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VO¼BY DO SAMOSPRÁVY OBCE
SOBOTA 2. DECEMBRA 2006
v èase od 7.00 do 20.00 hod.

Srdeène pozývame vetkých volièov
Kandidáti pre vo¾by starostu obce Zuberec
Ako budeme voli Miestna
volebná komisia v Zuberci pod¾a § 23 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy

Obec Zuberec má jeden volebným okrsok. Volebnou miestnosou je zasadaèka obecného
úradu. Volíme si novú samosprávu obce  starostu a devä poslancov.
Na hlasovacom lístku pre vo¾by starostu obce zakrúkuje voliè èíslo len jedného kadidáta.
Na hlasovacom lístku pre vo¾by poslancov obecného zastupite¾stva zakrúkuje voliè poradové èísla jednotlivých kandidátov,
avak najviac u to¾kých kandidátov, aký poèet má by vo volebnom obvode zvolený. Obec Zuberec je jeden volebný obvod
a volíme devä poslancov.
V priestore oznaèenom na
úpravu hlasovacích lístkov vloí
voliè do obálky jeden hlasovací
lístok pre vo¾by starostu obce a
jeden hlasovací lístok pre vo¾by
poslancov obecného zastupite¾stva.
Voliè hlasuje tak, e po opustení priestoru urèeného na úpravu hlasovacích lístkov vloí obálku do volebnej schránky. Volièovi, ktorý sa neodobral do tohto
priestoru, komisia hlasovanie neumoní.
Ak voliè zakrúkuje viac kandidátov ako si volíme, lístok je neplatný. Neplatný je aj vtedy, ak nezakrúkuje iadneho kandidáta.
Na volebnom lístku pre vo¾bu poslancov môe zakrúkova aj menej ako devä kandidátov.
Váení volièi, veríme, e sa volieb do obecnej samosprávy zúèastníte v èo najväèom poète a
rozhodnete aj o budúcnosti naej
dediny.
Zapisovate¾ka volebnej
komisie pre vo¾by do orgánov
samosprávy obcí

obcí v znení neskorích predpisov vyhlasuje, e pre vo¾by starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Marián Jurina, Ing., 52 rokov, starosta obce, Záhradná 266, Zuberec, nezávislý kandidát
2. Vladimír ika, Ing., 44 rokov, stavbár, Roháèska 135, Zuberec, Kresanskodemokratické hnutie,
SMER  sociálna demokracia, ¼udová strana  Hnutie za demokratické Slovensko.

Kandidáti pre vo¾by poslancov
Obecného zastupite¾stva v Zuberci
Miestna volebná komisia v Zuberci pod¾a §18 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorích predpisov vyhlasuje, e pre vo¾by poslancov obecného zastupite¾stva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Marta Bebejová, 43 rokov, vedúca
hotela, Andreja Baíka 23, Zuberec,
Kresanskodemokratické hnutie
2. Ján Bistar, 60 rokov, technik, Záhradná 268, Zuberec, Kresanskodemokratické hnutie
3. Eduard Borsík, 46 rokov, stavbár,
Radová 406, Zuberec, Kresanskodemokratické hnutie
4. Jaroslav Èerveò, Bc., 46 rokov,
uèite¾, Radová 405, Zuberec, ¼udová strana  Hnutie za demokratické
Slovensko
5. Martin Filek, 34 rokov, podnikate¾,
Hrady 238, Zuberec, SMER  sociálna demokracia
6. Miroslav Filek, 26 rokov, elektrikár,
Záhradná 281, Zuberec, Kresanskodemokratické hnutie
7. Vladimír Filek, 37 rokov, podnikate¾, Radová 319, Zuberec, SMER sociálna demokracia
8. Branislav Habo, 36 rokov, ivnostník, Hlavná 371, Zuberec, Slovenská národná strana (SNS)
9. Tomá Harmata, 53 rokov, frézar,
Hrady 247, Zuberec, Slovenská národná strana (SNS)
10. Agnea Harmatová, 55 rokov, dôchodkyòa, Radová 334, Zuberec,
Slovenská demokratická a kresanská únia  Demokratická strana
(SDKÚ-DS)

11. Július Hudec, Ing., 54 rokov, podnikate¾ v CR, Hrady 248, Zuberec,
Kresanskodemokratické hnutie
12. Milan Hudec, 40 rokov, ivnostník,
Záhradná 286, Zuberec, ¼udová
strana  Hnutie za demokratické
Slovensko
13. Marta Janotínová, 49 rokov, ivnostníèka, Radová 402, Zuberec,
Slovenská demokratická a kresanská únia  Demokratická strana
(SDKÚ-DS)
14. Stanislav Janto¾ák, 52 rokov, podnikate¾, Andreja Baíka 410, Zuberec, Slovenská národná strana
(SNS)
15. Ján Jurina, 52 rokov, pracovník HS,
Hrady 303, Zuberec, Slovenská národná strana (SNS)
16. ¼ubomír Ková¾, 43 rokov, ivnostník, Radová 406, Zuberec, Slovenská demokratická a kresanská únia
 Demokratická strana (SDKÚ-DS)
17. Vladimír Magerèák, 50 rokov, stavbár, Radová 401, Zuberec, Kresanskodemokratické hnutie
18. Lýdia Obrtáèová, 34 rokov, ivnostníèka, Roháèska 136, Zuberec, Slovenská demokratická a kresanská
únia  Demokratická strana (SDKÚDS)
19. Marcel Pardek, Ing., 35 rokov, informatik, Drustevná 143, Zuberec,
Kresanskodemokratické hnutie

20. Tibor enkár, Ing., 46 rokov, riadite¾ a konate¾ spol. s r.o., Hrady 308,
Zuberec, ¼udová strana  Hnutie za
demokratické Slovensko
21. Martin imièák, 30 rokov, taxikár,
Záhradná 252, Zuberec, nezávislý
kandidát
22. Daniela imièáková, 32 rokov, vedúca pedície, Záhradná 252, Zuberec, ¼udová strana  Hnutie za demokratické Slovensko
23. Anton ika, 52 rokov, robotník,
Záhradná 270, Zuberec, Slovenská
národná strana (SNS)
24. Martin ika, 40 rokov, ivnostník,
Roháèska 116, Zuberec, Slovenská
národná strana (SNS)
25. Zlatica robová, 43 rokov, vychovávate¾ka, Radová 347, Zuberec,
¼udová strana  Hnutie za demokratické Slovensko
26. Miroslav Urban, 47 rokov, stavbár,
Andreja Baíka 431, Zuberec,
Kresanskodemokratické hnutie
27. Vladimír ák, Ing., 45 rokov, technik, Roháèska 123, Zuberec, SMER
 sociálna demokracia
28. Rudolf uffa, 36 rokov, pracovník
HS, Roháèska 103, Zuberec,
Kresanskodemokratické hnutie
29. Daniela uffová, 37 rokov, ivnostník, Záhradná 262, Zuberec, nezávislá kandidátka
Eduard Bistar
predseda volebnej komisie

Uznesenie obecného zastupite¾stva z 3. 11. 2006

2

Prvé miesto
A. veláòovej
Obec Zuberec kadoroène z príleitosti konania Podroháèskych
folklórnych slávnosti vyhlasuje súa o najkrajie vyzdobený rodinný
dom a dvor. Nebolo tomu inak ani
pri konaní 31. roèníka v dòoch 4. a
6. 8. 2006. Súa je dotovaná peknými finanènými cenami. V tomto
roku vyzdobené rodinné domy
a dvory hodnotila komisia v zloení: Mgr. Marta imièáková, Mgr.
Marta Kovalèíková, Mgr. Jana Homolová, Pavol Palèo a Zlatica Tunáková. A tu sú víazi:
1. Anna veláòová, A. Baíka 44
2. Pavol Gonda, Záhradná 260
3. Bernard Prè, Roháèska 118
4. Stanislav Gonenica, Andreja
Baíka 230
Ïakujeme vetkým obèanom,
ktorí svoje domy vyzdobili k sviatku
folklóru. Veríme, e u v budúcom
roku bude ma porota ete viac roboty a dedina bude vyzdobenejia.
Redakcia
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Uznesenie obecného zastupite¾stva z 3. novembra 2006
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO

A. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupite¾stva.
2. Informáciu starostu obce oh¾adne
výkupu pozemkov pod ihriskom a
tribúnou.
3. Informáciu poslanca OZ, riadite¾a
firmy Roháèe spol. s r.o. Miroslava Urbana o výstavbe kanalizácie
a prípojok.
B. Urèuje
1. Zapisovate¾ku obecného zastupite¾stva Agneu Leginusovú.
2. Overovate¾ov zápisnice Eduarda
Borsíka a Jána Bistara.
C. Schva¾uje
1. Program zasadnutia obecného
zastupite¾stva.
2. Návrhovú komisiu v zloení Vladimír Magerèák, PhDr. Cecília Matysovú.
3. Prenájom priestorov v bývalej Materskej kole pre Pavla robu,
Roháèska 154, Zuberec na obchodné úèely.

4. Odpredaj pozemku pre Máriu Komaèkovú, Za vàkom 693, Niná,
pod¾a GP è. 40610080-40/2006
z parcely C-KN è. 901/15 dielu 3
o výmere 140 m2 odèleneného z
parcely E-KN è. 25633 a dielu 4
o výmere 29 m 2 odèleneného
z parcely E-KN è. 30006 s podmienkou odpredaja pozemku pod
cestu.
5. Odpredaj pozemku pre Lukáa
Kulinu, Pod iarcom, 268/14, Tvrdoín, pod¾a GP è. 35080558-26/
2006 a to z parcely C-KN è. 901/9
dielu 3 o výmere 165 m2 odèleneného z parcely E-KN è. 25633
s podmienkou odpredaja pozemku pod cestu.
6. Odpredaj pozemku pre Mariána
Valeka, Andreja Baíka 233, Zuberec a to parcelu C-KN è. 971/2
o výmere 75 m2, ktorá je odèlenená z parcely E-KN è. 20352 o celkovej výmere 5078 m2 zapísaná na
LV è. 1988.
7. Odpredaj pozemku pre Jána Sitára, Andreja Baíka 227, pod¾a GP

Ïakujeme sponzorom a vetkým èo pomáhali
Podroháèske folklórne slávnosti sú v Zuberci najväèím sviatkom kultúry,
známym nielen na území náho regiónu, krajiny, ale aj v zahranièí. V tomto
roku sa konal u ich 31. roèník. Organizovanie takéhoto ve¾kého kultúrneho
podujatia je nároèné aj finanène. Významný podiel na príprave a realizácii
Podroháèskych folklórnych slávností majú sponzori, ktorí na ich konanie prispievajú finanène aj materiálne a takto ich podporujú. Obec ako hlavný organizátor podujatia úprimne ïakuje vetkým, ktorí prispeli svojou prácou, financiami a materiálnym zabezpeèením a tak umonil, e slávnosti sa mohli uskutoèni.
Martin Filek - Zuberec
Na 31. roèník Podroháèskych
folklórnych slávností prispeli:
Marián Bernát, Potraviny Veèierka,
Zuberec
ilinský samosprávny kraj, ilina
White Star Sport, Valér Poláèik, ZubeMetrostav, Praha 8
rec
Doprastav a.s., Bratislava
Predaj autosúèiastok Július Magerèák,
Cestné stavby a.s., Tvrdoín
Zuberec
AgramM spol. s r.o., Bojkovice
Roháèan Karol Kurcin, Radová 389,
Primula s.r.o., Zuberec
Zuberec
RPD, Zuberec
Ing. Jana Petrová, MILOTÍN, Zuberec
Jozef Korman, Mlyn, Hotel Roháè,
Tatry  CS TOUR, spol. s r.o., Zuberec
Trstená
Ing. Ján Urban, Habovka
Oravan, Podbiel
Marián a Viera róbovci, Zuberec
Dexia banka a.s., Námestovo
ANTARES, Frantiek Janèo, Zuberec
Stavebniny Gríge¾, Námestovo
Stará krèma, GASTHAUS, Zuberec
Panasonic Electronic Devices Slovakia
Mária Pafèová, Kvetinárstvo Bianka,
s.r.o., Trstená
Zuberec
Roháèe, spol. s r.o., Zuberec
Ing. Stanislav Urban, STAMON, ZubeSlovenská sporite¾òa a.s., ilina
rec
PD Trsteník, Trstená
Stanislav Janto¾ák, Zuberec
Provest, Trstená
Jozef Janèo, Zuberec
Generali poisovòa a.s., ilina
Zdeno kerda, Zuberec
Technické sluby Ruomberok a.s.
Alojz Filek, Zuberec
Severoslovenká vodárenská spoloènos
Autodoprava Edmund ika, Zuberec
a.s., odtepný závod Dolný Kubín
KOVOBIEL s.r.o., Podbiel
Stavebniny Garbiar, Liesek
Fulajtár Peter, Zuberec
LKT s.r.o., Trstená
Janka uriòáková, Potraviny-drogéria,
Tatrawest s.r.o., Zuberec
Zuberec
I.M.P.A., Dolný Kubín
Penzión TIMEA, Mária róbová, ZubeZákladná kola s Materskou kolou
rec
v Zuberci
Retaurácia SKALA, Ján Maus, ZubePenzión u Michala, Zuberec
rec
Tlaèiareò Kubík, Námestovo
Potraviny Hanka, Zuberec
Stavebniny JOSU, Slavomír uriòák,
Podroháèska Koliba, Dávid Urban,
Zuberec
Zuberec
Peter Jendráek, Brezovica
Martin imièák, Zuberec
Drevodom, Podbiel
Emília Gondová, Ubytovanie v súkromí,
Oravská izba, Anna iková, Zuberec
Zuberec
UNI  FORM Ing. Peter Jurèo, Zuberec
Baíková Anna, Zuberec
JOSU  Jozef uriòák, Zuberec
Vladimír uffa, JUREK, Zuberec
V-TRANS, s r.o., Zuberec
Butik M+D, Marta kerdová, Zuberec
K  FILO s r.o., Kulinová Veronika
Branislav Habo, Zuberec

Stanislav Gejdo, Zuberec
R-Drogéria, Otília Jurinová, Zuberec
Klementína iková, Rozlièný tovar,
kvetinárstvo, Zuberec
Ing. Roman Pilarèík, Cestovná agentúra, Zuberec
Pavol Janotín, suveníry, Zuberec
PS ela, Gabriela Kulaníková, Zuberec
Alojz Gonda, stolárstvo, Zuberec
Ing. Marica Daòová, Penzión ind¾ovec, Zuberec
DAMI PORT, Michal Daòo, Zuberec
Ladislav Matitík, Cukráreò Katka,
Zuberec
Mária Harmatová, Potraviny Mária,
Zuberec
PaS s r.o., MUDr. Frantika Urbanová
Zuberec
Peter Bebej, Cyklo Bej, Zuberec
Ochranu poriadku poèas podujatia zabezpeèuje súkromná bezpeènostná sluba
Bednár Rufín  BA - BEPA.
Mediálni partneri:
Rádio Regina Slovenský rozhlas 4,
Banská Bystrica
Rádio LUMEN Banská Bystrica
ORT - Oravská regionálna televízia,
Zuberec
Slovenská televízia Banská Bystrica
Èeský rozhlas Ostrava
Osobitná vïaka patrí vetkým, èo sa
osobne na organizovaní slávností podie¾ali. Na úkor svojho vo¾ného èasu,
svojich dovoleniek sa ochotne zapojili do mnostva prác pri organizovaní
podujatia. Sú to: Marta Bebejová,
Tomá Harmata, Stanislav Janto¾ák,
Stanislav Gejdo, Alojz Filek, Zdeno
kerda, Miroslav Urban, Ing. Vladimír
ák, Bernardína Balleková, Margita
robová, tefan Salát st., Marta Fandáková, Margita Prèová, Gabriela
Borsíková, Vladimír Magerèák, Ing.
Vladimír ika, Ondrej Ková¾ st., Eduard Bistar, Daniela uffová, Richard
Janotín, Anna robová, Vierka robová, Martina uriòáková, Mária Harmatová, ¼ubo Harmata, Milo Harmata, Katarína Harmatová, Silvia Prèová, Jana Harmatová, Anna Ondroová, Karol Matkuliak, Eva Bebejová,

è. 70/2006 parcela reg. è. 951/1
o výmere 55 m 2.
8. Odpredaj pozemku pre Pavla Sitára, Andreja Baíka 227, Zuberec,
pod¾a GP è. 952/15 diel è. 2 o výmere 13 m 2 a parcela reg. C-KN è.
952/12 diel è. 1 o výmere 55 m 2.
9. iados o finanèný príspevok na
plavecký výcvik pre Základnú kolu Zuberec, iakov 3. a 4. roèníka
v èiastke 14 098 Sk.
D. Súhlasí
1. So zruením predkupného práva
pre firmu Roháèe spol. s r.o. Zuberec na predaj parcely è. 972/3
o výmere 265 m 2 pre Mariána Valeka, Zuberec, pod¾a GP è. 26/
2006 spracovaným firmou Bulla.
E. Nesúhlasí
1. So iadosou Petra Kovalèíka,
Medvedzie 160/42-29, Tvrdoín,
na odpredaj èasti parcely E-KN
30008 o výmere 84 m 2 z dôvodu
výstavby kanalizácie.

Blanka Prèová, Ferdinand Littva ml.,
Ján veláò st., Dobrovo¾ný hasièský
zbor, pracovníci hotela Primula, Základnej koly s Materskou kolou v
Zuberci a Obecného úradu v Zuberci
a najmä programová komisia v zloení: PhDr. Cecília Matysová  predsedníèka, èlenovia: Pavla Ganobèíková, Miroslav abenský, Valéria Baláková, Daniela uffová, Pavol Martáò,
Richard Janotín, Pavol roba, ¼ubomír Jarolín, Ján Lacko, Elena Beòuová.
Menovaným firmám i vetkým èo
obci pomáhali zabezpeèova 31.
roèník Podroháèskych folklórnych
slávností, ete raz ïakujeme. Veríme, e s ich pomocou môeme
ráta aj do ïalieho, u 32. roèníka PFS, ktorý sa uskutoèní 3.  5.
augusta 2007.
Ing. Marián Jurina

starosta obce
predseda prípravného
výboru slávností

ELEKTRO  PREDAJ  SERVIS
JAROLÍM MATYS

Hrady 435
Tel. 043/5395 389, 0908 937 108
ponúka
v novootvorenej predajni

ELEKTRO

vo svojom rodinnom dome
 elektrointalaèný a iný
elektromateriál
 náhradné dielce na
elektrospotrebièe, loiská,
guferá, klinové remene
 opravu automatických
praèiek, elektrických
varièov, vysávaèov
a iných elektrospotrebièov
Otváracie hodiny v pracovné dni:
Predajòa 8.00  16.00 hod.
Servis
16.00  19.00 hod.
V sobotu môete vola na uvedené telefónne èísla
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Výstavy  príleitos získa nových klientov, ale aj spätnú väzbu

Varava  Poznaò  Budape  Lipsko

V druhej polovici roka 2006 sa obec Zuberec zúèastnila výDlhoroèní hostia oceòujú ve¾stav cestovného ruchu vo Varave, Poznani, Budapeti a Lip- mi bohatú a kvalitnú ponuku ubysku. Prvá výstava bola 21.  23. septembra vo varavskom palá- tovacích a stravovacích kapacít
ci kultúry. Na výstave s názvom TT Warsaw Tour & Travel 2006 s takmer bezkonkureènou cenou
sa prezentovalo 487 vystavovate¾ov z 52 krajín sveta. Poèas v kontexte Slovenska. Páèi sa im
3 dní expozície výstavy navtívilo okolo 35 000 záujemcov, ponuka moností pre relax v príz toho viac ako 8000 v prvé 2 dni, kedy vystavovatelia ponúkali jemnom prostredí, portové vyisvoj kraj odbornej verejnosti - tour operatorom a majite¾om ces- tie v zime aj v lete, termálne kútovných kancelárií.
paliská v Oraviciach. Nemalou
V tomto roku bola partnerskou centrum Západných Tatier. mierou sa na atraktivite Zuberca
krajinou hostite¾ov Èeská repub- SACR dáva monos zúèastni sa zúèastòuje Múzeum oravskej delika, s ktorou malo Slovensko takejto akcie priamo alebo nepria- diny so svojím celoroèným pesmonos predstavi svoju ponuku mo (iba formou katalógov a po- trým programom.
vo ve¾kom stane pred Palácom nukových materiálov). Po dlhoUrèite jednou z najoèakávakultúry. Krajinu medzi Tatrami roèných skúsenostiach s prezen- nejích sluieb je vytvorenie
a Dunajom ponúkli zástupcovia táciou na výstavách si naa obec a skvalitnenie beeckých trás
zo Zuberca, Dolného Kubína, Vy- zvolila osobnú formu úèasti. s oznaèením a mapovým materisokých Tatier, Meander parku K úèasti na výstavách vyzývame álom. Mapy lyiarskych stredísk
v Oraviciach, Martina, Turèian- aj záujemcov zo strany ubytova- sú tie artiklom, ktorý vyh¾adáva
skych Teplíc, Ve¾kého Medera, te¾ov a podnikate¾ov v cestovnom mnostvo záujemcov. Na základe
Slovenského zväzu vidieckej tu- ruchu v Zuberci. Tento raz nás na skúseností z iných lyiarskych
ristiky a agroturistiky a i.
výstavách zastupovali: Varava - stredísk aj u nás oèakávajú SKI
Piata strana sveta  to bol Anna Ondroová (penzión in- PASY a SKI BUSY. Taktie vèasslogan tohtoroèného TOUR SA- d¾ovec), Eva Janotínová (TIK), né informovanie o cenách lyiarLONu 2006 v Poznani. Ve¾trh sa Poznaò  Eva Janto¾áková (ho- skych vlekov. Kritiku sme si vypokonal od 25. do 28.10. 2006. Na tel Tatrawest), Eva Janotínová èuli k samotnej doprave v sezóna ploche 6500m 2 ponúkol (TIK), Budape  maïarsky ho- ne i mimosezóne. Stále absentupriestor pre 700 vystavovate¾ov. voriaca Mgr. Katarína Kunieriko- je dostatoèné spojenie na ZverovAtraktívna ponuka turistických vá, Lipsko  Ing. Michal Borsík, ku, Oravice, Liptovský Mikulá èi
destinácii prilákala okolo 20 000 Ing. Antonia Borsíková (Penzión Ruomberok. Negatívne reakcie
návtevníkov, z èoho viac ako u Michala).
vyvolalo ukonèenie prevádzky
8000 predstavovala odborná veZáujemcom o nau oblas po- ekologického vláèika, ktorý jazdil
rejnos. Medzi 20 reprezentantov skytneme propagaèné materiály na trase Zverovka  atliakova
zo Slovenska sa zaradila aj obec Zuberca, vizitZuberec.
ky TIKu s naÏalou zaujímavou výstavou, ou
www
ktorá by mohla aj k nám do Ro- stránkou, ale
háèov vráti maïarskú klientelu, zároveò aj probola výstava v Budapeti. Kona- pagaèné matela sa v dòoch 9.  12. novembra riály vetkých
pod názvom Hó Show. Píeme o ubytovate¾ov a
nej aj na inom mieste. Atraktívna poskytovate¾ov
ponuka 186 vystavovate¾ov z 10 sluieb, ktorí
krajín prilákala okolo 25 000 náv- majú o túto fortevníkov.
mu propagácie
Na tejto výstave sa obec Zu- záujem. Ve¾trh
berec ponúkala v rámci stánku i- cestovného rulinského samosprávneho kraja.
chu je zmes
Poslednou plánovanou výsta- pestrosti, favou v roku 2006 je TC Lipsko rebnosti a vôní
v Nemecku, ktorá sa koná 22. a j e d n o t l i v ý c h
26.11. Spolu s ïalími 10 vysta- krajín a regióvovate¾mi zo Slovenska sa na nov. My sme
tomto obrovskom trhu pre cesto- nielen u naich
vate¾ov zaradíme medzi 1000 spoluvystavuostatných z 51 krajín sveta. Po- júcich, ale aj
èas iestich dní sa na ploche návtevníkom
56 000 m 2 oèakáva pribline známi svojou Anna Ondroová a Eva Janotínová zastupovali
80 000 záujemcov, z ktorých bude pohostinnos- Zuberec na ve¾trhu vo Varave.
okolo 10 000 patri k odbornej ve- ou. Dobroty
rejnosti.
z èuèoriedok, kapusty, kabáè, sla- chata. Mono by bolo zaujímavé
Tieto výstavy sme absolvovali nina a syrové výrobky patria sa zamyslie nad ponukou welpod zátitou SACR (Slovenskej k ponuke toho najlepieho z ness sluieb.
agentúry pre cestovný ruch), kto- náho kraja. Tieto nám na tohtoDo hodnotenia môeme zosurá je garantom prezentovaných roèné výstavy pripravili kolektívy marizova, e úèas na takýchto
oblastí a poskytuje im bezplatné hotelov Primula a Tatrawest.
podujatiach je nielen výbornou
miesto s vlastným pultom vo ve¾Návtevníci sa informovali príleitosou získa novú klientekom stánku pod názvom Sloven- o novinkách v Zuberci a blízkom lu, ale tie ve¾mi dobrou príleisko  ve¾ká malá krajina. Ve¾tr- okolí, pýtali sa na u existujúce tosou získa spätnú väzbu pre
hy v druhej polovici roka sú u tra- zariadenia. Pobyt v Zuberci si po- nau spoloènú prácu k rozvoju
diène zamerané na zimnú turisti- chva¾ovala nielen laická verej- cestovného ruchu v Zuberci.
ku a lyiarske strediská, silves- nos, ale aj majitelia cestovných
Na výstavách sa môeme zútrovské pobyty, termálne kúpalis- kancelárii. Komunikácia so záu- èastòova aj vïaka vetkým, ktoká, kúpele.
jemcami o ná kraj nám dáva pod- rí majú svoju prezentáciu na
My ponúkame nau lokalitu nety a otvára oèi pre moné sme- stránke www.zuberec.sk.
Eva Janotínová
pod názvom Obec Zuberec  rovanie ponuky pre naich hostí.

Uèite¾ka Mgr. Katarína Kunieriková na
ve¾trhu cestovného ruchu v Budapeti.

Maïari majú
záujem o Roháèe
V dòoch 8.  12.11.2006 som sa zúèastnila zimného ve¾trhu cestovného ruchu v Budapeti. Konal sa pod názvom
Hó show. Obec a Zuberec mala spoloèný stánok s Terchovou. V porovnaní
s jarným ve¾trhom bolo menej vystavujúcich krajín a tak sa to prejavilo aj na návtevnosti. Záujem o lyovaèku vak bol
dostatoèný, hoci mnohí prejavili obavy
prís na Slovensko pre neprimeranú medializáciu vzájomných vzahov. Museli
sme ich presviedèa, e u nás v Zuberci
sa niè nedeje a vetci sú vítaní.
Návtevníci zisovali nároènos a dåku svahov a h¾adali ubytovanie pre 8 -12
èlenné skupiny èo najbliie ku vlekom.
Uvítali, e sú u nás aj lyiarske koly.
V interview pre maïarský rádio Kossúth
sa ma reportérka pýtala, èo vie ná región ponúknu okrem lyovaèky, akej kvality je ubytovanie, aké sú typické jedlá,
nápoje a ochutnala aj nau hafirovicu.
Chutila jej. Pozdravuje vetkých Zuberèanov.
O pekné záitky z leta v Zuberci sa
priiel v nede¾u veèer podeli jeden pán,
ktorý sem priviedol svoj turistický oddiel
a pochodil Roháèe. Poukazoval fotky
a keïe im nae hory uèarovali, prídu
znova, pravdepodobne aj v zime. Teilo
ma vidie ¾udí spokojných s naimi slubami.
Nocovala som dvakrát u mojej mamky v Nových Zámkoch a dvakrát u objavenej otcovej sestry priamo v Budapeti,
pretoe pri konèení ve¾trhu o 19. hod.
v piatok a sobotu som u nemala spoj do
Nových Zámkov. Rodina sa poteila, lebo
radi cestujú a chodia lyova na Donovaly, ale teraz istotne prídu do Zuberca.
Poèuli, ale netuili, v akom malebnom
kúte Slovenska bývam.
Tam aj spä do Zuberca som cestovala spojmi a bolo to len na osoh, pretoe
vo vlaku som spoznala mláde z rôznych
krajín Európy, ktorá sa pýtala na lyiarske strediská na Slovensku. Rozdala som
im propagaèné materiály a mapy a ponúkla som im lyovaèku v Zuberci. Boli
astní, e ma stretli a vedela som po
anglicky.
Katarína Kunieriková

4

ZUBERSKÉ NOVINY

4/2006

Zo spomienok pána farára Ludwiga Stegla z Nemecka, priate¾a Zuberèanov
Do Roháèov i náho Zuber- s farským spoloèenstvom ale- berta, ktorý bol v rokoch 1226ca prichádzajú návtevníci bo s komunistickou stranou. Ich 1234 arcibiskupom v Magdez domova i zahranièia. Mnohým kòazi im otvorili oèi pre hodno- burgu. Na tomto gymnáziu po
z nich èasom hory, okolitá prí- ty cirkvi. V druhom semestri sa tyroch rokoch túdia zloil mlaroda i ¾udia prirastú k srdcu. rozhodol sta sa kòazom. Na dý Ludwig maturitu. túdium
V roku 1968 priiel do Zuberca území Nemeckej demokratickej bolo filozoficko-teologické s huako turista nemecký pán farár republiky nebola iadna katolíc- manistickým zameraním. Uèili
Ludwig Stegl. Jemu vak okrem ka univerzita. Kto chcel tudo- sa tu aj gréètinu, latinèinu
nádhernej prírody uèarila najmä va, musel ís do západného a angliètinu. Po zloení maturihlboká viera v Boha a dobré Nemecka. Hranica na Západ ty iiel za hlasom Boieho vosrdce oravského èloveka. V ro- pre obèanov NDR bola vak lania na teologickú fakultu. Dòa
dine ikovej, ako sám hovorí, zatvorená. Ani zo Západu ne- 21. decembra 1963 bol vysvänaiel svoj druhý domov. Úprim- smel nikto prís do východného tený za katolíckeho kòaza
ný vzah k Roháèom, Zubercu, Nemecka ako kòaz. V roku v kostole sv. Sebastiána v MagZuberèanom vycíti kadý, do- 1952 zaloili biskupi vlastnú deburgu.
konca i pri slúení svätej ome. vysokú katolícku kolu (PhiloPrvá kaplánska zastávka
Ludwig Stegl sa narodil sophisch-Theologisches Stu- Ludwiga Stegla bola v Bitterfelv roku 1935 v Sudetoch, v mes- dium) v Erfurde v rokoch
te Tetschen, èo je dnený Dì- te. Tieto diplo1963-1968.
èín v severných Èechách. Ro- my vak sociaDruhá kòazská
dièia mali nemecký pôvod. Otec listický tát
zastávka bola
bol maliar krajinných obrazov. uznával. Boli
v HohenthurMiloval prírodu. Syn Ludwig ho len dôkazom
me pri Halle.
sprevádzal pieskovcovými skal- pre cirkev, e
Potom celých
nými útvarmi èeského vajèiar- niekto tudo15
rokov
ska, Èeským stredohorím. val katolícku
v Gross RoNádherné maliarske diela èes- teológiu. Na
senburg an der
kej prírody dodnes zdobia túto vysokú
Saale. Odtia¾to
Okresné múzeum v Dìèíne. kolu brali aj
pokraèoval
Matka bola opravárka hodín  t u d e n t o v
v pôsobení
a vánivá fotografka. Po druhej s vyuèeným
v Lobnitzi na
svetovej vojne sa musela celá remeslom, ktokraji Dübenrodina vysahova do Nemecka. rí vak museli
ského vresoUsadili sa v rodisku Martina ukonèi túviska. V roku
Luthera v meste Lutherstadt dium strednej
1993 bol opeEisleben. Ludwig Stegl tu na- koly maturitrovaný na ravtevoval základnú kolu. Potom
sa vyuèil za stolára. Ako závereènú prácu mal
vyhotovi drevenú nábytkovú
skriòu. Toto krásne stolárske dielo vlastní pán farár vo svojom
byte dodnes. Potom Ludwig pokraèoval v túdiu
interiérového architekta na Intitúte tvorby umeleckých
diel
v Halle. tudoval
aj stavebníctvo.
Uèil sa robi anatomické a tech- Zuberské deti na návteve u pána farára Stegla v Nemecku.
nické nákresy. V tomto èase sa nou skúkou, aby mohli pokra- kovinu oblièiek. Aby operácia 3
Ludwig Stegl plne angauje èova v túdiu na vysokej kato- kg rakovinového nádoru dobre
v práci s farskou mládeou vo líckej kole. peciálne pre ten- dopadla, obetoval zaòho modsvojom meste Lutherstadt Eis- to úèel biskupi zaloili vlastné litby pán farár Bárdo i s verialeben. Stáva sa vedúcim mlá- cirkevné gymnázium v meste cimi zo Zuberca. Po tejto nároèdeníckej skupiny. Stál na dô- Magdeburg. Nieslo meno Nor- nej operácii sa prest´ahoval do
leitej ivotnej kriovatke. i bertuswerk podla svätého Nor- Magdeburgu. Pomáhal, ako mu

Naiel
som tu
svoj
druhý
domov

sily staèili na ordinariáte i v biskupskom archíve.
V roku 1968 priiel prvý raz
do Zuberca. Pán farár Koleják,
ktorý odpisoval stav elektromerov po obciach Oravy a neskôr
sa stal kòazom v obci Niná, sa
stretol s otcom Ludwigom na liturgickom kongrese v Berlíne.
Tu sa zoznámili. On mu odporuèil Zuberec i rodinu ikovú.
Od tohto èasu kadý rok trávi
dovolenku v Zuberci.
Od roku 1971 prichádzal
s veriacimi z Hohenthurmu, Bitterfeld i Gross Rosenburgu.
Jeho úmysel bol ukáza svojim
veriacim katolícku spoloènos
v Zuberci. Vetci mali vidie, ako
nábone ije katolícka dedina
v pracovné dni i vo sviatky. Kostol stále plný. Kedysi ako tudent pán farár navtívil Alpy.
Neskôr tam u vycestova nemohol. Zuberec mu pripomínal
Alpy i túry, ktoré tu robili. Tatry
sa stali pre neho najbliími ve¾horami. Do Roháèov prichádzal
cez Vysoké Tatry z Brnèalovej
chaty po magistrále. Západné
Tatry a najmä milované Roháèe pochodil kríom-kráom. Tu
spoznal aj vynikajúcich kamarátov, spolubratov, dôstojných
pánov E. P. Bárdoa, tefana
Figuru, Vincenta Dorníka, profesora Hanua
v Kvaèanoch,
Jozefa Gazdu
z Hút, Cyrila
Harmatu-Milotínskeho. Na
lekcie slovenèiny chodil k pánovi farárovi Figurovi. Uèili sa
na ¾adovo-studenej fare v Hutách. V Zuberci
som stretol príjemných ¾udí
s ktorými som
sa spriatelil. Dodnes mòa i mojich farníkov srdeène a otvorene vítajú, hovoFoto: autor
rí pán farár
Stegl. Medzitým vetci uzatvorili osobné priate¾stvá a teraz
prichádzajú do Zuberca aj sami.
Za zmienku stojí i to, e 35
rokov sa nemeckým hosom nestal jediný úraz.
Ing. tefan kerda
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Skanzen medzi letom a zimou
Svätý Martin priiel na svojom bielom koni, v plynúcich novembrových dòoch sa obèas poteíme skupinke návtevníkov, preívame najtichí mesiac v roku, a tak je koneène èas aj na upratanie
stola. Kôpky materiálov, ktoré boli prednedávnom prípravou na letné podujatia, sú u históriou a poputujú do archívu. Ete prv v nich
vak môeme zalistova a zisti, aké bolo v múzeu leto...
Ak by sme mali letnú sezónu
zhodnoti èo najstruènejie, bola
tedrá. tedrá na pekné poèasie,
tedrá na programy a tedrá aj na
návtevníkov. Odtartovali sme ju
u tradiène poslednú aprílovú nede¾u programom Hej, máj zelený stavaním májov pri vybratých objektoch múzea a vyhrávaním ¾udových
hudieb, ktoré sa zúèastnili podujatia Vidieèanova Habovka.
Máj a jún sa ako obyèajne niesli
v duchu kolských výletov a skupín,
ktorých prilo o polovicu viac ako
v minulom roku. V júli a v auguste
u prevzali tafetu dovolenkári a pre
nich bola urèená aj programová
ponuka. Poèas celých prázdnin
kadú stredu a nede¾u predvádzalo nieko¾ko krojovaných remeselníkov ukáky tradiènej výroby, ale
prvý program, zameraný na remeslo pripadol, tie u tradiène, na tretí
júlový víkend. Ponuka bola bohatá:
poèas trojdòového programu Oivené oravské remeslá sa návtevníkom predstavilo 25 remeselníkov,
ktorí pred ich oèami vytvárali predmety z dreva, kovu, hliny, koe, textílií, cesta i vosku a tieto výrobky si
návtevníci mohli aj kúpi. Kadý
z týchto troch dní spestril poobedòají program s hojnosou úèinkujúcich. V piatok a sobotu sa mohli
návtevníci dozvedie mnostvo zaujímavostí v pásme o tradíciách výroby a pouívania ¾udových hudobných nástrojov (zvoncov, bubnov,
píal, signálnych nástrojov, gájd,
huslí i heligóniek) na Orave.
V programe úèinkovali èlenovia
Detského folklórneho súboru PODROHÁÈIK zo Zuberca a jej ïalí
hostia: gajdoská hudba z Oravskej
Polhory, Ján Matitík  výrobca huslí zo Zuberca, èi Stanislav Otruba 
výrobca plechových zvoncov zo Zá-

menty z Oravského múzea (predstavilo návtevníkom zvyky pri pozývaní svadobných hostí), slávnostný sprievod úèinkujúcich k amfiteátru, slávnostná svätá oma, furmanka, prijímanie oficiálnych hostí
 to vetko prebiehalo v skanzene.
Slávnosti vak boli iba polovicou
letnej sezóny a symbolicky sme ju
ukonèili a v poslednú augustovú
nede¾u podujatím Rozlúèka s letom. Èas v múzeu návtevníkom
spríjemnil ochotnícky divadelný súbor zo tefanova divadelným predstavením Jááánoík a folklórny

tevníkov ako pri benej prevádzke, nie sú to pravdae iba programy, ktoré návtevníkov priahujú.
Niekto prichádza za pouèením, iní
si spomínajú na detstvo u starých
rodièov, ïalí obdivujú ¾udovú architektúru, rodiny s demi prichádzajú
kàmi zvieratká èi povozi sa na poníkovi a niekto príde len tak  na
chví¾u sa zastavi a nadýcha akéhosi starosvetského pokoja. Nech
u boli dôvody akéko¾vek, v priebehu letnej sezóny prelo bránami
múzea vye 50 000 platiacich návtevníkov (nepoèítajú sa sem náv-

zrivej. Na pásmo nadviazali vystúpenia speváckeho zboru MADONA
a folklórneho súboru KAUGURI z
Lotyska. Nede¾a bola vyvrcholením tohto remeselníckeho trojdnia
 po sv. omi v drevenom kostolíku
sa k slovu, presnejie k nástrojom
dostali úèastníci 5. medzinárodných
majstrovských
kurzov MUSICA
ARVENSIS, ktorí tu odohrali komorný koncert.
No a potom sa
na pódiu predstavili folklórny
súbor SKORUINA z Liesku a
¼udová hudba
so speváckou
skupina zo Suchej Hory.
Hneï ïaliu
nede¾u si prili
na svoje vèelári.
Ich odpoludòají
odborný i populárny program
Vèelárske popoludnie, uvedený folklórnym
vystúpením
Ako v úli, opä
v podaní PODROHÁÈIKa a Kostolík zo Zábree je dejiskom rôznych koncertov. Starodávny chrám vytvára pre kon¼udovej hudby certy úasnú atmosféru.
Foto: (rj)
MÚZEA.
Ani po tomto programe si nebo- súbor Kamenèan zo Zákamenného tevníci PFS, Zuberèania a niektolo kedy vydýchnu, lebo to u zúri- Tancami z Oravy.
ré zvýhodnené skupiny) a u v sepli prípravy na najvýznamnejie letZaèínajúca jeseò tie priniesla tembri sme prekroèili vlaòajiu cené podujatie  P o d r o h á è s k e svoje programy. V rámci 7. medzi- loroènú návtevnos.
folklórne slávnosti. V múzeu sa národného gajdoského festivalu
Obdobie medzi dvoma sezónazaèali XV. tradièným oravským jar- Gajdovaèka 2006 odohrali v mú- mi, samozrejme, nie je obdobím
mokom a otvorením výstavy obra- zeu 16. 9. koncert sólisti a gajdo- sladkého útlmu. Skanzen dostane
zov OB(JA)VY ORA(VY) z dielne ské ¾udové hudby zo Slovenska, za leto vdy poriadne zabra, take
svojrázneho výtvarníka Hieronýma Èiech, Po¾ska a Ve¾kej Británie. len upratovanie a údrba areálu i
Balku z Tvrdoína. Pásmo Frag- Poslednú septembrovú nede¾u sa jednotlivých domov vyadujú èas a
zas drevený kostol zo Zábree ro- energiu. Navye je toto obdobie
zoznel tónmi renesanènej a baro- vdy o èosi kratie ako sa na zakovej hudby poèas koncertu uèi- èiatku zdá, take aj príprava na zimte¾ov a tudentov konzervatória nú sezónu u je v plnom prúde.
Budeme tu celú zimu, ak budez ZWICKAU.
Aj keï na programy prichádza te ma chví¾oèku, zastavte sa a pov priemere o dve tretiny viac náv- zvite aj vaich hostí.

Deti patria k najvïaènejím návtevníkom Múzea oravskej dediny.
Foto: (v)

Otváracie hodiny v zimnej sezóne:
utorok  piatok:
8.00 - 15.30 hod.
sobota  nede¾a:
10.00 - 15.30 hod.
Programy v zimnej sezóne
1. 1.  31. 3. 2007 - kadú stredu
VEÈER V MÚZEU  veèerná prehliadka s lampámi
a posedením pri ¾udovej hudbe
9. 1.  20. 2. 2007  kadý utorok
FAIANGOVÝ UTOROK  sprievod v maskách,
faiangová zábava
Marianna Janotínová
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kola nám pripravuje budúcnos
kola nás sprevádza od detských rokov a po dospelos,
niektorých aj celý produktívny ivot. Zaèiatok tohto kolského
roku mnohí vnímali ove¾a intenzívnejie. Bolo to najmä 35 prváèikov, ktorí spolu s rodièmi
prvýkrát preívali slávnostnú atmosféru, zoznámili sa so svojou
pani uèite¾kou a s obrovskou
nedoèkavosou brali do svojich
rúk labikár.
Tento kolský rok budeme
vzdeláva a vychováva 330 iakov v 16 triedach. Naim cie¾om
je poskytnú iakom také vzdelávanie, ktoré bude pozitívne
ovplyvòova ich osobnos a bude
dobrou prípravou pre praktický

ivot. Do vyuèovania zavádzame
moderné metódy s vyuívaním
nových informaèných technológií. Súèasou náho vzdelávania
sú aj literárne, historické a spoznávacie exkurzie, na ktorých si
iaci uèivo utvrdia formou vlastného záitku. Ve¾kú podporu prejavujeme portovým aktivitám a
záujmovej èinnosti. V kole pracuje 26 krúkov, v ktorých chceme rozvinú talent a tvorivos
detí. Poèas kolského roku organizujeme ve¾a akcií, ktoré majú
spestri ivot v kole, ale aj motivova k lepím výkonom. K tomuto vetkému potrebujeme
dobré priestorové i materiálne
podmienky. Poèas prázdnin sme

Èísla o naej kole

V kolskom roku 2006/2007 sa
v základnej kole Zuberec v 16
triedach uèí 330 detí. V roèníkách
1.  4. je 131 iakov a v roèníkoch
5. 8. 199 iakov. Z celkového
poètu je zo Zuberca 218, z Oravského Bieleho Potoka 66, z Hút,
Malého a Ve¾kého Borového 36
a z Habovky 10 iakov.
Celkový poèet zamestnancov
základnej a materskej koly je 45.
Z toho v základnej kole pracuje
23 uèite¾ov, 2 vychovávatelia,

1 ekonomicko  hospodársky pracovník 1 administratívny pracovník, 2 kolníci  údrbári, 3 upratovaèky a 6 pracovníèok v kolskej
jedálni.
V materskej kole sú otvorené
3 triedy, do ktorých je prihlásených
60 detí. Z toho predkolskú triedu
navtevuje 27 detí. V materskej
kole pracuje 5 uèiteliek, 1 upratovaèka a 1 kolníèka  upratovaèka.

kolský Deò portu
V zuberskej kole sa stáva tradíciou Deò portu, poèas ktorého
portujú iaci celej koly. Tentoraz
sa konal 20.10. 2006. iaci súaili
v piatich disciplínach o majstra ko-

Deò starých
rodièov v kole
Hovorí sa, e starí rodièia a deti
majú k sebe najbliie. Preívajú s
nimi chvíle ove¾a intenzívnejie ako
kedysi so svojimi demi. Ich priaznivý vplyv na malých kolákov oceòujú aj uèitelia. 26.10. 2006 pozvalla kola starých rodièov, aby prili
na vyuèovanie aj s vnúèatami. Na
prvej hodine sa uèili spolu s demi a potom zase oni deom rozprávali, ako bolo v kole za ich èias.
Deti sa èudovali, e kedysi si do
koly museli prinies i polienka do
pece a páni uèitelia boli ove¾a prísnejí ne dnes. Starí rodièia zo Zuberca, Oravského Bieleho Potoka
a Hút, ktorých prilo do koly 52,
boli prekvapení, ako kola vyzerá,
ako sa s demi pracuje, èo vetko
majú k dispozícii. Po prehliadke
koly a posedení v jedálni koly pris¾úbili, e do koly ich vnúèatiek
prídu vdy radi.

ly. Získa takýto hrdý titul iste povzbudí aj ïalích k pravidelnému
portovaniu, zdravému ivotnému
týlu a hlavne zmysluplnému vyuívaniu vo¾ného èasu. Tento rok
k najúspenejím portovcom vo
vetkých disciplínach patrili Lacko
a Dávid robovci. To, e sa vetci
iaci naozaj snaili, svedèí aj to, e
vytvorili osem rekordov koly.

urobili maximum pre to, aby iaci mohli prís do tried, v ktorých
sú nové podlahy, nové lavice a
stolièky. Postupne vymieòame
okná. Vïaka úspenému projektu Otvorená kola pre port a finanèného prispenia zriaïovate¾a realizujeme rekontrukciu klziska, na ktoré sa u teia nielen
iaci, ale aj verejnos. Do konca
roka by sa malo stihnú aj prestreenie pergoly.
Práca s demi je krásna, ale i
nároèná. Aby sme mohli deti
vzdeláva a vychováva kvalitne,
potrebujeme k tomu aktívnu zainteresovanos a pomoc rodièov.
Uvítame kadú pozornos, návrh
aj konkrétnu pomoc.
Hovorí sa , e najväèím bohatstvom budúcnosti sú deti.
Pracujme spolu na tom, aby sme
o to bohatstvo neprili.
Mgr. Marta imièáková
riadite¾ka koly

Predkolákov
uèili ôsmaci
V dòoch 17.,18.,25.a 26. októbra 2006 sa nai ôsmaci zahrali na
uèite¾ov informatiky. Kadý z uvedených dní sme sa hodinu venovali
predkolákom a uèili ich kresli na
poèítaèi. Pracovalo sa s nimi dobre. Nae pokyny dodriavali presne a nauèili sa kresli úplne sami.
Niektorí sa dokonca nauèili písa
svoje meno. Ku koncu sme im kládli také tie klasické otázky, ako napr.
èi sa im páèi v kole alebo èi sa do
nej teia. Stretli sme sa so samými
kladnými odpoveïami. Ani na otázky, èi majú dobrého ,,uèite¾a, alebo èi sa na poèítaèi kreslí lepie ako
na papier, sa nám nedostala záporná odpoveï.

V prvom roèníku sa uèí 35 iakov. Prváèikov do koly v prvý deò odprevádzajú rodièia.
Foto: Pavol roba
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Váme si Roháèe
v plnej ich kráse

Tatranský národný park bol vyhlásený zákonom SNR è. 11/1948
Zb. o Tatranskom národnom parku
zo dòa 18.12.1948 s úèinnosou od
1. januára 1949. Je najstarím národným parkom Slovenska. Nariadením vlády SSR è. 12/1987 Zb. zo
dòa 6. februára 1987 boli za súèas
TANAP-u vyhlásené i Roháèe.
Územie národného parku slúi
okrem svojho hlavného poslania,
ktorým je ochrana mimoriadnych
prírodných hodnôt, aj pre potreby
rekreácie, portu, poznávania prírody, lieèby a turistiky. Roène navtívi národný park takmer 5 mil. návtevníkov, sie turistických chodníkov má dåku cca 600 km. Rôznorodos záujmov návtevníkov, monosti vyuitia Tatranského národného parku upravuje Návtevný poriadok. Ten, rovnako ako samotná skutoènos, e územie je národným
parkom, prináajú isté obmedzenia
vo vyuívaní prostredia k rôznym
aktivitám. Dramaticky to vnímajú
èastokrát ¾udia ijúci bezprostredne v národnom parku, obyvatelia
podtatranských obcí. Na druhej
strane vak, skutoènos, e územie
je národným parkom, potvrdzuje
výnimoènos prostredia, zvyuje
jeho navtevovanos. Zároveò tát
prostredníctvom správcu územia,
ktorým sú tátne lesy TANAP-u, investuje finanèné prostriedky na budovanie a údrbu turistických chodníkov, odpoèívadiel, investuje finanèné prostriedky na udranie èistoty prostredia, údrby horských
lúk, èím je podporený prirodzený
estetický úèinok a teda opä navtevovanos. Roène je týmto spôsobom preinvestované v oblasti Roháèov 300  400 tis. Sk. Z väèích
akcií v roku 2006 stojí za zmienku
rekontrukcia Náuèného chodníka
Roháèske Plesá. Celodenná trasa,
ktorú s ob¾ubou navtevujú rodiny
s demi alebo i aktívni ¾udia nad 60
rokov, prostredníctvom fotografií a
textových informácií zdôrazòuje
vzácnosti Roháèov. Precíznos neprestajne udriavaných turistických
chodníkov a pútaèov oceòujú najmä znalci národných parkov iných
krajín, kedy takto vybudovaný systém nemá vo svete obdoby.
Charakter Tatranského národného parku nie je nemenný. Vyvíja sa
tak, aby reagoval i na potreby rekreantov, turistov, samozrejme nie
v jednoduchom procese, ktorý má
za cie¾ repektovanie ochrany prírody. Prièinením zanietených podnikate¾ov bolo povolené napr. rozírenie zjazdovky lyiarskeho areálu Zverovka  Spálená, èi rekontrukcia hotela Osobitá a bufetu na
atliaèke. Vo vetkých prípadoch v
záujme skvalitnenia poskytovaných
sluieb a tak zvýenia konkurencieschopnosti regiónu.
Váme si teda Roháèe v plnej
ich kráse, vo vetkých ich hodnotách a zároveò akceptujme isté
únosné hranice tak, aby sme si udrali i do budúcich období kredit, ktorý dnes Zuberec, vstupná brána do
Roháèov, má.
Ing. Juraj Majerèák
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Ludwig Stegl rozpráva príhody z návtev Zuberca
Minulos i budúcnos
Osobne rád si pamätám, keï
som priiel do Zuberca v esdesiatomôsmom roku. V strede
obce stál kostol. Okolo kostola
domy ako oveèky. Zistil som, e
patrón kostola i obce je pastier,
sv. Vendelín. Vtedy ráno o iestej
pískal pastier husí. ¼udia vyháòali
husy, tie vychádzali z dvorov
a hlasným gagotom ili v kàdli
dolu pod Grápu. Potom pukal
pastier kráv a kravy hnal cez dedinu na pau. Autá pekne èakali
na kraji cesty, lebo kravy mali
prednos. To bolo pre nás nieèo
mimoriadne. U ráno boli sme
hore, aby sme túto podívanú
nezmekali. Podobne aj veèer,
keï sa zvieratá vracali domov
z pae. Ale pre vás v Zuberci toto
bol kadodenný ivot, vaa robota.
Za roky sa mnohé zmenilo.
Prili turisti. Ale stále je patrónom
kostola i obce svätý Vendelín. On
je teraz nielen patrónom dobytka, ale aj patrónom turistov, vaich penziónov, patrón prírody,
vaej i naej budúcnosti, ale
i naej spoloènej budúcnosti. Naiel som vo vaom kostole pieseò
a s vami sa ju chcem pomodli
Oslávený z vrchov, dolín,
buï patrón Zuberca
svätý Vendelin.
Prosieb naich, èuj Boe hlas,
viera naich otcov nech ostáva
v nás.

Láska ide cez alúdok
Rád si spomínam na spoloèné veèere v starej krème. Jedlo
bolo výborné, originálne domáce,
podávané rovno z pece na taniere. Pivo po naich nároèných túrach chutilo znamenite. Chcel by
som sa srdeène poïakova vtedajím kuchárkam. Vetky ete
ijú. Rád sa s nimi stretnem a porozprávam. Na to sa tak ¾ahko
nedá zabudnú.

Spoloèné záitky spoja
Nae nemecké rodiny a zuberské rodiny, v ktorých sme boli
ubytovaní, sa vybrali raz na výlet
do Vysokých Tatier. Lanovkou
sme sa chceli vyviez na Lomnický tít. S lístkami na lanovku bol
vdy problém. Nu som sa vybral
s dvoma krajanmi vlakom do Tatranskej Lomnice o deò skôr, aby

sme v to ráno zabezpeèili lístky
pre celý autobus. O tretej hodine
ráno prichádzame ku pokladni.
V rade pred nami u stáli ¾udia,
prili omnoho skôr. V tento deò
sme zaili, moji krajania a Zuberèania, èo znamená skutoèné spoloèenstvo.

Dar pokoja
Naa skupina sa nachádzala
práve v Pynom sedle. V tento
deò sme boli sami na hrebeni.
Okolo nás vládol pokoj. Poèuli
sme len závan vetra. My sme mlèky sedeli, aby sme lepie naèúvali hlasu prírody. Poèas oddychu
prila zrazu k nám celkom blizko
zvedavá èrieda kamzíkov. Videli
nieèo ve¾mi zaujímavé  skupinu
nemeckých turistov. Ale aj my
sme boli zvedavi. Èo ïalej? Nikto
z nás sa ani nepohol. Zostali sme
ako prikovaní. Èrieda sa pokojne
pásla a postupovala za paou. A
dovtedy sme videli tieto plaché
zvieratá iba na fotografiách. V prírode  to vak bolo celkom nieèo
iné. A èo sme videli oèami, to nosíme teraz v srdci. Bolo nám to
vzácnym darom pokoja.

Jedného rados- druhého
ia¾
Raz sme sa vybrali na Osobitú. Vyrazili sme ráno. Pridala sa
k nám jelenica. Sprevádzala nás
a na samotný vrchol Osobitej.
Cestou hore sme ju kàmili zásobami z batohu. Hore sme ju hladkali, stískali. Dolu sme ale namierili smerom na Okolík a Maèie diery. Ona sa vak vybrala trasou na
Zverovku. Nevedeli sme, e je
krotká a ije na Zverovke. A neskôr sme pochopili, e si ila domov k svojim. O rok, keï sme
prili na Zverovku, pýtali sme sa,
kde je Elza, ako ju volali, ¾udia odpovedali, e asi skonèila v hrnci.

Vetko sa opät nájde
Pri kostole sme nastúpili na
autobus do Ve¾kého Borového.
Ili sme do Prosieckej doliny. Mal
som velikánsky klobúèisko.
V Zuberci i po okolí ho kadý poznal. Nastúpime do autobusu
o 6. hodine ráno, klobúk odloím
hore do priestoru pre batoinu.
V ten deò bola pá¾ava. Do Prosieckej doliny mi slnko opieklo
hlavu. A tam na tom úpeku zis-

ujem, e som klobúk zabudol
v autobuse. Veèer po túre vo Ve¾kom Borovom nastupujeme opä
do toho istého autobusu. Vetci
sú v napätí, aký osud stihol klobúk. S otvorenými ústami prechádzali vetci okolo klobúka, ktorý
si pekne krásne leal na tom istom mieste. Klobúk sa nemohol
strati, lebo sa tu nekradlo. A tak
sa dvanás hodín vozil zadarmo
môj klobúk po Orave za plnej letnej premávky.

Tesné priate¾stvo
V roku 1972 sme pricestovali
vlakom do Podbie¾a. Presunuli
sme sa celá ve¾ká skupina k autobusovej zastávke a èakali na
autobus do Zuberca. Autobus priiel, ale bol plne obsadený. ¼udia cestujúci v autobuse sa vak
natlaèili na seba, aby nedajboe
nikto nezostal von. ofér bol k¾udný, veselý. Nikto sa nehneval na
to, e sme boli natisnutí ako sardinky. Bol to jediný, posledný noèný spoj. Vetci k nám boli láskaví. Také nieèo sme dlho nezaili.
Za to patrí ve¾ké Pán Boh zapla.

Pohostinstvo
Raz sme sa vracali unavení
z Baníkova. Tesne pred odboèkou
na Roháèske plesá pracovali lesní robotníci. Opekali slaninu

a zapíjali ju borovièkou. Pozvali
nás, aby sme si i my po opekali
a nakrájali nám na opekacie palice poriadne kusy slaniny. Nu
teda sme opekali. Voòalo to výborne. Chutilo ete lepie. Kabáè
s odkvapkanou masou chutil po
tak akej túre lepie ako zákusok. Zapíjali sme rovnako ako oni
 borovièkou. Lepí koniec túry
v Roháèoch sme si ani nemohli
predstavi.

Stretnutie
V roku 1971 sme ili z Oravíc
cez Maòovú na Brestovú k múzeu. V Blatnej doline stál sala.
Pekná koliba. Na jeseò ju habovský tesár rozobral a drevá odviezol na ïalie zbudovanie. Pri rozoberaní sme tu stretli tesára.
Keï poèul, e sme z Nemecka,
prosil nás, aby sme uprostred leta
zaspievali vianoènú pieseò Stille Nacht, heilige Nacht  Tichá
noc, svätá noc. Túto pieseò poèul spieva naposledy nemeckých
vojakov cez Vianoce poèas frontu v Habovke. Ve¾mi sa mu vtedy
páèila. Nu teda v tej letnej horúèave sme mu z plných hrdiel zaspievali. Tesár Frantiek Lajèin
bol nadený a povïaèný. Ete
dnes, keï sa stretneme, zaspomíname si na tento záitok. Od
toho èasu taký krásny sala nevída. Len maringotky.

Slovo spracovate¾a na záver
Tento rok zavítal pán farár
Stegl do Zuberca na slávnos birmovky do rodiny Jandurovej. Od
správcu nae farnosti pána farára Vladimíra Kleina dostal ponuku celebrova tohtoroènú odpustovú slávnos. V kázni sme sa dozvedeli, e ná patrón svätý Vendelín je pochovaný v Nemecku, v
meste Sankt Wendel, ktoré sa nachádza v blízkosti francúzskych
hraníc v diecéze Trier. Telesné pozostatky boli najskôr uloené v
lese, v kaplnke, kde pásaval stáda. Ve¾ká úcta k tomuto svätcovi
i mnostvo pútnikov poèas pútí
primäli miestnych obyvate¾ov postavi tomuto svätcovi baziliku. Telesné pozostatky boli z kaplnky
prenesené a uloené v jemu zasvätenej bazilike. Bolo to 5. júla
1360.
Dnes má mesto Sankt Wendel
okolo 30 000 obyvate¾ov. Pútnický týdeò k relikviám svätého
Vendelína sa v roku 2006 konal
od 18. do 24. októbra.

Pre nás Zuberèanov je to
úasná výzva vyda sa k hrobu
patróna naej farnosti. Svätému
Vendelínovi je kostol zasvätený
u celých 73 rokov. Otec Ludwig
slúi u nás v Zuberci sväté ome
úctyhodných 38 rokov. Nedalo
mu, aby sa bliie nezaujímal
o svätého Vendelína, o jeho príkladný ivot, ktorý je úzko spojený aj s históriou naej dediny.
Keïe svätý Vendelín bol pastierom, práve preto si ho nai otcovia zvolili za ochrancu naej valaskej dediny. V dnenej dobe
mnostva prepravných moností
by bolo pekné vyda sa na pú
k relikviám sv. Vendelína. Cestou
cez Magdeburg zoberieme aj otca
Ludwiga Stegla, ktorý nám poodhalil miesto jeho posledného odpoèinutia.
Spomienky Ludwiga Stegla
spracoval
Ing. tefan kerda
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Èo je to diecézna
synoda?
 Je to zhromadenie kòazov, reho¾níkov i ostatných
veriacich  laikov v diecéze,
ktorí pomáhajú svojmu biskupovi. Nie je to udalos, ale dlhodobý proces, poèas ktorého budeme vo svetle Evanjelia rozpráva o skúsenostiach,
analyzova súèasnos, h¾ada
cestu a navrhova spôsoby do
budúcna.

Aké okolnosti viedli
k zvolaniu diecéznej
synody
 Vzh¾adom na pomery na
Slovensku za totalitného reimu, nebolo moné uvies do
ivota závery a rozhodnutia
Druhého vatikánskeho koncilu (Koncil = cirkevný snem;
2. vatikánsky koncil, ktorý zvolal pápe Ján XXIII. prebiehal
v rokoch 1962-65. O. i. bol na
òom prijatý aj dekrét o laickom
apotoláte.).
Výrazné politické a spoloèenské zmeny po roku 1989
mali dopad aj na cirkevný ivot. Na jednej strane Cirkev
nadobudla slobodu, na druhej
strane sme svedkami ustavièného narastania tlaku zo strany liberalizmu.
Prostredníctvom médií, najmä televízie, sú iroké masy,
medzi ktorými sú aj veriaci,
dezorientované v oblasti náboenských a ve¾udských
hodnôt i postoja voèi Cirkvi.
V sociálnej oblasti sa prejavujú ve¾mi váne problémy, ktoré mnohých ¾udí znepokojujú.
Ako následky týchto neporiadkov pozorujeme morálny úpadok, v medzi¾udských vzahoch nedostatok lásky, agresivitu a hrubos.
¼uïom dnenej doby chýba rados a nádej. Strácajú
lásku k ivotu. A týmto problémom sa zaoberal aj Koncil
a aj naa synoda chce posilni na ceste ivota vetkých
èlenov náho diecézneho spoloèenstva.

Pre koho je synoda?
 Druhá synoda Spiskej
diecézy chce by rodinnou záleitosou oravských, liptovských a spiských katolíkov,
teda spiskej partikulárnej
(miestnej) cirkvi.
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Aby sme lepie pochopili

DRUHÁ SYNODA

Spiskej diecézy
Kto sa môe zúèastni?
 KADÝ katolík po dovàení 18-tého roku ivota je prizvaný k úèasti na farských diskusiách. Ïalích fáz sa zúèastnia vybratí delegáti.

Aký je priebeh synody?
 Synoda je rozdelená na
prípravnú fázu a vlastnú synodálnu fázu.
K prípravnej fáze patrí príprava materiálov na diskusiu,
farská rozprava a dekanátna
rozprava. Cie¾om farskej rozpravy je získa a spracova
vstupy od èo najväèieho poètu jednotlivých veriacich, skupín ¾udí a spoloèenstiev k témam, ktorými by sa mala zaobera synoda. Veriaci majú
vyjadri svoje mylienky, oèakávania a nádeje, súvisiace
s budúcnosou veobecnej
i partikulárnej - miestnej Cirkvi,
ako aj svoje vlastné pecifické potreby a elania.
Na základe podnetov z farnosti bude vypracovaná predloha na dekanátnu rozpravu,
kde sa dokumenty doplnia a
doladia a takto sa stanú základom pre vlastné rokovanie
synody.
V rámci synodálnej fázy
budú prebieha zasadnutia delegátov synody (duchovných
i laikov). V závere zasadaní
budú delegáti hlasova o kadom návrhu; návrhy, ktoré
podporí väèina delegátov,
budú odporúèané biskupovi
na vyhlásenie.
Biskup posúdi odporúèania
synody a môe vyhlási jej
návrhy buï ako deklarácie
(vyhlásenia) alebo ako dekréty s normami, ktoré sa stávajú súèasou partikulárneho
práva Spiskej diecézy.

Aký je zmysel a význam
prípravnej fázy?
 Mala by by priestorom,
ktorý nám umoní lepie pozna samých seba ako miest-

nu cirkev, s jej radosami i nádejami, bolesami i úzkosami,
úspechmi i chybami.
Na to nestaèí zvola nieko¾ko kvalifikovaných odborníkov.
Mohli by síce napísa výborné
odborné diela, sotva by vak
zasiahli zmý¾anie ¾udí. Na to
je potrebná vzájomná komunikácia celého diecézneho
spoloèenstva.
Zmyslom prípravnej fázy je
preto kontaktova a zapoji do
synody èo najviac veriacich,
aby sme si lepie uvedomili,
kto sme, kde sme, èo môeme robi pre diecézu, ako
máme uvies mylienky 2. vatikánskeho koncilu do ivota
farností, spoloèenstiev a hnutí. Je to obrovská príleitos
nauèi sa spolu hovori a deli
sa o preívanie viery, o ivotné skúseností v cirkvi i mimo
nej.
Reakcie veriacich pomôu
biskupovi i kòazom pravdivo
pozna zmý¾anie pokrstených. Nevyui túto príleitos by bolo ve¾kou kodou!

Èo je a ako má pracova
synodálna bunka
farnosti (SBF)?
 Je to priestor na uskutoènenie farskej rozpravy k jednotlivým témam. Èlenom SBF
môe by kadý dospelý katolík, ktorý má trvalé alebo prechodné bydlisko na území farnosti a chce prispie k dobru
diecézy. Kadý dospelý katolík musí ma zaruèenú slobodu vyjadri sa k tomu, èo súvisí s témou. V jednej farnosti
môe vzniknú aj viac SBF, prièom kadá z nich nemá ma
viac ako 20 èlenov. Prípravná
fáza diecéznej synody je
vhodnou príleitosou na vytvorenie Pastoraènej rady farnosti.
Hneï na zaèiatku si SBF
stanoví spôsob diskusie tak,
aby sa kadý mohol vyjadri,
dåku doby vystúpenia jedného úèastníka a celkovú dåku
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doby diskusie. Èlenov zvoláva farár prostredníctvom farských oznamov tak, aby celá
farnos bola informovaná.
Úèastníci si na prvom stretnutí dohodnú deò a hodinu, ktoré vyhovujú väèine.
Kadá farnos dostane zo
sekretariátu materiál - tému základný text, ktorý poslúi
k túdiu a následnej diskusii.
SBF prostredníctvom diskusie
pripomienkuje prejednávanú
predlohu a h¾adá odpovede
a návrhy, ktoré budú pouité
v ïalích fázach synody.
Moderátorom rozpravy je
farár alebo ten, koho on poverí. Jeden z úèastníkov je
zapisovate¾om. Moderátor
predkladá materiál tak, aby
vyvolal otvorenú diskusiu
a dialóg.
Prístup úèastníkov k téme
môe by rôzny: niektorí budú
venova viac èasu túdiu
a prehåbeniu si vedomostí, iní
veobecnej diskusii, a zasa iní
budú veci konkretizova na
seba, svoju rodinu èi farnos.
Úlohou moderátora je zladi
tieto prístupy tak, aby sa vzájomne dopåòali.
Po skonèení diskusie moderátor zhrnie hlavné body, ku
ktorým sa dospelo. Formuluje
sa zrete¾ný a konkrétny záver,
ktorý sa zapíe. Záznam zo
stretnutia má obsahova vetky názory a skúsenosti, hoci
nejde o názor väèiny. Správca farnosti pole záznam sekretariátu diecéznej synody.
Termín zaloenia Synodálnych buniek vo farnostiach je 31. december
2 0 0 6. Kadá farnos
dovtedy nahlási na sekretariát diecéznej synody
zaloenie a zloenie jednotlivých buniek.
Prvá téma farskej rozpravy bude odoslaná do
farností do 10. januára
2007. Predpokladaný èas
na rozpravu jednej témy je
jeden mesiac.

Èerpané z:
www.synoda.kapitula.sk
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Slávnostná schôdza dôchodcov
rokoch z titulu staroby alebo zdravotného stavu.
O èinnosti Klubu dôchodcov hovoril Alojz uffa, predseda klubu. Aj
toho roku, okrem spoloèenských
posedení, boli organizované hodnotné zájazdy do Bratislavy a na
po¾ské trhy v Jablonke. Vítané pre
dôchodcov bolo aj zlacnené kúpanie v oravických termálnych bazé-

M

V roku 1981 TJ Roháèe patrila medzi najväèie telovýchovné
organizácie na Orave. Celkom mala 278 èlenov. Èlenovia boli rozdelení do jednotlivých oddielov: lyiarsky oddiel 101 èlenov, futbalový 91, turistický 52, horolezecký 9 èlenov a oddiel ZRTV (základnej rekreaènej telesnej výchovy) 25 èleniek.
ka Goralského klobúèika.
Úspechy v beeckom lyovaní:
Rudolf uriòák  víaz okresného
pohára, bol zaradený medzi 10 najlepích portovcov Oravy, Peter
tech  2. na majstrovstvách Slovenska, tafeta uriòák, Baík,
tech bola 4. na majstrovstvách
Slovenska.
Futbalové drustvo dospelých
postúpilo do II. triedy. Základný káder mustva bol posilnený o týchto
hráèov: Anton ika, Duan kerda, Pavol Prè, Eduard Borsík, Peter Kovalèík, Ivan roba a tefan
Janto¾ák. Mustvo hralo vonku 7
zápasov. Tri vyhralo a tyri prehralo. Doma hralo 6 zápasov a vetky
vyhralo. Najlepími strelcami boli
Anton ika a Duan Filek.
Turistický oddiel bol aktivovaný
zvolením nového výboru. Výbor tvorili: tefan roba, Peter elezník,
Ladislav Jurina a Duan roba.
Spolu s TOMom zorganizovali 10
ve¾kých turistických podujatí. Horolezci urobili vo Vysokých Tatrách 42
výstupov a v Roháèoch 7 zimných
výstupov. V oddieli ZRTV sa pravidelných týdenných dvojhodinových cvièení v telocvièni ZD zúèastòovalo 28 ien.
Významná bola pracovná èinnos èlenov telovýchovnej jednoty.
Lyiarsky oddiel pracoval pri úprave okolia údolnej stanice lyiarskeho vleku v Spálenej, pri úprave be-

eckých tratí v Roháèskej doline
v dåke 5 km, pri úprave terénu zjazdovky na svahoch Grápy a výsadil
5000 ihliènanov okolo zjazdovej trasy. Ïalie brigádnické hodiny odpracoval pri zberových prácach na
JRD.
Èlenovia lyiarskeho oddielu
odpracovali celkom 1530 brigádnických hodín. Futbalový oddiel brigádoval pri výstavbe portového areálu pod Grápou, pri úprave ihriska
a pri výkope drenánej ryhy. Celkom futbalisti odpracovali 1050 brigádnických hodín.
Horolezci robili výkové práce
pri oprave Oravského hradu. Sami
zarobili na svoju èinnos 47 000
Kès.
Rozsiahla portová èinnos jednotlivých oddielov TJ Roháèe si
vyadovala ve¾ké finanèné zdroje.
Podstatná èas financií bola získaná z pracovnej èinnosti Ved¾ajieho hospodárstva TJ a zo zmluvných
i mimozmluvných dotácii ONV a telovýchovných orgánov vyieho
stupòa. Snehové vozidlo Lavína
bolo zakúpené z finanèného príspevku od SÚV ÈSZTV v Bratislave. Vozidlo bolo dodané mimo limitu z výrobného podniku Beskyd 
sport vo Frýdku  Místku.
TJ Roháèe usporiadala mnostvo lyiarskych pretekov. Okrem
celotátnych pretekov o Goralský
klobúk a Goralský klobúèik boli TJ
Roháèe zverené aj celoslovenské
kvalifikaèné preteky iactva a dorastu. Nae lyiarske preteky boli
vzorom organizovania pretekov pre
celú Oravu.
Ignác Kuchtiak

z

Telovýchova a port

m a t r i k y

Dôchodcom
svoj
program
predviedli
aj deti
z materskej
koly.
Foto: (jv)

tyristoroèné osudy Zuberca (36/11)

V lyiarskom oddiele bol výcvik,
petekárska èinnos a materiálne zabezpeèenie predpisovo upravený
dohodou medzi TJ Roháèe, odborom kolstva ONV a OV ÈSZTV.
Pod¾a uzavretej dohody TJ Roháèe poskytovala pre pretekárske
drustvá výcvik, lyiarske vleky,
dopravu, stravné a tartovné na
preteky. Výkonným lyiarom TJ zakupovala aj vetrovky. ONV  odbor
kolstva prispieval na portovú výstroj a v rámci kolského portového strediska pri ZD preplácal trénerov. Okresný výbor ÈSZTV financoval výcvikové sústredenia pretekárov. V prípravnom období sa pretekári kolského portového strediska zúèastnili 7-dòovej atletickej
prípravy v Lukavci v druobnom
pelhøimovskom okrese. Zjazdárske
drustvá strávili 16 dní na výcvikových sústredeniach v Roháèoch.
Beecké drustvo malo 10-denné
sústredenie v Oraviciach a 14 dní
prebiehal hlavný tréningový proces
na beeckých tratiach.
V zjazdovom lyovaní boli dosiahnuté tieto výsledky: Milan Miklá  víaz okresného pohára mladích iakov, Ján Urban  víaz
okresného pohára starích iakov,
Mária kvarková  víazka okresného pohára starích iaèok , Anna
Ková¾ová  víazka celoslovenských lyiarskych pretekov o cenu
Lastovièky, Daniela Palèová  víaz-

N

arodili sa
12. 7. 2006 Dávid Harmata
15. 8. 2006 Jasmína Mikláová
18. 9. 2006 Michaela Valeková
25. 10. 2006 Jozef uriòák

noch. Veobecne bolo kontatované, e akcie Klubu dôchodcov sú
zaujímavé a dôchodcovia sa ich
radi zúèastòujú.
V závere schôdze bol podaný
slávnostný obed s obèerstvením.
Dôchodcovia sú za starostlivos,
ktorú im miestne intitúcie poskytujú, vïaèní.
Ignác Kuchtiak

V y p í s a n é

Obecný úrad, sociálna a zdravotná komisia pri obecnom zastupite¾stve, Klub dôchodcov a základná organizácia zdravotne postihnutých v Zuberci, pozvali dòa 26. októbra 2006 do sály kultúrneho domu
dôchodcov a zdravotne postihnutých na slávnostnú schôdzu z príleitosti Dòa starích ¾udí. Ako hostia
boli prítomní: tajomníèka Zdruenia
zdravotne postihnutých Oravy pani
Bakoová a zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisovne.
V kultúrnom programe sa dôchodcom predstavili iaci materskej, základnej a umeleckej koly.
Program oivil schôdzu a prítomným sa ve¾mi páèil.
Potom starosta obce Ing. Marián Jurina oboznámil dôchodcov
s investiènými akciami obce a s ich
hodnotou. Súèasne naèrtol ïalie
naliehavé úlohy vo vylepovaní infratruktúry.
Po pozdrave tajomníèky ZZPO,
pracovníèky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisovne, informovali dôchodcov
a zdravotne postihnutých o ich ná-

anelstvo uzavreli
24. 6. 2006 Martin imièák
a Lívia Urbanová
15. 7. 2006 Miroslav Filek
a Marcela Maèniaková
29. 7. 2006 Peter Benda
a Ing. Lýdia Gondová
29. 7. 2006 Martin Prè
a Michaela Matejková
5. 8. 2006 Martin Bielopotocký a Hana Horòáèeková, rod. Krajèovièová
19. 8. 2006 Martin Pilár
a Mária Kovalèíková
9. 9. 2006 Peter Hulej
a Ivana Hudecová
30. 9. 2006 Ondrej Bielopotocký a Ing. Adriana
Kaèmariková
14. 10. 2006 Martin Kliner
a Dana Janèová
14. 10. 2006 Tomá Borsík
a Martina Medvecká
28. 10. 2006 Ing. Ján Mochorovský a Ing. Erika
robová
11. 11. 2006 Andreas Wilhemgnann a Anna uffová

B
lahoeláme
jubilantom
70 rokov

20. 7. 2006 ¼udovít ák
27. 9. 2006 Alojz Ku¾aník
4. 10. 2006 Mária Borsíková
22. 10. 2006 Július Makuliak
22. 11. 2006 Ján Vitanovec
75 rokov

3. 8. 2006 Anna Hudecová
16. 8. 2006 Ján Filek
80 rokov

18. 11. 2006 Jozef ika
85 rokov

12. 8. 2006 Frantiek Mat¾ák
21. 8. 2006 Margita Slotková  Poliaková
8. 10. 2006 Emília Kovalèíková
19. 10. 2006 Jozef roba
95 rokov

15. 9. 2006 Alojz kerda

O

dprevadili sme
na poslednej ceste
1. 9. 2006 Klementa Matitíka (1948)
9. 10. 2006 Julianu robovú
(1958)
10. 10. 2006 Jána Skurèáka
(1951)
23. 10. 2006 Jána Magerèáka (1951)
8. 11. 2006 tefana Bajèiho
(1912)
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Koniec jesennej èasti futbalového roèníka 2006/2007
Po odohraní 13-tich zápasov jesennej èasti futbalového roèníka 2006/
2007 prila prestávka, ktorá bude trva a do budúcej jari. Predpokladaný zaèiatok súaí je naplánovaný na 25. 3. 2007. Vráme sa vak k úèinkovaniu jednotlivých mustiev v jesennej èasti.

Dospelí V. liga
Po postupe do vyej súae
z druhého miesta to mustvo dospelých nemalo v súai ¾ahké. Opustila
ho skoro celá obrana (Kovalèík, Tunák, Fandák, Chovanèák, iila).
Odili za prácou do zahranièia. Take vedenie muselo narýchlo h¾ada
brankára. Flontek z Krivej vak bol
dobrou alternatívou. Chlapcom nemono za bojovnos v celej jesennej
èasti niè vyèíta, ale v hernom prejave sme za tými najlepími zaostali.
Bolo to hlavne na ihriskách súpera.
Mrzia hlavne vysoké prehry v Beeòovej, Klátore a 1:8 v Palúdzke, ako
aj stratené body doma s Trstenou,
akovom a ¼udrovou. Na druhej
strane teia výsledky, ale aj hra v Liskovej a vo Vrútkach, kde chlapci vyhrali rovnako 1:0. Tieto výsledky a
posledné víazstvo nad Drakovcami
dostalo mustvo do pokojnejích vôd.
Dúfam, e mustvo cez zimu na sebe
zamaká a V. ligu v Zuberci udríme.
Tabu¾ka:
1. Z. Poruba
36 b
3. Trstená
23 b
10. akov
14 b
11. Zuberec
14 b
14. Podbiel
7b

Dorast IV. liga:
Drustvo bolo pred súaou doplnené o chlapcov z Habovky. V trénin-

govom procese chlapci ozaj pracovali
zodpovedne, èo sa vak neodzrkadlilo v niektorých zápasoch. Aj dorastenci mali slabie dni, najmä na súperových ihriskách. Mrzí hlavne vysoká prehra v Belej, naopak výborná
hra a výsledky s L. Hrádkom a tiavnikom. Po zohratí sa v zimnej prestávke by mala by jarná èas dôkazom,
e nai dorastenci do IV. ligy patria.
Tabu¾ka:
1. Krásno
30 b
7. Predmier
16 b
9. Zuberec
15 b
14. Koany
7b

iaci I. trieda
iaci podávali dobré výkony poèas celej jesene, koda vak troch
prehier v závere. Zverenci P. Chovanèáka vak dokázali, e patria
k tým lepím v súai, èoho dôkazom
by malo by úèinkovanie v jarnej èasti.
Tabu¾ka:
1. O. Polhora
34 b
2. Zubrohlava 31 b
5. Zuberec
24 b
14. Bziny
3b
Prajeme naim futbalistom dobrú
prípravu v zime, ve¾a zdravia
a hodne úspechov v jarnej èasti vetkých súaí.
Milan ika

Horská sluba s novým vedením
Výroèné èlenské schôdze vo vetkých oblastiach Horskej sluby na
Slovensku prebiehajú v novembri. Aj
naa oblas Západné Tatry  sever
mala svoju výroènú schôdzu 12. novembra 2006 v kolibe JOSU v Zuberci. Rokovanie sa starostlivo pripravovalo u aj preto, e tento rok je rokom volieb nových výborov. Minulé
tvorroèné obdobie bolo v rámci Horskej sluby prelomové. Postupne sa
odsúvala jej èinnos, lebo vznikol nový
subjekt Horská záchranná sluba. Tá
posilnila svoje rady o ïalích platených èlenov a takto sa stáva profesionálnou zlokou a zaèleòuje sa do
záchranných systémov na Slovensku
patriacich pod Ministerstvo vnútra SR.
V správe o èinnosti predsedu oblasti Západné  Tatry sever Ing. Juraj
Majerèák zhodnotil èinnos dobrovo¾ných èlenov a poukázal na ve¾mi zlú
spoluprácu s náèelníctvom Záchrannej horskej sluby pri kurzoch, koleniach alebo prekoleniach. Zámer
náèelnícva smeruje k likvidácií Horskej sluby s viac ako 50-roènou tradíciou.
Jedným z bodov rokovania bolo aj
prijatie èlenov HS za èlenov Slovenského Èerveného kría. Z rozhodnutia vlády Slovenskej republiky toti vyplýva, e kadý èlen musí prejs kurzom prvej pomoci. O podmienkach
èlenstva, ale aj prekolení èlenov
v tejto organizácii prítomných informo-

vala riadite¾ka územného spolu SÈK
Orava pani ¼ubica Dubnicayová.
Po úspenom ukonèení letného
a zimného kolenia, previerok zo
zdravovedy, zvozovej a lezeckej techniky, boli slávnostne vyradení èakatelia HS za èlenov HS Branislav Jurina a Peter Bednarèík. Veríme, e
budú prínosom pre èlenskú základòu
i celú oblas.
Pri výroèných schôdzach sa nezabúda na jubilantov. Krásneho 85roèného jubilea sa doil Frantiek
Matlák, jeden zo zakladate¾ov HS
v naej oblasti.
60-tich rokov sa doil Ján Bistar
a pri tejto príleitosti mu bol udelený
zlatý odznak HS. 50-tich rokov sa
doil Ing. tefan kerda.
V diskusii odzneli povzbudivé, ale
aj kritické pripomienky jednotlivých
èlenov, ale vetko smerovalo k zlepeniu èinnosti v budúcom období. Odchádzajúcemu oblastnému výboru
okrem iných poïakoval predseda HS
na Slovensku Ing. Juraj Bahyl. V tajných vo¾bách sa na ïalie 4-roèné
obdobie na èelo oblastného výboru
postavil Jozef uriòák mladí s ïalími iestimi èlenmi jednotlivých komisií. Zaelajme mu, aby sa dobré
meno HS írilo aj v budúcnosti.
Stanislav Jandura

Z¾ava v hornom rade: Branislav Juráò, Ondrej Jurèo, Richard Juráò, Tibor
Romaòák, Pavol Kovalèík ml., Ing. Marián Jurina  starosta obce, Martin Filek, Peter Chovanèák ml., Eduard ika. Z¾ava v dolnom rade: Pavol Baík,
Peter Tetík, Rastislav Petrek, Milan ika, Marek ika, Stanislav Maruniak

Zuberský duatlon
Zuberský portový areál Pod Grápou bol v sobotu 29.7. 2006 zaplnený vyznavaèmi duatlonu. V priestore tartu a cie¾a sa zaprezentovalo 48
pretekárov, aby o 17.hod. mohli vytartova na tra, ktorej autorom bol
Branislav Jurina. Asi hodinu pred pretekmi vzduch zvlail dlhooèakávaný
dáï. Bol akoby balzamom pre pretekárov. Vzduch bol príjemnejí, lepie dýchalo. Pre pretekárov do 18 a nad 60 rokov bola tra kratia.
Ve¾kú zásluhu na usporiadaní
pretekov má celá rodina Jána Jurinu. Bolo to vidie v portovej i spoloèenskej èasti pretekov. Podujatie.
pripravili s ve¾kým oduevnením
a láskou, za èo im patrí uznanie
a ve¾ká vïaka.
Po príchode do cie¾a sa vetci
pretekári osvieili a doplnili si stratené kalórie pri chutnom gu¾ái,
ovèom syre a inèici, èi poháriku
vínka. Pri vyhodnotení starosta
obce Ing. Marián Jurina poïakoval
pretekárom, ale aj usporiadate¾om
za vydarené portové podujatie
s tým, e v budúcom roèníku nás
urèite bude viac. Poèas závereèného posedenia vyhrávala zuberská
¾udová hudba, ktorá spríjemnila veèer vetkým zúèastneným.
Vý s l e d k y
Dievèatá do 18 rokov
1. Mirka Urbanová
55,34.95
eny 18  35 rokov
1. Beata Jurinová
43,34.36
2. Katarína Herdová
47,38.00
3. Veronika Jurinová
51,12.36
eny nad 35 rokov
1. Veronika Kulinová
57,34.60

2. Mária Rouèková
01.02,29.09
3. Antónia Borsíková 01.21,13.85
Chlapci do 18 rokov
1. Adam ika
29,56.44
2. Jakub kerda
31,45.95
3. Jozef imun
33,56.82
Mui 18  45 rokov
1. Marek Haluka
33,44.11
2. Branislav Jurina
36,10.68
3. Luká Fogá
36,42.26
Mui 45  60 rokov
1. Ján Jurina
38,17.07
2. Milan Plevák
48,35.21
3. Frantiek Gejdo
49,32.47
Mui nad 60 rokov
1. Alojz uffa
43,27.58
Dvojice
1. Adriána a Tomá Urbanovci
50,29.90
2. Eva a Pavol Breèkovci
51,01.60
3. Mária a ¼ubo Harmatovci
52,49.50
Najstarí pretekári
eny  Mária Rouèková
Mui  Alojz uffa
Najlepie èasy
eny  Beata Jurinová 43,34.36
Mui  Marek Haluka 33,44.11
Stanislav Jandura

Pred tartom duatlonu
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