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50 rokov

založenia Múzea oravskej dediny
činnosti spojené s prezentáciou
oravskej kultúry v jednom z najkrajších múzeí v prírode na Slovensku. Spomienkové rozprávanie pozvaných hostí doplnia
piesňami a hudbou oravské
folklórne kolektívy a sólisti. Slovom bude sprevádzať redaktorka rozhlasu Marcela Čížová
a autor programu Richard Janoštín. Program bude pokračovať otvorením výstavy Zo života
Múzeum oravskej dediny múzea o 12.30 hod.
si v tomto roku pripomína
V nedeľu 20. augusta 2017
50. výročie založenia. Pri tej- pripravujeme program 50 rokov
to príležitosti sa uskutoční múzea, určený pre návštevníniekoľko programov, ktorými kov. O 11.30 sa bude konať sv.
si chceme pripomenúť túto omša a po nej koncert s prezenvýznamnú udalosť.
táciou štúdie Oravský cintorín
V sobotu 5. augusta o 11.30 PhDr. Juraja Langera CSc.
sa v rámci Podroháčskych O 14.00 bude na rínku folklórny
folklórnych slávností uskutoční program, kde vystúpia FS Orana scéne Dolnooravského rín- van a FK Brestová a ich hostia.
ku verejná rozhlasová nahrávSrdečne pozývame všetkých
ka. Spolu s poslucháčmi si pri- priaznivcov múzea na programy
pomenieme osobnosti i inštitú- spojené s významným polstocie, ktoré sa zaslúžili o vybudo- ročným jubileom.
vanie, prevádzku i rozmanité
Mgr. Richard Janoštín

Medzi významné folklórne
podujatia na Orave patria neodmysliteľne Podroháčske
folklórne slávnosti, ktorých
42. ročník sa bude konať v Zuberci a v Oravskom Bielom Potoku už tento víkend.
Obec Zuberec, Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne
stredisko v Dolnom Kubíne, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obce Oravský
Biely Potok a Habovka pozvali na
trojdňový medzinárodný folklórny
festival viac ako tisíc účinkujúcich
zo Slovenska, Česka, Srbska, Turecka, Bieloruska a z Gruzínska.
Veríme, že areál amfiteátra
v Zuberci – Brestovej a Múzeum
oravskej dediny prilákajú aj tento
rok tisícky návštevníkov. Mnohé
vystúpenia folklórnych súborov
a skupín, jarmok ľudových remesiel, výstavy, otvorenie novej expozície, množstvo stánkov a atrakcií, i samotné príjemné prírodné prostredie sú atrakcie, ktoré robia z Podroháčskych folklórnych
slávností najväčšie kultúrne podujatie na Orave.

31. 7. 2017
Bohatý program pre návštevníkov ponúkajú slávnosti aj tento
rok. Dramaturgická rada festivalu si každoročne osvojuje vždy inú
nosnú myšlienku podujatia, ku
ktorej sa následne prikláňa zostavovanie programov a sprievodných aktivít. Keďže si tento rok
mnohé folklórne súbory a skupiny pripomínajú výročie svojho
vzniku, či obnovenie svojej činnosti, autori programov zaradili do
programovej štruktúry viaceré jubilujúce folklórne kolektívy nielen
z Oravy. Zastúpenie a prezentácia folklóru Oravy má aj tento rok
v programovej štruktúre slávností opäť cenné miesto.
A keďže si tento rok pripomíname jubileá folkloristov, je potrebné si pripomenúť aj polstoročnicu od položenia základného kameňa Múzea oravskej dediny. Tomuto jubileu sú venované viaceré
programy počas slávností, a tiež
samotná výstava nazvaná „Zo života múzea“, ktorá mapuje život
múzea za uplynulých 50 rokov.
Súčasťou festivalu v zuberskom skanzene, ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia, bude 26. Oravský tradičný jarmok oživených remesiel
a dve výstavy inštalované v objektoch múzea. V sobotu bude
tiež pre návštevníkov slávností
a múzea otvorená nová expozícia Oravské zemianstvo, ktorú
sprístupní Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Toto všetko je len zlomok
programu slávností. Veríme, že
ako každý ročník festivalu, aj ten
42. opäť ponúkne divákom bohatý program. Preto srdečne pozývame všetkých priaznivcov folklóru a tradícií na tohtoročné slávnosti do Zuberca.
Podrobný program slávností je
prílohou novín a všetky informácie sú priebežne zverejňované aj
na stránke festivalu.
Na záver chceme upozorniť
všetkých návštevníkov slávností
a našej obce, že v nedeľu 6. 8. 2017
v čase od 9.00 do 18.00 hod. bude
úplná uzávierka cesty zo Zuberca
do Roháčov. Počas slávností bude
zo Zuberca na Brestovú premávať
bezplatná kyvadlová autobusová
doprava.
Mgr. Pavol Šroba
Foto: Vladimír Žuffa
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Uznesenie č. 03/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Zuberec
konaného dňa 27. 04. 2017

Uznesenie č. 05/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Zuberec
konaného dňa 22. 06. 2017

Obecné zastupiteľstvo v Zuberci
A. Berie na vedomie
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
2. Kontrolu plnenia uznesení
3. Informáciu o činnosti TJ Roháče Zuberec
4. Správu o hospodárení Základnej školy
Zuberec za rok 2016
5. Správu o činnosti Múzea oravskej
dediny za rok 2016
6. Správu o činnosti Turistickej informačnej kancelárie v Zuberci za rok 2016
7. Informácie starostu obce Zuberec
8. Výzvu zo Štátnych lesov TANAP-u na
usporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom EKN č. 20805, 20801
a 10358
B. Schvaľuje
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu v zložení Patrik
Matištík a Ing. Rastislav Fandák
3. a) Budúce odkúpenie a prevzatie cesty II/584 od jeho súčasného vlastníka Žilinský samosprávny kraj,
v úseku od ckm 11,143 po ckm
12,414 t. j. v dĺžke 1,271 km do majetku a správy obce a jeho zaradenie do siete miestnych komunikácií
obce Zuberec, za kúpnu cenu vo
výške 1,- € po súčasnom splnení
nasledovnej podmienky:
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
rozhodne o usporiadaní cestnej siete formou vydania rozhodnutia, na
základe ktorého bude dotknutý
úsek cesty vyradený z cestnej siete a zaradený do siete miestnych
komunikácií obce Zuberec.
Predmetom prevodu nie sú pozemky pod cestou, ktorých majetkoprávne vysporiadanie v prípade
potreby zabezpečí obec;
b) Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva
k pozemnej komunikácii medzi obcou Zuberec ako budúcim kupujúcim a Žilinským samosprávnym krajom ako budúcim predávajúcim,
predmetom ktorej bude záväzok
obce prevziať dotknutý úsek cesty
do svojho majetku a správy za kúpnu cenu 1,- € a to po súčasnom splnení nasledovnej podmienky:
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
rozhodne o usporiadaní cestnej siete formou vydania rozhodnutia, na
základe ktorého bude dotknutý
úsek cesty vyradený z cestnej siete a zaradený do siete miestnych
komunikácií obce Zuberec.
4. a) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej
školy v Zuberci“ realizovaného
v rámci výzvy č. IROP-PO2SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným

plánom obce a platným programom
rozvoja obce;
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 poskytnutia pomoci t. j. maximálne
4916,72 €;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu obce.
5. Osobitný zreteľ na odpredaj pozemkov pre Ing. Stanislava Urbana
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Ide o prevod
priľahlej plochy nehnuteľnosti vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok.
6. Odpredaj pozemku vo vlastníctve
obce Zuberec pre Ing. Stanislava Urbana, bytom Andreja Bažíka 217, Zuberec, a to novovytvorené pozemky
pozemky parc. reg. „C“ č. 867/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere
76 m2, parc. reg. „C“ č. 870/2, záhrada o výmere 6 m2, parc. reg. „C“
č. 870/3, záhrada o výmere 10 m2,
parc. reg. „C“ č. 871/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, parc.
reg. „C“ č. 872/8, ostatné plochy o výmere 8 m2, parc. reg. „C“ č. 1066/4,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 a parc. reg. „C“ č. 1066/5,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2. Pozemky boli odčlenené
z pôvodného pozemku EKN č. 30007,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 11700 m2 Geometrickým plánom
č. 10/2017 (vyhotoviteľ: GEOMAL Slovensko, s.r.o. so sídlom J. Hertela
284/2, 028 01 Trstená, IČO:
36742473). Kúpna cena 2 €/m2.
C. Súhlasí
1. S odpredajom novovytvorenej parcely CKN č. 365/1 pre Spoločenstvo
vlastníkov bytového domu s.č.370
v Zuberci
D. Nesúhlasí
1. So znížením ceny za odpredaj pozemkov na novovytvorených parcelách
č. 385/1 a č. 385/x pre Spoločenstvo
vlastníkov bytového domu s.č. 370
v Zuberci
E. Vyhlasuje
1. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce podľa predloženého návrhu. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 22. 6. 2017
V Zuberci, dňa 28. 04. 2017
Ing. Vladimír Šiška
starosta obce Zuberec

Uznesenie č. 04/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Zuberec
konaného dňa 31. 05. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Zuberci
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Informácie starostu obce Zuberec
3. Informácie zástupcu OZ V.I.A.C.
o prieskume „Mládež na Orave“
4. Informácie o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností (OVS,
PRIMULA, Ubytovňa Zuberec)
5. Správu o činnosti združení, v ktorých
je obec členom

B. Schvaľuje
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu v zložení Rudolf
Žuffa a Daniela Žuffová
3. Úpravu rozpočtu obce na rok 2017,
rozpočtové opatrenie č. 1, príjmy –
1641709 €, výdavky – 1641624 €
V Zuberci, dňa 01. 06. 2017
Ing. Vladimír Šiška
starosta obce Zuberec
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Obecné zastupiteľstvo v Zuberci
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Informácie starostu obce Zuberec
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2016
Prípravu projektu na zmenu umiestnenia autobusových zastávok Zuberec, pri kostole a Zuberec, Šroba rázc.
Vzdanie sa funkcie poslanca Ing. Vladimíra Žáka
Informačnú správu o technicko-organizačnom zabezpečení Podroháčskych folklórnych slávností
Schvaľuje
Program rokovania obecného zastupiteľstva
Návrhovú komisiu v zložení Ing. Vladimír Žák a Daniela Žuffová
Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce za rok 2016 bez
výhrad
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 101208,08 €
Použitie hospodárskeho výsledku
z podnikateľskej činnosti za rok 2016
– zisk 507,96 € na krytie výdavkov
v podnikateľskej činnosti v roku 2017
Volebnú komisiu na voľby hlavného
kontrolóra obce v zložení Ing. Rastislav Fandák a Patrik Matištík
Odmenu hlavnému kontrolórovi obce
v sume 600 €
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Zuberci na II. polrok 2017

9. Predĺženie prenájmu priestorov prevádzky kaderníctva v objekte Domu
služieb v Zuberci na 3 roky pre Evu
Motyčákovú, Nová 250, Liesek s účinnosťou od 01. 07. 2017
C. Volí
1. Za hlavného kontrolóra obce Zuberec Ing. Vladimíra Žáka
D. Poveruje
1. 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.“)
starostu obce Zuberec – Ing. Vladimíra Šišku, aby:
– v rámci zastupovania obce Zuberec, ako spoločníka PRIMULA, s.r.o.
vykonával všetky úkony a prijímal rozhodnutia tak, aby boli prioritne v čo
najväčšej miere chránené priame záujmy, práva a pohľadávky obce Zuberec, a to prioritne pred právami
a záujmami dcérskej spoločnosti
PRIMULA, s.r.o. a
– za účelom ochrany týchto všetkých
záujmov, práv a pohľadávok obce Zuberec pristúpil k akýmkoľvek súdnym,
príp. mimosúdnym krokom potrebným, resp. nevyhnutným na bezodkladné zabezpečenie ochrany priamych majetkových práv obce Zuberec.
V Zuberci, dňa 30. 06. 2017
Ing. Vladimír Šiška
starosta obce Zuberec

Zo života Múzea oravskej dediny
Výstava z príležitosti 50. výročia položenia základného kameňa

Základný kameň Múzea oravskej dediny
Výstava, si kladie za cieľ stručne
predstaviť rozmanitosť činností múzea
v prírode, ktoré patrí k najdobudovanejším múzeám svojho druhu na Slovensku. Predovšetkým je zameraná
na predstavenie programov pre návštevníkov ale v skratke sa dotýka aj
budovania i rekonštrukcií objektov.
Okrem stálej expozície slúži historické a prírodné prostredie areálu pre
široké spektrum využitia, vhodné pre
filmové spoločnosti a iné záujmové

skupiny. Výstavou chceme upozorniť
na zaujímavosti a osobitosti múzea
v prírode, v ktorom počas svojej existencie vzniklo množstvo zaujímavých
produktov. Z obrovského množstva
fotografií je to maličký výber obrázkov
zachytených v priebehu desaťročí. Fotografie pochádzajú z archívu múzea
a od priaznivcov, ktorí takýmto spôsobom prispeli k zachyteniu vzácnych
okamihov v ubiehajúcom čase.
Mgr. Richard Janoštín
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Autobusové zastávky
Súčasná doba zaznamenáva
veľký rozmach automobilovej dopravy, čo je vidieť aj v Zuberci. Vo
dvoroch parkuje čoraz viac automobilov, ktoré sa stali bežnou súčasťou nášho života. Každý si
však pamätá časy, kedy cestovanie pre väčšinu z nás znamenalo
presun autobusovou dopravou.
I keď sú autobusy v dnešných časoch na ústupe, stále majú významné miesto vo verejnej doprave. V Zuberci sa po otvorení preložky cesty II/584 utlmila doprava na ulici Andreja Bažíka a tranzitná doprava cez obec prejde po
uliciach Hlavná a Borová. Autobusová doprava premáva po pôvodnej trase, kde vzniká hlavne
v špičke zimnej turistickej sezóny problém. Užšia cesta, odstavené autá a problematická zimná údržba zužujú jazdný profil, čo
je pre autobusy zdržujúce a problematické. Už dlhšie hľadáme
možnosť ako túto dopravu viesť
inou trasou obce, kde by autobusové zastávky boli dostupnejšie

pre hustejšie obývané časti obce.
Dali sme vypracovať dve varianty, ktoré riešili zmenu autobusovej dopravy ulicou Radová ku
COOP Jednote, a zároveň Hlavnou ulicou ku kostolu. Po stretnutí s dotknutými orgánmi štátnej
správy, dopravnými odborníkmi či
prevádzkovateľmi verejnej dopravy nám neboli odobrené tieto návrhy. Zo stretnutia vzišiel návrh
posunúť dolnú zastávku k základnej škole a oproti jestvujúcej zastávke pri námestí sv. Vendelína
zriadiť druhú zastávku medzi budovou bývalej policajnej stanice
a bytovým domom s. č. 406.
V zmysle záverov pracovného rokovania dá obec spracovať novú
štúdiu na umiestnenie zastávok,
ktorá bude rešpektovať novú legislatívu. Následne štúdiu prerokujeme s verejnosťou. Ak bude
prevažovať všeobecný súhlas,
bude sa riešiť zmena umiestnenia zastávok, v opačnom prípade
zostanú zastávky na pôvodných
miestach.
Ing. Jozef Valek

Spoznali sme ďalší
krásny región Slovenska
Zuberskí dôchodcovia majú
ešte chuť spoznávať krásy Slovenska, na ktoré nemali čas,
keď ešte boli pracovne činní.
Aj tento rok sme si zorganizovali poznávací zájazd do spišského regiónu. Je to región nielen
s krásnou prírodou, ale aj bohatou históriou a kultúrou. O to išlo
aj dvadsiatimsiedmym účastníkom, ktorí v dobrej nálade vyštartovali 7. júna zo Zuberca. Prvá zástavka bola v Kežmarku, kde sme
navštívili Kežmarský hrad. Individuálne sme si prešli historickým
námestím, zaujali nás hlavne
evanjelický artikulárny kostol
z roku 1688 a nový ev. kostol, ktorý budí obdiv svojou zaujímavou
architektúrou. Poobede sme sa
presunuli do kaplnky Jána Zápoľského vo Spišskom Štvrtku,
ktorá svojim gotickým vzhľadom
nám veľmi pripomenula Dóm sv.
Štefana vo Viedni. V tento deň
nás čakala ešte prehliadka Spišského hradu v krásnom počasí a
nezabudnuteľné výhľady na Spišskú Kapitulu a okolie. Po náročnom dni sme vo veselej nálade
prežili večer a k spevu nám výborne na harmonike zahral náš
člen Edo Bistar.
Po raňajkách na druhý deň
sme sa presunuli na najväčšie
stredoveké námestie na Slovensku do Spišskej Novej Vsi.

Všetkých nás očarilo slnečné, čisté námestie s citlivo zreštaurovanými domami, ktoré majú za sebou niekoľko storočí, a predsa
slúžia dodnes. Hneď na začiatku
námestia je Reduta – budova,
ktorá slúži divadlu a kultúre. Je
to impozantná secesná stavba, tu
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Spokojnosť našich zákazníkov
– naša odmena
COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo od mesiaca máj
2017, na základe stavebného povolenia započala investičné práce v Nákupnom stredisku Zuberec. Nakoľko prevádzková jednotka – predajňa potravín, ktorá
je zaradená do reťazca SM II

ry by mali slúžiť k rozšíreniu predajnej plochy, ktorá bude vybavená novým obchodným zariadením. Predpoklad ukončenia tejto
rekonštrukcie je v polovici mesiaca september 2017. Výmena obchodného zariadenia bude realizovaná postupne a jej ukončenie

mala sťažené podmienky na príjem a skladovanie tovaru, bolo
potrebné po odsúhlasení členov
predstavenstva družstva, neodkladne riešiť prístavbu skladových priestorov v rozsahu zastavanej plochy cca 130 m2. Pri
skladových priestoroch potravín
je potrebné ponechať dostatočný prístup pre nájomcov objektu, aby mohli využívať výťah na
prísun tovaru do svojich predajných priestorov na poschodí. Samostatne sa v starých skladových priestoroch budujú sklady
pre jednotlivé komodity – zelenina, mäso a mäsové výrobky,
mliečny sortiment. Ďalšie priesto-

chceme zabezpečiť v III. dekáde
mesiaca august 2017.
Veríme, že obojstranným pochopením a trpezlivosťou zákazníkov bude takto zrekonštruovaný priestor predajne potravín (zároveň preklasifikovaný do reťazca SM I), slúžiť nielen pre vylepšenie pracovných podmienok našim pracovníkom, ale aj k spokojnosti členov družstva, občanov
obce Zuberec, ale aj všetkým,
ktorí v našej sieti predajní radi
nakupujú.
Mgr. Anna Betušťáková
Predseda družstva COOP
JEDNOTA TRSTENÁ, s.d.
Foto: OÚ

sme si pozreli zábavné divadelné predstavenie Charleyho teta.
Po divadle sme sa presunuli do
Spišského múzea, kde sme veľa
počuli o histórii celého Spiša, ale
aj samotného mesta. Spišská
Nová Ves je známa aj najvyššou
kostolnou vežou, ktorá je súčasťou Kostola Nanebovstúpenia
Panny Márie. Veža meria 87 metrov a desiati z nás vystúpili do
výšky 63 metrov. Videli sme niekoľko zvonov, technológie jednotlivých zvonení, spoznali históriu
tejto veže a mali sme úžasný výhľad na Vysoké Tatry. Program
výletu bol naplnený, a my plní dojmov sme sa vrátili do našich domovov. Je nám však ľúto, že takúto možnosť nevyužíva väčší
počet dôchodcov – veď nás je
takmer 280.
V budúcnosti by sme radi počítali aj s vašou účasťou!
Text a foto: Pavol Šimičák,
predseda Klubu dôchodcov
Zuberec

ZUBERSKÉ NOVINY

4

2/2017

Zo života v našej materskej škole
Apríl mesiac lesov v triede Slniečok
V mesiaci apríl triedu najmladších detí navštívil lesník Ing. Marek Hudáček. S deťmi sa rozprával o zvieratkách, ktoré žijú v našich lesoch, čím sa živia a kde prespávajú. Ako názornú ukážku pri-

niesol aj preparované zvieratá ako
hranostaja, či mladého kamzíka.
Ukázal nám stopy divej zveri a vysvetlil ako ich rozoznávať. Aj touto
cestou sa mu chceme poďakovať
a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Plavecký výcvik
Plávanie je jednou z aktivít ako
možno udržať organizmus fit po
celý život. Je len málo činností,
ktoré zabezpečia tak komplexný
rozvoj celého tela. Plávaním sa odstraňujú rôzne nedostatky a chy-

Tulipánik. Cieľom kurzu bolo priblížiť deťom vodné prostredie
a prostredníctvom rôznych pomôcok, hier prekonať strach z vody,
zvládnuť základné plavecké zručnosti – dýchanie, ponáranie, love-

Regionálna výchova
Koniec apríla sa v našej materskej škole niesol v duchu ľudových
tradícií. 27. apríla sa Katarína Sálusová zúčastnila okresnej súťaže
materských škôl v speve ľudových
piesní pod názvom Oravský speváčik, ktorá sa uskutočnila v Habovke. S pesničkou „Ak sa ja nevydám“
sa umiestnila v striebornom pásme.
I tohto roku sa nám podarilo veľmi
dobre reprezentovať našu MŠ
a upriamiť pozornosť na naše krásne ľudové piesne. Katke ešte raz
gratulujeme.
Ďalším netradičným dňom v našej materskej škole bola 28.apríla
návšteva pani Daniely Žuffovej, ktorá nám predstavila rôzne ľudové
tradície pod názvom „Ako sa chlieb
dorába“. Nielenže sa deti oboznámili ako si v minulosti ľudia zaobstarávali chlieb, ale spoznali aj rôzne pracovné nástroje, zuberský kroj
a stavali so spevom a hudbou máj.
Najväčším zážitkom bol pre deti nácvik tradičných zuberských tancov.
Ďakujeme našej mamičke Danke za skvelý zážitok a dúfame, že
i do budúcna sa naše deti budú mať
možnosť zoznamovať sa s tradíciami našej obce.

Mobilné planetárium
Mobilné planetárium ponúka
sférické premietanie vzdelávacích
filmov nielen o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole – a to priamo v materskej škole. Práve túto
zážitkovú akciu si mohli vyskúšať
aj naše deti 12. mája 2017 v popoludňajších hodinách.
Už len nafukovanie kupoly mobilného planetária sľubovalo nezabudnuteľný zážitok. Stačilo prejsť
magickým otvorom, ľahnúť si na
koberec a stať sa súčasťou úžasného divadla. Deti si prostredníctvom digitálneho prístroja pozreli
albánsku rozprávku Ako Mesiac
putoval k Slnku na návštevu. Mesiac v rozprávke putoval po nebeskej sfére – zverokruhu, pretože sa
rozhodol, že by chcel uvidieť Slnko. Zažíva pri svojom putovaní rôzne dobrodružstvá a stretol niekoľko múdrych radcov – stretáva sa s
dvanástimi znameniami, ktoré mu
pomáhajú ísť za Slnkom tou správnou cestou a dobehnúť ho.
Dejú sa s ním pri tom po ceste

trblietavou hviezdnou oblohou zaujímavé premeny, Mesiac mení
svoju tvár. A tak sa v rozprávke
deťom najprv ukazuje ako udatný
mládenec plný sily, ale postupne
počas svojej cesty po zverokruhu
chradne a nedostáva sa mu síl.
Keď sa mu konečne podarí to, po
čom toľko túžil, teda stretnúť sa so
Slnkom, stáva sa z neho úplne zošúverený a unavený starček, takže si ide radšej ľahnúť do svojho
Mesačného domu. Tvorcom sa veľmi dobre podarilo vhodnou formou
pre deti v materskej škole symbolicky vysvetliť aj zložitejšie javy z astronómie, ktoré na nebi pozorujeme. Na obsah rozprávky je veľmi
dobre možné nadviazať aj pri výučbe starších detí, napr. vysvetľovaním rôznych fáz Mesiaca, otáčania sa Zeme okolo Slnka a pod.
Netradičný zážitok vo vnútri kupoly sa deťom aj učiteľkám veľmi
páčil, a možno o rok sa budeme
tešiť opäť zo stretnutia s lektorom
a jeho Mobilným planetáriom.

Ako ryby vo vode

by v držaní tela. Deti sa vo vode
otužujú, čo ma pozitívny vplyv na
rozvoj odolnosti a obranyschopnosti organizmu. V termíne od
2. mája do 12. mája 2017 sa deti z
triedy Motýlikov a Včielok zúčastnili prípravného plaveckého kurzu
v krytom bazéne v kolibe JOSU.
Plaveckého kurzu sa zúčastnilo 37
detí, ktorým sa venovali kvalifikovaní inštruktori z Plaveckej školy

nie predmetov, orientácia pod vodou, vznášanie, splývanie na bruchu a chrbte, skoky, napodobnenie jednoduchých plaveckých pohybov a vytvárať tak u detí základy zdravého spôsobu života. Posledný deň výcviku deti dostali
mokré vysvedčenie a sladkú odmenu. Ďakujeme Obecnému úradu v Zuberci za finančnú podporu
plaveckého kurzu.

Deň detí
Tento rok oslávili deti svoj
sviatok v duchu škôlkarskej
olympiády na ihrisku pod Grápou. Na začiatku si zaspievali
svoju hymnu, a potom sa hneď
pustili do súťaženia v piatich disciplínach. Trénovali v nich svoju

silu, odvahu, šikovnosť, rýchlosť
a obratnosť. Po výborných výkonoch boli všetci odmenení medailou, a posilnili sa špekačkami.
Naspäť do škôlky sa odviezli Roháčskym turistickým vláčikom.

Deti si vyskúšali súťaže ako na ozajstnej olympiáde
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Veselý a slnečný jún
Slnečné dni počas júna sme sa
rozhodli využiť na rôzne vychádzky do okolia materskej školy, tiež
na výlety a tak deťom spríjemniť
a obohatiť ich pobyt v materskej
škole. V piatok 2. júna 2017 sme
strávili príjemné dopoludnie na Kolibe Holica, kde si deti mali možnosť pozrieť a potešiť sa z množstva domácich zvieratiek a ich mláďat. Všade bolo počuť spev a radosť detí. Nielen chlapci, ale aj
dievčatá si vyskúšali ako sa sedí
v traktore a dovolené bolo aj trúbenie, ktoré sa deťom veľmi páčilo. V kolibe nás čakalo výborné občerstvenie, milý personál, ktorý sa
o nás postaral a všetko s láskou
pripravil. Prekvapením bolo aj to,
že každé dieťa si z výletu odnieslo
darček.
Múzeum oravskej dediny sme
navštívili v piatok 9. júna 2017. Deti
sa mali možnosť pokochať krásnou
prírodou výhľadom z Roháčskeho
turistického vláčika, ktorý nás na
skanzen odviezol. Deti okrem prehliadky areálu skanzenu zažili zároveň netradičný deň, kde sa
prostredníctvom lektorov v dobových odevoch zoznámili so spôso-

bom bývania a vyučovania v minulosti, domácou výrobou ľanového
plátna. V rámci tvorivých dielní sa
dozvedeli o špecializovanej reme-

Chlapci si vyskúšali veľký traktor

Jún v triede Motýlikov
Na posledný mesiac školského
roka sa naši predškoláci už dlho tešili, pretože ich okrem mnohých aktivít
čakala nočná škôlka a rozlúčka so
škôlkou. Jednou z aktivít bola aj návšteva základnej školy, kde sa zúčastnili koncertu ZUŠ. Pani učiteľky zo
ZUŠ si so svojimi zverencami pripravili pre deti pestrý program, ktorý bol
zameraný na hudbu z filmov a rozprávok. Deti sa formou melódie mohli preniesť do rôznych rozprávok, ako je napríklad Maťko a Kubko, Pat a Mat,
Šmolkovia, Deduško Večerníček
a mnoho iných. Oboznámili sa s rôznymi hudobnými nástrojmi a na záver si všetci spolu zaspievali niekoľko piesní s hudobným doprovodom.
V júni nás navštívil aj ocko Ley Tekeľovej, ktorý nám prišiel porozprávať
niečo o rybolove. Deti sa dozvedeli
nové informácie, či už o rôznych druhoch rýb, o spôsobe ich chytania, lovenia, kŕmenia, ale aj to, ako sa má
správny rybár správať. Zároveň mali
možnosť vyskúšať si niekoľko nástrojov a pomôcok rybára. Týmto sa
chcem poďakovať p. Tekeľovi, že bol
ochotný a našiel si pre nás čas pri svojich každodenných povinnostiach.
Bol utorok, 20. 6. 2017, pre niekoho obyčajný deň, no pre deti z triedy
Motýlikov výnimočný a dlho očakávaný. Áno, bola tu nočná škôlka, ktorej
sa deťúrence nevedeli dočkať. Pani
učiteľky si s pomocou svojich dobrovoľníkov pre deti pripravili zaujímavé
aktivity. Jednou z nich boli rôzne environmentálne úlohy, ktoré deti museli
splniť. Úlohy sa odohrávali v lesnom
prostredí v okolí Števkovky. Deti poznávali okolie lesa, potoka, počúvali
zvuky prírody, plnili zadané úlohy, zahrali sa lesný bowling, pískali na vy-

robených píšťalkách. Jednou z úloh
bolo hľadanie a pomenovávanie rôznych prírodnín, ktoré postupne lepili na
svoje kartičky, čím im vznikol pekný
obrázok. Ďalšími zaujímavými úlohami bolo vyhýbanie sa prekážkam, prenášanie vajíčok, kŕmenie medveďa
(samozrejme, nie živého), atď. Po splnení úloh sme sa občerstvili opečenými špekáčikmi. Nakoniec sme spolu
zasadili niekoľko stromčekov, ktoré
nám budú pripomínať tento deň a vrátili sme sa do škôlky. Deň pokračoval
prechádzkou na zmrzlinu, hrami na
školskom dvore, večerou. Zakončením dňa bolo hľadanie pokladu v tme
so svojimi baterkami. Deti boli nakoniec odmenené za splnené úlohy, poumývali sa a šup do postieľok. Všetky
deti boli statočné, pretože zvládli noc
bez svojich rodičov. Príjemné zážitky
na tento deň nám ostanú dlho v spomienkach.
Ďalším očakávaným dňom bola
rozlúčka našich Motýlikov so škôlkou,
na ktorú sa usilovne pripravovali recitovaním, spievaním, zvládnutím tanečných choreografií, ale aj scénkou
a preverovaním nadobudnutých vedomostí z rôznych oblastí. Deti poďakovali pani učiteľkám, tete školníčke,
upratovačke a kuchárke za ich láskavé slová, povzbudenie, pohladenie
a starostlivosť, ktorú im počas návštevy MŠ dávali. Budúci školáci dostali
osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania, knihu – darček od
Obecného úradu v Zuberci a darček
od pani učiteliek. Bodkou na záver
bolo malé občerstvenie pre deti a ich
rodičov. Našim budúcim školákom
prajeme v škole veľa úspechov a nech
im ostanú pekné spomienky na detstvo v škôlke.

selnej výrobe a mali možnosť vyskúšať si jednoduché postupy. Spoznali maľbu na sklo, vyrezávanie
z dreva, tkanie kobercov, drotárstvo, hrnčiarstvo. Na vyhranenom priestranstve
sa
mohli zahrať
hry s využitím
najjednoduchších pomôcok
a zapojiť sa do
rôznych súťaží.
Deti tak získali
nezabudnuteľné
zážitky,
o ktorých ešte
dlho rozprávali.
Na výlet do
Kvačianskej
doliny, ktorá
ponúkala príjemné osvieženie v podobe
vody tečúcej
v potoku, sme
sa vybrali v
stredu 28. júna
2017. Okolie
štrkovitej cesty

bolo lemované hustými ihličnatými
lesmi, ktorých korene boli pokryté
trávami a kvetenou. Všade prítomné motýle a lietajúce chrobáčiky
dávali znať, že sme v lone života
očarujúcej prírody. Po príjemnej
prechádzke takmer bez stúpania
sme sa ocitli na trávnatej ploche,
na mieste zvanom Oblazy, kde sa
zurčiaci potok premenil na akúsi
malú priehradu, na ktorej konci stoja vodné mlyny. Vďaka dobrovoľníkom sme si mohli zhliadnuť technológie mletia múky starodávnym
spôsobom, ako aj funkčnú, vyše
storočnú gátrovú pílu. Po krátkom
oddychu a občerstvení sme sa plný
nových informácií a zážitkov vrátili
do materskej školy. Počasie bolo
nádherné, preto aj výlety nám vyšli dokonale.
Ďakujeme rodičom Maťka Jurkoviča za milé pozvanie na Kolibu
Holica, sponzorovanie autobusovej
dopravy, darčeky i občerstvenie.
Ďakujeme aj personálu Koliby Holica, organizátorom v Múzeu oravskej dediny za prípravu pekného
dňa a pánovi Vrlákovi, ktorý nám
zabezpečil odvoz do Kvačianskej
doliny.

Polícia v materskej škole
13. júna v doobedňajších hodinách za sprievodu policajnej sirény prišli na školský dvor pri MŠ
dve policajné autá. Vystúpili policajti v sprievode policajného psa.
Mgr. kpt. Tibor Šándor porozprával deťom o prevencii bezpečnosti na ceste pre chodcov aj cyklis-

tov. Neskôr nám názorne predviedli ukážky poslušnosti cvičeného služobného psa v spolupráci
so psovodom a hľadania predmetu podľa pachovej stopy. Na záver si deti mohli vyskúšať pustiť
zvukové výstrahy v policajnom
aute. Tešíme sa opäť o rok.

Dvojstranu zostavil kolektív učiteliek MŠ: Mgr. Kamila Šišková,
Mgr. Nadežda Kľuchťáková, Marcela Šrobová, Bc. Anna Škerdová,
Bc. Dana Motyčáková, Bc. Lýdia Hajičková

ZUBERSKÉ NOVINY

6

2/2017

Základná škola
Naša škola sa zaradila medzi
25 % najúspešnejších škôl Slovenska
V máji 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov
4. ročníka KOMPARO. Tohto testovania sa zúčastnili aj štvrtáci
našej školy. Výsledkami sa naša

Výlet na Duklu

škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl Slovenska.
Porovnanie výsledkov žiakov
a celoslovenskej úspešnosti
v jednotlivých predmetoch:

Slovenský priemer
Matematika:
61,9 %
Slovenský jazyk:
54,5 %
Prírodoveda:
55,1 %
Vlastiveda :
64,6 %
Všeobecné študijné predpoklady: 61,0 %

Naša škola
73,8 %
58,3 %
58,0 %
72,0 %
66,4 %
ZŠ

Deň s Horskou službou
Štvrtok 29. jún patril našej horskej službe a ich ukážkam záchrany. Stretli sme sa v nádher-

nej prírode Zuberca Pod vápenkou. Aj napriek vyťaženosti sa
horská služba snaží šíriť povedomie o svojej činnosti medzi návštevníkmi hôr aj
medzi deťmi.
Žiaci si pozreli
ukážky lezenia
a zlaňovania,
zlaňovanie a záchranu raneného, zlaňovanie
záchranárskeho
psa, vyhľadanie
raneného psom
a dozvedeli sa
ďalšie informácie.
Týmto chceme poďakovať
všetkým členom
Horskej záchrannej služby Západné Tatry - Roháče za profesionálny prístup
a spoluprácu
s našou školou.
Text a foto: ZŠ

Naše Slovensko
Slovensko naše, krásny to kraj,
vysoké hory, zelený raj.
Krajina moja, ktorú rád mám,
každé ráno sa v nej sladko prebúdzam.
Vysoké štíty hľadia na mňa z diaľky,
pohľad na ne si zapamätám navždy.
Potoky, lúky krásne žiaria,
no nie každý sa k nim pekne stavia.
Ťažko sa žilo v našom kraji kedysi,
moji starkí na to často spomínajú si.
Aj keď ma zláka krajina ďaleká,
hrdo vždy vyhlásim: „Slovák, to som ja!“
Adam Poláčik, 5.B

Dňa 14. júna 2017 sa štyridsiatim piatim žiakom našej školy
podarilo navštíviť oblasť východného Slovenska, kde prebiehali
najťažšie boje prvej a druhej svetovej vojny na našom území.
Išlo o výlet sponzorovaný pánom Petrom Jurkovičom, preto
boli účastníci vyberaní za odmenu na základe študijných alebo
reprezentačných výsledkov spomedzi žiakov piateho až deviateho ročníka. Súčasťou výletu bola
návšteva Vojenského múzea vo

Svidníku, Vyhliadkovej veže nad
Duklianskym priesmykom a Pamätníka Česko-Slovenského armádneho zboru vo Vyšnom Komárniku. Podrobný a veľmi rozsiahly výklad pána sprievodcu na
vyhliadkovej veži bol veľmi adresný a našich žiakov naozaj oslovil. Okrem dopravy a bohatého
programu mali žiaci zabezpečený aj chutný obed a malé občerstvenie počas jazdy. Veľmi pekne ďakujeme.
Ľudmila Gondová

Krásny úspech žiaka našej školy
Našu školu
na majstrovstvách Slovenska v atletike reprezentoval Michal Matištík
v skoku do diaľky. V silnej konkurencii 28 pretekárov z celého
Slovenska sa
Michal nestratil,
postúpil do finále súťaže a nakoniec o jeho
umiestnení rozhodol posledný
skok do diaľky
580 cm, po ktorom sa umiestnil
na nádhernom
3. mieste na Slovensku. Krásny
úspech žiaka
našej školy. Gratulujeme!
Foto: lm

ATLETIKA – majstrovstvá kraja
a majstrovstvá Slovenska
V utorok 6. 6. 2017 sa na atletickom štadióne v Rabči uskutočnili Majstrovstvá Žilinského kraja
v atletike žiakov a žiačok základných škôl.
Majstrovstiev kraja sa zúčastnili najlepší jednotlivci v jednotlivých atletických disciplínach
a najlepšie družstvá z 11 okresov
Žilinského kraja. Žiaci bojovali
o čo najlepšie umiestnenie
v chlapčenských aj dievčenských
kategóriách, v ôsmich atletických
disciplínach – v behu na 60 m,

300 m, 800 m, 1000 m a štafete
4x60 m, v skoku do diaľky, v skoku do výšky, v hode kriketovou
loptičkou a vo vrhu guľou. Našu
školu na Majstrovstvách kraja
v atletike reprezentovali: Michal
Matištík v skoku do diaľky, stal
sa majstrom kraja 1. miesto, Jakub Ondrík v behu na 60 m, získal 3. miesto a Petra Kluchtiaková v skoku do diaľky, umiestnila sa na 5. mieste a v hode kriketovou loptičkou, kde sa umiestnila na 7. mieste. Gratulujeme!
ZŠ
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Škola v prírode
Príjemný týždeň zažívali naši
štvrtáci od 22. – 26. mája 2017. Zúčastnili sa netradičných foriem vyučovania v škole v prírode na Chate
Limba v rekreačnom stredisku Skalka Aréna neďaleko Kremnice.

Hoci v chladnom prostredí, ale
v náručí hôr Kremnických vrchov si
okrem predmetov matematika, slovenský a anglický jazyk upevňovali
aj poznatky z pohybu v prírode. „Zlatou cestou“ sa dostali ku Georgeyho tunelu, ktorý je historicky významný. Navštívili bežecký areál
Rudolfa Čillíka, lyžiarske zjazdovky,
očaril ich mohutný vysielač Suchá
hora a krásne výhľady. Počas celého pobytu aktivity prebiehali po skupinách, do ktorých sa žiaci vylosovali pri príchode. Niesli sa v duchu
poznania histórie regiónu, ťažby zlata a striebra. Dokazovali to praktickými činnosťami pri hľadaní „zlata“,
ryžovaní, prácou s baníckym náradím a vedomosťami s tým spojenými, čo dokázali aj záverečným testom. Získaním vysokého počtu bodov pri hodnotení poriadku v izbách
potvrdili, že majú osvojené hygienic-

ké návyky a zmysel pre poriadok.
Okrem praktických zručností pocítili
radosť z úspechu celej skupiny, naučili sa súdržnosti, spolupráci
a upevňovali si vzájomné vzťahy.
V rámci každodenných športových

aktivít si spestrili pobyt plávaním
v bazéne wellnessu Aréna.
O zdravú výživu počas pobytu
bolo vzorne postarané a spríjemnením bola aj spoločná opekačka. Na
konečnom vyhodnotení škôl naše
skupiny v bodovaní obsadili prvé
dve miesta. V aktivite jednotlivcov
vynikol R. Filek, druhá M. Zemanová a tretie miesto patrilo Z. Šimičákovej. Každý účastník dostal diplom
a mohol si vyraziť pamätnú mincu.
Veselú atmosféru pobytu dotvárala
postavička permoníka Frída.
Pri návrate domov navštívili kráľovské a zlaté banské mesto Kremnicu. Obdivovali Mestský hrad, Morový stĺp a v Expozícii mincovne si
žiaci kúpili suveníry. Na záver sme
konštatovali, že akcia bola pre deti
prínosom, plná zážitkov, aktivít
a nových poznatkov.
Text a foto: ZŠ
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Cestovateľský tábor v Novoti
od 3. 7. do 6. 7. 2017

Prázdniny to nie sú prázdne dni...

Pán nám doprial spoločne prežiť tento čas, ktorý sme využili na
chválu a oslavu Boha hrou, spoločenstvom, modlitbou a vzájomným
tolerovaním, pomocou a hlavne radosťou na cestovateľskom tábore
v Novoti od 3. 7. do 6. 7. 2017. Ďakujem deťom, pretože mnohí sa
zriekli mobilu, či tabletu, aby sa tak
zapájali do programu a mohli prežiť
ozajstnú radosť, ktorá vychádza
z čistého srdca. Pán farár bol k dispozícii stále, aby deti mohli s čistým srdcom začať prázdniny.
Mladí, ktorí pripravili tábor spolu
so Sr. Theodóziou pre mladšie deti
počas troch dní spoznávali Slovensko, Španielsko a Švédsko nielen

po geografickej, historickej, športovej či náboženskej oblasti. Vytvárali sme tak živé spoločenstvo hlavne pri sv. omši, ktorú slávil náš pán
farár Vladimír Bolibruch. Boli pripravené rôzne hry, tajnička, športové
súťaže, improvizovaná spevácka
súťaž, ochutnávka syra, exkurzia na
farme, „oťukávačka“ okolia, tvorivá
dielňa, kde nádherne deti pomaľovali kamene a niektoré z nich priniesli aj domov. Ďakujeme Pánu
Bohu za prežité chvíle, za duchovného otca, ktorý nás sprevádzal počas týchto dní, animátorom, ktorí sa
neúnavne vo dne v noci starali o deti
a aj rodičom za dobré koláčiky, po
ktorých sa len – tak zaprášilo.
Sr. Theodózia

Tanečný kurz
V piatok 23. júna sa konala
v škole milá udalosť. Deviataci po
dlhých hodinách tréningu predviedli
svoje tanečné zručnosti a spoločenské správanie už na ôsmom roční-

ku venčekového plesu deviatakov.
Spoločne s rodičmi a učiteľmi sa tak
rozlúčili so školou, v ktorej strávili
deväť rokov.
Foto: z archívu ZŠ

POZVÁNKA

na tábor pre staršie deti
Pozývame žiakov 6. – 9. ročníka na farský tábor
#LimitedEdition.
Uskutoční sa 30. 8. – 2. 9. 2017 v Liptovskej Štiavnici.
Bližšie informácie u Maroša Šuriňáka – 0949 195 220,
maros.surinak@gmail.com.
Absolventi tanečného kurzu

Tešíme sa na tvoju účasť!
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Sviatok hôr
Už tradične sa v druhú júlovú
nedeľu stretli veriaci z podroháčskych dedín na poľane Zverovka,
aby tak ako ich otcovia a praotcovia, svätou omšou poďakovali za dar
krásnej prírody a za všetko z nej
pochádzajúce. Svätú omšu celebroval pán farár z Hút Stanislav Dulák,
ktorý bude od augusta armádny duchovný, spolu s kňazmi rodákmi zo
Zuberca a kňazmi, ktorí v našej farnosti účinkovali. Naši predkovia sa
o takomto čase schádzali najmä preto, lebo po jarných prácach vyšikovali mladý dobytok a ovce do hôľ,
aby sa tam pásol do jesene, kedy
sa vrátil späť do dedín. Mali zvykom,
že keď dobytok dali na hole, tak
v najbližšiu nedeľu sa stretli na Zve-

rovke, pohovorili o pasení, o tom ako
sa bude pásť, ale aj iné veci týkajúce sa hôr. V roku 1938 pri takomto
stretnutí bola sv. omša a tak sa slúžila každoročne do roku 1951. Za
komunistického režimu bolo zakázané na holiach pásť, takže stretnutia
so sv. omšou nebývali. Tradíciu sme
na podnet p. farára E. P. Bárdoša
v r. 1991 obnovili, no pasenie hôľ sa
už neobnovilo a tak pri sv. omši ďakujeme za dar krásnej prírody, za
všetkých, ktorí naše hory navštevujú, ktorí v nich pracujú, ich ochraňujú, aby sa zachovali podľa hesla milovníka Roháčov dekana Jozefa Maťašáka: „Čo láska utvorila, to dobrá
vôľa nech zachová.“
Ján Bistar

2/2017

Výstup na Brestovú
V nedeľu 11. júna 2017 sa konal druhý ročník výstupu na Brestovú. Zuberčania sa mohli vyviezť
vláčikom od kostola na parkovisko pod Spálenou a odtiaľ lanovkou na koniec zjazdovky. Na vr-

chole sme si zaspievali tradičné
piesne, zapísali sa do kroniky
a záver túry sme ukončili pri Hoteli Tatrawest gulášom a príjemným posedením.
Vladimír Žák
Foto: Vladimír Žuffa

Z činnosti zuberských hasičov
Uplynulý polrok bol pre hasičov
zo Zuberca dosť náročný. Začiatkom
roka zuberskí hasiči zasahovali pri
požiari hospodárskych budov na ulici Roháčskej, v apríli vypomáhali pri
výstavbe protipovodňových bariér
počas povodne v Liptovskom Mikuláši, ktorá postihla mestské časti Demänová a Palúdzka. Začiatkom júna
sme zasahovali pri požiari obývanej
drevenice v našej obci. Vzhľadom
k tomu, že mnohokrát je problém zasahovať vo veľmi zadymených
priestoroch, zúčastnili sa hasiči zo
Zuberca školenia nositeľov autonómnych dýchacích prístrojov, ktoré sa konalo v Považskom Chlmci
pri Žiline.
Okrem zásahovej činnosti sa
hasiči venujú aj športovým aktivitám.
Aj tento rok sa zapojili do súťaže
Hornooravskej hasičskej ligy, ktorá
bude mať v tomto roku 10 kôl. Jedno z nich bude v našej obci v nedeľu 20. augusta popoludní.
Najmenším hasičom, ktorí sa zapojili do hasičskej súťaže Plameň, sa
tento rok darilo veľmi dobre. Súťaž-

né podmienky mali náročné, pretože chlapci aj dievčatá zo Zuberca
museli súťažiť v chlapčenskom družstve. Na okresnom kole vo Veličnej
skončili na peknom 5. mieste spomedzi silnej konkurencie 35 oravských družstiev mladých hasičov.
Tejto súťaže sa zúčastnili družstvá
z Dolného Kubína, Tvrdošína a Námestova. Z družstiev okresu Tvrdošín sa celkovo umiestnili na 2. mieste.
V nedeľu 16. júla popoludní zuberskí hasiči pripravili pre verejnosť
deň otvorených dverí hasičskej
zbrojnice v Zuberci. Návštevníci si
tak mali možnosť prehliadnuť priestory hasičskej zbrojnice v Zuberci,
obhliadnuť hasičskú techniku a výstroj hasičov, či malé hasičské múzeum.
Na záver by sme veľmi radi pozvali medzi hasičov deti a mladých
ľudí, ktorí majú chuť reprezentovať
zuberských hasičov a našu obec.
Text a foto:
kolektív DHZ Zuberec

95 rokov hasičstva na Slovensku

Odhliadnuc od aktivít našich
hasičov chcem ešte pripomenúť
dôležitý míľnik v existencii Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorým je vznik
Zemskej hasičskej jednoty na
Slovensku. Jej ustanovujúci zjazd
sa konal 6. augusta 1922 v Trenčíne a znamenal začiatok organizovaného hasičstva na Slovensku. Môžeme teda konštatovať,
že rok 2017 je jubilejným pre Dob-

rovoľnú
požiarnu
ochranu Slovenskej
republiky, ktorá je nástupníckou organizáciou Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, v ktorom si pripomína 95. výročie
svojho založenia.
Je veľmi ťažké porovnávať vtedajšie
materiálno-technické
možnosti hasičov so súčasnými
možnosťami. Ciele a poslanie
hasičov boli a sú vždy jasné – poskytovať pomoc blížnemu, ktorého postihol nejaký živel.
Chcem teda poďakovať všetkým hasičom zo Zuberca, ktorí
pomáhali a pomáhajú ľuďom postihnutým nejakým živlom, za ich
ochotu, chuť a čas, ktorí vkladajú
do tejto činnosti.
Pavol Šroba

DFS Roháčik a prázdniny

Družstvo zuberských hasičov, ktorí vybojovali 5. miesto v celkovom hodnotení
na tohtoročnej súťaži Plameň.
Horný rad: Šimon Harmata, Eva Šišková, Zuzana Valeková, Daniel Pilarčík,
Petra Kľuchtiaková, Martina Hudecová, Natália Tarajová, Matej Mrázovský
Dolný rad: Simona Vidiečanová, Tatiana Šišková

Roháčiku začínajú prázdniny
až po Podroháčskych folklórnych
slávnostiach. Dovtedy máme pravidelné nácviky, aby sme boli pripravení, hlavne na naše slávnosti
a keďže tento rok slávime 25. výročie vzniku súboru, tak tých vystúpení bude viac. Na tento rok
sme si na Brestovú pripravili aj
nový program „Na teho Jána!“
a vystúpime tiež spolu s ďalšími
jubilujúcimi súbormi zo Zuberca,
lebo tohto roku je 40 rokov vzniku súboru, ktorý úspešne založila a viedla Anna Beťková. Taktiež
je 30. výročie obnoveného Podroháčskeho folklórneho súboru,
ktorý založil a dlhé roky viedol

Richard Janoštín. Tieto prázdniny sme si už boli zatancovať spolu s ĽH Strunka v Poľsku, v kedysi oravskej dedinke Podwilk, na
podujatí Dni slovenskej kultúry
v Malopoľsku.
A boli sme zaspievať, zatancovať a zagratulovať jubilantom
v Rabčiciach, tam sa tiež slávilo
výročie. Detský folklórny súbor
Kašunka má 25. výročie založenia. Na novom nie ešte dorobenom javisku, ale o to srdečnejšie,
pri dobrom guľáši navarenom pre
celú dedinu a nakoniec ešte pri
rezni a šaláte, tak tuho sa slávilo.
Daniela Žuffová
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Vypísané z matriky

Zhodnotenie futbalovej sezóny
Hodnotenie družstiev prípravky,
mladších a starších žiakov
Družstvo U15 TJ Roháče Zuberec je zložené prevažne
z chlapcov našej dediny a blízkeho okolia. V letnom prestupovom
období sa nám podarilo doplniť
káder o ľavého záložníka Adriána Záhoru z Nižnej a pribudli dve
dievčatá Erika Jurinová a Eva
Žuffová, ktoré dobre zapadli do
kádra, čím v družstve stúpla nielen konkurencia na jednotlivých
postoch, ale aj kvalita v zápasoch
a tréningovom procese. Našim
hlavným cieľom je postupné
uplatnenie niektorých hráčov po
skončení staršieho žiackeho veku
do dorastu a neskôr v A mužstve.
V jesennej aj v jarnej časti sme
sa snažili o útočný futbal v základnom hernom rozostavení 4-4-2
s aktívnym vysokým pressingom.
Nie vždy sa nám to darilo, ale hráči postupnými krokmi to budú
zvládať automaticky. Prístup
chlapcov k tréningovému procesu a zápasom bol nie vždy na
solídnej úrovni. Niektorí jednotlivci
však musia pristupovať k povinnostiam zodpovednejšie. Najlepším strelcom v našom mužstve
bol s 36 gólmi Miroslav Klocháň.
Chcem poďakovať všetkým
chlapcom za dobrú reprezentá-

ciu, ale hlavne tým, ktorí opúšťajú žiakov a sú preradení do dorastu, kde dúfam dobre zapadnú
a budú prínosom. Mužstvo skončilo v celkovom hodnotení na
5. mieste.
Družstvo U13 podávalo veľmi
dobré výkony počas celej súťaže
a dovolím si tvrdiť, že nám rastie
kvalitné mužstvo, kde je dobrá
partia a kvalitní hráči. Dôkazom
toho je aj účasť na kvalitnom medzinárodnom turnaji v Prešove
s ligovými mužstvami, kde sme
odohrali viac než vyrovnané zápasy. Mužstvo skončilo na
6. mieste. Aj týmto chlapcom chcem poďakovať za vzornú reprezentáciu klubu a obce.
Družstvo prípravky U11 nám
tiež robí radosť, keď v štvorčlennej skupine, kde boli mužstvá ako
Tvrdošín, Trstená, Brezovica
a Zuberec sme skončili na druhom mieste za Tvrdošínom. Tu
ma teší hlavne to, že deti baví hrať
futbal a veľa chlapcov aj dievčat
chodí na tréningy.
Na záver chcem poďakovať
niektorým rodičom, ktorí keď
mohli tak pomohli, sponzorom
ako je Koliba JOSU a našej obci
Zuberec.
Martin Filek
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Narodili sa

10. 04. Boris Šiška
11. 04. Tamara Šimičáková
18. 04. Marek Feranec
13. 05. Michal Bažík
21. 05. Samuel Tekeľ
22. 05. Stanislav Kľuchťák
23. 05. Dorota Valeková
23. 05. Tereza Ištoková
29. 06. Alžbeta Mikulovská
03. 07. Filip Tóth
04. 07. Zuzana Šrobová
18. 07. Lukáš Pintek

M

anželstvo uzavreli

22. 04. Vojtech Bažík
a Klaudia Mereššová
29. 04. Stanislav Jurčo
a Lenka Magerčáková
20. 05. Róbert Kovalčík
a Zuzana Urbanová
03. 06. Mgr. Marek Růžička
a Júlia Bistárová
03. 06. Robert Netzer
a Mgr. Lenka Škerdová
17. 06. Štefan Šroba
a Tatiana Vlochová
01. 07. Roman Jandura
a Ing. Mária Novotná
15. 07. Mgr. Jakub Šiška
a Michaela Rošťáková

Bjubilantom
lahoželáme
70 rokov

13. 05. Margita Bažíková
03. 07. Anna Šrobová

70 rokov

07. 07. Marta Miklášová
30. 07. Pavol Vitanovec
15. 08. Mária Daňová
20. 08. Klementína Šišková
75 rokov
01. 05. Mária Štechuliaková
01. 06. Klementína Vitanovcová
04. 07. Ladislav Bistar
28. 07. Kuchtiaková Marta
05. 08. Antónia Šuriňáková
19. 08. Bernardína Knaperková
80 rokov
05. 05.Božena Magerčáková
16. 05. Alojz Gonda
01. 06. Alojz Šroba
03. 07. Božena Škerdová
85 rokov
16. 07. Ondrej Urban
60 rokov manželstva
13. 07. Ján a Irena Filekovi
55 rokov manželstva
09. 06. Alojz
a Otília Gejdošovi
50 rokov manželstva
08. 06. František
a Klementína Bažíkovi
08. 06. Viliam
a Anna Pardekovi
06. 07. Štefan
a Antónia Urbanovi
03. 08. Ladislav
a Agneša Matištíkovi

O

dprevadili sme
na poslednej ceste
16. 05. Mária Habová (1995)
02. 07. Jozef Filek (1941)

POZVÁNKA
Pozývame vás na 12. ročník Podroháčskeho duatlonu,
tradičného podujatia pre všetkých z blízkeho okolia.
Tešíme sa na vás v sobotu 16. septembra 2017.
Bližšie informácie: 0903 624 863 (Ján Jurina),
0903 624 705 (Branislav Jurina).

Družstvo dorastu a dospelých
Milí športoví priatelia,
futbalová sezóna 2016/17 je
za nami, a tak mi dovoľte malú
rekapituláciu našich dvoch mužstiev dorastu a dospelých. Keďže som tieto tímy prevzal až od
jarnej časti, nemal som čas na
bližšie spoznávanie sa s hráčmi.
Mužstvo dorastu zimovalo na
6. pozícii, čo nebolo moc dobré
vzhľadom na hráčsky káder. Po
dôkladnom si preštudovaní jesennej časti mi bolo jasné, že chlapci musia zlepšiť disciplínu a prístup k zápasom (dochádzka).
Myslím si, že sa nám to podarilo

a nebyť dvoch prehier, keď mužstvo nastúpilo iba o 10-tich hráčoch, mohli sme sa radovať z postupu z 2. miesta. Napriek tomu
som veľmi spokojný s herným
prejavom a prístupom našich
chlapcov, čo malo pozitívny vplyv
aj na naše A mužstvo, keď traja
z nich T. Jurina, F. Juráň a S. Belko pravidelne nastupovali aj v kategórii dospelých. Pochvalu si
však zaslúži celé mužstvo, pričom
náš cieľ do nastávajúcej sezóny
je jednoznačný postup do 4. ligy.
Mužstvo dospelých sa po jeseni
nachádzalo v strede tabuľky, čo

nebolo vo zvyku za posledné sezóny. Keďže veľmi dobre poznám
hráčsky káder mužov, chcel som
čo najviac stabilizovať ich výkony hlavne na ihriskách súperov.
Myslím si, že sa nám to v celku
podarilo a konečné 4. miesto je
toho dôkazom. Do budúcnosti chceme mužstvo ešte viac omladiť
a stavať na vlastných odchovancoch. Na záver by som sa chcel
v mene futbalového oddielu poďakovať našim hráčom, podporovateľom a dobrovoľníkom, ktorí
nám pomáhajú v týchto ťažkých
časoch.
Rastislav Petrek

POZVÁNKA
Milí športoví priatelia,
srdečne vás pozývame
na jubilejný
XX. ročník
športovo-spoločenského
stretnutia

ZUBERSKÝ TRIATLON
ZDRAVIA,
ktorý sa uskutoční
26.8.2017.
Prihlásiť sa môžete na
e-mailovej adrese
gejdosova@penzionpribisko.sk
alebo telefonicky
na čísle 0915 866 425.

ZUBERSKÉ NOVINY

10

2/2017

Každý rok iný a vždy výborný Volkswagen Slovakia Oravaman
po siedmy krát v Zuberci
Svetová hviezda extrémnych
triatlonov, španiel Marcel Zamora,
si v sobotu 15. júla 2017 dobehol
po svoje 4. víťazstvo v rade na
7. ročníku Volkswagen Slovakia
Oravaman 2017. Tento rok zvládol
trať v čase 5:23:44.9, o 8 minút
rýchlejšie ako v minulom roku. Na
Liptovskej Mare a v Západných Tatrách – Roháčoch
totiž triatlonisti tradične nebojujú iba medzi sebou
o umiestnenie, či najrýchlejšie časy, ale prekonávajú predovšetkým nevyspytateľné prírodné podmienky na trati 2 km plávania,
90 km cyklistiky a 21 km
behu s extrémnym prevýšením 3300 m. Uplynulý víkend im počasie prialo.
V Zuberci sa v polke júla
tradične zíde triatlonová komunita zo Slovenska a zo
zahraničia. Tento rok to
bolo spolu v rámci hlavných
pretekov ako aj sprievodných podujatí (Detský Oravaman, Pivný Kilák) takmer
500 pretekárov z 11 krajín
vrátane Ruska, Írska, Francúzska, či Spojeného kráľovstva. Okrem pretekov
na dlhej trati (polovičný Ironman)
sa súťažilo aj na krátkej trati (1, 37,
14 km s prevýšením 1500 m.) v individuálnych pretekoch a v štafetách. Krátky Oravaman je zároveň
už niekoľko rokov Majstrovstvami
Ministerstva vnútra SR v triatlone.
Pódium v dlhom Oravamane
v mužskej kategórii obsadili: 1. M.
Zamora (ESP, Durance Triathlon,
5:23:44.9), 2. V. Holub (CZ, Velosport Valenta Scott Team,
5:39:48.7) a 3. D. Kraviansky (SK,
pro-body triatlon team Košice,
5:41:20.4). Medzi ženami dominovali: 1. Z. Dudášová (SVK, Piso
Sport, 06:46:06.6), 2. P. Veselá

(CZE, MST Jihlava, 06:53:15.8) a
3. Z. Páleníková (SVK, MPK Dolný
Kubín 07:04:57.3). V krátkom Oravamane dominovali M. Kostelničák
(SVK, GreenBike, 02:57:14.7) a R.
Rizmanová (SVK, Tritanium,
03:29:00.6). Ako prvý v areáli Penziónu Pribiskô preťal pásku tím šta-

pomerov a v rámci Slavata Triatlon Tour organizuje množstvo športových podujatí pre deti nie len
v Čechách, ale aj na Slovensku.
Účastníkov a divákov počas víkendu v Zuberci bavil aj netradičný beh – Pivný kilák. Okrem absolvovania 1000 m dlhej trate museli

fety TRIATLON TEAM NEREUS zo
Žiliny v zložení R. Bujdoš, T. Jurkovič, J. Török za 02:49:10.5.
Volkswagen Slovakia Oravaman 2017 je podujatím pre celú
rodinu. Rodinný a charitatívny ráz
mu opäť dodal Detský Oravaman.
Do tohto piatkového duatlonu (beh,
bicyklovanie, beh) sa zapojilo vyše
100 detí súťažiacich v rôznych kategóriách. Detské preteky manažoval a moderoval Tomáš Slavata,
známy český triatlonista a filantrop,
ktorý sa netají tým, že športu vďačí
za únik z krušných úskalí svojho
detstva. Preto sa rozhodol pre starostlivosť o deti z problémových

účastníci vypiť 8 dcl piva z Donovalského pivovaru v 4 občerstvovacích staniciach. V sobotu večer
po vyhlásení výsledkov účastníkov
bavili kapely KaKu z Námestova
a bratislavskí Funkiez.
Riaditeľ pretekov Peter Paľa
počas záverečného ceremoniálu
vyjadril osobitné poďakovanie širokej skupine súkromných aj verejných inštitúcií, vďaka ktorým kvalita podujatia Volkswagen Slovakia
Oravaman každým rokom stúpa.
Osobitne ocenil spoluprácu so
sponzormi, so starostami obcí, príslušníkmi Policajného zboru SR,
Horskej záchrannej služby, Vodnej

záchrannej služby Slovenského
červeného kríža z Liptovského Mikuláša SR, či dobrovoľných hasičov zo Zuberca. Celkovo bolo do
organizácie podujatia zapojených
200 dobrovoľníkov zo širokého
okolia. Podujatie sa uskutočnilo za
podpory Slovenskej triatlonovej
únie.
Volkswagen Slovakia
Oravaman je súčasťou trilógie extrémnych triatlonových pretekov Oravaman
Extreme Tour (OET). Spolu s polovičným triatlonom
Goralman pod Babou Horou a extrémnym Jánošík
Slovak Xtreme Triathlon
s cieľom pod Chlebom
v Malej Fatre, prispievajú
k budovaniu povedomia
o možnostiach turizmu nielen v regiónoch Oravy, Liptova a Kysúc, ale aj Slovenska, ako cieľovej krajiny pre zahraničných účastníkov. Počas 3 víkendov
prinášajú do týchto končín
viac ako 900 pretekárov
z vyše 10 krajín sveta s rodinami a priateľmi. Vďaka
profesionálnemu prístupu
organizátorov, jedinečným
prírodným podmienkam a malebnosti pretekov bol Jánošík Slovak
Xtreme Triathlon v roku 2017 prizvaný do spoločnosti The Xtri
World Tour, medzi svetovú sériu extrémnych triatlonov akými sú Norseman Xtreme Triathlon, Celtman
Extreme Scottish Triathlon a SWISSMAN Xtreme Triathlon.
Motto „Bude ako nebolo“ bude
aktuálne aj v roku 2018, už teraz
organizátori ohlasujú dátumy budúcoročných pretekov: 26. 5. 2018
Goralman, 14. 7. 2018 Oravaman
a 1. 9. 2018 Jánošík.
Tím Oravaman
Foto: Róbert Kovalčík

PEACE RUN – Mierový beh
Peace Run je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou,
ktorý prebieha cez viac ako 140
krajín sveta. Jeho poslaním je
prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými
národmi, ľuďmi alebo hranice
v nás samých. Je inšpiráciou
k hľadaniu toho, čo nás spája, čo
v skutočnosti vyjadruje slovo
„mier“ a ako ho môže každý
z nás v bežnom živote napĺňať.
Medzinárodný tím bežcov
sme u nás v Zuberci privítali
v piatok 23. júna 2017 o 14:45
hod. na Námestí sv. Vendelína.
K štafetovým bežcom sa pripojili

aj zuberskí športovci Marta Harmatová a Ján Jurina. Bežcov vítali deti z našej MŠ, deti z folklórneho súboru Roháčik, domáci
občania ako aj návštevníci. Počas krátkej zastávky, po príhovore bežcov, nášho pána starostu Ing. Vladimíra Šišku a zaspievaní oficiálnej hymny behu, putovala mierová pochodeň z ruky
do ruky. Bežci potom pokračoval na trase do Liptovského Mikuláša.
(r)
Foto: https://
www.peacerun.org/sk/news/
2017/0623/2442/gallery/#86
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