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pä sú tu najkrajie a najradostnejie sviatky v roku
 oèakávané, radostné, plné lásky, astia, pokoja  prili k nám Vianoce. Sú sviatkami, ktoré nás vdy napåòajú
ve¾kým citom lásky a obyèajným ¾udským astím. Sú oslavou radostnej udalosti, narodenia Boieho syna. Keï sa u
o nieko¾ko hodín rozozvuèia vetky zvony sveta a oznámia
nám Jeho príchod, zabudnime na samo¾úbos, sebeckos, ne-

Ïakujem vetkým
Váení spoluobèania

vetkým, ktorí ste mi v nedávnych komunálnych
vo¾bách na funkciu starostu obce dali svoj hlas a
prejavili ste tak uznanie mojej práci, sa chcem
úprimne poïakova. Mojim krédom je a zostane
stále rozvoj a prosperita obce, zodpovednos voèi
obèanom, viacej práce a skutkov, nie neúprimnos
a falonos.
Pri odchode z funkcie starostu sa chcem osobitne poïakova pracovníkom obecného úradu,
Múzea oravskej dediny, základnej a materskej
koly, firmám a vetkým obèanom za spoluprácu,
ktorou boli akýmko¾vek spôsobom nápomocní pri
rozvoji obce. Ïakujem vetkým, ktorí mi verili
a veria a dokáu oceni aj výsledky, ktoré sme dosiahli pri budovaní Zuberca vo vetkých oblastiach,
ale aj pri vytváraní dobrého kreditu a imidu naej
obce v rámci Slovenska i v zahranièí.
elám vetkým obèanom Zuberca krásne a poehnané Vianoce plné sviatoènej rodinnej pohody. Do nového roku 2007 prajem dobré zdravie,
hojné Boie poehnanie po vetky dni a splnenie
vetkých prianí.
Ing. Marián Jurina
starosta obce

znáanlivos, spory a závis. Nechajme vetko èo sa nám samým nepáèi pred dverami naich príbytkov. K stromèeku
a k vianoènému stolu usaïme vzájomné porozumenie, toleranciu, dobré spolunaívanie, vzájomnú úctu.
Do nového roku 2007 nech tichá hudba veselosti znie,
nech nám pokoj, zdravie a astie prinesie.
Ing. Marián Jurina, starosta obce

Cyril Harmata Milotínsky

Vianoèná modlitba

S noièkou bielunkou
príde nám pod strechy,
príde a donesie,
nebeskej útechy.
Jeiko obla nás
spútaných v rákosí 
toto nám zaiste
ma tvoja vyprosí.
Dones nám pokoja
úsmevov radosti,
dos u sme mali my
zvrásnených starostí.
Rok nový zaèa daj,
v braterskom objatí,
nech je tým odveký
zákodník dojatý.
Jeiko zlatuèký
z¾úba daj ruèièky,
ako ich ¾úbajú
vianoèné hviezdièky.

Vynasnaím sa
nesklama vau dôveru
Váení spoluobèania,

dôvera sa neprejavuje ¾ahko. O to viac si cením
dôveru, ktorú ste mi, váení Zuberèania, prejavili vo
vo¾bách starostu kadým svojim hlasom. Ïakujem,
e ste svojou hojnou úèasou ukázali, e Vám nie je
budúcnos naej obce ¾ahostajná. Tým ste mi dali
právo i povinnos vies obec Zuberec v nasledujúcich tyroch rokoch a v spolupráci s novozvolenými
poslancami stara sa o jej rozvoj spoloène s vami.
Vynasnaím sa zo vetkých síl, aby som vau
dôveru nesklamal a spolu s poslancami s radosou
venujeme vetky svoje sily, schopnosti a skúsenosti
v prospech vetkých obèanov Zuberca. Chcem prizva vetkých Zuberèanov, aby rovnako ponúkli svoju odbornos, skúsenosti i svoje dobré nápady pre
rozvoj Zuberca.
Ïakujem aj doterajiemu starostovi Ing. Mariánovi Jurinovi za vetko, èo v prospech obèanov Zuberca vykonal v dvoch volebných obdobiach.
V èase adventu  oèakávania narodenia Spasite¾a sveta Jeia, vám prajem, aby jeho príchod doniesol do vaich rodín rados, pokoj, porozumenie
a poehnanie.
Do nového roku 2007 vám vetkým zo srdca prajem pevné zdravie, ve¾a astia, optimizmu, splnených predsavzatí, ale aj osobných a pracovných
úspechov.
Ing. Vladimír ika
novozvolený starosta
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Podarilo sa  urbarialisti majú
vlastnícke listy
Pozemkové spoloèenstvo Urbár
Zuberec v konèiacom sa roku malo
ne¾ahké a dôleité úlohy pre ïalí
chod spoloèenstva. Boli to predovetkým právne úkony okolo prevodu urbárskeho majetku na kadého
podielnika. Tu treba vyzdvihnú prácu náho právnika JUDr. Votináka
a notára JUDr. Zboju, ktoré za pomoci urbárskeho výboru dosiahli. Kadý
podielnik má podiely zapísané na
vlastníckom liste. Obtianos týchto
krokov spoèívala najmä v dokazovaní, e Urbár má pozemky u od roku
1771, a a na obdobie od roku 1958
do 1992 aj na nich hospodári.
Ïalími dôleitými úlohami v tomto roku bola príprava nového lesného hospodárskeho plánu na roky

Vyzdobte si okná
a domy
V posledných rokoch je obec Zuberec v èase Vianoc krásne vyzdobená. Zasluhujú sa o to predovetkým
samotní obyvatelia naej dediny. Zdobia svoje domy, okná, predzáhradky.
Obec Zuberec aj v tomto roku vypisuje súa o najkrajie vyzdobený
rodinný dom a objekt firmy, resp. organizáciu. Komisia, ktorú vymenuje
starosta obce, bude výzdobu hodnoti medzi sviatkami. Súa je dotovaná finanènými cenami.
(r)

Práèovòa ARIS

v Zuberci oznamuje svojim
zákazníkom, e od januára 2007
roziruje svoje sluby aj o poièiavanie poste¾nej bielizne. Bliie informácie u pána Martina imièáka na prevádzke Prte 594
alebo telefonicky na èísle telefónu 0905 244 394.
Príjemné preitie vianoèných
sviatkov a úspený rok 2007
elá vetkým zákazníkom a obchodným partnerom
kolektív firmy ARIS

Z úspechov iakov Z
2. miesto v stolnom tenise

Na okresných pretekoch v stolnom
tenise 28. 11. 2006 v Tvrdoíne drustvo iakov naej koly obsadilo
2. miesto. kolu reprezentovali:
D. Baík, L. Harmata, A. Filek, . Gejdo, J. ika, M. Borsík, M. Breèka,
T. Baík.

Majstrovstvá okresu iakov
v achu

V Trstenej sa 14. 11. 2006 konali
majstrovstvá okresu v achu iakov
základných kôl. Zuberskú kolu reprezentovali nasledovní iaci: Jakub
ika, Martin Filek (9. A), Veronika
Danielèáková (6. A), Klaudia elezníková (9. B). Obsadili: K. elezníková - 1. miesto, V. Danielèáková - 3.
miesto, M. Filek - 3. miesto.

Strelci druhí

V telocvièni naej koly sa 7. 11.
2006 konali okresné majstrovstvá
v stre¾be zo vzduchovky. Pretekov sa
zúèastnilo 6 drustiev z okresu Tvrdoín. Strelci zo Zuberca pod vedením uèite¾ky Mgr. Zuzany Ondríkovej
obsadili 2. miesto.

2007  2016. Pod¾a neho sa bude
spoloèenstvo riadi pri pestovaní lesa
a aobných prácach. Nový plán pripravovali taxátori z nitrianskej poboèky Lesoprojekty v spolupráci s naim
lesným hospodárom Ing. Mirom Halákom. Pri èinnostiach priamo v lesoch sme sa zamerali najmä na práce, ktoré nám vyplývali ete zo starého lesného hospodárskeho plánu,
ktorého platnos tento rok konèí. Boli
to najmä práce pestovate¾ského a výchovného charakteru. Tie sa nám
podarilo do konca roku dorobi. Za tieto práce chcem poïakova najmä
chlapom z firmy KGK, s.r.o, enám,
ktoré pracujú v tátnych lesoch
TANAP-u a po sezóne nám pomohli
s oetrovaním lesa a vám vetkým,
ktorí ste sa prièinili o to, aby sme mali
zdravý les.
Spolu celý urbársky výbor vám
prajeme pokojné preitie vianoèných
sviatkov a v nastávajúcom roku zdravie porozumenie a ve¾a úspechov.
Ján Bistar
predseda Urbáru Zuberec

ELEKTRO  PREDAJ  SERVIS
JAROLÍM MATYS, Záhradná 435
Tel. 043/5395 389, 0908 937 108
ponúka v novootvorenej predajni

ELEKTRO

vo svojom rodinnom dome
 elektrointalaèný materiál
 náhradné dielce
 opravu domácich
elektrospotrebièov
Otváracie hodiny v pracovné dni
8.00  16.00 hod., v sobotu vola na
uvedené telefónne èísla.
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Výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce z 2. 12. 2006
Poèet volièov v obci Zuberec ..... 1372
Poèet volièov, ktorým boli
vydané obálky ............................... 931
Poèet odovzdaných obálok ........... 931
Poèet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných
pre vo¾bu poslancov ..................... 915
Poèet poslancov,
ktorý sa mal voli .............................. 9
Poèet zvolených poslancov ............... 9
Poèet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných
pre vo¾bu starostu ......................... 914
Percento úèasti na vo¾bách
do orgánov samosprávy obce ... 67,86
Poèet platných hlasov
odovzdaných na funkciu
starostu obce:
Ing. Marián Jurina
Ing. Vladimír ika

914
418
496

Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Vladimír ika, Kresanskodemokratické hnutie, SMER  Sociálna
demokracia, ¼udová strana  Hnutie
za demokratické Slovensko
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupite¾stva:
Poèet hlasov
1. Miroslav Urban, KDH
402
2. Eduard Borsík, KDH
396
3. Vladimír ák, Ing., SMERSD 355

4. Rudolf uffa, KDH
5. Marta Bebejová, KDH
6. Vladimír Magerèák, KDH
7. Marcel Pardek, Ing., KDH
8. ¼ubomír Ková¾, SDKÚDS
9. Stanislav Janto¾ák, SNS

329
327
314
309
295
266

Náhradníci  kandidáti, ktorí neboli
zvolení za poslancov obecného
zastupite¾stva
Poèet hlasov
1. Ján Jurina, SNS
261
2. Daniela uffova,
Nezávislý kandidát
247
3. Martin Filek, SMERSD
240
4. Anton ika, SNS
232
5. Martin ika, SNS
230
6. Július Hudec, Ing., KDH
223
7. Ján Bistar, KDH
212
8. Tomá Harmata, SNS
191
9. Agnea Harmatová, SDKÚDS 190
10. Tibor enkár, Ing. ¼SHZDS 174
11. Miroslav Filek, KDH
143
12. Branislav Habo, SNS
142
13. Vladimír Filek, SMERSD
138
14. Martin imièák,
Nezávislý kandidát
124
15. Marta Janotínová, SDKÚDS 120
16. Lýdia Obrtáèová, SDKÚDS 108
17. Jaroslav Èerveò, Bc. ¼SHZDS 107
18. Milan Hudec, ¼SHZDS
104
19. Zlatica robová, ¼SHZDS
80
20. Daniela imièáková, ¼SHZDS 75

Materská kola slávi tridsaroènicu
U je to tak, naa materská kola v tomto kolskom roku slávi 30.
výroèie svojho vzniku. Presne
1.10.1976 bolo dané do prevádzky
Spoloèné zariadenie jasle  materská kola Zuberec. Zriadené boli
dve triedy materskej koly a od
februára 1977 pribudlo jedno oddelenie jaslí, s celkovým poètom 83
detí.
Keïe detí pribúdalo, v roku
1986 bola pristavená jedna miestnos ako poldenná trieda. O rok
neskôr, v roku 1987, bola daná do
prevádzky prístavba a tak Spoloèné zariadenie jasle  materská kola malo 120 detí v dvoch oddeleniach jaslí a troch triedach materskej koly. Poldenná trieda sa zmenila na jedáleò.
Rozrástol sa aj kolektív pracovníèok. Pracovali tu 4 uèite¾ky M,
3 pracovníèky jaslí, 3 kuchárky,
kolníèka, 2 upratovaèky, práèka a
vedúca kolskej jedálne. Takto to trvalo do roku 1991, kedy boli jasle
zruené, zdravotné sestry a jedna
upratovaèka prepustené a bol zníený úväzok práèky. V prevádzke
ostali tri triedy materskej koly.
V priestoroch prístavby boli vytvorené 4 triedy Z, ktoré a do marca
2004 navtevovali prváci a druháci.
Poèas 30-roèného obdobia sa v
naom predkolskom zariadení vystriedalo 24 uèiteliek, 11 zdravot-

ných sestier a pestúnok, 7 vedúcich
kolskej jedálne, 7 vedúcich kolskej jedálne, 13 kuchárok, 9 prevádzkových pracovníèok. Vo funkcii riadite¾ky sa za toto obdobie vystriedali 2 pracovníèky a 4 zastupujúce poèas materských dovoleniek.
Od 1. 2. 1995 sa naa materská
kola zapojila do národnej siete kôl
podporujúcich zdravie. Pri plnení
úloh projektu sme denne vyuívali
dychové cvièenia, muzikoterapiu,
otuovanie vlhkým vrecúkom, varenie bylinkových èajov, pripravovanie ovocných hostiniek, precvièovanie klenby nohy na chodníkoch, èistenie vzduchu Ekostarom. Tým sme
chceli predchádza zvýenej chorobnosti detí a vies ich k zdravotnému ivotnému týlu.
V posledných rokoch sa práca
rozírila o krúkovú èinnos. Viedli
sme krúok ikovných rúk, taneèný
krúok, hru na flautu a krúok anglického a nemeckého jazyka.
Okrem toho sme dobre spolupracovali s rodinami, základnou kolou a
okolitými materskými kolami. Organizovali sme spoloèné akcie,
portové a vedomostné súae.
Pravidelne sa práce detí aj uèiteliek
prezentovali na súaiach a výstavkách poriadaných odborom kolstva a metodickým kabinetom. Boli
to výtvarné súae, portová olympiáda, súa v prednese poézie a
prózy Hviezdièka, súa v speve

¾udových piesní Oravský speváèik,
Benefièný festival tvorivosti detí
predkolského veku, predkolácky
trojboj.
Pre rodièov sme pravidelne pripravovali besiedku s Mikuláom a
besiedku pre mamièky s programom detí z kadej vekovej skupiny. Okrem toho v triede 5  6 roèných detí organizujeme netradièné
dni a dni tvorivosti s úèasou rodièov. Ukákami práce s demi sme
ich oboznámili i s naou prácou.
Vetky akcie máme zdokumentované fotografiami a podchytené v kronike.
Poèas celého 30-roèného sa
kôlke darila spolupráca s predstavite¾mi obce, s rodièmi a so základnou kolou, s ktorou sme od
1.7.2002 zlúèení do jedného zariadenia s právnou subjektivitou. Vïaka sponzorom, ZR a Obecnému
úradu sme mohli v posledných rokoch zakúpi dostatok hraèiek a pomôcok pre prácu s demi. Tie sa
zmenil zovòajok materskej koly.
Vo vetkých triedach a na chodbách
nám vymenili okná, opravili zatekajúcu strechu, vyma¾ovali triedy a
ostatné vnútorné priestory. Ukonèené sú aj posledné úpravy stien
zvonku a okolie M. Vetkým, ktorí
sa na týchto prácach podie¾ali, ïakujeme.
Helena Harmatová
zástupkyòa riadite¾ky pre M
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Informujte svojich hostí

Ako budú otvorené retauraèné zariadenia v Zuberci
poèas zimnej sezóny 2007
Zimná prevádzka zaèína v niie uvedených retauraèných zariadeniach
od 26. 12. 2006. Na Nový rok 1. 1. 2007 je vade otvorené.

Cukráreò Katka

13.00  22.00 hod.
Silvester
9.00  22.00 hod.
otvorené pre verejnos
kontakt: 0905 967 311

Horec

8.00  23.00 hod.
kuchyòa 8.00  21.00 hod.
èajovòa 8.00  22.00 hod.
bar  10.00  23.00 hod.
Silvester
bená prevádzka, otvorené pre
verejnos
kontakt: 5395 192, 0905 822 586,
0905 822 587

Hotel Primula

Milotín

10.00  22.00 hod.
kuchyòa 10.00  21.00 hod.
Silvester
kuchyòa 10.00  19:00 hod.
po 19:00 hod. bar otvorený pre
verejnos
kontakt: 5395 113

Oravská izba

9.30  22.00 hod.
kuchyòa  9.30  21.00 hod.
na poiadanie raòajky aj v skorích
hodinách
Silvester
kuchyòa  9.30  21.00 hod.
po 21.00  uzavretá spoloènos
kontakt: 5395 167, 0907 852 823

Pribiskô

8.00  22.00 hod.
kuchyòa 8.00  21.00 hod.
Silvester
8.00  14.00 hod.
po 14. 00 hod. uzavretá spoloènos
kontakt: 5395 001

8.00  22.00 hod.
kuchyòa 8.00  21.00 hod
Silvester
iba pre ubytovaných hostí
kontakt: 0907 873 336

Hotel Tatrawest

7.30  22.00 hod.
kuchyòa 7.30  22.00 hod.
Silvester
7.30  12.00 hod.
po 12. 00 hod. uzavretá spoloènos
1. 1. 2007  9.00  22.00 hod.
kuchyòa 9.00  20.00 hod.
kontakt: 5395 210

Chata Zverovka

8.00  22.00 hod.
kuchyòa 8.00  21.00 hod.
Silvester  zatvorené
1. 1. 2007  10.00  22.00 hod.
kontakt: 5395 106

Koliba JOSU

8.00  23.00 hod.
kuchyòa 8.00  21.30 hod.
Silvester
kuchyòa 8.00  15.00 hod.
po 15.00 hod. uzavretá spoloènos
kontakt: 5395 915

Maòo pub

19.00  1.00 hod.
Silvester
19.00  1.00 hod.
otvorené pre verejnos
kontakt 0908 812 018

Múzeum oravskej
dediny
Otváracie hodiny v zimnej sezóne
utorok  piatok: 8.0015.30 hod.
sobota  nede¾a: 10.0015.30 hod.

Programy
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
Predpredaj vstupeniek na veèerné programy v Turistickej informaènej kancelárii, tel. 9395 197, alebo
priamo v skanzene, tel. 5395 149.
Cena vstupeniek: dospelá osoba
100 Sk, diea 50 Sk.

Penzión u Michala
pod Roháèmi

prevádzka od 28. 12. 2006
13.00  17.00 a 19.00  22.00 hod.
kuchyòa 13.00  17.00 a 19.00 
20.00 hod.
Silvester
iba pre ubytovaných hostí
kontakt: 0907 149 677

Podroháèska koliba
11.00  20.00 hod
kuchyòa 11.00  20.00 hod.
Silvester
11.00  20.00 hod.
po 20.00 hod. zatvorené
kontakt: 0907 265 950

Pod Mníchom

11.00  24.00 hod.
kuchyòa 11.00  24.00 hod.
Silvester
kuchyòa 11.00  24.00 hod.
otvorené pre verejnos

Pizzeria UNO

11.00  23.00 hod.
kuchyòa 11.00  23.00 hod.
Silvester
kuchyòa 11.00  20.00 hod.
po 20.00 hod. uzavretá spoloènos
kontakt: 5395 905, 0903 766 749

Piváreò

13.00  2.00 hod.
Silvester  otvorené pre verejnos
kontakt: 5395 905, 0903 766 749

Rýchle obèerstvenie
20.00  23.00 hod.
Silvester 18.00  23.00 hod.
kontakt: 0903 401 610

Skala

11.00  22.00 hod.
kuchyòa 11.00  21.00 hod.
Silvester
kuchyòa 11.00  17.00 hod.
po 17.00 hod.  uzavretá spoloèn.
kontakt: 0908 903 670

Stará krèma

krèma 11.00  23.00 hod.
kuchyòa 10.00  22.00 hod.
Silvester
kuchyòa 10.00  22.00 hod.
krèma otvorená pre verejnos
kontakt: 5395 350, 0905 380 473

ind¾ovec

8.00  22.00 hod.
kuchyòa 8.00  21.00 hod.
Silvester  8.00  17.00 hod.
po 17.00  uzavretá spoloènos

Cestovný poriadok pravidelnej dia¾kovej autobusovej dopravy
Linka 510 507
Zuberec  Oravice - Trstená  Dolný Kubín  ilina  Trenèín 
 Trnava  Bratislava
Platnos od 10.12. 2006  9. 12. 2007
Prepravu zabezpeèuje V-TRANS s.r.o., 027 32 Zuberec 385, tel.: 043/5395 588,
miestenky: 0918594426
Odchod nást. km T. è.
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nástup. príchod
Zuberec rázc. Huty
Habovka  kola
Habovka pod Kl. vrek
Oravice
Vitanová Jednota
Vitanová dolný koniec
Èimhová stred
Liesek vyný koniec
Liesek Jednota
Liesek dolný koniec
Trstená, aut. stanica
Trstená, sídlisko Západ
Tvrdoín pri kostole
Tvrdoín, Medvedzie
Niná, aut. stanica
Podbie¾
Krivá
Dlhá nad Oravou, Jednota
Sedliacka Dubová
Horná Lehota, Jednota
Oravský Podzámok Dolná Lehota
Oravský Podzámok hotel Oravan
Dolný Kubín, el. stanica
Dolný Kubín pri moste
ilina AS
Trenèín, AS
Trnava, AS
Bratislava AS
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22:30
22:27
22:24
22:10
22:00
21:58
21:50
21:47
21:45
21:43
21:37
21:35
21:30
21:26
21:21
21:16
21:12
21:08
21:05
21:01
20:59
20:55
20:45
20:42
19:45
18:30
17:15
16:30

X  spoj premáva v pondelok  piatok, nepremáva 25.12., 26.12., 1.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5.,
5.7., 29. 8., 1. 11., f  spoj nepremáva od 25.12.  31.12.2006
Na linke platia iacke cestovné z¾avy, ZP, ZP-S., Na linke nie je povolená preprava nadrozmerných batoín, ivých zvierat a psov (okrem vodiacich)

Termíny prázdnin
Vianoèné
Slovensko
23. 12. 2006  2. 1. 2007
Èesko
23. 12. 2006  2. 1. 2007
Po¾sko
23. 12. 2006  31. 12. 2006

Zimné
Slovensko
19. 2.  25. 2. 2007 - Koický
a Preovský kraj
26. 2.  4. 3. 2007 - Banskobystrický, ilinský a Trenèiansky kraj
5. 3.  11. 3. 2007 - Bratislavský,
Nitriansky a Trnavský kraj
Èesko  okresy
5. 2.  11. 2. 2007  Beneov,
Beroun, Rokycany, Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim,
Svitavy a Ústí nad Orlicí, Ostrava
 mesto
12. 2.  18. 2. 2007  Praha 1- 5,
Blansko, Brno, Bøeclav, Hodonín,
Vykov a Znojmo, Domalice,
Tachov, Louny, Prostìjov, Karviná
19. 2.  25. 2. 2007  Praha 6 10, Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, Nymburk, Jindøichùv Hradec,
Litomìøice, Dìèín, Pøerov, Frýdek
 Místek
26. 2.  4. 3. 2007  Kromìøí,
Uherské Hradite, Vsetín a Zlín,
Praha  východ, Praha  západ,
Mìlník, Rakovník, Plzeò, Hradec
Králové, Teplice, Nový Jièín
5. 3.  11. 3. 2007  Èeská Lípa,
Jablonec nad Nisou, Liberec a
Semily, Havlíèkùv Brod, Jihlava,
Pelhøimov, Tøebíè a ïár nad
Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál
12. 3.  18. 3. 2007  Mladá Boleslav, Pøíbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jièín, Rychnov
nad Knìnou, Olomouc, umperk, Opava, Jeseník
Po¾sko  vojvodstvá
15. 1.  28. 1. 2007 - Kujawsko 
Pomorskie, Lubuskie, Ma³opolskie, wiêtokrzyskie, Wielkopolskie
22. 1.  4. 2. 2007  Podlaskie
29. 1.  11. 2. 2007  Dolnol¹skie, £ódzkie, Mazowieckie,
Opolskie, Zachodniopomorskie
12. 2  25. 2. 2007  Lubelskie,
Podkarpackie,
Pomorskie,
l¹skie, Warmiñsko  Mazurskie

Ve¾konoèné prázdniny
Slovensko
5. 4.  10. 4. 2007
Èesko
5. 4.  9.4.2007
Po¾sko
5. 4.  10. 4. 2007
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Ako rozprávali nai starí otcovia a mamy
Naa obec mieni znovu vyda monografiu obce. U je pripravená
kapitola Zuberské náreèie, ktorú krátko pred smrou ete stihol pre
Zuberec spracova známy jazykovedec, rodák z Krivej, Anton Habovtiak. Náreèie sa zabúda. Dnes tak po starodávne rozprávajú
len niektorí starí ¾udia a folklórna skupina vo svojich programoch.
V èase Vianoc sa zvykne hovorieva ako èo bolo prv. Nu sme vybrali texty, ktoré nám priblíia nielen pôvodné zuberské náreèie, ale
aj práce okolo ¾anu, ktoré sa vykonávali práve v zimnom období.
Ako v ostatných obciach oravskej doliny aj v Zuberci sa pestovali ¾an a konope. S ich pestovaním
súvisela aj bohatá terminológia, ktorá poukazuje na starý, domáci pôvod jednotlivých slov. Jeden z informátorov pri výskume zuberského náreèia (Frantiek Filek) nám
ete v roku 1951 vyrozprával o prácach, ktoré súviseli s pestovaním
a spracovaním ¾anových a konopných vlákien. Pod¾a tohto rozprávaèa ¾an rastie f podhoròíh zemách,
a¾e keï vik¾íèi, zaraz virasie aj p¾evel. ena misí potom na tej zemi
p¾e ez dòí burinu. Keï ¾an virasie,
zaèòe ot spotku slabnu, a¾e òemono ho ee trha, misí ee dozre. A keï je uzretí, ftedi sa vitrhá.
Ke sa vitrhá, porobé sa hrsi a poukladajú sa do kopiek. Trocha sa
visuí a potom sa u zvée do batohuof a¾ebo aj do koncovích plachiet. Privezie sa domuof a rafe sa
na ráfoch. Orafanie hláfki sa òehajú na seme. Hláfki sa visuá a omláa. Omláenuo ¾anovuo seme volajú ¾anovec a èuo ostaòe, to sa ¾anovie plevi. Snopki sa zvéu povrieslamí a pohádu sa do moèila.
Tam sa to prikrije smreèinuof a¾ebo
apcamí  skalami. Z moèila sa ¾an
Bohatá a podrobná terminológia charakterizuje zuberské náreèie aj pri iných významových
okruhoch. Na ilustráciu uvádzame ukáku o výrobe ¾anového
oleja, o ktorej nám podala výklad
Anna Harmatová, osemdesiat tri
roèná ena v roku 1951. Aj v tomto prípade v opise pracovného
postupu je zastúpená domáca
terminológia, ktorá si zasluhuje
pozornos.
Mi zme ma¾i doma stupi, èuo sa
v òich viískau o¾ej, ku nám di
choïieva¾i ¾udá ¾anovuo seme vitluka. Seméèko sa najprf usuilo
f peci, takej, èuo sa ch¾iep peèie
a kadí sám si to doma usuiu, ke¾o
mieòiu ma teho o¾eja. Mi zme najvédz mecu usui¾i, to je ezïesád
¾itruof. Iní nasui¾i aj véc, a potom
pri¾i do nás vitluka ten o¾ej.
F pocieòi pot pokriím bolo u nás
dvanás stupiek, pod dachom to
bolo, aby ¾uïá muoh¾i di f suchu
robi. No keï bolo kedi, prilo petoro, estoro tlúc, a¾e sa premieòa¾i,
jedno bi pritom òevido¾elo. Jedno
choïilo okolo a ¾ietalo mieajúci. To
seméèko sa miselo najprf tak vitluc,
to bola zlá robota, to èlovek pritom

viratkuje na lúku. Tam sa suí a ftedi u zbe¾ie. Na ratku je dva-tri tíòe. Ote¾ sa zobere a zvée do oiepek. Suchí ¾an sa zaèòe po hrsi
bra a tluèie sa tlukom. Potom iïe
na trepaèku, na òej sa ¾an viláme a
znova iïe na viieraèku, abi sa oèisiu z pazïerá. Vlákna sa potom na
ei, na takom hrebeòi vièeú, abi
s òeho vi¾i etki paèieski. Na to je
paèesná e a druhá je zas paèesná e, abi z vláken vi¾i aj ostatnie paèeski. Na to sa zas krosienka, a¾e to sa volá eáreò. Ke sa
¾an dobre vièee, dáva sa do kitiek.
Jedna kitka má tiricaï hrsí. Kitki
sa dajú na puojt, dva a dvacaï hrs
je f kitke. Hrse vizerajú ako dajakie koláèe.
Hotoví ¾an sa praïie na kúïeli.
Najprf sa misí naïaï na kúïe¾, tak
asi tiri  peï hrsí. Kúïe¾ má dve
èasi: sedaèku a pa¾icu. Praïie sa
na vreeno. Teraz eni raèej pradú
na vuoskoch, ¾ebo z vreená bo¾e¾i
ipki. Vreeno sa ú¾alo ¾en tag rukuof. Abi sa vreeno vrelo, dáva sa
na vreeno vrtka z olova. Napraïenie òii sa namotajú na motovilko.
tirica pásem sa namotá na motovilko. Do kadého pasma iïe tricaï
òií. Keï u máme etko pomota-

Frantiek Filek pred svojim domom.

nuo, máme praïienko. Praïienko
volajú aj lake, ale sa menie. Praïienka sa vivárajú v hrnci a¾ebo f
kot¾e. Naklaïie sa do vodi popol a
tak sa vivárajú. Òii obe¾ejú a muoe sa zvíjaï na falfi. Na takom vuosku zvíjajú, volá sa pu¾ier. Má
d¾huo ko¾eso a motús mesto remeòa. Praïienko je naloenuo na koze¾ci. Motúz na pu¾ieri sa volá
púha. Napraïená pradza sa zvíja
na pu¾ki. Na to sú zvíjaèki. Na zvíjaèkách sa napraïená pradza zvíja
na pu¾ki. Keï máme etko pozvíjanuo iïe sa na snuvalá. Snuvalá
sa kruá a pradza z fa¾fí sa odmotáva a navíja sa pres takú drabinku
na snuvalá. Snuje sa preto, abi sa
muohla daï naviï na krosná. Na
snuvalá sa nasnuje dvanáz a¾ebo

Viíska¾i zme o¾ej
ustal. Keï u bolo seme vitluèenuo,
viberalo sa to do takích koriárek.
S teho bola u potom iba taká múèka. Potom zme ma¾i takie koritá
a do tích zme preosieva¾i tú múèku
na rieèici, takej hustej, aby bola
múèka èistá.
No a keï zme u etko osá¾i, to
za¾i zme to ve¾kuo korito do izbi
a tam po¾á¾i voduof tú múèku. Potom eci, ko¾o íh bolo, úcha¾i tú
múèku. Temu sa povedalo, e ho
fa¾dova¾i. Keï hu u potom dobre
vifa¾dova¾i, osta¾i iba takie hrèe, juz
na hrèe sa to ponáalo, takuo to
bolo. To potom vibra¾i do nádobi
s teho korita a i¾i do duora zaòies.
Potom vo dvore bola kuchinka, taká
piecka vimurovaná, a tam takí starkí seïeu pri òej a kládou oheò. No
vza¾i tú múèku a fsipa¾i do paòvi.
A ma¾i takú poumetorvú varechu,
èuo u potom s òuov miea¾i a oheò
sa kládou stá¾e pot tuof paòvuof.
Tak sa to prailo a ke sa uprailo,
u za¾i tú páòef a i¾i visípa do súkna. To sa volalo plati. Plati bo¾i dva
a jeden takí p¾eení a druhí súkení
a¾ebo aj zo srsi. Srs sa udrugala

a up¾et¾i s òej takí plat. Ku temu bolo
treba e¾ijakíh vecí a e¾ijakieho
náraïá.
Potom bola taká ve¾ká klada,
podobalo sa to stupám, ïe sa bije
súkno. Ako som povedala, tie hrèe
zme da¾i do plati, povie sa to, e
zme zapravi¾i do platuof. A tam bola
taká ïúra a to zme zo etkím tam
vopcha¾i. Ku temu patrilo aj jedno
ve¾kuo drevo, aj tri metre d¾huo,
a to zme ftis¾i do tej kladi a to u
potom prasovalo, kím òeiekou o¾ej.
Abi sa èím naj¾epie viprasovalo,
za¾i ee kijaòicu a s tuof tluk¾i do
tej kladi. Pritom ee bo¾i k¾ini, chtorími sa kladi ¾epie zabíja¾i a nad
òimi jeden ve¾kí taran. Tím sa uïieralo. Trajá mocní chlapi ho aha¾i
a pác! pác! po klade.
No èím ¾epie do teho tluk¾i, tím
sa ¾epie viprasovalo. Keï u etko povibíja¾i, za¾i si kadí svoje do
domu a to u bola zásoba na zimu,
na celí rok. Chto si ako veïeu anova. S tím u masi¾i ku¾au, aj
halúki si muohou omasi i repu
a èuo sa varilo doma.
To bolo dobruo, a¾e tu mas

Foto: archív V. uffu

trnáz gánkof, daïe to volajú aj seni. Keï je nasnutuo, zabalí sa do
obrúska a zaòesie tam, ïe chcú
tka. A¾e najdrej sa to nasnuje na
krosná a potom sa u tká. Na krosnách sú podnoe, bilá, obrtaèki,
brdo, òie¾òice a boèòice. Na krosnách je ee sedalo, na òom sa seïí
pri tkaòí, potom naviják a darmovis,
èuo poahuje pradzu i ciepki, pres
chtorie misí ís pradza. A ee je aj
tríbovuo ko¾iesko, èuo zadruje
natkanuo plátno. Pradza sa zatkáva è¾nkom. Ten gazïiná prehadzuje z boka na bok.
Hotovuo plátno sa sòíme s krosien, a¾e sa misí bie¾iï na bie¾oviskách a po¾ievaï d¾ho voduof. Modz
je teho, èuo bi sa malo rospráva.

upotrebova¾i iba pre domácu potrebu, keï u bola svaïba a¾ebo kreòá, to masi¾i inakie, upoterbova¾i rádnu mas, òie tú zo semena.
To e kadí zbadau takú mas, e
je iná a veru práve taká vitluèená
zo semeòa bola dobrá, zdravá.
To sa tu hodòe tluklo tej masi,
teho o¾eja, a¾e to u dávno prestalo, ïevectovuosmom zme ostatní
ras takto tluk¾i. Ot tích èáz u òemáe u nás ¾anovieho o¾eja, aòi u
òebuïe. S tím bolo straòe modz
roboti. Teras sa svetu takto òechce
robi. Ïee to, teho ¾anu sa miselo
nasá, opatrova ho, trha a vozi do
domu. To sa u potom òechcelo
s tím robi. A¾e aj kladi stupi zhore¾i, novie u potom òeporobi¾i, òebolo u na èom o¾ej viíska, keï
zalo skazu etko f tom ohòi a òiè
potom s teho neostalo.
A¾e aj tie stupi opatrova, to bola
ve¾ká robota, opchoïiï ích a keï
¾uïá presta¾i sáï ¾an, òebolo èou
tluc. Tak to etko zahinulo, nai
¾uïá òeha¾i ten ¾anoví o¾ej. Raèej
si teras prichovajú prasa, to zabijú
na mas.
December 1951
Rozprávala Anna Harmatová,
nar. 1871 v Zuberci
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Spievajme vetci spolu starodávne vianoèné piesne
Vstaò Kubo, vstaò Juro

Vstávaj hore, baèa ná
Vstávaj hore baèa ná,
u pôjdeme na sala,
treba ovce dojiti
a na pau vyhnati.

Pre matku baraniny
nech polievku uvarí,
èo sa ona zohreje,
èas tejto tvrdej zime.

Vstaò Kubo, vstaò Juro, obudím a,
valakou, obukom, ohluím a.
Daj mi pokoj Janko, drieme sa mi,
veï som teraz priiel s oveèkami.

Mikulaj, Mikulaj, de sa ovce,
de sa nám podeli zo salae.
Na môj milú pravdu ich tu neni,
azda nám ich vlci rozohnali.

Èo by sme tak vèas vstali,
ete sme málo spali,
ete neni deò biely,
aby sme u dojili.

A temu chudobnému
Jozefovi starému,
hrudu syra skrájajme
jemu vïaène dávajme.

Tak sa mi poèalo dobre spati,
a sa mi zaèalo nieèo zdati.
Oveèky békajú,
vtáèkovia spievajú na salai.

Na môj milú pravdu, dokázal som,
halenu i krpce potratil som.
Za rána mráz býva, krpcov neni,
jakoe ja pôjdem bez halieny.

Poslúchaj bratre milý,
jak spievajú anjeli,
a ku nám sa zbliujú,
a nám nieèo zvestujú.

O premilý Jeiku,
s tvojou milou matièkou,
a ty Jozefe starý,
prijmite od nás dary.

Zvestujú nám noviny,
narodil sa jediný,
narodil sa krá¾ slávy,
v betlehemskej matali,

Prijmite tieto dary,
od nás biednych ovèiari,
a po naom skonaní
priveïte nás do slávy.

Vstávajte e hore pospolu vetci,
berte na plecia hneï svoje veci,
poïme hneï po správy, èo sa konajú,
keï sa nám salae tak rozliehajú.

Èo mu teda da máme,
my chudobní ovèiare,
troku mlieèka sladkého,
pre Jeika malého.

Môj milý pastieru, èo sa èuduje,
tie húfy anjelov spieva neèuje,
jak krièia in excelsis gloria deo,
porodila Panna èistá krá¾a nového.

Dajte, e nám dajte
Dajte, e nám dajte,
èo nám máte da,
keï nám je tu zima,
pod oblôèkom stá,
máme krátke kouteky,
oziaba nás pa¾uteky,
dajte, e nám dajte,
èo nám máte da.

Pásli pastieri
Pásli pastieri statek na prielohu
A anjeli z neba, dali chvala Bohu.
Pesnièka slávna, mi hu prespevujme,
A rados hojnú ¾udu oznamujme.
Oznamujeme smutne nie, vesele,
e sa nám narodil Boh v èloveku v tele.

Pásli ovce valasi
Pásli ovce valasi,
pri Betlemskom salai.
Anjel sa im ukázal,
do Betlema ís kázal.
Vstaòte hore a poïte
Pána Krista nájdete.
Nájdete ho v jaslièkách,
povitého v plienoèkách.
Mária ho kolembá,
a Jozef mu tak spieva.
Na huslièkách ju, ju, ku
a na gajdách du, du, du.
Na píalke pí, pí, pí,
nech to diea dobre spí.

Vstávajte pastierovia
Vstávajte pastierovia, poïte do po¾a,
èo sa tam jasne svieti, kraj Betlehema,
kto sa tam opováil svetlo dnes zaa,
èo je to za novina, èo má znamena.

Narodil sa Kristus Pán

Narodil sa Kristus Pán teho,
teho dòa, z velikej vesele.
Mária ja ho zrodila, teho,
teho dòa, z velikej vesele.
A Jozef mu tak spieva, teho,
teho dòa, z velikej vesele.
Neplaè, neplaè, synu môj teho,
teho dòa, z velikej vesele.
Jako by som neplakal teho,
teho dòa, z velikej vesele.
Mám celý svet vykúpi, teho,
teho dòa, z velikej vesele.
Nie so striebrom so zlatom, teho,
teho dòa, z velikej vesele.
Ale s èistým ivotom, teho,
teho dòa, z velikej vesele.

Za vaim stolom èervená rua
Za vaim stolom èervená rua,
tej vae dievke pekného mua,
nie tak pekného, jako dobrého
ja jej doprajem zo srdca môjho.
V tomto domeèku pekný mládenec,
keby nám chcel da dukát na veniec,
dal by mu Pán Boh peknú enièku,
Anièku, Hanku, lebo Zuzanku.
V tomto domeèku bohatý gazda,
poïme mu spieva èo sa nenazdá,
lebo on má moc irokú enu,
nech raz potrasie svoju keeòu.
V tomto domeèku pekná enièka,
keby nám dala do pohárièka,
èervenou, hriatou, bolo bi nám to.
(Spievalo sa na Vianoce pod oknami)

O milý Jeiku, ty Boí synu,
buï stokrát pozdraven v túto hodinu,
bárs Jei na slame tuto v jaslièkách,
zavinutý biedne v chladných plienoèkách.

Jeiko malièký
Jeiko malièký, vloený v jaslièky,
zima mu je, nad nim vzdychá to srdce matièky.
Chudobná jeho ma, nemá ho èím odia,
do vlastnej atky odiala, neba zeme Pána.
Nemá kolembaèky, ani len poduky,
na senku si sladko drieme Jeiko malièkí.
Jei na tom sene, krá¾om neba zeme,
ako obetný baránok, pre nae spasenie.

Hop, hop, uhajci
Hop, hop, uhajci, zadrme sa smele,
pôjdeme my k Betlemu vesele.
Nájdeme tam takou diea, èo sa narodilo,
a nás smutnych baèov navtívilo.
Hop, hop, Janko s tvojimi gajdami,
zahraje nám, pôjde i ty s nami.
Zahraje nám takú nôtu, jako do hajduku,
zaplatím ti, dám ti kozu utú.
Hop, hop, Janko s tvojou milou matkou,
vezmime mu, nieèo na pamiatku.
Hrudu syra i kus masla, ete k tomu mlieka,
snáï to diea od hladu narieka.
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omu vtedy zila na um mylienka zaloi ochotnícke divadlo,
u dnes sotva zvieme, ale prvým reisérom bol Ondrej Jarina z Gombáa, ktorý tu vtedy pôsobil ako drevársky faktor vo firme OFA (skratku
vysvetli nevieme). Ochotníci si vybrali hru Ferka Urbánka Kamenný
chodníèek. Hralo sa v krème u Ondreja Fandáka v miestnosti 7 x 8 m.
Vlastne a do otvorenia súèasného kultúrneho domu sa divadlá hrávali v krème alebo v humne. V prvom predstavení ako herci úèinkovali Zuzana Bránická rodená Kremnicová, Irena róbová, Jozef Fandák, Jozef Fidek a ïalí.
Záznamy o ïalích krokoch ivota ochotníkov sú z roku 1928.
Reisérom predstavenia Straidlo
bol Jozef Rúèka, stolár a listono.
Hralo sa v nezvyklom termíne v júni.
Ako 22- roèný tu prvýkrát úèinkoval
Alojz roba aj s prvom manelkou
Annou, rodenou Bajèovou. Ïalími
hercami boli Marka imièáková,
Jozef imièák, ktorí neskôr odili do
Ameriky, Anna Fideková, rodená Pilarèíková, Mária Borsíková, rodená
Gondová a ïalí. V tom roku ete
ochotníci nacvièili hry Lurdská Panna a veselohru Ach tá láska.
V ïalích rokoch sa divadlo hralo v krème Romana veláòa, kde
neskorie bola pota. Reisérom
bol èlen finanènej stráe Krupán.
Nahradil Jozefa Rúèku, ale len doèasne. V roku 1934 sa herci s divadlom presahovali do ïalej krèmy  hralo sa u Pavla Magerèáka.
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86 rokov od prvého
ochotníckeho divadla v Zuberci

Vo vianoènom èase akosi viac chceme by pri rodinnom stole.
Stretáme sa, chceme sa troka zastavi, niekedy ete aj spomína a
mono sa aj viac rozpráva. Ak to vetko pravdae neprehluí televízor. V bených dòoch roka sú súèasní ¾udia ve¾mi uponáh¾aní a
mladých starodávne èasy, na ktoré najmä starí ¾udia s ob¾ubou
spomínajú, ani ve¾mi nezaujímajú. A predsa nie je na kodu, ak sa
to starodávne aj sem-tam pripomenie.
Poïme si dnes zaspomína na ochotnícke divadlo v Zuberci. Prv
toti Vianoce a Ve¾ká noc boli tie príleitosou na, ako teraz hovoríme, kultúrne vyitie. Nebolo rádio ani televízor, ba ete dávnejie
ani elektrika. Neviem èi uveríte, ale prvé ochotnícke divadelné predstavenie sa v Zuberci hralo 18. decembra 1920, èie pred 86 rokmi.
O vetkom, èo si v nasledujúcich riadkoch môete preèíta, sa
píe v správe spísanej v roku 1970 z príleitosti 50-roèného jubilea
ochotníckeho divadla v Zuberci. Jej autorom bol Václav Luke, vtedají uèite¾, zároveò vedúci a dlhoroèný reisér divadelného krúku Milotín pôsobiaceho pri miestnej osvetovej besede.
Mlèanie ochotníkov vak netrvalo dlho. U v roku 1936 uèite¾ Anton Rusina, pochádzajúci z Bobrovca nacvièil hru T. Vansovej Svedomie. Vystúpenie bolo v hostinci potravného drustva (terajia Pizzeria UNO). Okrem iných tu bola aj
postava Frntíka. Hral ho vtedy Alojz
Borsík a toto meno mu nadlho prischlo. Plodné boli aj nasledujúce
roky a to predovetkým zásluhou
miestnych uèite¾ov. Reisérom bol
Ján Bie¾, ale opä aj Jozef Rúèka.
Ochotníci nacvièili v ïalích rokoch
hry Krí pod lipami, Hora volá, Keï
mesiaèik svietil, Hrob lásky, Románok na horách a mnohé ïalie.

Ján Vrana a Anton Janotín
v hre obrácke dobrodrustvo

Uviedli hru Drotár. Pred vystúpením
si ochotníci postavili javisko asi
v náklade 300 korún. A to nerátali
práce, ktoré urobili herci - stolár
Alojz roba a maliar Ján Janotín.
Vstupné bolo dobrovo¾né. Pokladník Alojz Harmata vybral 12 korún.
Keï poèas predstavenia doniesol
tento obnos na javisko, vetkých to
tak nahnevalo, e sa rozhodli po
predstavení vybraté vstupné darcom vráti. Stolár Alojz roba, vtedy reisér i herec, roztiahol oponu
a vetky estáky hodil medzi divákov. Tí sa vraj li na drobných zadrhnú. Znechutení ochotníci sa rozhodli, e viac divadlo hra nebudú
a javisko porúbu. Ete ¾udia h¾adali drobné po zemi a z dreveného
javiska u lietali triesky. Vtedají
mlynár z Habovky tefan Medzihradský, ktorý daroval najviac, povedal: Takô divadlo som ete v ivote nevidel. Mal na mysli rúbanie
javiska a zbieranie estákov divákmi. Krèmár Magerèák poèastoval
hercov 10 pivami za drevo, ktoré
z javiska ostalo.

Po druhej svetovej vojne èinnos
divadelných ochotníkov nebývalo
oila. Domov k rodièom sa vrátil ako
obchodník Jozef Magerèák, absolvent dramatickej akadémie v Bratislave. S ve¾kým zápalom sa spolu
s uèite¾mi pustili do èinnosti. V roku
1947 uviedli a tri hry  Sväté prijímanie v alári, Stratil sa hlásnik
Cibu¾a a Dvaja. V tomto roku bol
tie oficiálne zaloený divadelný
krúok Milotín, ktorého zakladate¾om sa stal práve Jozef Magerèák.
Aj v ïalích rokoch ochotníci
nacvièili po tri predstavenia. Hrávalo sa v novom hostinci Jozefa robu (dom, v ktorom je teraz mäsna).
Rozoberacie javisko bolo postavené v miestnosti 8 x 12 m. V tomto
hostinci sa divadlo hrávalo aj ïalie roky. V jednom kúte javisko,
v druhom výèapný pult. Celé povojnové roky divadelní ochotníci trpeli
práve nedostatkom priestorov na
nácvik aj na hranie. Napríklad
v roku 1954 hru Krutohlavci hrali
ochotníci tri razy len pre Zuberèanov a ete stále ju nevideli vetci.

Krèmár sa hneval, e mu berú
keft poèas sviatkov, keï chlapi
majú kedy ís posedie do krèmy,
herci sa museli ve¾a narobi lebo
bolo treba stále stava a búra javisko. Bývalo i tak, v jednom kúte
sa hralo divadlo a v druhom pre
hluèných chlapov èapovali pivo a
pálenku.
Od roku 1947 a do 1960 takmer
nebolo Vianoc a Ve¾kej noci, aby
ochotníci neuviedli novú hru. Roène tri i tyri. Mnohé sa len v Zuberci hrali nieko¾kokrát. Ochotníci vak
svoje hry uvádzali spravidla aj
v okolitých dedinách. Do èinnosti divadelného krúku boli tradiène zainteresovaní predovetkým miestni
uèitelia. Ale napríklad v roku 1955
vo veselohre Faloný agent si jednu z hlavných postáv Jurka zahral
aj vtedají predseda Miestneho národného výboru Frantiek Urban.
V roku 1956 ale i v ïalích rokoch
dokonca v Zuberci pôsobili dva
ochotnícke súbory. Jeden pri miestnej Osvetovej besede, druhý pri organizácii ÈSM a ete divadlo nacvièili aj kolské deti.
V kronike z tých èias sa píe, e
osvetovej práci sa mimoriadne darilo. Bolo to iste aj zásluhou mimoriadnych osobností. V histórii zuberského ochotníckeho divadla by urèite najváenejie miesto patrilo
Alojzovi róbovi, stolárovi. Uèite¾ka Viera Konèitá raz o òom napísala do krajských novín Cie¾. Èlánok
mal názov Oravský ochotnícky nezmar. Okrem iného sa v òom píe,
e Alojz roba hrával divadlo ako
slobodný, ako enatý ale aj ako
vdovec. Keï mu zomrela ena, dlhie ho nevolali do divadla. Priiel
sám. Za svojho ivota hral vye 100
rôznych rolí. Poslednú v roku 1974
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v hre Ivana Bukovèana Kým kohút
nezaspieva. Mal u 68 rokov a postavu bývalého horára Terezèáka
zvládol jedineène. Divadelný krúok
vtedy vyhral okresnú súa kategórie B a hru uviedol na mnohých javiskách na Orave, na krajskej prehliadke vo Ve¾kom Rovnom, ale aj
na juhoèeskej divadelnej prehliadke v mesteèku Humpolec. Okres
Dolný Kubín mal vtedy drubu
s okresom Pelhøimov a dva roky po
sebe sa ako hostia prehliadky zúèastnili aj Zuberèania.
Alojz roba mal za sebou urèite
najbohatiu èinnos zo vetkých
zuberských divadelných ochotníkov.
Boli vak i ïalí. Anna robová,
rod. Bajèová, manelka Alojza robu, ale aj tefan roba, Alojz Harmata, Jozef Matkuliak, Aloz uriòák, Jozef Baík, rechtor, Mária
a Alojz Borsíkovci, Frantiek Pardek, Jozef Magerèák, Václav Luke,
Karol Borsík, Viera Konèitá, Jozef
Orieek, Stano Jandura, Marta Harmatová, Anton Janotín, Milan
kerda, Ján Vrana, Ján a Janka
Mausovci, Ján Vrana a a do súèasnosti mnohí ïalí.
V rokoch 1960 a 1965 vak divadelní ochotníci nenacvièili ani jednu hru. Nebolo kde skúa, ani hra.
V krème sa u nehrávalo a iných
priestorov nebolo. Kultúrny dom sa
staval dlho. Keï ho 26. decembra
1963 otvorili, javisko ete nebolo
hotové. Prvé predstavenie, ktoré sa
v novom kultúrnom dome hralo,
bola Muka Svetluka, ktorú s demi ZD v Zuberci nacvièila uèite¾ka Gabriela Slimáková.
V roku 1967 sa reisérskej úlohy opä ujíma uèite¾ Václav Luke.
Od tohto roku sa pravidelne, minimálne na Vianoce, divadlo hralo.
V novej sále kultúrneho domu bolo
miesta dos. Kúrilo sa dvoma ve¾kými pecami, ale len na predstavenia, take zimy si ochotníci uili
dos. Divadlá boli mimoriadne
úspené. A hlavne do sály sa volo
ve¾a ¾udí. Hrávalo sa zvlá pre deti,
zvlá pre dospelých. V roku 1967
to bola Pytliakova ena, v roku 1968
Pani richtárka a Hrob lásky, v 1969
Starý za¾úbenec a Polnoèná oma,
v 1970 Desa malých èernokov,
v 1974 obrácke dobrodrustvo,
1975 Kým kohút nezaspieva.
V ïalích rokoch sa vymenila
generácia hercov i reisérov. Okolo Pavla Matitíka sa sústredila skupina mladých a zaloili si divadelný
krúok Roháè. Poèas ïalích rokov
nacvièili nieko¾ko divadiel, ktoré
spravidla uvádzali na tefana (26.
decembra).

V naich èasoch, keï kadý má akosi viac povinností, s obdivom h¾adíme na ¾udí, ktorí si nájdu èas na prácu vo folklórnej skupine, èi pri inej záujmovej èinnosti. Pri èinnosti, ktorej treba obetova kus svojho súkromného vo¾na. Aj preto my diváci vieme na
Vianoce alebo Ve¾kú noc naplni sálu kultúrneho domu do posledného miesteèka, keï mladí z folklórnej skupiny pripravia vianoèný
program, alebo ve¾konoènú estrádu. Keï koneène môeme zobu
papuèe a ís aj na inú ako televíznu kultúru. Osobne si myslím, e
ak by sa dnes nali odválivci  ochotníci  a nacvièili divadelné
predstavenie, sálu by vypredali na nieko¾kokrát. Hra by mohli nielen pre domácich, ale aj hostí, ktorých vo sviatoènom èase máme u
nás hojne.
Spracovala: Cecília Matysová
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Narodili sa

tyristoroèné osudy Zuberca (37/12)

10. 1.
22. 3.
12. 4.
20. 5.
26. 6.
26. 6.
28. 6.
12. 7.
15. 8.
18. 9.
25. 10.
28. 11.

Telovýchova a port
V roku 1982 dosiahla Telovýchovná jednota Roháèe významné portové úspechy. Vetky portové oddiely zintenzívnili svoju èinnos.
Aj hospodárske výsledky boli priaznivé. Celkové príjmy organizácie boli
1 034 009 Kès, výdavky 1 011 781 Kès. Telovýchovná jednota hospodárila so ziskom 22 228 Kès. Keï to premietnete do súèasných korún, tak
finanèný obrat TJ Roháèe by bol najmenej desanásobný. Podobne to
bolo aj s majetkom oddielov. Futbalový oddiel obhospodaroval majetok
za 32 925 Kès, horolezecký oddiel za 44 785 Kès, lyiarsky oddiel za
161 899 Kès, turistický oddiel za 17 435 Kès, oddiel ZRTV za 2276 Kès.

Marína uriòáková
Lucia Borsíková
Viktória Pardeková
Lea Makanová
Eva Lofajová
Filip Baík
Barbora Fandáková
Dávid Harmata
Jasmína Mikláová
Michaela Valeková
Jozef uriòák
Veronika robová

m a t r i k y

r o k u

2 0 0 6

Manelstvo uzavreli

z

nastických a akrobatických prvkov za
hudobného sprievodu. eny si rady
zahrali aj volejbal, vybíjanú a futbal.
Pracovníci ved¾ajieho hospodárstva TJ obsluhovali lyiarske vleky,
robili na nich údrbu, dopravovali portové drustvá na výcvik a na súae
a ïalie práce pre rôznych objednávate¾ov.
V roku 1983 si TJ Roháèe znaène
vylepila materiálno-technické podmienky pre portovú èinnos. Boli zakúpené tieto technické zariadenia:
nákladné auto Tatra V3S, ozvuèovacia aparatúra, náhradné diely pre vlastné mechanizmy, 22 kombinéz pre futbalistov, 22 otep¾ovacích súprav pre
lyiarov a ochranný odev pre zamestnancov.
Pracovníci Ved¾ajieho hospodárstva TJ pracovali v zime na obsluhe a
údrbe lyiarskych vlekov a v lete na
výstavbe úèelovej budovy TJ pod Grápou.
Lyiarsky oddiel so ZD organizoval dve oddelenia zjazdového lyovania, jedno oddelenie beeckého lyovania a prípravku pre zjazdové a beecké lyovanie. iaci kolského portového strediska sa zúèastnili letnej
kondiènej prípravy v Borinke. Najlepí
pretekári zjazdového lyovania trénovali na alpskom ¾adovci v Rakúsku.
Beecké oddelenie malo sústredenie
na Zverovke. TJ Roháèe sa stála víazom okresného pohára v zjazdovom
i beeckom lyovaní.
Futbalové drustvá dospelých
i dorastencov sa zhodne umiestnili
v I. triede a na 4. mieste.
Drustvo iakov postúpilo z 2. triedy súae do 1. triedy. Futbalisti s ve¾kým nasadením brigádnièili na výstavbe portového areálu pod Grápou.
Zúèastnili sa tie rehabilitaèného pobytu v termálnom kúpalisku v Diakovciach.
Turistických oddiel sa zúèastnil celoslovenského zrazu turistov na Duchonke, výstupu na Rysy, túr v Roháèoch, noèného prechodu z Oravíc na
Zverovku cez Osobitú, lyiarskeho prechodu Skoruinským pohorím a cyklotúr do Tatier a do Demänovských jaskýò.
Horolezecký oddiel sústreïoval
vetkých horolezcov Oravy. Horolezci
urobili 63 výstupov. 9 èlenov horolezeckého oddielu bolo schopných robi
výstupy V. stupòa obanosti a 4 èlenovia VI. stupòa obanosti.
Odbor ZRTV sa zúèastòoval pravidelných tvrtkových cvièení v telocvièni
ZD. 32 cvièeniek hralo loptové hry
a cvièilo s hudbou na náradí.
Ignác Kuchtiak

V y p í s a n é

Lyiarske portové drustvá, zjazdári i beci sa zúèastòovali celotátnych, celoslovenských i okresných súaí. Zjazdárske drustvo sa v okresnej súai umiestnilo na 1. mieste.
O tento úspech sa zaslúili pretekári:
Mária kvarková, Mária iková, Zuzana Gondová, Miroslav uriòák, Milan Miklá, Duan Mintál, Ján Glut,
Eduard Glut. Beecké drustvo TJ sa
tie umiestnilo v okresnej súai na
1. mieste. V oblasti súaí boli beci
tvrtí. Peter tech získal v oblasti súaí becov 1. miesto a Rudolf uriòák 2. miesto. Na majstrovstvách SSR
obsadila tafeta v zloení Stech, uriòák, Baík 4. miesto.
Vo futbale sa mustvo dospelých
prebojovalo do 1. triedy. Tento postup
znamenal okrem spopularizovania
futbalu aj ve¾ké nadenie Zuberèanov.
Celková konfrontácia s vyspelými
drustvami krajskej súae dopadla
pre Zuberec dobre. Podstatne sa zvýila aj úèas na zápasoch. Futbalové
drustvo dorastu bolo v tabu¾ke 2. triedy na 2. mieste. Rovnako úspené
bolo aj iacke drustvo  úspech si
zaslúil predovetkým výbor futbalového oddielu v zloení: Ján Chovanèák, tefan kerda, Marián Jurina,
Alojz Hudec, Tomá Harmata, Anton
ika, Stanislav Janto¾ák a tréneri:
Karol Hrnèiar, Anton ika, Libor Musil, Viktor Ku¾aník a Ján veláò.
V turistickom oddieli tie nastal
vzostup èinnosti. Osemnás turistov
z TJ Roháèe sa zúèastnilo tvordenného sústredenia vo Vysokých Tatrách. Urobili prechod Ve¾kou Studenou dolinou a vystúpili na Rysy.
Z ïalích podujatí to boli: Prechod cez
hlavný hrebeò Roháèov, prechody
Prosieckou, Kvaèianskou a Juráòovou dolinou, výstup na Kriváò (30 turistov), výstup na Babiu horu (25 turistov). V turistickom oddieli mládee
sa dve nae hliadky stali majstrami
okresu v pretekoch branno-turistickej
zdatnosti.
V horolezeckom oddieli mali aktívni horolezci tyri týdòové sústredenia vo Vysokých Tatrách. Sústredenia
na Popradskom plese sa zúèastnilo
9 horolezcov, na Brnèalovej chate 7,
na Zbojníckej chate 4- a v Bielovodskej doline 3 horolezci. Okrem toho
ete v Roháèoch, Slovenskom raji a
v Porúbke. Horolezci si na svoju èinnos sami zarobili výkovými prácami
na Oravskom hrade. Znaènú èas finanèných prostriedkov odviedli aj do
pokladne telovýchovnej jednoty.
Oddiel ZRTV ien sa kadý tvrtok zúèastòoval cvièení v kolskej telocvièni. Cvièenia pozostávali z gym-
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14.
29.
3.
10.
24.
15.
29.
29.
5.

1.
4.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.

14. 10.
14. 10.
28. 10.
4.11.
11.11.

Rastislav Petrek a Eva Bartoová
Eduard Valek a Zuzana Èerveòová
Richard Anthony Roberts a Mária Prèová
Stanislav Paria a Eva iková
Martin imièák a Lívia Urbanová
Miroslav Filek a Marcela Maèniaková
Peter Benda a Ing. Lýdia Gondová
Martin Prè a Michaela Matejková
Martin Bielopotocký a Hana Horòáèeková,
rod. Krajèovièová
Martin Pilár a Mária Kovalèíková
Peter Hulej a Ivana Hudecová
Ondrej Bielopotocký
a Ing. Adriana Kaèmariková
Martin Kliner a Dana Janèová
Tomá Borsík a Martina Medvecká
Ing. Ján Mochorovský a Ing. Erika robová
Radoslav Slúka a Gabriela Jamborová
Andreas Wilhem Gnann a Anna uffová

3. 1.
16. 1.
16. 1.
5. 2.
14. 2.
12. 3.
2. 6.
1. 9.
9. 10.
10. 10.
23. 10.
8. 11.
23.11.

Jozefa Janotína (1956)
Júliusa uriòáka (1943)
Margitu uffovú, rod. Matitíkovú (1933)
Klementínu Motyèákovú (1921)
Annu Harmatovú (1925)
Petra Fandáka (1925)
Alojza imièáka (1948)
Klementa Matitíka (1946)
Julianu robovú (1958)
Jána Skurèáka (1951)
Jána Magerèáka (1951)
tefana Bajèiho (1912)
Alojza iilu (1947)

19. 8.
9. 9.
30. 9.

Odprevadili sme na poslednej ceste

ivotných jubileí sa doili
95 rokov
85 rokov

15. 9.
12. 8.
21. 8.
8. 10.
19. 10.
80 rokov
2. 2.
9. 2.

Alojz kerda
Frantiek Mat¾ák
Margita Slotková  Poliaková
Emília Kovalèíková
Jozef roba
Ondrej ika
Cecília Fandáková,
rod. veláòová
20. 2. Serafína Chovanèáková
20. 2. Alojz ák
21. 4. Anastázia robová
3. 7. Frantika iková
18. 11. Jozef ika
29.12. Irena Matitíková
75 rokov
5. 4. tefan Kovalèík
29.3. Viliam K¾uchák
1. 4. Elena Borsíková
2. 5. Martin Pilarèík
3. 5. Bernardína Janotínová
26. 6. Cyril Matitík
16. 8. Ján Filek
18. 6. Anna Matysová
3. 8. Anna Hudecová
70 rokov 10. 5. Alojz Ková¾
20. 7. ¼udovít ák
27. 9. Alojz Ku¾aník
4. 10. Mária Borsíková
22. 10. Július Makuliak
22. 11. Ján Vitanovec
60 rokov manelstva
2. 7. veláò Jozef a Anna, rod. Fileková
16.7. Roman Fandák a Cecília, rod. veláòová
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Ako sa
spravova
vo vrchoch
1. Vo vrchoch je kadý rovnakým synom Boím a rovnakým hosom velebnej prírody. Preto je neslunos vo
vrchoch sa deli na spoloèenské triedy.
2. Ná ¾ud pozdravuje nás
úctivo a temer vdy vopred. Na hornej Orave so
slovami: Pochválen Pán
Jei Kristus, na dolnej
Orave zas: Dobrô ráno,
Dobrý deò a pod., pri rozlúèke S Bohom, Dobre sa
mávajte, Ostávajte zdraví
a pod. Naa povinnos je
slune odpoveda a prihovori sa ¾udu. Vo vrchoch
zas neèakajme, kým nás
iný pozdraví. Prejs popri
sebe bez pozdravenia sa
nepatrí.
3. Ná ¾ud nemáme právo
hneï kadeèím pouèova,
alebo chyby mu vytýka.
Na to majú právo len tí, èo
zrejme pre ¾ud pracujú.
4. Po naich vrchoch sme my
Oravci doma, a to znaèí,
aby sme sa oproti inojazyèným hosom chovali naozaj
pohostinsky, prívetivo. No
by doma znaèí i vyzna sa
vo vlastnej domovine, nie
aby nás tu mal cudzí pouèova.
5. Vo vrchoch sa nek¾aje ani
na zlý èas, ani na vrchy
preto, e sme takí slabí
proti nim.
6. Na mieste, kde sme odpoèívali, nenechávajme po
sebe ani kúska papieru
alebo èrepa, ale poskrývajme pod kamene, pod
smrek a pod.
7. Inteligencia èloveka pozná
sa vo vrchoch pod¾a toho,
ako kto vie etri útulòu, jej
zariadenie a po cestách
nevinné zvieratko a útlu
kvetinu.
8. Charakterný èlovek neopustí ani vo vrchoch svoju
spoloènos, a preto volí si
na túru ¾udí, s ktorými
úprimne harmonizuje.
9. Na vrchoch sa ani nefajèí,
ani nerozkrikuje. Máme
právo kadého, kto sa pozabudne, na toto sluným
spôsobom upozorni.
10. Nezabúdajme, e ani najaia kriabaèka po stenách a konèiaroch nie je
niè oproti práci za otèinu
a národ.
ZUBERSKÉ NOVINY - Podroháèsky obèasník  Vydáva Obecný úrad Zuberec  Zodpovedný:
Ing. Marián Jurina  Predseda redakènej rady: Ignác Kuchtiak
 Sadzba: túdio F - Teák, Námestovo  Tlaè: Tlaèiareò Kubík,
Námestovo

ZUBERSKÉ NOVINY
Miestny odbor
Matice slovenskej
v Dolnom Kubín
vydal v roku 1933
kniôèku vo formáte mierne väèom ako modlitebná knika s názvom Orava  turistický sprievodca. Jej zostavovate¾om bol Anton Kocian, ve¾ký vyznávaè turistiky
a okrem iného aj uèite¾ na zuberskej kole.
Pri èítaní opisov krásnych kútov Oravy a pravdae
Roháèov, si môe èitate¾ predstavi ako viedli vtedajie
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chodníky na vrcholky oravských pohorí. Cez polia, okolo
salaov, studnièiek,
potokov, rolí gazdov, èi iných znaèných miest. Turistov po
horách chodilo menej a znaèkovanie aké poznáme dnes,
bolo minimálne. V sprievodcovi je mnoho zaujímavého
z vtedajej Oravy, opísané presvedèivo a úprimne. Preèítajte si z nej aspoò kapitolky Zdravotnícke pravidlá a Ako
sa spravova vo vrchoch.

Nieèo pre turistov

Zdravotnícke pravidlá
1. Do vrchov chodíme osviei sa na
tele i na dui, a zoceli rozum
a vô¾u.
2. Nohy a p¾úca musíme zaèa cvièi
rezkými prechádzkami po ceste
a vàkoch a nie na ve¾kej túre.
3. Do vrchu sa nebeí, nerozpráva,
nefajèí a nepotuuje. To si treba
necha na cestu v dolinu.
4. Od tisícmetrovej výky je vdy
chladnejie. Tu zaèínajú pôsobi
i ultrafialové lúèe slnca, na ktoré

si treba postupne zvyka a nie sa
hneï vyhali na celé hodiny.
5. Pred slnením treba sa namaza
vazelínom a vyh¾ada od¾ahlé
miesto, aby sme sa kadému popod nehy neplietli.
6. Cestou do vrchu pri kadom zadychèaní postojíme, kým sa neutíime. Sadáme len po dvoch troch
hodinách, na väèí oddych.
7. Túru je najkrajie zakonèi a popoludní, aby sme sa mohli niekde

pri potôèku spláknu, umy nohy
a zavèasu si ¾ahnú.
8. Len keï sme dos vypoèinutí
(8 hodín, v zlom èase viac) môeme zaèa novú túru.
9. Na túre nesmieme si pokazi
alúdok, preto pozor na jedlá, najmä na slanú bryndzu, na klobásky, nepi vody na vajcia a nepi
naraz ve¾a intice.
10.Do vrchov nechodíme ani po dåkové, ani po výkové rekordy, ale
po to, èoho nikde nekúpime, po
zdravie!

Cenníky lyiarskych lístkov na sezónu 12/2006  4/2007
ZVEROVKA  SPÁLENÁ
(jednorazový lístok)
Dospelí Deti/ Seniori
Sk
Sk
P  malý
20
20
H 60
30
30
H 130
50
50
Lanovka
100
100
Spoloèný lístok
ZVEROVKA  SPÁLENÁ
ZUBEREC - MILOTÍN
1 hodina
230
2 hodiny
320
3 hodiny
440
Dopoludnia 9.00  12.30 400
Odpoludnia
450
1 deò
580
2 dni
1060
3 dni
1520
4 dni
1940
5 dní
2320
6 dní
2700
7 dní
3040

160
240
300
300
330
400
710
990
1220
1450
1660
1820

Spoloèný lístok
vrátane veèerného lyovania
ZVEROVKA  SPÁLENÁ
ZUBEREC - MILOTÍN
1 deò
750
2 dni
1380
3 dni
1980
4 dni
2500
5 dní
2980
6 dní
3420
7 dní
3800

500
890
1230
1500
1750
1960
2170

ZUBEREC  MILOTÍN
Dospelí Deti/ Seniori
Sk
Sk
Jednorazový P malý
30
25
Jednorazový H 180
60
40
Baby vlek  celodenný
60
1 hodina
200
150

2 hodiny
3 hodiny
Dopoludnia 9.00  12.30
Odpoludnia
1 deò
2 dni
3 dni
4 dni
5 dní
6 dní
7 dní
1 deò + veèer
1 jazda veèer 300 m
1 jazda veèer 1280
1 hodina veèer
2 hodiny veèer
celoveèerný
snowtubing - 1 jazda
na snených kolesách

250
350
320
350
450
850
1250
1600
1850
2200
2400
600
35
60
200
300
350

200
250
250
280
350
550
800
1000
1200
1400
1600
450
30
50
150
230
250
20

Veèerné lyovanie 18.00  21.00 hod.
Deti do 12 rokov, seniori nad 60 rokov
ZUBEREC  JANOVKY
Druh lístka
Dospelí Deti/Seniori
1 deò
450 Sk
350 Sk
2 dni
850 Sk
550 Sk
3 dni
1250 Sk
800 Sk
4 dni
1600 Sk
1000 Sk
5 dni
1850 Sk
1200 Sk
6 dní
2200 Sk
1400 Sk
7 dni
2400 Sk
1600 Sk
4 dni z 5
1700 Sk
1050 Sk
5 dní zo 6
1950 Sk
1100 Sk
5 dní zo 7
2100 Sk
1350 Sk
1 hodina
200 Sk
150 Sk
2 hodiny
250 Sk
200 Sk
4 hodiny
350 Sk
270 Sk
Dopolud. 9.00-12.30
320 Sk
250 Sk
Popolud.12.30-16.00 350 Sk
270 Sk
Od 10.00  16.00
400 Sk
300 Sk
Od 11.00  16.00
375 Sk
275 Sk
Od 13.00  16.00
300 Sk
250 Sk
Veèerný 18.00-21.00
350 Sk
250 Sk

Veèerný 1 hodina
200 Sk 150 Sk
Veèerný 2 hodiny
300 Sk 230 Sk
Jednoraz. Tatrapoma
60 Sk
60 Sk
Jednoraz. Doppelmayr
50 Sk
50 Sk
Dopolud. PFP 9.00-12.30 200 Sk 200 Sk
Popolud. PFP 12.30-16.00 200 Sk 200 Sk
PFP 1 deò
300 Sk 300 Sk
Sezónny
8000 Sk 6000 Sk
Bodový
Bodový
Bodový
Bodový

55 bodov
120 bodov
200 bodov
300 bodov

500 Sk
1000 Sk
1500 Sk
2000 Sk

Ceny sú uvedené v Sk vrátane DPH
Odpoèítanie Dospelí Deti Dospelí Deti
bodov
deò
deò veèer veèer
Tatrapoma 6
Doppelmayr 5
PFP
3

5
4
2

7
6
4

6
5
3

1. Na detský lístok majú nárok deti do 12 rokov
a seniori nad 60 rokov
2. Na regionálnu z¾avu vo výke 50 % z cien
vetkých lístkov majú nárok osoby s trvalým pobytom v obci Zuberec po predloení
obèianskeho preukazu. Platí len pre preukazovanú osobu a jej deti.
3. Zakúpený lístok je neprenosný na inú osobu
a nepredajný mimo predajného miesta.
4. Náhradu za zakúpený lístok prevádzkovate¾
vlekov neposkytuje, pokia¾ bola znemonená prevádzka vlekov výpadkom elektrickej
energie, zhorením poèasia, prípadne inými
okolnosami, ktoré nezapríèinil prevádzkovate¾ vlekov.
5. Pokia¾ obsluha vlekov zistí, e dospelý jazdí
na detský lístok, bude mu odobratý. V prípade vyzvania obsluhou LV je lyiar povinný
preukáza sa platným cestovným lístkom.
6. Prevádzkovate¾ si vyhradzuje právo zmeny
cien lístkov.

