hozová, E. Pilarèíková, S. Brunèáková a L. Hricová.
Kým porota hodnotila, iaci si mohli
prezera výtlaèky iných èasopisov.

V kategórii kôl 1. stupòa zvíazil èasopis Druháèik Z Babín.
V kategórii 2. stupòa bolo poradie nasledovné:
1. ÚLET, Z J. Vojtaáka Zákamenné a MLADÉ LETÁ, Z Martina Kukuèína, D. Kubín
2. OLK, Z a MS Zuberec,
3. BOBRÍK, Z Bobrov.
V tejto kategórii boli udelené aj
3 èestné uznania.
Porota ocenila bohatú obsahovú stránku náho èasopisu, vyzdvihla najmä vlastnú tvorbu. Páèila sa je aj grafická úprava a tlaè.
Celková známka pre èasopis bola
takmer èistá jednotka.
Domov sme si priniesli diplom
aj poznatky o tom ako sa robia
ozajstné noviny. Na záver nás toti porotcovia z novín Orava pozvali na návtevu redakcie.
(olk)
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Z úspechov iakov Z a M Zuberec
Matematická
olympiáda

Úspenými rieite¾mi domáceho
kola v kategórii iakov iestych roèníkov sa stali: Annamária Kuchtiaková a Juraj Kanderka zo 6. A,
Naïa Kenderová, Ivana áková, a
Andrej apaják zo 6. B. V kategórii
iakov 8. roèníka boli úspení Jakub ika a imon Kaák z 8. B.
5. apríla 2006 bolo v Z . málika v Tvrdoíne okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách.
Súaili iestaci, siedmaci a ôsmaci. Olympiády sa zúèastnili Naïa
Kenderová zo 6. B a Jakub ika
z 8. B. k úspeným rieite¾om sa zaradila Naïa Kenderová zo 6. B.
Obsadila 7. miesto.

Slávik Slovenska

kolské kolo celoslovenskej speváckej súae Slávik Slovenska sa
konalo 27. apríla 2006 Mladí speváci súaili v troch kategóriách:
Roèníky 1. a 3., 4. a 6. a 7. a
9. Súa moderovali Veronika Borsíková a Marína iková zo 7. A.
Porotu tvorili: panie uèite¾ky Simona Moresová, Jana Homolová,
Mária Gregorovièová, Katarína
enkárová, za rodièov Bibiána
Gonenicová a tudentka Monika
Pavèová. Výsledky:
Roèníky 1  3: 1. Dominika Teke¾ová z 3. A, 2. Dominika Huráková z 2. roèníka, 3. Luká Pilarèík z 2. roèníka.
Roèníky 4  6: 1. Katarína Ulrichová zo 4. B, 2. Lenka apajáková zo 6. B, 3. Matej ika z 5.B.
Roèníky 7  9: 1. imon Kaák,
2. ofia Pavèová a 3. Miriama
Dedinská, vetci z 8. B.
Okresné kolo v speve ¾udovej
piesne  Slávik Slovenska bolo 3.
mája sa v ZU Niná. Z naej koly sa ho zúèastnili Lenka apajáková zo 6. B a Dominika Teke¾ová z 3. A. Dominika tu získala 2.
miesto.

Floorball

Druhé miesto v okresnom kole
floorballu iakov 1. - 4. roèníka obsadilo drustvo naej koly. Súa

sa konala 4. apríla v Ninej a zúèastnilo sa jej 8 drustiev. Za nau
kolu hrali . Zemanèík, B. Obrtáè,
A. Gallo, J. Belko, V. Baík, L. Rydzoò, P. Harmata, J. ika,

Malý futbal

Obvodné kolo malého futbalu iakov 7. - 9. roèníka usporiadala 5.
apríla 2006 naa kola.
Hralo sa v telocvièni. Drustvá
hrali v zloení 3+1 hráè, hralo sa
systémom 2 x 10 minút. Drustvo
z naej koly obsadilo 3. miesto
so ziskom 4 bodov. Najlepím
strelcom sa stal J. Kovalèík z 8.
A, ktorý dal 3 góly.
6. apríla organizovala Z Habovka obvodné kolo malého futbalu
pre iakov 5. a 6. roèníka, tie
v naej telocvièni. Zúèastnilo sa ho
6 drustiev. Z Zuberec tu získala 1. miesto.
Malý futbal hrali aj dievèatá. 11.
apríla 2006 bolo okresné kolo kategórie starie iaèky v Trstenej.
Za nau kolu hrali E. Cigániková, . Pafèová, A. Jadròáková, L.
Breèková, Z. Kovalèíková, K. elezníková, N. Kenderová, M. Borsíková, E. Borsíková, L. Harmatová a Z. Kubalová. Nae iaèky si
vybojovali 1. miesto. Srdeène im
blahoeláme.

Vybíjaná

V piatok 2. júna sa vybíjaèky
Z Zuberec zúèastnili krajského
kola vo vybíjanej, ktoré sa konalo
v iline. Hneï prvý zápas hral Zuberec so Z Martin. Zo zaèiatku vládla medzi dievèatami tréma, ale tá
skoro sa pominula. Hrali z plných
síl a sa to skonèilo víazstvom. Tak
to ilo postupne ïalej. Posledný
zápas bol vak osudný. Hráèky sa
nevedeli sústredi a prehrali. Boj
o víazstvo sa ete neskonèil. Prili
hráèky zo skupiny B a hra pokraèovala. Zuberec hral s Chlebnicami,
Lipt. Mikuláom a Ochodnicou. Aj
keï sa hry neskonèili víazstvom,
Zuberec získal 3. miesto. Vïaka
patrí pani uèite¾ke Kulkovskej za
dobrú prípravu na súa.
(Prevzaté zo kolského
èasopisu OLK pri Z Zuberec)

Ôsmaci v Krakove

Na kolský výlet do Po¾ska sa
v dòoch 24. a 25. mája vybrali ôsmaci. Ich cie¾om bol najskôr starobylý Krakov. Tu navtívili Baziliku
Boieho milosrdenstva, ktorú vysvätil pápe Ján Pavol II, hrad Wavel, kde sídlili po¾skí králi, Floriánovu bránu, stránu veu Barbakan, Mariánsky kostol a súkenicu
na hlavnom námestí, kde bola aj
socha známeho po¾ského spisovate¾a Miczkiewicza.
Na druhý deò navtívili so¾nú
baòu, dozvedeli sa mnohé o abe

soli a ivote baníkov. Mali monos
vidie figuríny baníkov pri ich práci
ale aj sieò, v ktorej boli vytesané
mnohé výjavy zo ivota Jeia Krista a socha zosnulého pápea Jána
Pavla II. V so¾nej bani bolo aj ve¾a
jazier s priezraène èistou vodou. Pri
jednom z nich videli zaujímavý úkaz
na kameni v podobe svetiel a hudby. Popoludní si boli pozrie koncentraèný tábor Osvienèim. Sprievodkyòa tu precítene rozprávala o ivote a smrti mnohých ¾udí, ktorí zahynuli v tejto fabrike smrti.

Súailo 21 country súborov

Urèite pozornosti Zuberèanov neuiel fakt, e sme tu v dòoch
22.  25. júna mali ve¾ké podujatie - 7. roèník celoslovenského detského country taneèného festivalu s medzinárodnou úèasou Heel
& toe show 2006. Organizáciu festivalu si za svoje zobrala detská
taneèná country skupina Izabella spolu s obecným úradom v Zuberci. Príprava takéhoto ve¾kého podujatia nie je jednoduchá. Veï
sme tu mali 392 úèastníkov z celého Slovenska súaiacich v 21
súborov, popredných lektorov zo Slovenska a Prahy.
Zúèastnené deti mali monos
výuky v 22 seminároch z rôznych
oblastí country tanca. Mohli si vymeni skúsenosti s inými súbormi,
nadviaza priate¾stvá. Dostali pozvanie na vystúpenie vo Westernovom mesteèku pri Tatralandii v Lipt.
Mikulái, navtívili oravský skanzen
a pravdae mali monos spozna
nau dedinu.
V sobotu 24. 6. 2006 sa v kultúrnom dome v Zuberci konala celodenná súaná prehliadka. Za 6
hodín neustáleho tancovania a podupkávania sa predstavili súbory
celkom so 68 choreografiami. Deti
súaili v dvoch vekových kategóriách (do 12 a nad 12 rokov) a v piatich kategóriách pod¾a druhu tanca
(western, country show, moderné
tance, step dance show). Musíme
pripomenú, e súaili také ve¾ké
súbory ako Slnieèko z Michaloviec,
ktoré má 300 èlenov a 15-roènú tradíciu, Niagara z Bernolákova alebo
Texasky z Banskej tiavnice, ktoré
patria medzi popredné detské taneèné súbory s bohatou tradíciou a
skúsenosami. Ale boli tu aj zaèínajúce súbory, pre ktoré tento festival
znamenal nové skúsenosti.
Deti boli ocenené 32 pohármi,
diplomami, úèastníckymi listinami,
vecnými darèekmi a sladkosami.
Pri predstavovaní starostovi obce
boli odmenené pozvaním na malú
recepciu.
A ako dopadla domáca Izabella? Ná súbor súail v kategórii
mladích iakov. V národných tancoch (choreografia Oravská Tarantel) a v moderných country tancoch
(Country flirt) získala Izabella 2.
miesta, v tanci Clogging zvíazila
choreografiou Zábava v New Orleanse.
Za to, e sa u nás takéto ve¾ké
podujatie mohlo uskutoèni, úprimne ïakujem vetkým, èo sa o jeho
úspech zaslúili. V prvom rade ïakujem rodièom detí z Izabelly, starostovi obce Ing. Mariánovi Jurino-

vi, Pavlovi robovi, Marte Bebejovej, Jozefovi Jandurovi, ¼ubomírovi Janotínovi, Ivete Ková¾ovej, Mgr.
Nadi K¾uchtiakovej, anjelom (dievèatám zo Z Zuberec i zo stredných
kôl), Mgr. Miroslavovi Ková¾ovi,
rodièom detí z Karolínky, MUDr.
Pavlovi Breèkovi, firme Provest,

Diplomy a ceny víazom odovzdal
starosta obce Ing. Marián Jurina.

RPD Zuberec, Obecnému úradu
v Habovke, Janke Filekovej, rodine
Jendraákovej, Slávovi uriòákovi, Pavlovi uriòákovi, Pavlovi Fidekovi, Jánovi Bartoovi, Pizzerii
UNO Zuberec, firme Tatrawest
s.r.o., rodine Zúbekovej, Obecnému
úradu v Oravskom Bielom Potoku,
firme Cyklobej, Anne ikovej, firme JUTEL, Alojzovi Gondovi, Ing.
Stanislavovi Urbanovi, Henrichovi
Hruboovi, Branislavovi Habovi,
Petrovi Kovalèíkovi, firme JOSU,
Dávidovi Urbanovi, firme SPOEX,
Tomáovi Borsíkovi, penziónu ANTARES, penziónu HUBERT, Základnej kole s Materskou kolou
v Zuberci.
Verím, e podobných akcií v naom regióne bude stále viac, veï
je tu krásne prostredie a ve¾a dobrých ¾udí, ktorí majú chu pomôc
dobrej veci. MUDr. Eva Breèková
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Nohy by ich na Spálenú u sotva vyniesli
vrchole Spálenej v naom veku ete
zopakuje, veï nás rok, èo rok ubúda.
Dolu pri údolnej stanici lanovky
nás èakal chutný gu¾á, vínko, káva,
zákusok podávaný z rúk obsluhujúceho personálu hotela Primula.

Zdruenia zdravotne postihnutých
obèanov okresu Tvrdoín

Ignác Kuchtiak

Dôchodcovia
v oravických bazénoch

tyristoroèné osudy Zuberca (35/10)

Telovýchova a port
V roku 1979 bol predsedom TJ Roháèe Marián Jandura, tajomníkom Ondrej ika a hospodárom Alojz uffa. Stále dobré výsledky
dosahovali lyiari. Beecký oddiel pod vedením trojice trénerov
Schûrger, Ing. korík a Juráò reprezentoval v oblastnej súai,
v súaiach kôl a na majstrovstvách SR a ÈSSR. Rudolf uriòák
obsadil na majstrovstvách SR 7. a 11. miesto, Viera Fileková bola
zaradená medzi 10 najlepích portovcov Oravy.
Zjazdári získali na pretekoch
rôznej úrovne, a po majstrovstvá
Slovenska, 14 prvých, 7 druhých a
10 tretích miest. Prípravu pretekárov zabezpeèovali tréneri: J. Maus,
J. uriòák, J. Borsík, M. Jandura,
P. Palèo, M. roba a T. Èrep. Najlepie výsledky dosahovalli pretekári: Anna Ková¾ová, Viera iková, Mária iková, Miroslav Makuliak, Eduard Glut, Duan Mintál,
Ivan Hucík, tefan Harmata a Ján
Urban. Lyiarsky oddiel v roku 1979
získal titul Vzorný oddiel lyovania. V rámci prípravy kádrov boli
vykolení dvaja rozhodcovia II. triedy a 8 rozhodcov lyovania IV. triedy.
Kvalitné výsledky dosiahol aj
horolezecký oddiel. Z 9 èlenov bolo
6 schopných samostatného lezenia.
Oddiel trénoval Juraj Kianièka, tréner II. triedy. Nai horolezci vykonali tieto výstupy v V. stupni obaností: Zbojnícke vee, Lomnický tít
 východná stena  Slama, Lomnický tít  západná stena - Orlowski, Lomnický tít  západná stena
 Stanislawski, Kemarský tít 
juná stena  Puká, V.  VI. stupni
obanosti: Lomnický tít  západná stena  Hokejka. Okrem toho
urobili sériu výstupov s niím stupòom obanosti.
Vo futbalovom oddieli dobre reprezentovali dve iacke drustvá
v krajskej a okresnej súai. Získali

titul: Vzorný kolektív mládee vo
futbale. Dorastenci skonèili na 2.
mieste II. triedy a mustvo dospelých na konci tabu¾ky II. triedy.
Turistický oddiel mal zníenú
aktivitu vplyvom generaènej výmeny turistov. Upadla aj starostlivos
o dosia¾ aktívny TOM. Oddiel ZRTV
sa zameral na kondièné cvièenia
ien v telocvièni Z. V roku 1980
výcvik lyiarov prebiehal po linke
kolského portového strediska a
Telovýchovnej jednoty Roháèe.
V kolskom portovom stredisku
pracovali dve oddelenia - zjazdového lyovania s poètom 30 iakov a
beeckého lyovania s poètom 16
iakov.
Lyiarsky oddiel organizoval na
zjazdovke TJ a na beeckých tratiach a 16 lyiarskych podujatí za
sezónu. K tomu bol potrebný ve¾ký
táb funkcionárov, rozhodcov a stavite¾ov tratí. Zjazdári absolvovali za
sezónu 18 pretekov a beci 16.
Beci na majstrovstvách SR v Podkoniciach vybojovali v tafetovom
behu striebro. Pretekali: Rudolf uriòák, Klement Baík, Peter tech.
Na Medzinárodných lyiarskych
pretekoch iakov v Zakopanom tafeta TJ Roháèe v tom istom zloení
obsadila II. miesto. Viera Fileková
vybojovala absolútne prvenstvo vo
vetkých beeckých disciplínách.
Celkom beci získali na vetkých
úrovniach 13 prvých, 10 druhých a

14 tretích miest. Zjazdári získali
v rámci bodovania okresných lyiarskych drustiev prvenstvo. Na
vetkých úrovniach pretekov získali
celkom 18 prvých, 12 druhých a 22
tretích miest. Na Goralskom klobúèiku sa nai detskí pretekári posunuli o 30 miest dopredu, oproti minulým rokom.
Pre futbalistov bol rok 1980 neúspený. Drustvá dospelých i dorastencov hrali len v III. triede okresnej súae. Drustvo iakov bolo
v krajskej súai na poslednom
mieste tabu¾ky. Jedinou svetlou
stránkou zuberského futbalu bolo
zorganizovanie priate¾ského futbalového zápasu s ligovým mustvom
Spartak Trnava.
Horolezecký oddiel pokraèoval
v úspených èinnostiach. Horolezci v letnom a zimnom období vykonali sériu výstupov v III. a VI. stupni
obanosti. Turisti aj v tomto roku
vo svojej èinnosti stagnovali.
V ZRTV, ktorý mal 31 èleniek, sa
cvièenky schádzali týdenne. Cvièili v telocvièni Z. V zime zorganizovali radovánky pre deti. O aktivitu sa zaslúili cvièenky: Jozefa Kalinièová, Vlasta Dedinská a ¼udmila Palèová.
Finanèné prostriedky zabezpeèované na portovú èinnos pozostávali z týchto zdrojov:
1. Èistý zisk z ekonomickej èinnosti Ved¾ajieho hospodárstva TJ
Roháèe.
2. Finanèná dotácia na èinnos
kolského portového strediska
z Ministerstva kolstva SR (na Goralský klobúk), od ÚV ÈSZTV a OV
ÈSZTV
3. Výber vstupného na futbalovom ihrisku.
Ignác Kuchtiak

e Klub dôchodcov v Zuberci
pracuje vynikajúco svedèí ïalia
vydarená akcia  Kúpanie v termálnom kúpalisku v Oraviciach. Dòa 5.
7. 2006 si za z¾avnené vstupné, poskytnuté primátorom mesta Tvrdoín Ing. Ivanom akom, bolo utui svoje zdravie v teplej termálnej
vodièke 56 dôchodcov i zdravotne
postihnutých zo Zuberca.

N
m a t r i k y

Tieto slova C. H. Milotínskeho
zneli 29. júna 2006 z úst Stanislava Janduru na úvod stretnutia dôchodcov a zdravotne postihnutých
obèanov Zuberca na vrchole Spálenej doliny v Roháèoch. Vedenie
obce, sociálna komisia pri obecnom
zastupite¾stve v spolupráci s Klubom dôchodcov i Zdruením zdravotne postihnutých obèanov v Zuberci pripravili na tento deò krásne
podujatie. Sedaèkovou lanovkou
ich vyviezli úèastníkov na samý vrchol Spálenej, kde sa im naskytol
majestátny poh¾ad na konèiare Roháèov. Starí ¾udia sa porozhliadali
po hrebeòoch Roháèov a pospomínali na èasy svojej mladosti, keï po
týchto horách chodili za dobytkom,
drevom alebo lesnými plodmi. Na
vlastných nohách by tu u sotva
mohli prís.

Tento úasný záitok sa slovami ani opísa nedá, bolo potrebné
ho prei. A nám sa takejto pocty
dostalo. I keï sa zrána vrcholce
Roháèov zahalili do hmly, po príchode na vrchol Spálenej nás svojimi
lúèmi oiarilo aj slnieèko. Atmosféra bola vynikajúca,
úasná. Pesnièka Pod
Roháèom ijem, ale aj
ïalie pesnièky zneli
doïaleka. A keïe
bolo práve poludnie,
vysoko v horách akoby sme boli bliie
k nebesiam, pomodlili
sme sa modlidbu Anjel Pána...
Organizátori nám
potom ponúkli kabáè
so slaninkou a klobásou i za pohárik hafirovice. Prihovoril sa
k nám aj starosta obce
Ing. Marián Jurina.
Ktovie, èi sa taká vzácna chví¾a stretnutia na

Prítomní boli aj zástupcovia majite¾ov lyiarskych vlekov Stanislav
Gejdo a Jozef uriòák.
Mnohí Zuberèanom aj závidia,
keï hovoria: Zuberèania, tí sa
majú, keï vedenie obce finanène
zabezpeèí do roka viac takýchto
stretnutí na vysokej úrovni a tak dbá
o svojich starích, ktorí sa takto stretajú ako jedna ve¾ká rodina, pretoe je im spolu dobre.
Tento ivotaschopný kolektív
seniorov i zdravotne postihnutých
obèanov dokazuje, e i keï niektorí preívajú jeseò svojho ivota
v ne¾ahkej situácii, vedia na spoloèných stretnutiach rozdáva vôkol
seba rados, lásku a veselos.
Veríme, e sa im ich aktívna práca bude aj naïalej dari.
Marta Bakoová tajomníèka

z

Roháèe nae vàky rodné,
Vy ste pre nás vzácnym pokladom.
Aj keï nás strhnú vody zradné,
Pôjdeme vetci rad  radom.
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22.
12.
20.
26.
26.
28.

3.
4.
5.
6.
6.
6.

arodili sa

2006
2006
2006
2006
2006
2006

M

Lucia Borsíková
Viktória Pardeková
Lea Makanová
Eva Lofajová
Filip Baík
Barbora Fandáková

anelstvo uzavreli

29. 4. 2006 Eduard Valek
a Zuzana Èerveòová
3. 6. 2006 Richard Anthony
Roberts a Mária Prèová
10. 6. 2006 Stanislav Paria
a Eva iková

Blahoeláme
jubilantom

80 rokov
21. 4. 2006 Anastázia robová
3. 7. 2006 Frantika iková
75 rokov
2. 5. 2006 Martin Pilarèík
3. 5. 2006 Bernardína Janotínová
18. 6. 2006 Anna Matysová
26. 6. 2006 Cyril Matitík
70 rokov
10. 5. 2006 Alojz Ková¾
60 rokov manelstva
2. 7. 2006 veláò Jozef a Anna,
rod. Fileková
16.7.2006 Roman Fandák
a Cecília, rod. veláòová

O

dprevadili sme
na poslednej ceste

2. 6. 2006 Alojz imièák (1948)
30. 7. 2006 Zuzana Jurèová
rod. robová (1964)
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Turnaj starostu
vyhrali nai
V nede¾u 25. júna sa na futbalovom ihrisku v Zuberci konal futbalový turnaj O pohár starostu. Turnaja sa zúèastnili mustvá Zuberca, Podbiela a Krivej.
Víazom turnaja sa stali domáci
futbalisti Zuberca pred Krivou
a Podbielom. Najlepím strelcom
turnaja bol domáci Rastislav Petrek
po jedenástkovom rozstrele. V zápase horný  dolný koniec boli opä
lepí horòania, ktorí vyhrali 7:4.
Ïakujem vetkým èo sa podie¾ali na zdarnom priebehu trunaja
a teíme sa na stretnutie o rok.
Výsledky:
Zuberec  Krivá 4:3
Góly domácich: Petrek 2 x, Maruniak 1 x, Hucík 1 x
Podbiel  Krivá 3:3
Zuberec  Podbiel 1:0, gól:
Petrek
Medzi zápasmi sa odohrali stretnutia:
iaci: Zuberec  Habovka 3:2
Dorast: Zuberec  Niná 0:3
Milan ika

Oravská cyklomagistrála  I. roèník
Výstavba cestného spojenia Zuberec - Oravice u¾ahèila dostupnos
termálnych kúpalísk a zároveò skrátila cestu k hraniènému prechodu
v Suchej Hore. Urèite vak poteila
aj prívrencov cykloturizmu. Svojimi 13 kilometrami novootvorená
komunikácia vytvorila predpoklady
na zaloenia nového cykloturistického podujatia s názvom ORAVSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA. Jej
okruh Oravská priehrada  Trstená
 Oravice  Zuberec  Niná. o celkovej dåke 50 km absolvovali cyklistickí nadenci poèas tohtoroèného I. roèníka. Podujatie organizovalo v nede¾u 21. mája 2006 mesto
Trstená v spolupráci s Cykloklubom
TJ Niná
Aj keï poèasie nes¾ubovalo pekný víkend, nede¾a vetkých príjemne prekvapila. Na prvom roèníku
podujatia sa zúèastnilo 35 cyklistov,
pre ktorých bol pripravený aj sprievodný program. Jedným z bodov
bola zastávka na obèerstvenie
v Zuberci. Pred trinástou hodinou
si cyklisti urobili prestávku pred retauráciu Horec, ktorá na túto príleitos poskytla svoje priestory. Tu
sme ich u èakali s drobným pohostením. Po takmer hodinovej prestávke skupina pokraèovala v svojej trase do Ninej, ktorá bola miestom zakonèenia podujatia.
Cesty sa budujú, aby navzájom
spájali rôzne miesta a hovorí sa, e
port zbliuje. Tak mylienka spája portom mestá a obce, ktoré sú
zviazané spoloènou magistrálou, je
urèite ve¾mi pozitívna a príjemná.
Do nasledujúcich rokov prajeme organizátorom ve¾a nadenia a zvyujúci sa poèet úèastníkov.
Eva Janotínová

Tak predsa postup
Bilancovanie roèníka 2005/2006
v zuberskom futbale je po skonèení posledného hvizdu rozhodcu urèite radostnejie ako minulý rok.
Opä máme v oddieli postup vo
vrecku. Dosiahlo ho nae A drustvo aj keï z 2. miesta. Po neprihlásení sa Veliènej do súae tak
zaujali miesto v V. lige práve nai
chlapci. Urèite sú to príjemné starosti pre nau futbalovú obec. Musíme vak v prestávke pred nastávajúcim roèníkom tvrdo popracova

na naom futbalovom umení. Èi je
to u po futbalovej, ale aj organizaènej stránke, ktorá je v V. lige urèite vyia. Nesporne vak oèakávame aj podporu a pomoc od obecného úradu a podnikate¾ských zloiek v naej obci.
Pokia¾ ide o mládenícke mustvá, tie si urèite svoje miesto v súaiach zastali, ale aj tam sa nali
rezervy. Hlavne v prístupe k tréningovému cyklu. Èo je ale horie,
niektoré zápasy nai iaci a doras-
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tenci odohrali v nekompletnom zloení pre nízku úèas v poète hráèov
na zápase. Je to problém, ktorý sa
stáva v poslednom období módou.
Nemôu za to len tréneri jednotlivých mustiev, ale aj samotní hráèi
a rodièia. Treba chlapcov urèite aj
doma potisnú, aby sa takéto trapasy nestávali.
Pre malú ilustráciu sú tu koneèné bilancie v tabu¾ke:
Prediaci  3. miesto:
24 9
6
9 43:35
31b
iaci  5. miesto:
26 13
2 11 56:60
41b
Dorast  8. miesto:
26 10
6 10 52:51
36b
Dospelí  2. miesto:
26 15
8
3 61:27
53b
Nový roèník súaí zaèína predohrávkami, pre Podroháèske folklórne slávnosti, u 4. 8. 2006. Keïe vetky drustvá hrajú na súperových ihriskách, doma sa prvé zápasy odohrajú a 12.  13. 8. 2006.
Ïakujem vetkým futbalistom,
trénerom, ale aj funkcionárom za
dobrú reprezentáciu a spoluprácu
chcem im popria vetko najlepie
v nastávajúcom roèníku 2006/2007.
Milan ika

Rok od otvorenia Fitness posilòovne Milan ika

Bol to dobrý krok

Koncom augusta uplynie rok
ako bola v naej obci otvorená Fitness  posilòovòa Milan ika.
Urèite to bolo správne rozhodnutie. Do posilovne nalo cestu ve¾a
mladých chlapcov, dievèat, ale aj
starích muov a ien. Vetci chcú
nieèo urobi pre svoje zdravie.
Zdravie je to najdôleitejie èo
máme a aj v fitness posilovni
môu tým správnym smerom natartova svoj týl ivota a nieèo
pre seba urobi. Ve¾kou aktivitou
sa prejavujú hlavne eny a dievèatá pri aeróbnych cvièeniach. Po
namáhavom dni doma, èi v práci,

prídu relaxova a odreagova sa od
vedných èinností dòa. Cvièenie
prebieha kadý veèer od 20. hod.
Cvièenia Pilatesu od 17. do 18.30
hod. Dobré podmienky na cvièenie
k tomu príjemné posedenie v bare
pri èaji kolektív ien ete viac utuuje. A preto sa do fitness vracajú.
Z príleitosti roènéj èinnosti fitnes pripravuje súa v silovom trojboji. Pozývame vetkých, ktorí si
chcú zmera svoje sily. Informácie

o súai dostanete priamo vo fitness.
Otváracie hodiny:
Kadý deò od 13.00 do 21.00 hod.
Aeróbne cvièenia pre eny
Pondelok  sobota od 20.00
hod.do 21.00 hod.
Cvièenia Pilatesu pod¾a dohody od 17.00 do 20.00 hod.
Program cvièení je týdenne
aktualizovaný na stránke:
www.zuberec.sk

Srdeène pozývame vetkých záujemcov o cvièenie do Fitness
posilòovne Milan ika. Kadá Vaa návteva vo fitness pre nás
znamená, e to, èo robíme má zmysel.

Lavínové neastie v Roháèoch
V týchto dòoch vrcholí letná turistická sezóna. My sa vak v naich novinách vrátime ete k zimnej sezóne, ktorá bola poznaèená najväèou tragédiou aká sa
kedy v horstve Roháèov stala.
V Spálenom ¾abe spadla
v posledný deò roku 2005 - 31.
decembra - ve¾ká lavína. So sebou strhla 3 stany so spiacimi
èeskými turistami. Pravdepodobne si neuvedomovali, e si postavili tábor priamo v tradiènej
lavínovej dráhe. Okrem toho silné sneenie a vietor vytvárali
v Roháèoch ve¾ké lavínové nebezpeèenstvo (3. a 4. stupeò lavínového nebezpeèia). Obrovská
masa snehu, ktorá v nánose do-

sahovala viac ako 5 metrov im
nedala ve¾kú ancu prei. Z ôsmich zasiahnutých mal astie
len jeden, ktorého lavína vyhodila na povrch. Ten po vyhrabaní sa z èiastoèného zasypania
oznámil nehodu. Následne bola
zorganizovaná ve¾ká záchranná
akcia, ktorej sa zúèastnilo 8 lavínových psov, celkovo 46 záchranárov Horskej sluby a 13
zamestnancov Tatrawestu. Na
parkovisku boli pripravené 3 vrtu¾níky (2 z Leteckej záchrannej
sluby v Poprade a 1 z Po¾ska),
2 sanitky z rýchlej záchrannej
pomoci z Trstenej. Pri vývozoch
sa pouívali skútre HZS a ratraky Tatrawestu. Aj po relatívne

rýchlom presondovaní lavíniska
a nájdení tiel, prítomní lekári u
len kontatovali smr u vetkých
siedmich postihnutých turistov.
Tato smutná udalos sa zapísala ako piata najtragickejia lavínová nehoda v histórii Slovenska. Nám ostáva dúfa, e turisti
budú opatrnejí pri plánovaní
svojich túr a nepodcenia poveternostné podmienky a terény
Roháèov, ktoré sú hlavne v zime
nevyspytate¾né. Len vtedy pocítime rados z pobytu v horách,
keï sa z túry vrátime ivý a zdravý.
Raso roba
HZS Západné Tatry - sever
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