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Goralský klobúčik ostal po rokoch v Zuberci
Krásne počasie, vynikajúca trať a vyše 400 mladých pretekárov,
to bol 43. ročník pretekov O goralský klobúčik v Roháčoch.
Preteky v obrovskom slalome sa mladší), mladší predžiaci a predkonali prvý aprílový víkend. Už tra- žiačky (rok narodenia 2007, 2008)
dične sú to posledné preteky v se- a starší predžiaci a predžiačky (rok
zóne, po všetkých sériách Sloven- narodenia 2005 a 2006).
Trať staval náš tréner Maciej
ského pohára a iných pretekov. Tento rok, a to napriek tomu, že v tento Jankowski. Napriek tomu, že bolo
istý termín sa konali známe detské veľmi teplo, trať bola výborná, tvrdá
preteky v Rakúsku, sa na Spálenej a vydržala taká až po posledného
zišlo po obidva dni vyše 420 prete- pretekára. Nikto zo súťažiacich sa
károv zo Slovenska, Čiech a Poľ- nezranil a k tomu Katka Šrobová s
ska. Kategórie boli „superbaby“ sa- najlepším časom vyhrala (bola rýchmostatne chlapci a samostatne lejšia ako najlepší chlapec), môžedievčatá (rok narodenia 2009 a me celé preteky charakterizovať ako

mimoriadne vydarené.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek podporili
toto podujatie či už finančne alebo osobne,
našim rodičom, bez ktorých by sme to nedali,
trénerovi, chlapom z
techniky, ktorí upravovali trať, Marcelovi a Martinkovi za časomieru a
stredisku Roháče Spálená.
Umiestnenie našich detí:
Lujza Šrobová 23., čas

Víťazka pretekov Goralský klobúčik Katarína Šrobová s trénerom Maciejom Jankowskim
Foto: Slávka Škoríková

Nina Mydliarová na štarte

Foto: Marián Harmata

Kristus svetlo sveta
V Panteóne v Paríži môžeme čítať: Tu
je hrob Napoleona Bonaparte. Na Červenom námestí v Moskve je známe mauzóleum Lenina. Na cintoríne v Arlingtone
v USA je miesto, kde je pochovaný prezident J. F. Kennedy. V Bazilike Božieho hrobu je napísané: Odtiaľ vstal z mŕtvych...
Je to miesto, kde anjel povedal: „Prečo
hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu,
vstal z mŕtvych.“
Na začiatku Veľkonočnej vigílie je v kostole úplná tma, ktorá znázorňuje tmu panujúcu v srdciach ľudí bez Božieho zjavenia. Aká radosť a pocit bezpečia nás ovládne, keď kňaz s paškálom, symbolizujúcim

Krista, osvetlí priestor v kostole so slovami: Kristus svetlo sveta! A my si môžeme
zapáliť svoje sviece, ktoré rozžiaria celý
chrám. Nádherné chvíle!
Ježišovo zmŕtvychvstanie je silnou výzvou prijať Kristovo svetlo a prinášať toto
svetlo iným ľuďom. Do našich rodín, do
práce, do podnikania, škôl, nemocníc, do
ulíc dedín a miest, ale aj na vysokohorské
chodníky...
Prajem Vám nech Svetlo Krista, ktorý
slávne vstal z mŕtvych zaženie tmu a Váš
život prežiari svojím požehnaním.
Vladimír Bolibruch
farský administrátor

47,88 sek., po 1. kole 22., Ondrej Žuffa 14.,
čas 44,11 sek, po 1. kole 4., Krištof Kozaňák
12., čas 43,74 sek., po 1. kole 13., Matej Ťapák 23., čas 42,05 sek, po 1. kole 19., Katka
Šrobová 1. 37,11 sek, po 1. kole 1. Veronika
Šrobová 8., čas 38,39 sek, po 1. kole 6.
Lyžiarsky oddiel TJ Roháče Zuberec

Jar
Prichádza pomaly, no zato isto,
zimu už nahrádza krásny raj listov.
Všade navôkol svet farbami žiari,
zmyslami preniká svieža vôňa jari.
Z očí sa nám stráca bielučký sneh,
aj voda odmŕza, voľný každý breh.
Púčiky kvetov tiež chcú uzrieť svet,
po ľadovej kráse už ani stopy niet.
Lúka sa zelenie, stromy ožívajú,
v zelených korunách hniezda ukrývajú.
Vtáčiky štebocú, slnko nás ohrieva,
v záhrade kvety sú, mamka ich polieva.
Jar si krásu kradne späť do svojej moci,
na dvere už klopú sviatky Veľkej noci.
Erika Jurinová, 9.B
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Uznesenie č. 01/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Zuberec
konaného dňa 09. 03. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Zuberci
A. Berie na vedomie
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Príhovor čestného občana obce
Zuberec vdp. Ludwiga Stegla
4. Informácie starostu obce Zuberec
5. Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
6. Správu o činností komisií za rok
2016
7. Plán investičnej výstavby v roku
2017

b)

c)

B. Schvaľuje
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva s doplnkami
2. Návrhovú komisiu v zložení Ing.
Vladimír Žák a Daniela Žuffová
C. Súhlasí
1. Obecné zastupiteľstvo obce Zuberec, v súvislosti s účasťou obce
Zuberec na základnom imaní obchodnej spoločnosti PRIMULA,
s.r.o., so sídlom Zuberec 373, PSČ:
027 32, IČO: 31 603 521 (ďalej len
„PRIMULA, s.r.o.“), týmto:
a) súhlasí s udelením súhlasu starostovi obce Zuberec – p. Ing. Vladimírovi Šiskovi, nový súhlas (mení
súhlas daný mu v minulosti) na to,
aby v mene obce Zuberec, ako
spoločníka PRIMULA, s.r.o. prijal
rozhodnutie, v dôsledku ktorého
schváli prevod vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam nachádzajúcim
sa v k. ú. a obci Zuberec, zapísaným na LV č. 3509 - pozemku KNC parc. č. 1604, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 264 m2 a
stavby – chata „Primula“ so súp. č.
373, postavenej na uvedenom pozemku a tiež k hnuteľnému majet-

d)
2.

ku, a to v prospech akejkoľvek tretej osoby, ktorá ponúkne kúpnu
cenu minimálne na úrovni 300 000
eur.
súhlasí, aby v prípade prevodu
vlastníckeho práva podľa bodu 1.,
boli z kúpnej ceny inkasovanej za
predaj nehnuteľností a hnuteľných
vecí uspokojení všetci veritelia
PRIMULA, s.r.o., t. j. aby boli týmto spôsobom uspokojené aj pohľadávky obce Zuberec voči PRIMULA, s.r.o. a
súhlasí, aby starosta obce Zuberec – p. Ing. Vladimír Šiska, v mene
obce Zuberec, ako spoločníka PRIMULA, s.r.o. vykonal všetky úkony/prijal rozhodnutia, na základe
ktorých budú, čo najvhodnejším
spôsobom a v čo najväčšej miere
uspokojené pohľadávky spoločníkov PRIMULA s.r.o.
súhlasí so znížením základného
imania obchodnej spoločnosti PRIMULA, s.r.o.
So zámerom Daniela Hricka a Zdena Sviteka na prístavbu Pizzérie
UNO v Zuberci

D. Ukladá
1. Obecnému úradu a ostatným kontrolovaným subjektom, Základnej
škole s Materskou školou v Zuberci a Múzeu oravskej dediny, prijať
nápravné opatrenia k zisteniam
hlavného kontrolóra obce. Termín:
do 30.06.2017
2. Obecnému úradu a zástupcovi starostu obce zabezpečiť prejednanie
a návrh dopravy pre autobusovú
dopravu. Termín: do 30.06.2017
V Zuberci, dňa 17. 03. 2017
Ing. Vladimír Šiška
starosta obce Zuberec

Uznesenie č. 02/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Zuberec
konaného dňa 27. 03. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Zuberci
A. Berie na vedomie
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Návrh zámerov na realizáciu protipovodňových opatrení na brehoch
prechádzajúcich obcou Zuberec a
riešenia zabezpečenia kompostérov do domácností na BRO z Operačného programu Kvalita životného prostredia
B. Schvaľuje
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva s doplnkom
2. Návrhovú komisiu v zložení Mgr.
Lucia Šrobová Lexmann a Ing. Juraj Majerčák
3. a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
výzvy OPKZP-PO4-SC431-201719, na realizáciu projektu „Prestavba Obecného úradu a KD - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 289 v Zuberci“, ktorý

bude realizovaný obcou Zuberec,
b) zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových oprávnených výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami pomoci. Ide o
spoluúčasť na projekte vo výške
5 %. Celková suma spolufinancovania vo výške 26566,78 €.
C. Ruší
1. Bod C2 uznesenia č. 01/2017, zo
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zuberec konaného dňa
09. 03. 2017
V Zuberci, dňa 28. 03. 2017
Ing. Vladimír Šiška
starosta obce Zuberec
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Hasičské tablo
Posledných pár mesiacov hasiči intenzívne zbierali nielen v
našej obci fotografie a informácie
o súčasných hasičoch, ale aj hasičoch, ktorí naše rady navždy
opustili. Táto iniciatíva vznikla v
hlavách hasičov ako reakcia na
myšlienku zozbierania a archivovania fotografií a údajov o hasičoch, ktorí stáli pri samotnom založení Dobrovoľného hasičského
spolku v Zuberci v roku 1925, ako
aj v celej histórii hasičstva v Zuberci.
Chcem sa zvlášť poďakovať
Ondrejovi Šiškovi st., ktorý nám
veľmi pomohol pri identifikácii hasičov na starých fotkách, ako aj
pri spracovaní databázy hasičov,
zvlášť zo začiatku hasičstva v Zuberci. Tiež chcem poďakovať Miroslavovi Šimičákovi a ďalším hasičom, ktorí sa do tejto aktivity za-

pojili a pomohli tak zozbierať archívne materiály o hasičoch v Zuberci.
Výsledkom tejto aktivity sú
priebežne dopĺňané tablá hasičov,
ktoré sú umiestnené v hasičskej
zbrojnici v Zuberci. Teší ma, že sa
nám darí tieto materiály s pomocou ľudí z našej obce postupne
zhromažďovať, za čo chcem
zvlášť poďakovať rodinám hasičov, ale aj ostatným ľuďom za ich
ochotu a ústretovosť pri hľadaní
a zbieraní týchto cenných fotografických materiálov.
Chcem požiadať ľudí, ktorých
sme ešte nestihli osloviť a majú k
dispozícii fotografie hasičov, ako
aj fotografie z činnosti hasičov,
aby nám tieto poskytli na digitálne spracovanie. Po ich spracovaní všetky fotky vrátime späť.
Pavol Šroba

Investičná výstavba v obci
v roku 2017
Inžinierske siete IBV Zuberec
Hrady za Milotínom, SO-06 vonkajší vodovod: Projekt rieši rozšírenie vodovodu pre obytný súbor rodinných domov ulíc Školská a Pod
vrškami. Riešený je pre 74 rodinných domov. Z celkovej dĺžky 1079
m sa v roku 2015 realizovalo potrubie v dĺžke 553 m. Z Environmentálneho fondu nám bola na rok 2017
schválená dotácia vo výške
71 989 €. Celkové náklady na dobudovanie vetvy v dĺžke 425 m
predstavujú sumu 75 778,26 €.
Naša spoluúčať bude 3 788,90 €.
Inžinierske siete IBV Zuberec
Hrady za Milotínom, SO-07 vonkajšia splašková kanalizácia:
Projekt rieši rozšírenie splaškovej
kanalizácie pre obytný súbor 74 rodinných domov v lokalite Hrady.
Stavebný objekt SO 07 vonkajšia
splašková kanalizácia bude v celom
rozsahu vybudovaný z kanalizačných rúr PP DN 300. Z celkovej dĺžky hlavného zberača 1046 m sa
v investícii Oravskej vodárenskej
spoločnosti realizovalo 556 m. Na
Environmentálnom fonde máme
žiadosť o finančnú podporu vo výške 178 627 € na dobudovanie kanalizácie v dĺžke 426 m. Celkové
náklady na projekt predstavujú
sumu 188 028,46 €.
Denný stacionár Zuberec: Projekt rieši využitie voľných priestorov
na II. nadzemnom podlaží v prístavbe Materskej školy v Zuberci. Nevyhnutnou rekonštrukciou a stavebnými úpravami chceme umožniť
v obci poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári ambulantnou formou. Na prízemí pristúpime
k výmene vstupných dverí a osadeniu schodiskovej sedačky pre
presun imobilných klientov. Na
II. nadzemnom podlaží bude vytvo-

rené zázemie pre personál, výdajňa stravy, jedálenský priestor, osadená výlevka, vytvorené WC pre
imobilných a oddelené zariadenia
(muži, ženy) osobnej hygieny pre
klientov stacionára. Hlavnú časť
stacionára bude tvoriť spoločenská
a oddychová miestnosť. Energie
a vykurovanie budú riešené zo stávajúcich rozvodov budovy. Predpokladaná výška investície je
28 221,31 €. Projektové riešenie
odsúhlasil Regionálny úrad verejného zdravotníctva. V prípade realizácie budúci prevádzkovateľ Spišská katolícka charita prisľúbila spoluúčasť formou realizácie schodolezu, teda cca 5000 € a taktiež bude
znášať prevádzkové náklady.
Zberný dvor Zuberec: V súlade s územným plánom obec pristúpila k riešeniu problematiky zberu
na území obce formou realizácie
zberného dvoru. Jeho situovanie je
nad stavebninami Josu, v blízkosti
Roľníckeho podielníckeho družstva
v Zuberci. Tvorí ho uzatvorený oplotený areál so spevnenou plochou,
na ktorej budú situované objekty –
garáž, sklad, kancelársky kontajner,
suché WC a cestná váha. Na spevnenej ploche budú umiestnené
mobilné uzatvoriteľné kontajnery
pre skladovanie odpadov podľa druhov. Prístup do areálu je plánovaný od RPD, výjazd bude v spodnej
časti dvora. Na zberný dvor bolo
vydané územné rozhodnutie pod
číslom 246/2016-25Z zo dňa
03.10.2016 obcou Habovka. V súčasnosti sa dokončuje projektová
dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia. Rozbehnuté sú
podania na Pozemkovom úrade
v Námestove pre súhlas s vyňatím
pôdy a vodoprávne konanie pre
(Pokračovanie na 3. str.)
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Výzva polície!

Nedajte šancu bytovým zlodejom a podvodníkom
Trestný čin krádeže vlámaním do bytov je jedným z trestných činov, ktorého obeťou sa môže
stať každý z nás. Tento náhly vpád do nášho súkromia a následná strata bezpečia domova, je pre všetkých členov
rodiny napadnutého objektu veľmi traumatická. Zlodeji využívajú
nepozornosť, neopatrnosť majiteľov a veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené objekty. Veľa ľudí na kratší alebo dlhší čas opúšťa
svoje príbytky, čo je ideálnym obdobím pre bytových vlamačov.
Ochrana nášho majetku pred trestnou činnosťou často závisí na
dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel:
– Aj keď sú osoby v byte alebo na – Nikdy nenechávať kľúče na tzv.
záhrade – vždy mať zamknuté
„bezpečných miestach“ (pod rovchodové dvere, resp. bránku do
hožkou, v kvetináči atď).
dvora, zatvorené okná (najmä – Využívajte osvedčených panorav pivniciach, na prízemí a v podmatických priezorov – „kukátko“,
kroví), kto chce k vám prísť na
ktoré umožnia vidieť celý vonkajnávštevu – zazvoní.
ší priestor a premyslieť si, či zvo– Kvalitné vstupné bezpečnostné
niacemu otvoriť, v žiadnom prípadvere a zámok v kombinácii
de neotvárať dvere a nevpúšťať
s ďalšími zabezpečovacími
do bytu osoby, ktoré nepoznáte,
prostriedkami, napr. bezpečnostnaučiť tejto zásade svoje deti
né závory, bezpečnostné retiaza starých rodičov.
ky, poistky dverových závesov, – Neuschovávať väčšie finančné
spevnené zárubne.
obnosy a cennosti doma, bez– Na prízemí si namontovať mreže
pečnejšie budú v banke.
a bezpečnostné fólie na okná, – Dbať na dobrú viditeľnosť vstupu
balkóny a loggie.
do domu bez kríkov a hustého

Investičná výstavba v obci...
(Dokončenie z 2. strany)

povolenie na dažďovú kanalizáciu
na Okresnom úrade v Tvrdošíne,
štátna vodná správa.
Prestavba obecného úradu a
kultúrneho domu – zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č. 289 v Zuberci: Budova
obecného úradu a kultúrneho domu
od začiatku užívania v roku 1961
neprešla žiadnou rozsiahlejšou rekonštrukciu. Čiastkové opravy a obnovy, elektroinštalácie, povrchov či
sociálnych zariadení sa ukazujú nedostatočné vo vzťahu k potrebám
tejto budovy ako objektu, kde sa
konajú časté kultúrne aktivity
a stretnutia. Nevyhovuje už požiadavkám potrebným pri zabezpečovaní týchto podujatí a chodu obecného úradu. Pripravená projektová
dokumentácia rieši nielen čiastočnú prestavbu, prístavbu a obnovu
tejto budovy, ale taktiež uvažuje aj
so znížením energetickej náročnosti tohto rozsiahleho zariadenia, ktoré je v súčasnosti značne finančne
náročné. S projektom vo výške
553 193,01 € sa uchádzame o finančný príspevok zo štrukturálnych
fondov európskej únie v rámci výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
Spoluúčasť obce tvorí výšku 5 %
z celkových oprávnených nákladov
projektu.
Dom smútku Zuberec: Problematické manipulovanie s truhlou pri
vkladaní do chladničky a malý
priestor obradnej miestnosti sme
zadali projekčne riešiť projektantovi formou prístavby a stavebných
úprav tejto budovy. Navrhujeme
doplniť do projektu presklený kata-

falk s chladením v obradnej sieni.
Obradná miestnosť sa rozšíri v rozsahu terajšieho pôdorysu stavby,
prístavba zahrnie technické miestnosti a sklady. Z Ministerstva financií Slovenskej republiky sa na predmetný účel poskytla dotácia vo výška 10 000 € s použitím prostriedkov najneskôr do konca roku 2018.
V súčasnosti sa dopracováva projektová dokumentácia, na základe
ktorej pristúpime k realizácii.
Multifunkčný objekt Zuberec –
Brestová: Pre obsluhu a prevádzku novootvorenej Brestovskej jaskyne sa na pozícii dočasných verejných WC na poľane Brestová
uvažuje s dvojpodlažným multifunkčným murovaným objektom.
Bude slúžiť ako informačné centrum, a tiež ako verejné sociálne
zariadenie pre hostí a návštevníkov.
Parkovacie plochy sú uvažované
v blízkosti amfiteátra, prístup je po
vybudovanom náučnom chodníku.
Podkrovie je riešené ako jeden
priestor cez vonkajšie schodisko.
Na prízemí bude kancelária, denná miestnosť, sklad, zariadenie
osobnej hygieny pre zamestnancov,
sklad pre upratovačku a zariadenie
osobnej hygieny pre návštevníkov.
Objekt bude odkanalizovaný do
žumpy, napojený na areálový rozvod vody v MOD. Taktiež bude napojený na elektrický rozvod skanzenu s elektrickým vykurovaním.
Predpokladané náklady sú
166 930,64 €. V spolupráci so Správou slovenských jaskýň sa v závere roku chceme uchádzať o finančný príspevok na realizáciu tohto
projektu.
Ing. Jozef Valek

porastu.
– Nezatemňovať okná bytu roletami – dávate tým na vedomie, že
nie ste doma.
– Pokiaľ sa presťahujete do nového bytu, ihneď vymeňte zámky
dverí.
– Uvádzajte na zvončeky, schránky a dvere svoje priezvisko
v množnom čísle a bez titulov,
láka to zlodejov.
– Byt zatvárajte a zamykajte vždy,
aj keď si odskočíte k susedom,
do pivnice, alebo vysypať smeti.
– Veľmi dôležité je mať dobré vzťahy so susedmi. Je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či dom, počas neprítomnosti aby pravidelne vyberali
poštovú schránku a občas kontrolovali byt. Oni môžu dohliadať
na vašu bezpečnosť rovnako,
ako vy môžete pomôcť chrániť
ich. Požiadajte ich o telefónne
čísla domov, do zamestnania a
majte ich vždy po ruke. Ak ste
niečo videli, čo vás znepokojilo,
porozprávajte sa s nimi. Ak máte
podozrenie zo spáchania priestupku alebo trestného činu,
oznámte to polícii prostredníctvom telefónneho čísla 158. Vám
podozrivé správanie osôb a pohyb motorových vozidiel pokiaľ
máte možnosť zaregistrujte
záznamovým zariadením (kamera, fotoaparát, mobil ....)

–

–

–

–

–

Čo robiť pri vlámaní do bytu
alebo domu?
Ak zistíte pri vstupe do bytu alebo domu akékoľvek známky vlámania (páchateľ môže byť ešte
na mieste činu), okamžite privolajte pomoc polície (telefonicky,
osobne alebo za pomoci ostatných rodinných príslušníkov či
priateľov) a nevstupujte do bytu,
aby ste nezničili stopy zanechané páchateľom.
Ak do vykradnutého bytu predsa
len vstúpite, ničoho sa nedotýkajte, s ničím nemanipulujte, nič nepremiestňujte, aby si výjazdová
skupina polície mohla urobiť čo
najlepší obraz o páchateľovi
a jeho činnosti na mieste.
Je potrebné si uvedomiť, že výjazdová skupina sa vo vašom
byte nevyzná, preto by ste mali
byť sprievodcom tejto skupiny,
najmä preto, že byt alebo dom
najlepšie poznáte a môžete políciu upozorniť napr. na všetky
veci, ktoré nie sú na svojom mieste, s ktorými bolo manipulované
a pod.
Vždy je potrebné urobiť si úplný
a z hľadiska popisu vecí presný
zoznam všetkého, čo vám bolo
ukradnuté a tiež všetkých škôd,
ktoré vám boli spôsobené v byte
alebo rodinnom dome.
Ak vám boli odcudzené kreditné
karty, šekové či vkladné knižky,
alebo cenné papiere, je nutné

o tom informovať okrem polície aj
banku, alebo iné peňažné inštitúcie, u ktorých máte tieto cenné
papiere vedené. Zablokovanie
konta proti manipulácii páchateľom musí byť vaším prvoradým
záujmom.
– Pri ukradnutí ostatných dôležitých dokladov, ako sú pasy, občianske preukazy a pod. je potrebné ihneď nahlásiť príslušným
úradom ich odcudzenie.
– Dôležitým opatrením pri vlámaní
do bytu (domu) je byt alebo dom
znova dôkladne zabezpečiť.

–
–

–

–
–
–

–
–

–
–

–

Ako sa nestať obeťou
podvodníkov!
Buďte opatrní a pozorní pri vstupe do domu, bytu.
Bez konzultácie nepodpisujte
dôležité dokumenty, napr. prevod
bytu, domu, chaty, alebo na poskytnutie peňažných pôžičiek
Nedôverujte zdanlivo nevinným
požiadavkám osôb ako je prosba o pohár vody, možnosť zatelefonovať si, pomoc pri nevoľnosti
apod.
Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie alebo odvoz od
ľudí, ktorých nepoznáte
Nevstupujte do výťahu s neznámou osobou, počkajte si na
prázdny výťah.
Nikdy neotvárajte dvere, ak neviete kto je za nimi, ak napr. čakáte na cudzieho človeka, napr.
osobu reagujúcu na inzerát
a pod., požiadajte niekoho z blízkych, alebo priateľov, aby bol
s vami doma.
V spoločnosti sa nechváľte cennými vecami, úsporami.
Vyhýbajte sa styku s rôznymi
podomovými predajcami, ktorí
ponúkajú zdanlivo lacný tovar –
zvyčajne ide o podvodníkov.
Vyvarujte sa vyberať peniaze
a cennosti v prítomnosti neznámych osôb.
Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov pracovníkov elektrární,
plynární, domovej správy.
Nedajte sa nachytať na nič, čo
znie až príliš dobre – vysoké zisky za vložené peniaze, fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové služby, rôzne preplatky a atď.
Pri každom podozrení vždy čo aj
anonymne treba vyrozumieť políciu na telefónnom čísle 158.
Každá dobrá informácia pomôže
polícií včas zasiahnuť a odhaliť
páchateľa. Ak zlodejom a podvodníkom nedáme šancu správnou prevenciou, bude to mať za
následok to, že spoločnosť
a hlavne občan sa budú cítiť bezpečne, čo bude mať vplyv hlavne na kvalitu nášho života.
por. Mgr. Tibor Šándor
Preventista OR PZ v D. Kubíne
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Plánovaný projekt v rámci cezhraničnej spolupráce
Múzeum oravskej dediny, ako
jeden z partnerov múzea v Zubrzycy Gornej v Poľsku, sa zapojilo do
spolupráce pri príprave projektu
s názvom „Pri dedinskej ceste
– v tempe práce historických priemyselných tovární a remeselných
dielní“.
Za týmto účelom bolo vytipovaných päť objektov na rekonštrukciu
– mlyn, lisovňa oleja a šoltýsky dom
z Novoti, valcha z Lomnej a mangeľ z Veličnej. V týchto objektoch
bude po rekonštrukcii inštalovaná
expozícia venovaná výrobným procesom a priestor pre programy
a demonštráciu týchto procesov
návštevníkom. V mlyne plánujeme
upraviť vodné náhony a zrekonštruovať ráštudňu, čo nám umožní predstaviť proces pôvodnej technológie
mletia obilia. Vo valche je potrebné
úplne vymeniť náhony, hnacie koleso s hriadeľom a kadlub kde sa

súkno ubíjalo. Na lisovni oleja,
dome z Novoti a mangli z Veličnej
bude vymenená šindľová krytina.
Rekonštrukcia vybraných objektov
umožní ich prezentačné využitie
formou kvalitnejšej expozície, ktorá návštevníkom sprostredkuje informácie o tradičných pracovných
a výrobných postupoch v rámci domácej a remeselnej výroby tkanín
a príbuzných produktov, ktoré boli
v minulosti neodmysliteľnou súčasťou života na dedine. V rámci projektu sú plánované aj prezentačné
programy ako súkenná a plátenná
nedeľa, v ktorých sa budú účinkovať folklórne kolektívy s programom
zameraným na predstavenie súkenných a plátenných odevov na
slovenskej a poľskej strane Oravy.
Projekt je schválený a postupne bude procesne realizovaný
s cieľom ukončenia v októbri budúceho roku. Čaká nás ešte veľa

Náhon v mlyne je treba vymeniť

práce, ale veríme, že sa všetko
stihne a budeme môcť obohatiť
expozičnú a programovú ponuku

Baránok
Prvá informácia v knihe Genezis, čo sa týka výrobnej činnosti človeka po vyhnaní z raja je: Ábel bol
pastier oviec, Kain roľník. Prvá činnosť, ktorá je pomenovaná v tejto
knihe, ktorá popisuje dejiny stvorenia a dejiny židov je pastier. Až potom je roľník. Prvý dar, ktorý človek
dal Bohu bola z poľných plodín (Kainova) a hneď druhá bola Ábelova
prvotina zo svojich oviec, z tých naj-

mácie ovčieho mäsa ako aj produktov chovu oviec, ale aj samotnej
práce okolo oviec. Zohnať dnes zamestnanca ku ovciam je neskutočný problém a zo Zuberca nepracoval človek pri ovciach, čo len ja pamätám dobrých 40 rokov. Pritom
bez oviec by možno ani Zuberec
nebol. Horské oblasti sa začali využívať práve na základe valašského práva. Valasi sa do horských oblastí sťahovali už v 13. storočí a v 15. storočí. Osídľovanie trvalo okolo 300
rokov. Valasi sú potomkovia talianskych pastierov
tzv. Vlacho-Romani a odvodzujú svoj pôvod od Rimanov. Valasi žili slobodne vysoko v horách odrezaní od civilizácie. Žili
v drsných podmienkach
Karpát (aj Západné Tatry
ešte v 19. storočí volali
Karpatské pohorie) a vždy
sa spoliehali na vlastné
sily. Krásny poznatok, aký
to rozdiel v nazeraní na slovo valach ako nejakého
hlupáka, ktorý sa nehodí už
na nijakú inú robotu. S príchodom valachov sa na
Slovensku rozšírilo salašníctvo. Horské salašníctvo
je zviazané s pastierskymi
Jozef Matištík (1913), salašný gazda v roku kultúrami z oblasti Balká1958
nu. Hôľne hospodárstvo vo
tučnejších. Na Kainovu však Pán vysokohorských polohách má mnonezhliadol, ale zhliadol na Ábelovu. ho spoločného s hospodárením
Zaujímavé, najmä z pohľadu ak v alpských krajinách najmä v Neto budeme brať doslovne. Nechcem mecku a Rakúsku. Nakoniec aj
to rozoberať teologicky. Chce sa mi v zuberskej kronike je napísané, že
povedať, aký úžasný poklad máme valasi sa usadili na sútoku studev chotári, prvý dar, ktorý prijal Boh ného potoka pod vrchom Biel a deod človeka. Aké kontraproduktívne dinu pomenovali Podbiel. V roku
k skutočnosti, ktorú zažívame na 1588 je prvýkrát spomínaný ZubeSlovensku. Úplne inak ako Boh. rec a v roku 1593 je spomínaná ako
Slováci tento dar už dlhé roky od- valaská dedina. Sme teda potommietajú. Jednak z pohľadu konzu- kovia valachov. A tak pohrdlivo sa

o tomto povolaní vyjadrujeme. Nakoniec Boh v Biblii sa často porovnáva s dobrým pastierom a pritom
i vtedy boli vychytenejšie profesie.
Keď Zuberec vypálili a Juraj Thurzo poveril Jakuba Barana, aby obnovil Zuberec poslal ho s piatimi valachmi. Prvé poddanské dávky, ktoré odovzdávali boli štyri jahňatá za
usadlosť. V tom čase mali chovať
300 oviec. V roku 1870 na území
Slovenska pripadalo na jedného
obyvateľa jedna ovca alebo koza.
Ak by sme ten pomer mali zachovať v Zuberci by malo byť okolo
1800 oviec. Pred dvoma rokmi sme
ich mali 1000 dnes už len 600. Teraz je na Slovensku už len jedna
ovca na 17 obyvateľov. Ovce boli
prítomné v celom živote ľudí a sú
istým spôsobom prítomné aj dnes.
Vezmite si čím sa dnešní Slováci,
ale aj my tu pýšime v rámci turizmu. Halušky, bryndza, oštiepok, žinčica, kroj, píšťalka, fujara, pastierska taška, zvonce, spiežovce, piesne, tanec. Bez oviec by nebolo čo
ponúknuť. Kde sa všetko stratilo.
Kde sa podela hrdosť na to všetko,
čím žili naši predkovia. Tak sme sa
zbláznili do všetkého dobrého, čo
priniesla naša doba, že prácu pri
ovciach považujeme za niečo ponižujúce. A pritom koľko hrdosti
a slobody, tvorivosti je spojené
s týmto povolaním. Ovce a baránok
sú však prítomné aj v našom duchovnom živote. Bibliou sa neustále tiahne obetovanie baránka Bohu.
Už spomínaný Ábel, pri obetovaní
Izáka sa Boh nakoniec uspokojí
s baranom zachytenom v kroví. Pri
vyslobodzovaní Egypťanov zakladá
tradíciu veľkonočného baránka, aby
pri desiatej egyptskej rane uchránil
Izraelitov od smrti, keď krvou baránka natierajú veraje dverí. Izaiáš
v proroctvách prirovnáva Ježiša
k baránkovi. Pritom i vtedy mali

múzea pre poučenie a spokojnosť
návštevníkov.
Text a foto: Richard Janoštín
množstvo iných domácich zvierat,
ktoré boli určite zaujímavejšie a mali
vyššiu hodnotu. Toto bezvýznamné
zvieratko je teda s nami spojené
viac ako si chceme pripustiť. Žiaľ,
vytráca sa z nášho života. Občas
rozmýšľam, či budúce generácie
budú ešte rozumieť Biblii a pojmu
veľkonočný baránok. Ovčiarstvo na
Slovensku po pár rokoch stabilizácie stavov opäť zaznamenalo pokles a mnohé chovy boli zrušené.
Ovce ešte ako tak profitujú tam, kde
prežíva čierna práca, čierny predaj.
Inak je táto činnosť stratová. Ceny
sú nízke. Ľudia občas aj ocenia ovčie dobroty, ale tú lopotu okolo toho
veľmi oceniť nechcú. Je často naozaj zaujímavé sledovať ako vieme
zaplatiť všelijaké dovozové haraburdy, ale máme problém s domácimi
dobrotami. Asi to súvisí s tým, že
čo máme doma od mamy sa nám
zdá, že je to všedné a zadarmo.
Akosi preto domáce má byť tak trochu zadarmo a chceme byť in a tak
je treba dovoz. Iba 39 % vlastných
potravín na pulte nemá ani jedna
európska krajina. Už niekoľko rokov
zvažujeme ukončiť chov oviec.
Sponzorujeme ovce ako obecný
úrad futbalistov. Strata ročne je
takmer 70 000 eur. Pomôžte nám.
Oceňte prácu ľudí okolo oviec. Nehanbite sa prísť medzi nás. Namiesto sladkého barančeka obliateho polevou, dajte si jemné mäsko
barančeka a miesto poľských syrov
a bryndze, dajte si slovenskú. Možno bude o čosi drahšia, ale určite
lepšia, lebo nie krstená kravským
mliekom alebo rastlinným olejom.
Nakoniec, keďže budeme slovo
baránok v období veľkonočných
obradov počúvať často, prajem
Vám, aby ste pochopili o čo tam ide
a aby Vám to prinieslo vyslobodenie a ochranu, ako tomu bolo veľakrát v dejinách Židov.
Marián Železník
foto z archívu obce
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TOMU NEROZUMIEM
alebo

Krátke zamyslenie pred veľkonočnou spoveďou
Keď som pred pár týždňami zbadala, že kontajnery na separovaný
odpad v našej obci sú vyprázdnené, spomenula som si na krabicu s
vytriedenými novinami a o dva dni
som ju išla vyniesť.
Aké však bolo moje prekvapenie, keď som zistila, že kontajner je
už plný. Na prvý pohľad dobrá správa – separujeme. Keď som však
nazrela do kontajnera – iné prekvapenie. V zbernej nádobe na papier
boli napchaté tetrapakové obaly,
5-litrová plastová nádoba, zo dve
vrecia s komunálnym odpadom
a pod tým veľké prázdne papierové krabice, ktoré zaberali viac ako
tretinu kapacity.
Tak tomu nerozumiem! Nerozumiem tomu, že niekto sa natrápi
s tým, aby do kontajnera vtrepal veľkú krabicu a zmenšil jeho objem,
keď jej zloženie na plocho by mu
trvalo približne pol minúty. Nerozumiem tomu, že niekto do nádoby na
papier odnesie komunálny odpad,
na ktorý má pred domom nádobu,
či odpad, ktorý sa dá separovať.
Nerozumiem tomu, že niekto ani
trochu nepomyslí na to, že pripravuje nepríjemnú robotu pre ľudí, ktorí musia tú nádobu vyprázdňovať.
Nerozumiem tomu, že niekto takto
bezohľadne znemožní ostatným
umiestniť odpad tam, kam patrí.
Nerozumiem ani tomu, keď
z romanticky stúpajúceho dymu
z komínov našich domčekov zacítim zápach gumy, plastov a ktovie
čoho ešte.
A priznám sa, nerozumiem ani
tomu, čo vidím, keď sa pozriem

z mosta uprostred dediny do potoka. Nevdojak si vtedy spomeniem
na pieseň o rieke Bečve, do ktorej
obyvatelia jedného mesta hádžu
duše aj telá od traktorov. Tie by sa
do úzkeho koryta nášho potoka našťastie nevošli. Ale naozaj nerozumiem tomu, že niekto je schopný
hodiť vrece s odpadom do potoka,
do životodarnej vody a vôbec ho
nezaujíma, čo sa s ním ďalej stane
a komu znepríjemní život.
Koľkokrát si povzdychneme,
keď počujeme o prírodných katastrofách, že príroda sa úplne
zbláznila. Nuž, netreba sa jej čudovať, keď jej svojim spôsobom života nakladáme neúmerné záťaže.
Koľkokrát si povzdychneme nad
ľuďmi, ktorí podľahli rakovine. Aj sa
pomodlíme za spásu ich duše ale
nenapadne nás, že aj kvôli nášmu
nezodpovednému správanou dýchali, pili a jedli to, čo sme pomohli
otráviť.
Po birmovke v našej farnosti
v roku 2009 dostal otec biskup Tondra od birmovancov otázku, či je
hriech, keď vynášame odpad na
čierne skládky. V krátkosti popísal
život v minulosti, keď prakticky neexistoval nelikvidovateľný odpad –
čo sa dalo použiť znova, použilo sa,
čo mohlo zhniť išlo na hnoj a následne dodalo živiny pôde, čo sa
dalo spáliť, spálilo sa. Keďže dnes
je situácia iná, musíme k odpadu
pristupovať zodpovedne, aby sme
si nezamorili krajinu. „A preto ÁNO,
je to hriech, keď s odpadom nakladáme tak, ako sa nemá“, dodal na
záver.

Naozaj, doba sa zmenila... a my
sme ešte nepochopili, že aj my
musíme zmeniť svoj prístup. Sme
ďaleko za krajinami, ktoré separovali odpad už pred 30-timi a viac
rokmi. Možno preto, že „doba odpadová“ na nás zaútočila nedávno
a bez prípravy. Mnohí si pamätáme
časy, keď v domácnosti bola jedna
igelitová taška, ktorá sa po každom
použití vyumývala a odložila. Dnes
by sme nimi mohli plniť periny. Prvé
pet – fľaše sa u nás objavili v roku
1990 a odvtedy sme nimi zahádzaní. Nemáme, tak ako v mnohých
krajinách ani „bezobalové“ obchody, kde by nám tovar navážili a naliali do vlastných a nie jednorazových obalov. Obaly a odpady každého druhu sa stali našou každodennosťou a my často podliehame
dojmu, že keď niečo zlikvidujeme
tak, aby sme to nemali na očiach,
je to v poriadku. Správame sa podobne, ako keby sme si odpadkový kôš vysypali pod posteľ alebo do
pivnice a mysleli si, že je to v poriadku. Málo si uvedomujeme, že
nesprávne likvidovaný odpad sa
neprejaví tak rýchlo, ako ten pod
posteľou, ale postupne otravuje
vzduch, vodu i pôdu – zdroje, na
ktorých sme závislí my aj naše deti
a vnúčatá. Ak im chceme zanechať
krajinu použiteľnú, tak ako ju zanechali nám naši otcovia, je dôležitý
prístup každého z nás.
Svätý otec František vydal pred
dvomi rokmi encylkliku „Laudato si“
(„Buď pochválený“ˇ) o starostlivosti o náš spoločný domov. Encykliky
sú pápežské listy určené celej

Cirkvi a ľuďom dobrej vôle, ktoré sa
zaoberajú najvážnejšími problémami dneška vo svetle evanjelia a tradície Cirkvi. V úvode tejto encykliky Sv. otec cituje „Chválospev stvorenia“ sv. Františka z Asissi: „Buď
pochválený, môj Pane, za našu
sestru, matku zem, ktorá nás živí a
stará sa o nás a vydáva rozličné
plody s pestrofarebnými kvetmi i trávu.“ Pokračuje: “Táto sestra protestuje proti zlu, ktoré jej spôsobujeme nezodpovedným používaním
a zneužívaním dobier, ktoré do nej
vložil Boh. Vyrastali sme s myšlienkou, že sme jej vlastníkmi a vládcami, oprávnenými na jej drancovanie. Násilie, ktoré je v ľudskom
srdci zranenom hriechom, sa prejavuje aj v príznakoch choroby, ktorú vnímame v pôde, vo vode, vo
vzduchu a v živých bytostiach. Preto medzi najopustenejšími a najviac
zneužívanými úbožiakmi je naša
sužovaná a devastovaná zem, ktorá „vzdychá a zvíja sa v pôrodných
bolestiach“. Zabúdame, že aj my
sami sme zemou. Naše telo je zložené z prvkov planéty; jej vzduch
dýchame a jej voda nás oživuje
a občerstvuje.“
Keď si budeme dávať predsavzatia po veľkonočnej spovedi,
skúsme sa so Svätým otcom Františkom zamyslieť nad tým, či budeme ľahostajní alebo prijmeme svoju zodpovednosť, ako dobrí správcovia stvorenstva, starať sa o náš
svet a „nekradnúť“ zdroje budúcim
generáciám.
Marianna Janoštínová

Prezentácia obce na výstavách cestovného ruchu od začiatku roka 2017
Prvý štvrťrok tohto roka sa niesol
v znamení prezentácie našej obce na
medzinárodných výstavách cestovného ruchu.
Od štvrtku 19. 1. 2017 do nedele
22. januára 2017 sa v Brne konal
medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Regiontour Brno 2017. Na brnenskom výstavisku sa odprezentovalo
viac ako 800 subjektov z 26 krajín.
Orava sa mala možnosť na tomto
veľtrhu prezentovať v spoločnom
stánku Krajskej organizácie CR Žilinský turisticky kraj. V Brne našu obec
a región prezentovala Mgr. Zuzana
Pilarčíková. O náš región sa zaujímalo
veľa návštevníkov. Mnohí Zuberec a
Oravu poznajú a chodia k nám pravidelne, iní o nás nevedia. Hostia na
stánku sa zaujímali o novootvorenú
Brestovskú jaskyňu, lyžovanie a hlavne o cyklotrasy v lete.
Týždeň po výstave v Brne, v dňoch
26. – 29. januára, sa konal 23. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave.
Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším
veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnej-

Na výstave Holiday World v Prahe
šie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať
krásy Slovenska. Obec Zuberec sa už

tradične návštevníkom predstavila v
drevenom stánku spoločne s mestom
Dolný Kubín a OOCR Klaster Orava.
Tento stánok má pre svoj netradičný
dizajn vždy veľký úspech. Na stánku
sme okrem prezentácie našej obce
ponúkali návštevníkom aj možnosť
ochutnať naše tradičné jedlá a nápoje. Návštevníci sa zaujímali najmä o
bežecké trate a cyklotrasy, ale aj o
novinky na Orave. Tento rok sme sa
mohli pochváliť novootvorenou Brestovskou jaskyňou. Obec Zuberec na
tomto veľtrhu zastupovali Mgr. Michaela Harmatová a Patrik Matištík.
O tri týždne neskôr sa konal aj 26.
ročník výstavy Holiday World Praha,
ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. - 19.
februára 2017 v areáli Holešovického
výstaviska v Prahe spoločne s 11. ročníkom gastronomického veľtrhu Top
Gastro & Hotel. Veľtrh cestovného ruchu Holiday World je tradičnou a prestížnou akciou svojho druhu a najvýznamnejšou prehliadkou cestovných kancelárií, domácich českých regiónov, národných turistických centrál
cestovného ruchu a ďalších služieb turistického priemyslu v strednej Eu-

rópe. Atraktívnou súčasťou medzinárodného veľtrhu bol rozsiahly sprievodný program pre odborníkov (semináre, prezentácie, konferencie a iné).
Obec Zuberec sme prezentovali v
spolupráci s cestovnou agentúrou
HEPEX z Komárna. Majiteľ tejto agentúry PhDr. Vladimír Hronský bol k nám
veľmi ústretový a výborne sa nám s
ním spolupracovalo. Na tomto veľtrhu sme sa už zamerali na blížiacu sa
letnú sezónu, pretože turisti z Českej
republiky tvoria najväčšie percento
hostí v našom regióne počas letného
obdobia. Veľtrhu sa zúčastnili a obec
úspešne reprezentovali Mgr. Michaela Harmatová a Patrik Matištík.
Veľtrh cestovného ruchu Glob Katowice sa konal v dňoch 31. 3. – 2. 4.
2017. V stánku krajskej organizácie
Žilinský turistický kraj región Oravy
prezentoval Patrik Matištík a Maroš
Badáň, predseda oblastnej organizácie Klaster Orava.
Veríme, že nadchádzajúca letná
sezóna bude pre nás všetkých úspešná a hostia sa k nám budú vracať spokojní.
Text a foto: mh
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Schôdza urbárnikov
Už tradične s príchodom jari, keď
sa príroda zobúdza a začínajú sa
práce na poliach a v lesoch, schádzajú sa aj podielníci Urbáru, aby
bilancovali a poradili sa, čo treba
robiť počas ročného obdobia v lese.
Na schôdzi sa zišlo asi 150 ľudí,
čo tvorilo 70% podielov Urbáru. Podielníci boli oboznámení so stavom
lesa, s ťažbou a zalesňovaním.
Z celkovej výmery lesa 313 ha nám
kalamitami od roku 2013 vzniklo
40 ha holín, ktoré musíme do konca roku 2018 zalesniť. Vyťažili sme
3 930 m3 dreva. Minulý rok sme zalesnili 19 ha a vysadili sme 49 tisíc
sadeníc. Robila nám to firma
HUDÁČEK z Lendaku. Pri čistení
porastov nám dobre pomáhali dôchodkyne a chlapci od Petra Bažíka. V Mníchu, ktorý obhospodarujeme rok, nám kalamitou vznikla
holina na ploche 0,9 ha, ktorú musíme tiež vyčistiť a vysadiť.

Z Eurofondov sme dokončili cestu Kameňolom – Priehyba – Priehalina v dĺžke okolo 2200 m. Posledný úsek bol dokončený v októbri v dĺžke okolo 900 m. Robila nám
to firma PRIMA – SLOVAKIA z Liptovského Mikuláša. Povrch cesty je
asfaltový – dvojvrstvový. Doporučujem ísť na obhliadku s bicyklom. Do
budúcna chceme lepšie sprístupniť
lokalitu medzi Prievesom a Madajkou, ak sa nám podarí vybaviť na
to fondy. Z peňazí, ktoré sme získali za predaj dreva sme nechali na
lesopestobnú činnosť a čistý zisk
rozdelíme podielníkom po 2,20 € na
podiel. Za nájmy od urbárskych
pozemkov sme dostali 17 700 €,
ktoré sme použili na lesopestobnú
činnosť. Podielníci tiež odsúhlasili,
že časť (300 t) nedočerpaného naturálneho plnenia dajú za polovičnú cenu pre obec na vyštrkovanie
novozastavaných ulíc v dedine.
Ján Bistar
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Karneval svätých
Mladí v spolupráci s farským úradom pomohli pri realizácii detského karnevalu svätých. Každý si
mohol vymyslieť, akého svätca
bude pripomínať a hlavne čím bol
charakteristický jeho život. Mali sme
možnosť povzbudiť sa a vytvoriť
kúsok neba už tu na zemi. Mladí
pripravili hry, eRko tance, aby sme

mohli vytvoriť príjemnú klímu, ktorá
možno bude podobná aj tej v nebi.
Rozšírili sa nám aj rady o dve nové
sestry, s ktorými bola príjemná spolupráca. Ďakujeme všetkým ochotným mladým, ktorí neváhali a obetovali svoj čas pre všetky deti.
Text a foto: Sr. Theodózia

Hľa, prichádzam Pane,
chcem plniť Tvoju vôľu...
V dôvere nasledujúc Božiu vôľu
a z rozhodnutia provinciálnej predstavenej sestry Šebastiány z Kongregácie Milosrdných Sestier Sv.
Kríža, odišla z našej farnosti sestra
Valéria Smutná na ďalšie pôsobisko do Podunajských Biskupíc. Aj
keď vieme, že táto chvíľa raz musela prísť, lebo v jej rehoľnom povolaní je na prvom mieste poslušnosť... ísť tam, kde ju posiela Pán.
Prišla do našej farnosti v septembri 2014 a odišla v januári 2017.
V nedeľu pri rannej sv. omši sme
sa s ňou rozlúčili a srdečne poďakovali týmito slovami: Milá sestrička, teraz, keď idete do nového
prostredia, si uvedomujeme, že pri
Vašej obetavosti, zanietenosti a ne-

dých i tých, ktorí už prešli časť svojho života, našich chorých a starkých, ktorí každú nedeľu čakali
doma na Pána Ježiša, ktorého ste
im s láskou prinášali a podávali Ho
aj nám pri každej sv. omši. Veľmi
nám všetkým drahá sestrička budete chýbať. Dovoľte nám teda poďakovať sa Vám za horlivé modlitby za
nášho duchovného otca, za nás, za
obetavú prácu, za úsmev, milé slová, za spolupatričnosť v ťažkých
chvíľach, keď človek potreboval
povzbudenie a radu ako ďalej.
Zvykli sme si na Vašu prítomnosť
pri takmer všetkých akciách vo farnosti. Chceli by sme, aby ste vedeli, že v našej farnosti budete vždy
vítaná. S láskou budeme na Vás

Naši malí svätí

Rodinný batôžkový ples
„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“
sv. Ján Pavol II.
Medzi zábavami vo fašiangovom období má už tradične svoje
miesto Rodinný batôžkový ples farnosti. Tento rok sa konal 11. februára. Teší nás, že tento ples má stále viac priaznivcov a sála kultúrneho domu praská vo švíkoch. Sme
radi, že každý rok pribúdajú nové
rodiny, ktoré sa chcú prísť so svojimi deťmi zabaviť. Ples otvorili mladí z mládežníckeho zboru ZetVee
pod vedením Bibiány Gonšenicovej.
Po úvodnom slove Pavla Šrobu,
duchovného otca Vladimíra Bolibrucha a pána starostu Vladimíra
Šišku, sa mohla začať zábava, na
ktorú už netrpezlivo čakali najmä
deti. Do tanca nám hrala živá hudba
- kapela Spektrum. Neskôr sa nám
s programom predstavili tanečné
skupiny Slniečko, Adels, Vaneska

Bažíková a Rebecca Barbera so
svojím tancom a country skupina
Karolínka II. Medzi prestávkami tanečných kôl si mladí pripravili rôzne zábavné hry a súťaže, a tak zabávali nielen deti, ale aj nás dospelých. Všade bolo počuť džavot, krik
a smiech detí. Možno dospelí a starší nemali veľa priestoru na tancovanie, ale na žiadnom inom plese
sa nestretnú všetky generácie takto
pokope.
Ďakujeme všetkým sponzorom,
podnikateľom a rodinám, ktorí
prispeli krásnymi cenami do tomboly. Výťažok z tohtoročného plesu
bude použitý na pastoráciu detí
a mládeže našej farnosti. Už teraz
sa tešíme na budúci rok, keď sa
všetci takto spoločne zase stretneme.
(mh)

7. apríl Deň narcisov
Duchovná obnova u sestier v Zuberci

únavnej práci s maximálnym nasadením vo všetkom, ale hlavne v
pastorácii, kedy boli Vaše pracovité ruky zároveň sa modliacimi a
žehnajúcimi celú našu farnosť,
nášho duchovného otca, deti, mla-

spomínať a myslieť na Vás v modlitbách. Želáme veľa zdravia, síl
a Božieho požehnania a v novom
pôsobisku veľa dobrých, milých a
obetavých farníkov a spolusestier a
veľa Božích milostí.
Text a foto: Anna Šrobová

Už tradične sa do tejto akcie
zapájajú aj žiaci našej školy. Za 20
rokov existencie najväčšej celoslovenskej finančnej zbierky na Slovensku Liga proti rakovine mohla
aj vďaka vám pomôcť tisíckam jednotlivcov, stovkám rodín, či desiatkam zdravotníckych zariadení, nemocníc, ako aj výskumným pracoviskám a občianskym združeniam.

Liga proti rakovine od svojho vzniku prostredníctvom vlastných projektov skvalitňuje a zlepšuje život
onkologickým pacientom a pomáha im jednoduchšie sa zaradiť do
bežného života po skončení liečby. V našej obci sa vyzbieralo
747,46 €.
Ďakujeme Vám všetkým za
podporu.
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Karneval v Materskej škole
Kde bolo, tam bolo bola raz jedna škôlka, ktorá sa dňa 23. 2. 2017
zmenila na jednu veľkú krajinu fantázie. Deti a pani učiteľky sa zmenili na rôzne rozprávkové bytosti
a hrdinov. Áno, bol tu karneval.
Z vyzdobených tried sa ozývala zábava a smiech. Tancovala tu Červená Čiapočka s vlkom, indián s pirátom, princ s princeznou, víly so
zvieratkami, ale aj čarodejnice
s mušketiermi a mnoho iných a zaujímavých bytostí. Zábavu vystrie-

dala prehliadka a predstavovanie
karnevalových masiek kamarátom
zo škôlky. Po prehliadke si deti vo
svojich triedach zasúťažili, zatancovali a občerstvili sa drobným pohostením, aby nadobudli stratenú
energiu. Veď kto by nebol unavený
z toľkého tancovania a hier? Na náš
karnevalový deň budeme ešte dlho
spomínať, no už teraz sa tešíme na
ten ďalší o rok.
Dana Motyčáková
Foto: Anna Škerdová
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Jar, vitaj opäť!

Zima už pomaly stráca vládu
nad celou krajinou a žezlo berie do
rúk pani Jar. Oblakov ubúda, slnko spoza nich sa škerí a svojimi
čoraz teplejšími lúčmi zohrieva
všetko navôkol. Stromy zobliekajú
zo seba svoje zimné kabáty, spod
snehovej prikrývky vykúkajú prvé
snežienky. Ich malé biele hlávky sa
usmievajú na prebúdzajúci sa svet,
tešiac sa z toho, že sú prvými poslami jari. Lastovičky, ktoré prekonali veľmi dlhú cestu z teplých krajín, usilovne budujú nové hniezda
pre svoje nové prírastky a všade
navôkol sa šíria tóny ich štebotavých oslavných ód. Lesné zvieratká lenivo opúšťajú svoje vyležané
postieľky a chystajú sa na prvý lov.

Studená sa vie popasovať aj s najväčšími balvanmi, veď jej koryto
naplnil až po okraj topiaci sa roháčsky sneh. Vôňa jari dráždi naše
zmysly, zeleň vábi naše zmysly,
vtáčí spev hladí naše srdiečka a nabíja organizmus novou energiou.
Chlapci vyrábajú pevné korbáče a
snujú plány o vedrách plných ľadovej vody, ktoré potom s veľkou
chuťou vylejú na zuberské dievčatá. Nebudú to mať však ľahké, mnohé už majú premyslené tajné úkryty. Ak by to predsa nevyšlo, chystajú pre nich sladké maškrty. Celému tomuto veľkonočnému divadielku sa budú prizerať slávnostne vyzdobené zuberské príbytky.
Natália Homolová, 9.B

Jarná mágia
Keď sa lesknúca snehová prikrývka začne meniť na malé mláčky a spod roztápajúceho sa snehuliaka vykukne prvý kvet, v srdci sa
nám ozve prvý jarný tikot. Púčik na
jabloni vyzerá zo začiatku dosť
biedne, až po pár dňoch ukáže svoju pravú krásu. Záhrady začínajú
zdobiť prvé tulipány. Vtáčie čvirikanie sa rozlieha prázdnymi ulicami.
Ak sa dobre započúvate, počujete

Škôlka plná rozprávkových postáv

HVIEZDIČKA
Rok ubehol ako voda a v piatok
24. 3. 2017 sa v Kine Mier v Trstenej konal 21. ročník okresnej súťaže v prednese poézie a prózy pre
deti predškolských zariadení –
HVIEZDIČKA. Podujatie organizovala MŠ Oslobodenia Trstená
v spolupráci s Mestom Trstená a
MO Matice Slovenskej. Veľmi dobrými výkonmi sa prezentovali dievčatá a chlapci takmer zo všetkých
materských škôl okresu Tvrdošín.
Našu materskú školu reprezentoval
predškolák Timotej Petrášek, ktorý
predniesol báseň „Hodina telocviku“. V silnej konkurencii získal za
svoje vystúpenie Pamätný list a čokoládovú hviezdičku. Pre Timka to
bola nová skúsenosť, z ktorej sa
veľmi tešil. Timko gratulujeme
a želáme veľa ďalších úspechov.
Text a foto: Marcela Šrobová

Rodičovská zábava
V sobotu 14. januára 2017 sa
konala tradičná rodičovská zábava.
Zišli sme sa v hojnom počte a zabávali sa pri dobrej hudbe. Tento rok
nám rodičovskú zábavu otvoril svojím príhovorom a úderom na gong,
pán zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ,
Mgr. Miroslav Kováľ. Program nám
svojím vystúpením spestrili tanečníci zo skupín Karolínka, Slniečko
a Funky girls. Sála bola už tradične
vyzdobená výtvarnými dielami detí
z našej školy.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomedzi bohatej ponuky plesov a zábav, uprednostnili rodičovskú zába-

Timko na súťaži

Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zuberci Vás pozýva na
zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční
20. 4. 2017 (štvrtok) o 12.00 hod. v budove ZŠ.
Na zápis prineste vyplnený dotazník a rodný list dieťaťa. Podľa
zákona č. 245/2008 § 20 a zákona č. 596/2003 Z.z § 8 ods. 1
sa do našej školy zapíšu deti, ktoré patria do školského obvodu
Zuberec – t. j. Zuberec, Huty, Malé Borové, Veľké Borové,
Oravský Biely Potok. Na základe tohto zákona škola týmto
deťom prepláca náklady na cestovné.
ZŠ

včelí bzukot a ak sa lepšie zadívate, určite ich aj uvidíte. Žiariace slnko usilovne rozdáva úsmevy na
všetky strany, snaží sa čo najďalej
odohnať plačúce oblaky. Vetrík pobehuje po lúkach a tíško šepká rastlinkám, že je čas prebudiť sa. Na
chodníku pri Studenej vidieť čoraz
viac ľudí, aj oni chcú odhaliť tajomstvá jarného prebúdzania.
Maroš Kučera, 9.A

Víťazi VIP vstupu do šenku

vu a prispeli tak na aktivity detí našej základnej a materskej školy.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí
síce nemohli prísť, ale podporili
našu školu zakúpením vstupenky.
Tento rok sme mali v tombole až
180 cien, preto by sme sa chceli
poďakovať aj všetkým sponzorom,
či už Obecnému úradu, podnikateľom alebo rodinám.
Dúfame, že aj na budúci rok sa
stretneme v takomto počte, aby
sme opäť podporili dobrú vec a pritom sa aj zabavili.
Mária Šuriňáková
Foto: Katarína Matištíková

8

ZUBERSKÉ NOVINY

1/2017

Katka Šrobová víťazkou Slovenského pohára v zjazdovom lyžovaní!
Lyžiari majú za sebou ďalšiu
sezónu. Momentálne máme v oddieli 12 detí. V podstate sú to rodiny Mydliarovci, Škoríkovci, Šrobovci, Valekovci, Žuffovci, Matej Ťapák
z Oravského Bieleho Potoka a junior Samo Šenkár. Deti trénuje stále Maciej Jankowski zo Zakopaného, tréningy bývali väčšinou v Janovkách a na Spálenej.
Letnú prípravu sme začali tzv.
suchými tréningami v telocvični ZŠ,
ktoré robili rodičia. Na začiatku sezóny sme si urobili sústredenie na
„Roháčskom ľadovci.“ V decembri
tam boli výborné snehové podmienky a deti nalyžovali kopec kilomet-

Veronika a Katka

rov. Touto cestou sa chceme poďakovať ŠL TANAP, že sme mohli u
nich bývať a Tatrawest-u za vytvorenie výborných podmienok na tréningy.
V kategóriách žiaci a predžiaci
sa všetky deti pravidelne zúčastňovali pretekov Slovenského pohára,
okrem toho tento rok súťažili aj o
Pohár Liptova, ktorého 2 kolá sa
konali aj na Orave – jedno na Janovkách a jedno v Brezovici.
Žiaci
Žiaci mali 6 kôl Slovenského
pohára: Zuberec Janovky, Vrátna –
Paseky, Malinô Brdo, Kubínska
hoľa a finále v Jasnej. Každé kolo
pozostávalo z dvoch dní pretekov,
5x obrovský slalom, 5x slalom a 2x
super G.
Konečné umiestnenie:
Lucia Žuffová 34.
Nina Mydliarová 35.
Zuzka Valeková 41.
Mirko Škorík 53.
Tamarka Škoríková 11.
Jakub Valek 19.
Jakub Mydliar 34.

V Pohári Liptova bolo 7 kôl a do
celkového hodnotenia sa rátalo
každé kolo. V kategórii žiaci skončila medzi mladšími žiačkami Lucia
Žuffová na krásnom 3. mieste, Tamarka Škoríková a Jakub Valek v
starších žiačkach a žiakoch tiež na
výborných 3. miestach.
Tamarka sa okrem toho zúčastnila medzinárodnej súťaže Skiinterktitérium v Říčkach v Čechách, kam
sa kvalifikovalo 6 najlepších pretekárov prebiehajúceho Slovenského
pohára a vo Vrátnej, kde sa kvalifikovalo 10 najlepších pretekárov v
jednotlivých kategóriách žiakov.
V súťaži klubov - o Pohár predsedu SLA sa žiaci
umiestnili na 15. mieste
spomedzi 45 klubov.
Predžiaci
Predžiaci mali 8 kôl
Slovenského pohára v
obrovskom slalome a
slalome: 2 x v Jasnej,
Valčianska dolina, Martinské hole, Malinô Brdo,
Kubínska hoľa, Racibor a
finále v Balchledovej doline. Do hodnotenia celkového poradia sa pretekárom započítava 5 najlepších umiestnení. V konečnom poradí Slovenského pohára predžiakov
sa naše deti umiestnili:
Matej Ťapák 39.
Ondrej Žuffa 47.
(vo svojom ročníku
4. miesto)
Veronika Šrobová 16.
Katka Šrobová 1.
V Liptovskom pohári v
kategórii
starších
predžiačok dominovali
sestry Šrobové, keď Katka vyhrala každé zo 6
kôl, a teda získala celkove 1. miesto a Veronika bola v tej
istej kategórii 2. Ondrej Žuffa v Liptovskom pohári pretekal v kategórii
„superbaby“ a pravidelne sa umiestňoval v prvej trojke. Najmladšou
členkou nášho oddielu je Lujza Šrobová, ktorá absolvovala všetky kolá
Liptovského pohára v kategórii „superbaby“. Škoda, že v Zuberci sa
nemá s kým pretekať, lebo je jediná.
Okrem toho sa deti od ročníka
2005 a staršie zúčastnili aj Zimnej
kalokagatie na Štrbskom plese – je
to vlastne zimná olympiáda základných škôl, ktorá sa koná každé 4
roky. V kategórii alpských disciplín
sa najlepšie umiestnila Katka Šrobová, kde v konkurencii o 2 roky
starších dievčat získala so stratou
0,13 sekundy v obrovskom slalome
2. miesto. Lucia Žuffová skončila
19., Nina Mydliarová 22., Zuzka Valeková 25., Jakub Valek 5. so stratou 0,61 sekundy na víťazného pretekára, Jakub Mydliar 17. Druhý
deň Kalokagatie bol slalom, najlepšie na umiestnila Katka Šrobová na
10. mieste.

Deti z lyžiarskeho oddielu

26. 2. 2017 sme sa podieľali na
organizácii zuberských dedinských
pretekov „Cena Janoviek“, v januári na organizovaní jedného kola
Slovenského pohára žiakov a jedného kola pretekov o Pohár Liptova.

Posledné preteky v sezóne boli
už tradične „Goralský klobúčik“ na
Spálenej.
Zimná sezóna je za nami. Máme
nádej, že by sa rady našich detských pretekárov rozšírili. Veď lyžovanie bol vždy tradičný šport v Zuberci.
Lyžiarsky oddiel TJ Roháče Zuberec

Samuel Šenkár získal veľa titulov
na slovenskej scéne
Samuel Šenkár je mnohonásobným majstrom Slovenska v žiackych kategóriách a rovnakým titulom sa môže pochváliť aj medzi juniormi. Na svetovej scéne dosiahol takisto oslňujúce výsledky. V talianskom Topoline si na neoficiálnych majstrovstvách sveta ako žiak vyjazdil bronzovú medailu. Na svetovom šampionáte medzi juniormi skončil s vysokým štartovým číslom 112 na dobrom 27. mieste, v kategórii
do 18 rokov dokonca na štvrtej priečke. Začiatkom februára absolvoval rodák zo Zuberca preteky Európskeho pohára v Jasnej, kde bol
jediným slovenským zástupcom. Na podujatí si pripísal iba druhý štart.
Prvý absolvoval pred dvoma rokmi. Pri tohtoročnej účasti si vyjazdil
v obrovskom slalome najlepšie 43. miesto so štartovým číslom 77. „Bodovaná tridsiatka nebola ďaleko, s čím môžem byť spokojný. Je to môj
cieľ do budúcna. Chcem sa začať viac presadzovať v pretekoch Európskeho pohára.“
Slovenský reprezentant ostáva pri cieľoch do budúcnosti skromný.
„Chcem byť hlavne zdravý,“ hovorí 20-ročný lyžiar. „Pri úspechoch ostať
vždy nohami na zemi a prehru brať vždy so vztýčenou hlavou a nevzdať sa. Potom určite príde aj nejaký svetový šampionát medzi dospelými.“
zdroj:: https://nasaorava.sme.sk/c/20473833/lyziar-zo-zuberca...
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preteky psích záprahov v Zuberci
V sobotu a v nedeľu 14. a 15.
januára 2017 sa uskutočnil v poradí 13. ročník pretekov psích záprahov. Štart a cieľ pretekov bol už
šiestykrát v areáli Múzea oravskej
dediny v Zuberci – Brestovej. Na
podujatí sa zúčastnilo okolo 60 pretekárov zo šiestich krajín - Slovenka, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Luxemburska a Nemecka.
Pri mrazivom, ale slnečnom počasí si medzi sebou zmerali sily

Na štarte

musheri v dvanástich kategóriách.
Fanúšikova tohto krásneho športu
mohli na tratiach vidieť až 68 záprahov. Počas dvoch dní si preteky
psích záprahov si pozrelo viac ako
2500 divákov.
Hlavným organizátorom pretekov bola Obec Zuberec v spolupráci s ANVIK sleddog klub.
Poďakovanie za pomoc pri organizácii a realizácii podujatia patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na

Foto: Katarína Pilarčíková

Rozlosovanie jarnej časti súťaže
futbalového ročníka 2016/2017
Kolo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
21.
22.
23.
31.
24.
32.
25.
26.
33.
27.
34.
28.
29.
17.
14.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

DOSPELÍ – I. TRIEDA
Dátum Čas
Zápas
16.04. 16:00
Breza – Zuberec
23.04. 16:00
Zuberec – Klin
29.04. 16:00
Liesek – Zuberec
07.05. 16:30
Zuberec – Zubrohlava
14.05. 16:30
Dlhá – Zuberec
21.05. 17:00
Zuberec – Pribiš
28.05. 17:00
Žaškov – Zuberec
04.06. 17:00
Zuberec – Novoť
11.06. 17:00
Or. Podzámok – Zuberec
18.06. 17:00
Zuberec – Vavrečka
DORAST – I. TRIEDA
15.04. 13:30
Zuberec – Vavrečka
22.04 13:30
Novoť – Zuberec
29.04. 13:30
Or. Podzámok - Zuberec
01.05. 16:30
Zuberec – Sihelné
06.05. 14:00
Lokca – Zuberec
08.05. 16:30
Zubrohlava – Zuberec
13.05. 14:00
Zuberec – Klin
21.05. 14:30
Or. Lesná – Zuberec
25. 05. 17:00
Zuberec – Mútne
27.05. 14:30
Zuberec – Babín
01.06. 17:00
Dlhá – Zuberec
03.06. 14:30
Nižná – Zuberec
10.06 14:30
Zuberec – Breza
ŽIACI – III. LIGA SŽ – MŽ
15.04. 10:00 12:00 Or. Podzámok – Zuberec
18.04. 15:00 17:00 Vrútky – Zuberec
23.04. 12:00 14:00 Zuberec – Klin
29.04. 10:00 12:00 Diviaky – Zuberec
07.05. 12:30 14:30 Zuberec – Trstená
14.05. 10:00 12:00 Martin B – Zuberec
21.05. 13:00 15:00 Zuberec – Lipt. Hrádok
27.05. 10:00 12:00 Lipt. Mikuláš – Zuberec
04.06. 13:00 15:00 Zuberec – Liesek
10.06. 10:00 12:00 Zákamenné – Zuberec
18.06. 13:30 15:30 Zuberec – Rabča

prácach, ktoré sú potrebné pre
zdarný priebeh týchto pretekov. Boli
to najmä práce ako značenie
a úprava tratí, meranie výsledkov,
stravovanie organizátorov a pretekárov, usporiadateľská služba, prí-
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prava tlačových materiálov, reklamné práce, vyberanie vstupného,
služba pri organizácii dopravy. Ďakujeme všetkým, ktorí materiálne
podporili konanie týchto pretekov.
(r)

Okolo Zuberca
Tohtoročný prechod okolo Zuberca 5. 2. 2017 sa niesol v takom
pohodovom režime. Nie celkom
peknom počasí, ale bolo tak presne na bežky. Ani moc teplo, ani moc
zima. Dlhá trať mala
okolo 17 km. Šlo sa už
tradične od Koliby Josu,
hore Lánom, popod
Priekovú až na Huťánske pole, okolo Škoríkovej hájenky, ponad Spády, okolo družstva. „Prehodili“ sme sa cez Ivanov až na Brestovú. Tu
sme sa stretli asi s dvadsiatimi účastníkmi prechodu krátkej 4 km trasy Zuberec – Brestová.
Veľmi nás teší, že sme
tu stretli celé rodiny aj
s deťmi na bežkách. Na
Brestovej už bola zapálená vatra. Pri nej sme
si postáli, porozprávali,
vypili vínka. Deti si dali
sladkú gofru upečenú
v novom stánku na Brestovej. Dlhú
trať zvládli aj deti Peťa a Evky Bebejových, 9-ročná Evka a 7-ročná
Karolínka. A aj keď sa pustili okolo
družstva už na cestu domov, treba
ich za ich odvahu a športový výkon
pochváliť. Z Brestovej sa skoro
všetci športovci stretli na parádnej
kapustnici uvarenej z údeného kolena, ktoré nám zasponzorovala

mäsna Mariána Šrobu, v sále Kultúrneho domu v Zuberci. Ale ako
sme skonštatovali pri tekutom občerstvení, o ktoré sa postaral náš
obecný úrad a náš starosta, zase

sme sa postretali na prechode tí istí.
Aj keď tento rok sa zapojili aj ôsmi
15-roční, ale stále nám chýbajú tí
20 až 40-roční. Ale na budúci rok
bude určite lepšie, lebo vás chceme takto cez Zuberské noviny srdečne pozvať „najťáž prvý raz“, ako
sa vraví a určite sa vám zapáči
a bude nás Zuberčanov spájať viac.
organizátori
Foto: Vladimír Žuffa

Vypísané z matriky

Narodili sa

29. 12. 2016 Martin Chovančák
23. 01. 2017 Karin Kelušiaková
19. 02. 2017 Lukas Kulina
24. 03. 2017 Dávid Šangala
30. 03. 2017 Juraj Šroba

Bjubilantom
lahoželáme
70 rokov

13. 01. Anton Janoštín
24. 02. Viktória Šimičáková
31. 03. Anna Pardeková
22. 04. Alojz Tekeľ
27. 04.Mária Pavčová
28. 04. Oľga Fileková

75 rokov

02. 01. Jolana Borsíková
18. 04. Mária Harmatová
18. 04. Irena Žuffová
29. 04. Ladislav Matištík

85 rokov

25. 01. Kamila Jantoľáková

90 rokov

23. 04. Mária Bebejová
55 rokov manželstva
06. 01. Elena a Peter Jančurovi
03. 03. Klementína
a Ján Vitanovcovi

O

dprevadili sme
na poslednej ceste
9. 12. 2016 Jaroslav Hudec
(1972)
24. 01. 2017 Terézia Šišilová
(1949)
16. 02 .2017 Jana Kyšková
(1956)
21. 03. 2017 Bernard Prč
(1952)
21. 03. 2017 Serafína Chovančáková (1926)
03. 04. 2017 Ján Šiška (1952)
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X. Bokami Západných Tatier
Tohtoročná zima síce nebola pretekárov, ale najmä organizáto- nosť pretekárov ako aj lyžiarske slnko silné, avšak čím sme boli bližbohatá na sneh, za to však bola rov. Vysoké teploty a dážď spôso- schopnosti na veľmi tvrdom snehu. šie k hrebeňu, vietor pribúdal a popríjemne dlhá, mrazivá a slnečná. bili, že sneh doslova mizol pred Zaujímavý bol výšľap na mačkách citová teplota klesala. Zjazdy boli na
Do terénu sa dalo prakticky chodiť očami zo dňa na deň. Prvá etapa cez ypsilon, zjazd do Tmavej Spá- tvrdom snehu opäť veľmi náročné.
už od decembra, dali sa lyžovať rôz- bola plánovaná z Bobroveckej do- lenej ako aj následný výšľap na Čerešničkou na torte bol záverečne žľaby, rôzne doliny. Proste všet- liny cez Červenec popod Sivý vrch Salatín. Záverečný zjazd zo Salatí- ný výšľap do cieľa, kde nás čakalo
ko tak, ako si to nejedno skialpinis- a Brestovú na Zverovku. Kvôli vy- na sa niesol v znamení tvrdého sne- pár serpentín a približne 100 výšticky ladené srdce žiada. Nikomu sokým teplotám a mäkkému snehu hu, kde sa potvrdilo pravidlo, poma- kových metrov. Originálny a unikátsnáď netreba pripomínať ani vysvet- bola trať oproti plánu mierne po- ly ďalej zájdeš, resp. pri opatrnej ny záver jubilejného desiateho ročľovať, že vrcholom sezóny sú pre- zmenená, no i tak dala každému jazde lyžu nezlomíš. Po takmer níka, na ktorý len tak skoro nezateky Bokami Západných Tatier. Po- zabrať. Aj napriek nepriaznivému 2300 výškových metroch nás v cie- budneme. V cieli z nás opadlo všetjem skialpinizmus sa v dnešnej počasiu bola trať výborne priprave- li opäť čakal chutný čaj a občerstve- ko napätie a sústredenie a dostavil
dobe všeobecne dehonestuje ná a atmosféra na kontrolách bola nie. Druhá etapa dala všetkým za- sa pocit radosti a šťastia. Viacerí
a znevažuje, kedy týmto
sme si siahli na dno svopojmom označujeme
jich síl a po troch nádheršport, ktorý s horami
ných dňoch v horách
prakticky nijako nesúvisí.
nás čakal pomalý návrat
Našťastie je tu skupina
do reality. Záver pretezanietených horalov, ktokov sa uskutočnil v horá už 10 rokov pripravuje
teli Spojár, kde nás čaunikátne preteky, ktorých
kal výborný obed a slávcieľom je skialpinizmu a
nostné vyhlásenie výjeho pretekovej forme
sledkov.
vrátiť pravú, pôvodnú
Na záver by som
tvár. To, že sú Boky
chcel vyzdvihnúť a ocez roka na rok lepšie priniť prácu všetkých orgapravené, sa stáva akýmnizátorov a dobrovoľnísi nepísaným pravidlom
kov ako aj chalanov
a je to vlastne značka
z HZS, ktorí odviedli kus
kvality, ktorá ku Bokom
skvelej práce nielen poneodmysliteľne patrí.
čas pretekov, ale najmä
Kultové trojdňové pretepočas príprav v týždni
ky dvojíc usporiadala
pred pretekmi. V náročpartia organizátorov
nom počasí pripravili
z Bobrovca, Zuberca
skvelé a bezpečné trate,
a Žiarskej doliny už po
natiahli výborné stopy,
desiaty raz. Prvé malé juktoré držali aj napriek
bileum tohto významnétomu, že bolo veľmi tvrJe to krásny pocit, keď pretekáte po boku kamaráta, na ktorého sa môžete spoľahnúť a ktorý vám vie
ho a jedinečného poduFoto: rumansky.com do. Rád by som pododať pomocnú ruku
jatia dopadlo na 110%.
tkol, že organizátori vyPretekov som sa z pozície pre- elektrizujúca. Zjazdy v mäkkom a brať a tak bol každý v očakávaní, budovali azda najväčšie a najširšie
tekára zúčastnil po štvrtý raz, a ako kašovitom snehu dali každému za- čo pre nás organizátori na závereč- plošiny na prezúvanie za celú exissom si už zvykol, nie je nič, čo by brať. V cieli nad zjazdovkou Spále- nú nedeľnú etapu pripravia. Podľa tenciu Bokov. Bokami Západných
som podujatiu vytkol, naopak kaž- ná nás čakala kontrola výstroje predpovede mal byť v noci a z rána Tatier je fenomén, ktorý by si podľa
dý rok pribúdajú nové detaily či no- a následne výborne padol vhod tep- opäť mráz a počas dňa čerstvý vie- mňa zaslúžil uznanie nielen medzi
vinky, ktoré ma milo potešia a pre- lý čaj, ovocie ako aj nefalšované tor. Ráno nás privítala zamračená horalmi a skialpinistami, ale aj mekvapia. Desiaty ročník organizátori škvarky. Po pretekoch sa pretekári obloha a na pretekároch bolo vid- dzi bežnou verejnosťou, nakoľko je
spestrili kvalitným marketingom, rozutekali na svoje ubytovne, kde no určitú dávku neistoty a nervozi- to čisté spojenie prírody, pokory,
kde pretekárov čakali krásne bun- ich čakal chutný obed a zaslúžený ty. Avizovaných bolo 5 výšľapov priateľstva a vzájomnej pomoci. To
dy Dynafit ako aj množstvo dopln- relax. Pred večerou boli zverejne- a počasie na štarte nevypadalo moc sú hodnoty, ktoré robia z Bokov to
kov s logom podujatia ako sú čiap- né výsledky prvej etapy a nasledo- priaznivo. Sneh bol naďalej veľmi čím sú.
ky, šiltovky, tričká, originálne hrnče- val výklad trate sobotňajšej etapy tvrdý, na čo nás organizátori opäť
Rád by som ešte poprosil preteky či dokonca náušnice a prstene. a premietnutie filmu Obyčajní chlap- upozornili. Viacerí pretekári štarto- károv, ako aj tých, ktorí by sa BoOsobne sa mi veľmi páčil nápad ci od Rasťa Hatiara. Patrične una- vali vo vetrovkách, niektorí do ruk- kov radi zúčastnili v budúcnosti,
s podpisovaním na veľký baner vení, ale o to viac nabudení a moti- sakov pre istotu pribalili nejaké to skúste sa trošku zamyslieť nad tým,
podujatia a následné fotenie prete- vovaní sme sa rozutekali na izby kuť oblečenie navyše. Začiatok etapy prečo sú to preteky dvojíc. Je to
károv pri ňom. V dnešnej dobe sa plány a stratégie na ďalší deň. Pred- viedol od Penziónu Šindľovec cez krásny pocit, keď pretekáte po boku
meranie výsledkov pomocou čipov povede počasia sa začali napĺňať a Smutnú dolinu do Smutného sedla, kamaráta, na ktorého sa môžete
stáva nepísaným pravidlom a tak aj avizované ochladenie naozaj priš- odkiaľ sme prešli do Žiarskej doli- spoľahnúť a ktorý vám vie dať poBoky tento rok vsadili na spoľahli- lo. Ráno sa zobúdzame do slneč- ny. Výstup do sedla bol na mač- mocnú ruku. Naopak, vy ste pre
ného dňa a organizátori nás upo- kách, vietor na hrebeni bol neprí- neho rovnakou oporou ako on pre
vú čipovú technológiu.
V kútiku duše som si prial, aby zorňujú na veľmi náročné podmien- jemný, ale keď sme zlyžovali pod vás. Tešte sa z toho a užívajte si to.
organizátori pre desiaty ročník zvo- ky v teréne. Nočný mráz sneh pre- Prostredný hrot, už sa ukázalo sln- Nekričte po sebe, nenadávajte si,
lili náročnejšie a dlhšie trasy, čo sa menil na veľmi tvrdý až zľadovate- ko a to nás sprevádzalo napokon neutekajte jeden druhému, buďte
im v konečnom dôsledku podarilo ný podklad. Čakali nás 4 výšľapy po celý deň. Organizátori nám pri- pri sebe, bok po boku, vzájomne si
a myslím, že každý si počas troch a do povinnej výbavy pribudli aj pravili kráľovskú etapu s prevýše- pomáhajte. V tom je čaro pretekov
etáp prišiel na svoje. Prudké otep- mačky a sedák. Druhá etapa bola ním takmer 2300 výškových metrov, dvojíc, o spoločnej radosti a nie
lenie, ktoré prišlo týždeň pred pre- situovaná do okolia Salatína. Eta- kde nechýbal unikátny prechod cez o hneve a egoizme. Ten na Boky
tekmi pridalo pár vrások na čelách pa preverila najmä technickú zruč- Tri Kopy. V nižších polohách bolo nepatrí. Horám zdar! Peter Paľa
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