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Výročie založenia Múzea oravskej dediny v Zuberci
V nedeľu 24. septembra uplynulo 50 rokov od oficiálneho založenia múzea, ktorému môžeme
priradiť 3 x „naj“, pretože patrí
k najdobudovanejším, najkrajším
a najnavštevovanejším múzeám
v prírode na Slovensku.
Pripomenúť a osláviť toto významné jubileum sme sa rozhodli
formou niekoľkých podujatí, ktoré sa
nám podarilo zrealizovať. V rámci
festivalu Podroháčske folklórne
slávnosti sme otvorili výstavu „Zo
života múzea“, kde je na štyridsiatich paneloch v skratke zobrazená
história, aktivity a rôznorodé činnosti, ktoré sa konali v skanzene počas jeho existencie. Výstava dodnes
zdobí pódium a nádvorie domu zo
Žaškova. V sobotu popoludní sa
v rámci PFS uskutočnila verejná
rozhlasová nahrávka, na ktorej pamätníci porozprávali zážitky z múzea a hudobné kolektívy nahrali
piesne a hudbu z Oravy. Hostia Juraj Langer, Ondrej Šiška, Helena
Beňušová a Mária Daňová spomínali na prípravu, budovanie a činnosti múzea počas výstavby i v období osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 20. storočia. Reláciu moderovala Marcela Čížová a Richard
Janoštín, ktorý tiež priblížil poslu-

cháčom aktivity, ktoré sa v múzeu
konajú posledných dvadsať rokov.
Počas nahrávky zahrali gorali z Hladovky, muzikanti a rodina Janoštínová zo Zuberca a Jaroslav Zápotočný s dcérou Slávkou zo Žaškova.
Jubileum múzea sme si pripomenuli 20. augusta aj v samostatnom
programe určenom pre širokú verejnosť. V kostole sa konala sv. omša
a koncert vážnej hudby spojený
s prezentáciou histórie múzea na
veľkoplošnom plátne a pripomenutím osobností, ktoré pracovali v múzeu. V rámci koncertu sme predstavili aj štúdiu Juraja Langera Oravský cintorín, ktorá čaká na svoju realizáciu v budúcnosti. Program vyvrcholil vystúpením folklórneho súboru Oravan na rínku.
V nedeľu 24. septembra, presne na deň výročia, sa v múzeu pri
základnom kameni stretli osobnosti, hostia a zástupcovia inštitúcií, ktoré sa podieľali na vybudovaní a činnosti múzea, ale aj zástupcovia zo
spriaznených múzeí v prírode na
Slovensku, aby si pripomenuli významné jubileum. Historické súvislosti a udalosti spojené s počiatkami múzea priblížil pozvaným hosťom
Juraj Langer, ktorý bol poverený vý-

berom objektov a vytvorením urbanistickej koncepcie múzea. Pre realizáciu múzea pripravil dôležité štúdie, ktoré boli základom pre vytvorenie stavebných projektov i pomôckou pre dotvorenie detailov výsledného diela. Program pokračoval na
pódiu na rínku, kde súčasný riaditeľ Richard Janoštín priblížil hosťom
na päťdesiatich fotografiách osobnosti a aktivity múzea. Hostia v krátkych príhovoroch vyzdvihli činnosti

Pred päťdesiatimi rokmi presne takto polievali základný kameň Múzea oravskej dediny
Foto: Pavol Šroba

Posolstvo Fatimy
Celé posolstvo Fatimy, je možné vložiť do
troch slov: obrátenie, pokánie a modlitba.
V roku 1929 sa jeden portugalský biskup pri
návšteve Vatikánu priznal pápežovi Piovi XI., že
zjaveniu vo Fatime neverí. Došlo k tomuto dialógu:
„Koľko ste mali seminaristov v roku 1917?“
„Osemnásť, Svätý Otče“
„Koľko ich máte dnes“ „Sto dvadsať“
„Na čo teda čakáte, nemali by ste sa ísť poďakovať našej Panej z Fatimy?
Následne biskup navštívil Fatimu a uveril Zjaveniam.
Tak aj my, musíme prijať posolstvo Fatimy,
uveriť mu a snažiť sa podľa neho žiť.
Je iné o niečom čítať, alebo počuť a iné je byť
na miestach, kde sa niečo stalo. Ján Pavol II. pápež Fatimy - zasiahnutý strelou Alliho Agdžu
len zázrakom nezomrel a potom jeho cesta viedla do Fatimy. Sám šiel na miesta poďakovať Matke za ochranu. Jedna ruka zatiahla spúšť revolvera a druhá ruka - ruka Márie - ho chránila, aby
nezomrel, ako sa neskôr sám vyjadril.
Aké posolstvo nám zanecháva Panna Mária
cez malé deti z Fatimy?
Prvé, o čo ich prosila a žiadala, bola ochota

a popriali úspechy jubilujúcej inštitúcii. Narodeninové stretnutie sa
ukončilo posedením v Podroháčskej
kolibe, kde sa hostia v spomienkach
vracali k zážitkom spojených s múzeom.
Oslavy jubilea sú za nami a nám
v srdciach zostáva odkaz priaznivcov múzea naplno pokračovať pri
rozvíjaní nádhernej kultúrnej inštitúcie akou je Múzeum oravskej dediny v Zuberci.
Richard Janoštín

trpieť za obrátenie hriešnikov a aby sa každý deň
modlili sv. ruženec. Možno aj my niekedy skúsme
porozmýšľať, čo robíme vo svojich rodinách, farnosti, či máme ochotu trpieť za obrátenie hriešnikov, resp. koľko sme ochotní trpieť pre obrátenie hriešnikov.
Panna Mária žiadala od detí:
„Obetujte sa za
hriešnikov a často hovorte, zvlášť
keď prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to
z lásky k tebe, za
obrátenie hriešnikov a na zmierenie za hriechy
voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“
Máme sa snažiť
poznávať
a chápať znamenie časov a nájsť
pre ne správnu

odpoveď vo viere. Takým prorockým hlasom, napomenutím a usmernením boli aj slová Panny Márie vo Fatime. V čase, keď mnohí hlásajú, že
peklo neexistuje, alebo že je prázdne, fatimské
deti majú strašnú víziu pekla a množstva duší,
za ktoré sa nemá kto modliť a robiť pokánie.
V čase, keď ľudia žijú v presvedčení, že za svoje
hriechy a ľahostajnosť neponesú následky, práve Panna Mária oznamuje trest, utrpenie a prenasledovanie ako dôsledok úpadku ľudstva
Fatima je stále aktuálna. Posolstvo Panny
Márie obsahuje liek na nové nebezpečenstvá pre
ľudstvo. Svätý Ján Pavol II. 13.mája 1991 vo
Fatime upozornil na stále existujúce nebezpečenstvo, že na miesto marxizmu môže nastúpiť ateizmus v inej podobe, ktorý, vyzdvihujúc slobodu,
smeruje do zničenia samých koreňov kresťanskej
aj ľudskej morálky. Teraz sa potvrdzuje, že vedel
čítať znamenie čias a rozpoznať skryté nebezpečenstvá.
Je dôležité uvedomiť si, že dnes žijeme zvláštnu dobu, v ktorej sa rozhoduje o mnohom a my
sme pri tom. Je na každom z nás, ako si zastaneme svoje miesto. Potrebujeme Matku, aby nás
viedla - nestrácajme čas, ktorý jej môžeme venovať počas Fatimskych sobôt, či mariánskych
pobožností a modlitbách.
Vladimír Bolibruch
farský administrátor

ZUBERSKÉ NOVINY

2

Uznesenie č. 06/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Zuberec
konaného dňa 01. 08. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Zuberci
A. Berie na vedomie
1. Zloženie sľubu Ing. Marcela Pardeka
2. Informácie starostu obce Zuberec o technicko-organizačnom
zabezpečení Podroháčskych
folklórnych slávností
B. Schvaľuje
1. Program rokovania obecného
zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu v zložení Ing.
Juraj Majerčák a Patrik Matištík
3. a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC4312017-19, 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. Celkové oprávnené výdavky predstavujú 531 335,60 €,
z toho požadovaná výška NFP
504 768,82 € a spolufinancovanie vo výške 26 566,78 €. Ide
o spoluúčasť na projekte vo výške 5 %.
V Zuberci, dňa 02. 08. 2017
Ing. Vladimír Šiška
starosta obce Zuberec

Uznesenie č. 07/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Zuberec
konaného dňa 10. 08. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Zuberci
A. Schvaľuje
1. Program rokovania obecného
zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu v zložení Patrik Matištík a Ing. Juraj Majerčák
3. Zmluvu o nájme nebytových
priestorov na denný stacionár pre
Spišskú katolícku charitu

pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja 4.11.2017
Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa § 146
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja:
Meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany
1. Juraj Blanár, Ing., 51 r., predseda Žilinského samosprávneho
kraja, Žilina, Smer - sociálna demokracia
2. Peter Cibulka, Mgr., 35 r., dramaturg a manažér, Žilina, nezávislý kandidát
3. Kristián Hoffmann, Mgr., 40 r.,
prírodovedec, geograf, Žilina,
Strana zelených Slovenska
4. Erika Jurinová, Ing., 46 r., poslankyňa NR SR, Nižná, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana,
Nova

5. Anton Martvoň, Mgr., PhD., 37
r., právnik a vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín, nezávislý kandidát
6. Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc.,
64 r., univerzitný profesor, Žilina,
Slovenská národná strana
7. Marián Murín, 50 r., starosta
obce, Mútne, nezávislý kandidát
8. Stanislav Pirošík, 29 r., projektový manažér technických izolácií, Valaská Dubová, Vzdor - strana práce, Komunistická strana
Slovenska
9. Peter Sagan, 33 r., asistent poslanca NR SR, Žilina, Kotleba
- ľudová strana naše Slovensko

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
4.11.2017 podľa volebných obvodov
Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa § 141
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva
Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:

V Zuberci, dňa 11. 08. 2017

Volebný obvod č. 10

Ing. Vladimír Šiška
starosta obce Zuberec

Obecné zastupiteľstvo v Zuberci

B. Schvaľuje
1. Program rokovania obecného
zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu v zložení Mgr.
Lucia Šrobová Lexmann a Ing.
Rastislav Fandák
3. Úpravu rozpočtu obce na rok
2017, rozpočtové opatrenie č. 3,
príjmy – 1 764 362 €, výdavky
– 1 715 569 €
4. Osobitný zreteľ na odpredaj pozemkov pre Spoločenstvo vlastníkov bytového domu s. č. 370,
Hlavná 370, Zuberec 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.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

4. Úpravu rozpočtu obce na rok
2017, rozpočtové opatrenie č. 2,
príjmy – 1 741 709 €, výdavky
– 1 697 924 €

Uznesenie č. 08/2017 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Zuberec
konaného dňa 28. 09. 2017
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Informácie starostu obce Zuberec
3. Správu o plnení rozpočtu za
I. polrok 2017
4. Vyhodnotenie 42. ročníka Podroháčskych folklórnych slávností

3/2017

5. Odpredaj pozemku vo vlastníctve
obce Zuberec pre jednotlivých
členov Spoločenstva vlastníkov
bytového domu s. č. 370, Hlavná 370, Zuberec, do ich podielového spoluvlastníctva podľa veľkosti ich podielu na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu, a to novovytvorené
pozemky parc. reg. „C“ č. 385/1,
záhrada o výmere 105 m2 a parc.
reg. „C“ č. 385/3, záhrada o výmere 936 m2. Pozemky boli odčlenené z pôvodného pozemku
CKN č. 385/1, záhrada o výmere
2119 m2 Geometrickým plánom
č. 8-6/2017 (vyhotoviteľ: GEOKOD s.r.o. so sídlom Karloveská
24, 841 05 Bratislava, IČO:
35715456). Kúpna cena 10 €/m2.
C. Volí
1. Za predsedu finančnej komisie
Ing. Marcela Pardeka
V Zuberci, dňa 03. 10. 2017
Ing. Vladimír Šiška
starosta obce Zuberec

Meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov
politickej strany
1. Miroslav Gabara, PhDr., 39 r.,
riaditeľ ÚPSVaR Námestovo,
Tvrdošín, Smer - sociálna demokracia,
2. Milan Hujas, 61 r., živnostník,
Trstená, Nový parlament
3. Daniel Koleják, Ing., 54 r., lesník, Trstená, Smer - sociálna demokracia
4. Vojtech Koleják, MUDr., 61 r.,
lekár, Trstená, Obyčajní ľudia a
nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska
konzervatívna strana, Nova
5. Slavomír Korčuška, 43 r., starosta obce, Podbiel, Smer - sociálna demokracia
6. Milan Kováč, 62 r., invalidný dôchodca, Tvrdošín, Slovenská
národná strana
7. Štefan Kristofčák, Mgr., 54 r.,
riaditeľ gymnázia, Tvrdošín, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana,
Nova
8. Ján Kuboš, Ing., 33 r., konateľ
spoločnosti, Nižná, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
9. Milan Kuriak, 47 r., podnikateľ,
Tvrdošín, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda
a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova

10. Alojz Lajčin, JUDr., 47 r., starosta obce, Habovka, nezávislý
kandidát
11. Lukáš Lepáček, Bc., 27 r., pedagóg, Tvrdošín, nezávislý kandidát
12. Eva Loffayová, 50 r., fyzioterapeutka, Trstená, nezávislá kandidátka
13. Andrej Medvecký, 29 r., SZČO,
Tvrdošín, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
14. Ivan Plevík, 46 r., technik automatizácie výroby, Tvrdošín, nezávislý kandidát
15. František Polakevič, 58 r., vedúci Stavebného obvodu ORAVA, Trstená, nezávislý kandidát
16. Rastislav Ratulovský, 29 r.,
živnostník, Tvrdošín, Kotleba ľudová strana naše Slovensko
17. Jaroslav Rosina, Ing., 53 r.,
starosta obce, Nižná, nezávislý
kandidát
18. Dominik Svitek, 28 r., čašník,
Tvrdošín, Most Híd
19. Ivan Šaško, Ing., 71 r., primátor mesta, Tvrdošín, Slovenská
národná strana
20. Dušan Šoltés, Mgr., 49 r., riaditeľ školy, Tvrdošín, nezávislý
kandidát
21. Anton Tabačák, JUDr., Ph.D.,
33 r., advokát, Oravský Biely Potok, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
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Podroháčske folklórne slávnosti
Tohtoročné 42. Podroháčske
folklórne slávnosti sa skončili a my
sa tešíme, že aj napriek jednodňovej nepriazni počasia sa vydarili
k spokojnosti účinkujúcich a návštevníkov slávností. Sme veľmi radi,
že sa slávnosti naďalej tešia záujmu tisícov domácich i zahraničných
hostí a divákov, ktorí spoločne
s účinkujúcimi dotvárajú celkovú atmosféru podujatia. Ohlasy svedčia
o tom, že festival naplnil očakávania návštevníkov, ktorí do Zuberca
na festival prišli. Slávnosti si našli
svoje stále miesto v kalendáriu podujatí nielen na Orave, a tak hosťom,
ktorí navštevujú Zuberec počas leta,
spríjemňujú pobyt u nás. Snažíme
sa a budeme sa aj naďalej usilovať
o to, aby sme tradície a tradičnú ľudovú kultúru propagovali a prezentovali na najväčšom folklórnom podujatí na Orave v jej tradičnej podobe bez vplyvov nových a moderných
prvkov.
Ústrednou myšlienkou tohtoročného sviatku folklóru pod Roháčmi
boli jubileá folklórnych súborov
a skupín nielen na Orave ale aj na
Slovensku. Autori programov sa zamerali na túto myšlienku s dôrazom
na výročia kolektívov. A vzhľadom
k výročiam súborov si dramaturgická rada stanovila aj ďalšiu nosnú
myšlienku, a to pre nás významné
50. výročie položenia základného
kameňa Múzea oravskej dediny,
v ktorom sa práve počas slávností
konali viaceré aktivity a sprievodné
podujatia Podroháčskych folklórnych slávností. Tak ako každý rok,
veríme že aj tento ročník slávností
ponúkol bohatý program pre návštevníkov. V programoch tohtoroč-

ných slávností sa predstavilo 36
folklórnych kolektívov vrátane ľudových hudieb, 4 ďalšie samostatné
ľudové hudby a viac ako desiatka
sólistov. V Múzeu oravskej dediny
sa konal 26. Oravský tradičný jarmok ľudových remesiel, na ktorom
sa už tradične predstavili mnohí remeselníci, ktorí svoje zručnosti formou ukážok predviedli návštevníkom. Boli tu pre verejnosť sprístupnené výstavy – Zo života múzea (výstava pri príležitosti 50. výročia položenia základného kameňa múzea)
a výstava Keď som ja valašil (výstava z príležitosti otvorenia novej expozície Oravského múzea P. O.
Hviezdoslava). Z príležitosti jubilea
múzea bol jeden z programov venovaný spomienke na udalosti a činnosť múzea za uplynulých 50 rokov
a súčasne to bola verejná rozhlasová nahrávka, ktorú spracovával
Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Stred Banská Bystrica.
Jedným z cieľov nášho festivalu
je a vždy bude prezentácia ľudového umenia a tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. V tomto smere festival ponúka priestor na prezentáciu
mnohým folklórnym súborom a skupinám z rôznych regiónov Slovenska. Neodmysliteľnou súčasťou festivalu je aj prezentácia folklórnych
súborov a skupín z Oravy, ktorá každoročne dostáva svoj priestorov na
festivale v samostatných programových blokoch. Zvlášť sú uvádzané
folklórne skupiny a zvlášť detské
folklórne súbory z Oravy.
Pripraviť tak veľké podujatie je
mimoriadne náročné. Rovnako náročné a zodpovedné je získať dobrých dramaturgických a organizač-

Ukončený vodovod Hrady
V septembri boli dokončené práce na vodovode v lokalite Hrady, na
ulici Nad Vrškami. Stavebná firma
Make technology s.r.o., Bratislava
v celkových nákladoch 75 778 € zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdala v dĺžke 425 m vodovod a 2 podzemné hydranty. Na túto
akciu nám z Environmentálneho
fondu bola poskytnutá dotácia vo
výške 71 898 €. Vodovod sa zokruhoval s jestvujúcim verejným vodovodom v obci a napojil sa na vodo-

vod realizovaný v predchádzajúcej
etape. Celkovou dĺžkou 1116 m vodovod uzavrel projekt vypracovaný
Ing. arch. Jánom Kubinom, Inžinierske siete IBV Zuberec, Hrady za Milotínom I. etapa, SO-06 verejný vodovod a je k dispozícii stavebníkom
pre pripojenie ich rodinných domov.
V budúcom roku máme v pláne dobudovať kanalizáciu v tejto lokalite,
pre ktorú sa chceme uchádzať o finančný príspevok z Environfondu.
Text a foto: Ing Jozef Valek

ných spolupracovníkov, ktorí sú zárukou tohto podujatia a jeho plynulého zabezpečenia. O to viac patrí
vďaka a uznanie všetkým, ktorí priložili ruky k dielu a pomohli hosťom
ukázať hodnoty a krásu našej tradičnej kultúry. Za obec Zuberec, ako
hlavného organizátora festivalu,
chcem poďakovať všetkým, čo sa
o úspech slávnosti zaslúžili. Sú to
práve mnohí organizátori, členovia
dramaturgickej rady, prípravného
výboru, pracovných komisií, technického štábu a všetkým, ktorí sa zapájali do organizácie tohto ročníka
festivalu v akejkoľvek forme. Poďakovanie patri aj spoluorganizátorom
festivalu: Oravskému kultúrnemu
stredisku, Oravskému múzeu P. O.
Hviezdoslava, Žilinskému samosprávnemu kraju, obciam Oravský
Biely Potok a Habovka, ktorí svojimi aktivitami prispievajú k zdarnému priebehu podujatia. Poďakovanie zvlášť patrí kolektívu Základnej

školy s materskou školou v Zuberci, a tiež aj všetkým sponzorom
a priaznivcom festivalu, ktorí svojim
finančným alebo materiálnym príspevkom každoročne pomáhajú
k celkovému zabezpečeniu slávností. Festival z verejných zdrojov významnou mierou podporil aj Fond
na podporu umenia.
Veríme, že do ďalších ročníkov
spoločne opäť pripravíme a uvedieme množstvo zaujímavých programov, privítame nových hostí, a tak
spoločne prežijeme ďalšie ročníky
v dobrej atmosfére nášho najväčšieho sviatku kultúry pod Roháčmi. Teší
nás, že už teraz máme dohodnutých
folkloristov, ktorým chceme venovať
priestor v budúcom ročníku festivalu, ktorý sa bude konať v dňoch
3. – 5. augusta 2018. Všetkých domácich i návštevníkov našej obce už
teraz srdečne pozývame na jeho
43. ročník.
Mgr. Pavol Šroba

Dožinky v družobnej Gmine OTYŃ

Už tradične sa zúčastnila naša obec dožiniek v družobnej Gmine Otyń v Poľsku v dňoch 25. 08. - 27. 08. 2017. Zuberec zastupovali starosta obce Ing.
Vladimír Šiška, členovia Ing. Vladimír Žák a Miroslav Valek.
Ing. Vladimír Žák

Nová prístupová cesta
k Rekreačnému zariadeniu Žilinskej univerzity
Žilinská univerzita buduje novú
prístupovú cestu k svojmu rekreačnému stredisku UNIZA začínajúcu
pod bývalou sušiarňou v Štefkovke
a vyústiacu pod čističkou odpadových vôd strediska UNIZA. Problematický prístup náročný na zimnú
údržbu a prejazd nahradí nová cesta v dĺžke 340 m. Jednopruhová

cesta široká 3,5 m s troma výhybňami bude mať finálnu vrstvu tvorenú asfaltobetónom. Štefkovský potok a ďalšie prítoky budú popod cestu trasovať cez tri kruhové priepusty DN 400 a 800 mm. Predpokladaný termín dokončenia je v novembri
tohto roku.
Text a foto: Ing. Jozef Valek
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Horskí záchranári v Ríme
V dňoch 12. - 16. septembra
2017 sa konala púť príslušníkov
Horskej záchrannej služby do Ríma.
Dvadsaťštyričlenná skupina horských záchranárov zo Zuberca spolu so svojimi rodinami a kaplánom
Mgr. Jánom Dubeckým, putovala po
stopách apoštolov Petra a Pavla,
aby zároveň navštívila aj hrob svojho patróna sv. Jána Pavla II. V priebehu týchto dní spoznávali aj ďalšie známe pamätné miesta a zúčastnili sa aj stredajšej audiencie
u pápeža Františka.
Vďaka patrí aj Veronike Dubeckej, ktorá počas celej návštevy

Ríma a Vatikánu záchranárov sprevádzala.
Nakoniec, pri príležitosti tejto
návštevy im Mons. Slawomir Oder
- postulátor kanonizačného procesu Karola Wojtylu, odovzdal relikvie
dnes už svätého Jána Pavla II., ktorý je od 4. júla 2012 patrónom Horskej záchrannej služby. Tieto relikvie bude možnosť si uctiť na sv.
omši v nedeľu 29. októbra 2017 na
Zverovke, pri Pietnej spomienke
obetiam Západných Tatier. Veríme,
že náš patrón sv. Ján Pavol II. bude
naďalej sprevádzať nás a naše rodiny svojím príhovorom.
-hzs-

Misie v Zuberci
Misie sú výnimočný čas. Je
to čas kedy sa treba možno pozastaviť, zamyslieť, možno zmeniť niečo, čo nás ťahá dolu. Je to
čas, kedy by sme mali vnímať
Božiu prítomnosť a lásku trošku
viac intenzívnejšie. Pre koho alebo prečo vlastne ale MISIE sú?
Misie sú v prvom rade pre ľudí,
ktorí chcú niečo urobiť so svojim
životom. Zuberec misie potreboval ako soľ a tak sa aj stalo.
Do našej farnosti prišli 10. 9.
2017 bratia redemptoristi z Podolínca pod vedením pátra Michala Zamkovského. Počas misií sme sa mohli zúčastniť misijných svätých omší, prijať sviatosť
zmierenia. Svoj osobitný program v rôzne dni mali mladí a deti
formou stretnutí, respektíve det-

Misie v piatok pokračovali témou „LÁSKA“, kde si manželia
mohli obnoviť svoj manželský
sľub a kde mladí po sv. omši
mohli zažiť modlitbu spoločne
s ľuďmi z Podolínca, ktorí prišli
a rozprávali svedectvá, povzbudili ich vo viere a ukázali, že modlitba môže byť aj trošku iná ako
tá, na ktorú sme zvyknutí.
Záver misií vyvrcholil v nedeľu poobede 17. 9. 2017 požehnaním misijného kríža s príhovorom na tému „KRÍŽ“. Misie to bol
čas, kedy sme mohli zmeniť svoj
postoj, mali sa zamyslieť nad
svojim životom s Bohom, ale aj
čas povzbudenia - že vo všetkých našich krížoch a ťažkostiach je tu niekto väčší ako náš
problém, niekto silnejší ako naša

Páter Zamkovský svätí misijný kríž

ských svätých omší. Misionári
spolu s misijným spoločenstvom
Rieka života zavítali počas misií
aj do školy, kde mali žiaci zase
svoj program. Taktiež aj chorým
sa venovala pozornosť. Či už
osobitným prístupom, kedy misionári navštívili našich chorých
a povzbudzovali ich alebo v piatok ráno na sv. omši, kedy dostali pomazanie chorých.

slabosť, niekto milujúcejší omnoho viac ako si dokážeme predstaviť.
Je už len na nás, či sme niečo zmenili. Či sme otvorili aspoň
trošku srdce a dovolili hlavne
Bohu niečo zmeniť. A ak náhodou chceme meniť ľudí okolo
seba, začnime hlavne od seba.
Maroš Šuriňák
Foto: Katarína Pilarčíková

O UPRATOVANÍ VO FARNOSTI
Milí spolufarníci,
28. októbra tohto roku si pripomenieme 85 rokov od posvätenia zuberského kostola, ktorý naši starí otcovia
a otcovia dokázali postaviť v takých
nepriaznivých časoch, aké si dnes
nevieme ani predstaviť. Určite by boli
hrdí, keby ho dnes videli – farský kostol, nanovo zariadený a hlavne užívaný.
Údržba a upratovanie kostola
a farského úradu patrí k prirodzenej
náplni života farského spoločenstva,
tak ako je pre rodinu samozrejmá
údržba a upratovanie vlastného domu.
Ak sa Vám však zdá, že v posledných
rokoch sa Vám veľké upratovanie kostola či fary ušlo príliš často, máte pravdu. Budova fary prešla vlani nutnou
rekonštrukciu (aj z energetických dôvodov), bolo preto treba pridať niekoľko veľkých upratovaní, takže v priebehu roka sa ušlo vlastne každému.
Organizovanie služby upratovania
kostola a fary pripadlo pastoračnej
rade. Nie je celkom jednoduché nájsť
na to najšikovnejší spôsob. Dedina je
živý organizmus, ktorý sa stále mení,
ťažko je preto možné vytvoriť stále
upratovacie skupiny či trvalý a nemenný zoznam.
Pôvodne sa pri upratovaní kostola postupovalo podľa popisných čísel
domov. Vzhľadom na pribúdajúce popisné čísla na rôznych uliciach a pripravované číslovanie domov v rámci
ulíc, príde v ďalšom období k niektorým zmenám:
1. VEĽKÉ UPRATOVANIE
bude postupovať podľa potrebného
počtu domov po zónach, do ktorých
sú začlenené ulice Zuberca:
I. Borová ul., Hlavná ul. (od kostola
– priebežne pravá aj ľavá strana),
Nižné Brehy, Školská ul., nová ulica (popri obchvate)
II. Radová ul. (z vyšného konca –
priebežne pravá aj ľavá strana)
III. Andreja Bažíka (z nižného konca
– priebežne pravá aj ľavá strana),
Pod Grápou, Milotínska, Pod Lánom
IV. Pod Kýčerou, Roháčska ul. (od
kostola – priebežne pravá aj ľavá
strana), Družstevná ul.
V. Prte, Studená ul.
VI. Záhradná ul., Novozáhradná ul.
VII. Hrady
Veľké upratovania do konca roku
2018 budú prebiehať nasledovne:

Termín
Odpust 2017

zóna
I. (od Nižných
brehov) + II.
Vianoce 2017
pokračovanie II.
Veľká noc 2018 III.
Odpust 2018
pokračovanie
III. + IV.
Vianoce 2018
pokračovanie IV.
Takto by sa veľké upratovanie
malo na každú domácnosť dostať menej ako raz za dva roky.
2. BEŽNÉ TÝŽDENNÉ UPRATOVANIE
Bude rozdelené najprv medzi tých,
ktorí v danom kalendárnom roku nemajú veľké upratovanie. Je však pravda, že vo farnosti nemáme dosť domácností, aby na každého vyšlo upratovanie iba raz ročne. Každý rok pripadne na niektoré domácnosti upratovanie dvakrát, ale s väčším časovým
rozostupom.
V týždennom upratovaní bude od
konca októbra pokračovať zóna IV.
Ak bude mať niekto problém s dátumom, na ktorý mu vychádza upratovanie, dohodnite sa na výmene
s niekým zo susedov alebo príbuzných, ktorí majú službu v inom týždni.
Z upratovania vo farnosti sú vynechané domácnosti, kde žijú iba osoby
nad 70 rokov, alebo majú vážne zdravotné či osobné prekážky, tiež osoby,
ktoré vykonávajú iné celoročné služby vo farnosti.
Tieto skutočnosti sa môžu meniť
a keďže prístup k diskrétnym informáciám je obmedzený, prosíme Vás, aby
ste pastoračnú radu upozornili na prípadné nezrovnalosti v rozpise upratovania i na zmeny, ktoré sa Vás týkajú. Stačí to napísať na lístok so svojim
menom a kontaktom a odovzdať v sakristii.
Ďakujeme tým, ktorí sa už prihlásili, že sa na rozpise nenašli a chcú
sa do upratovania zaradiť. Zároveň
treba povedať, že je veľmi potešiteľné, keď rúcame dlhodobé zvyky
a predstavy, že farské upratovanie
môže za domácnosť obstarať iba
žena. Ukazuje sa, že muži dokážu tieto práce zastať rovnako dobre. A ešte
milšie je vidieť, že prichádzajú rodičia
či starí rodičia s dospievajúcimi deťmi, ktoré sa tak učia, že kostol je prirodzené prostredie a treba sa oň postarať tak ako o vlastné. Veríme, že
tento postoj sa podarí odovzdávať
v Zuberci z generácie na generáciu.
Pastoračná rada
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Projekt „The start of the cooperation Krkonoše-Tatry“
podporený Medzinárodným vyšegrádskym fondom
„The start of the cooperation Krkonoše-Tatry“ je názov projektu,
ktorý symbolicky na štyri jesenné
dni spojil deti, pedagógov, predstaviteľov samospráv a verejných inštitúcií partnerských obcí ležiacimi

né priateľstvá, ktoré by pretrvali.
Samotnú účasť detí na tomto
projekte predchádzala príprava,
ktorá pozostávala zo získania poznatkov o krajinách V4, prípravy
prezentácie vlastnej obce, či prispe-

Po dobu troch dní sa našimi učiteľmi stali odborníci pracujúci
v správe KRNAPU, ktorí sa pokúsili deťom priblížiť tunajšiu prírodu.
Hneď v stredu sme v krkonošskom
centre enviromentálneho vzdelávania s milým názvom KRTEK poznávali zábavnou formou flóru a faunu
toho národného parku. V priľahlých
záhradách kláštora hľadali deti odpovede na otázky zo života rastlín.
Deň plný informácií a vzájomnej
kooperácie sme zavŕšili prechádzkou v korunách stromov v Jánskych
Lázňach. Symbolom tohto chodníka je tunajší endemit Vretenovka
krkonošská. Po zoznámení sa
s Krkonošmi nasledovala vo večernom programe prezentácia detí
vlastnej obce. Naši Zuberčania neváhali a popri ľudových piesňach
a tancoch zo Zuberca naučili české a poľské deti náš tradičný klo-

točný zážitok sledovať proces výroby sklárskych výrobkov. Verte, či
nie, v tomto mestečku sme pre jeho
obyvateľov neboli neznámi. Zuberec aj s našimi krásnymi Roháčmi
tu niektorí dobre poznali. Večer absolvovali deti vedomostný kvíz venovaný poznatkom o krajinách V4,
kde naši žiaci uspeli, spolu s partnerskou obcou Studenec dosiahli
rovnaký počet bodov a skončili na
prvom mieste.
Najočakávanejšou aktivitou bol
piatkový orientačný beh. Adrenalín
detí vystupňovalo premenlivé daždivé počasie, ktoré priam predpovedalo, že o zábavu a dobrodružstvo bude postarané. Vylosovaním
vznikli štvorčlenné zmiešané družstvá, kde v každom z nich jeden
člen bol v orientačnom behu skúsený. Nadšenie našich žiakov po
príchode do cieľa v nás zanechalo

Zástupcovia obce Zuberec spolu s pani Radkou Noskovou, autorkou projektu
Foto: Ing. Vladimír Žák

pod Krkonošmi a Tatrami v prenádhernom prostredí Krkonošských
hôr.
Hlavným cieľom projektu bolo
zvýšiť povedomie o kultúrnej rozmanitosti na jednej strane a na druhej
strane zvýšiť podporu spoločnej
identity mimo oblasť V4 s dôrazom
na školské deti.
Miestom realizácie projektu sa
stalo mestečko Vrchlabí, ktoré je
i jeho autorom. Projektu sa zúčastnili deti zo slovenskej obce Zuberec, jej partnerskej českej obce Studenec, hostiteľského mestečka
Vrchlabí a jeho parnerského poľského mesta Kowary. Tu pod krkonošskými horami strávili slovenské,
české a poľské deti dni plné aktivít
a priateľstva. Úmyslom bolo poznať
prírodu KRNAPU, vzájomne spoznať kultúru zúčastnených krajín
a súčasne nadviazať medzinárod-

ním slov do pripravovaného medzinárodného slovníčka spájajúceho tri
členské krajiny SLOVENSKO ČESKO - POĽSKO. Slovník by mal
pomôcť prelomiť deťom, pre nás
dospelých tak nepochopiteľnú jazykovú bariéru týchto slovanských
národov.
V utorok 4. októbra 16 detí našej školy spolu s pedagógmi vyrazili do vzdialených českých Krkonôš. Mesto Vrchlabí ležiace pod
nádhernými Krkonošmi privítalo
účastníkov projektu v malebnom
mestskom zámku, kde po oficiálnom otvorení projektu, predstavení
obcí otvorili výstavu prezentujúcu
partnerské obce a mestá.
Domovom sa deťom a pedagógom na tento čas stal neďaleký
Holiday Park Líščia farma. Tu sme
tvorili jednu veľkú priateľskú komunitu.

Môj prvý deň v škole
Každé dieťa, ktoré ide prvýkrát
do školy, je nervózne a vystrašené
z toho, čo ho v novej škole čaká.
Môj prvý deň bol však úplne iný.
Volám sa Lea a chodím do
6. triedy. Do tejto školy chodím len
2 roky. Predtým som chodila do nórskej školy. Ráno som si obliekla
najkrajšie šaty. Keď som vošla do
školy, čakala ma moja budúca triedna učiteľka. Nebola vysoká, mala
kučeravé hnedé vlasy a okuliare.
Milo sa na mňa usmievala. Prvá
hodina bola telesná, sadla som si
na lavičku a čakala, čo sa bude diať.
Všetky spolužiačky na mňa zízali,

akoby som prišla z Mesiaca. Hanbila som sa, tak som nepovedala
ani slovo. Bolo to strašné, nikto sa
so mnou nebavil. Chcela som
utiecť, ale ani na to som nemala
odvahu. Prišla ďalšia hodina. Mala
som niečo povedať o sebe. Povedala som, kto som a odkiaľ som prišla. Spolužiaci mi začali dávať veľa
otázok. Až vtedy som pochopila, že
sme mali všetci strach, že si nebudeme rozumieť.
Prvý deň v škole skončil a ja som
si našla nových kamarátov. Všetko
nakoniec dobre skončilo.
Lea Makanová, 6.B

Spoločné aktivity detí v Krkonošiach

búkový tanec. Súčasťou prezentácie svojej obce bola zároveň ochutnávka tradičných jedál.
Vo štvrtok na nás čakali zaujímavosti mestečka Harrachov, presláveného najmä areálom skokanských mostíkov na svahoch Čertovej hory. V meste navštívili žiaci
expozíciu Šindelka, kde spoznali
tajomstvo výroby drevených šindľov
a prezreli si lesnícke múzeum. Popoludní na nás čakala tunajšia krkonošská sklárňa s pôvodnou brusiarňou, ktorá je poháňaná vodnou
energiou. Pre mnohých to bol sku-

Foto: Mgr. Miroslav Kováľ

pocit, že by nebolo na škodu realizovať tento šport aj v našom domácom prostredí.
Plní nových poznatkov, zážitkov
a nových priateľstiev sme popoludní vyrazili späť do Zuberca. Veríme,
že vzniknuté priateľstvá pomôžu
umocniť aj webové stránky, ktoré
popri projekte vznikli. Pexeso vytvorené z fotografií zúčastnených miest
V4 pripomenie deťom, že niekde
v Čechách a v Poľsku sú ich priatelia, s ktorými strávili nezabudnuteľné štyri dni.
Mgr. Jana Kučerová

Rozlúčka s letom
Veľmi rada leto mám,
more, slnko, piesok, pláž.
Bezstarostný výraz v tvári,
zabudnem na všetky sváry.

Nestihnem sa nadýchnuť
a už je tu vlhký vzduch.
Blíži sa už september,
každý školák tašku ber.

Chcem byť ako Arabela,
čo na leto hlasne zvolá:
„Nechoď nikde, zostaň tu,
mám pre teba robotu!“
Bianka Kovalčíková, 8.A
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Spokojný návštevník najlepšia reklama
Letná turistická sezóna je už za
nami. A ako každý rok môžeme trochu bilancovať. Počasie sa s nami
opäť zahrávalo. Najmä cez víkendy,
keď bolo u nás najviac návštevníkov, boli nie podľa našich predstáv.
Aj napriek nestabilnému počasiu
návštevnosť bola veľmi dobrá. Táto
sezóna bola špecifická aj tým, že
priniesla pre návštevníka nové
atrakcie a možnosti využitia dovo-

tín vybudované informačno - oddychové prvky – spolu 9 lavičiek, 2 informačné tabule Fauna a Flóra Tatier, vyhliadková terasa s panoramatickou fotografiou Vyhliadka Spálená. A keď k tomu pridáme širokú
ponuku podujatí v Múzeu oravskej
dediny, na Penzióne Pribiskô, či na
Kolibe JOSU, dostaneme kvalitný
spoločný produkt pre návštevníka
našej obce.

Ing. Vladimír Žák a Ladislav Matištík s rodinou pri výstavbe Vyhliadky Spálená

lenky u nás. Brestovská jaskyňa je
otvorená od septembra minulého
roka a za jeden rok ju navštívilo okolo 13 000 návštevníkov, čím dosiahla
najväčšiu návštevnosť z jaskýň
tohto druhu na Slovensku. Hlavne
v čase nepriaznivého počasia bola
jaskyňa výbornou alternatívou pre
návštevníka. Počas leta premával
na trase Habovka – Zverovka turistický vláčik, ktorý si tiež získal veľkú popularitu. Popri letnej prevádzke sedačkovej lanovky boli pre turistov na chodníku na Predný Sala-

V rámci propagácie našej obce
sme naďalej pracovali, aby sme
udržali našu obec medzi top turistickými lokalitami na Slovensku, čo
je pri ponuke a rozvoji v iných lokalitách dosť náročné. V spolupráci
s Ministerstvom dopravy – sekcia
cestový ruch sme sa zúčastnili na
podujatí Slovenský deň v poľskom
Lubline, pri príležitosti otvorenia
majstrovstiev Európy vo futbale do
21 rokov. Počas podujatia Slovenské dni kultúry v Krakove začiatkom
augusta, na hlavnom námestí sme

sa mali možnosť odprezentovať nielen formou tlačových materiálov, ale
dostali sme priestor aj na hlavnom
pódiu, kde sme mohli predstaviť
ponuku v našej obci. V termíne
20. – 22. októbra 2017 budeme prezentovať našu ponuku pred zimnou
sezónou a veľtrhu cestovného ruchu – Word Travel Waršawa.
Veľkou mierou k propagácii našej obce a regiónu pomáha výborná spolupráca s oblastnou organizáciou cestovného ruchu OOCR
Klaster Orava a s krajskou organizáciou cestovného ruchu KOCR Žilinský turistický kraj.
Hlavne vďaka KOCR pribudli dva
informačné bilboardy Múzea oravskej dediny. Jeden je umiestnený
pred vjazdom do Habovky, druhý sa
nachádza pred Zubercom od Liptovského Mikuláša. Pribudli aj tri popisné tabule pri našich kultúrnych a prírodných pamiatkach.
V spolupráci s OOCR Klaster
Orava sme získali finančné
prostriedky na vybudovanie spomínaných informačno - oddychových
prvkov na chodníku Predný Salatín,
ako aj prostriedky na vybudovanie
propagačného rámu Živá pohľadnica, ktorý bude umiestnený v Roháčskej doline.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na
rozvoji cestovného ruchu v našej
obci. Osobitne Vladimírovi Filekovi,
vďaka ktorému máme v našej obci
turistický vláčik. Ďakujeme aj našim
majstrom ako sú Ladislav Matištík,
Peter Šroba a Pavol Janoštín, ktorí
sa podieľali na výrobe komponentov v rámci projektov Oddychové
prvky na chodníku a projektu Živá
pohľadnica. Ďalej ďakujeme zamestnancom firmy Tatrawest a dobrovoľníkom z našej obce, ktorí sa
taktiež podieľali na budovaní prvkov

na najnavštevovanejšom chodníku
v Roháčoch.
Pred pár rokmi bol Zuberec v letnej sezóne zaujímavý zväčša len
z hľadiska turistiky. Klienti boli väčšinou turisti, ktorí Roháče prebehli
za dva - tri dni a išli preč. Ale už teraz si môžeme všimnúť, že prevádzkou sedačkovej lanovky, rozšíreným
bohatým programom v Múzeu oravskej dediny, prevádzkou Brestovskej jaskyne, turistickým vláčikom
alebo jazdou na kolobežkách je

ľudí a za zuberských hasičov pribil
symbolický hasičský klinec predseda DHZ Zuberec Pavol Šroba a veliteľ DHZ Zuberec Miroslav Filek.
Počas tohto dňa boli až do večera
pripravené rôzne sprievodné aktivity tak pre deti ako aj dospelých. Kolegom hasičom z Mogilian veľmi

pekne ďakujeme za pozvanie na
túto milú udalosť a prajeme im čo
najmenej zásahov, či už pri požiaroch alebo iných mimoriadnych udalostiach.

Tomáš Jurina - vynášanie lavičiek
na Predný Salatín

naša obec zaujímavá aj pre rodiny
s deťmi, pre mládež a dôchodcov.
Veríme, že v nastúpenom trende
budeme pokračovať, či už vytváraním nových atrakcií, alebo organizovaní podujatí, aby návštevník bol
u nás nadmieru spokojný. Veď spokojný návštevník je najlepšia reklama.
Text a foto: Patrik Matištík,
predseda komisie cestovného ruchu

130 rokov hasičov v Mogilanoch
V nedeľu 10. septembra Ochotnicza Straz Pozarna v Mogilanoch
oslavovala 130. výročie svojho založenia. Wójt gminy Mogilany Piotr
Piotrowski a naši kolegovia hasiči
z Mogilan nás na tú okrúhlu oslavu
pozvali. Pozvanie sme samozrejme
neodmietli, a tak sme sa vybrali do
Poľska do gminy Mogilany neďaleko Krakova. Po krátkom privítaní
a chvíľkovom oddychu sme sa mohli
prichystať na oslavu. Oslavy v Mogilanoch začali prechodom z hasičskej zbrojnice na rínok, kde sa zoradili všetky pozvané hasičské družstvá z mnohých obcí. O 11.00 hod.
všetci zúčastnení hasiči za doprovodu hudby prešli v sprievode do
kostola Sv. Bartolomeja v Mogilanoch na slávnostnú sv. omšu. Počas nej bola hasičom z Mogilian
posvätená nová hasičská zástava.
Po skončení omše sa všetci zúčastnení presunuli do parku, kde pokračovali oslavy príhovormi pozvaných
hostí, hasičov či sponzorov. V zá-

vere boli pri príležitosti tohto jubilea
hasičom z Mogilan odovzdané ocenenia za ich dlhoročnú pomoc, obetavosť a činnosť. Hasičom bolo odovzdané nové hasičské zásahové
vozidlo značky Volvo FL280. Naši
hasiči si ako dar pre svojich poľských kolegov okrem iného pripravili aj hasičskú striekačku, ktoré sa
používajú pri zásahoch na Slovensku. Počas dňa ju hasičom predviedli a zaučili ju obsluhovať, keďže
v Poľsku sa takéto hasičské striekačky nepoužívajú. Pri príležitosti
okrúhleho výročia odovzdal svojim
poľským kolegom Pavol Šroba pamätnú stuhu zuberských hasičov,
ktorú pripol na novú a posvätenú hasičskú zástavu. Na túto oslavu hasiči z Mogilian pripravili pamätnú tabuľu, na ktorej každý pozvaný hosť
mal možnosť pribiť symbolický klinec, na ktorom bolo jeho meno alebo názov kolektívu, prípadne družstva hasičov, ktoré zastupoval. Aj
my sme sa pridali k radom viacerých

Kolektív DHZ Zuberec
Foto: Miroslav Valek
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Zo života v našej materskej škole
Materská škola začala
nový školský rok
Začiatok prvého jesenného mesiaca poznamenalo chladnejšie počasie. Akoby aj slnko chcelo
všetkým naznačiť, že dni plné teplých slnečných lúčov a letného oddychu sú tento rok už nenávratne
za nami. No smútiť v žiadnom prí-

proces adaptácie prebehol bez väčších problémov.
Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa Školského
vzdelávacieho programu „Púpavienka“ so zameraním na regionálnu
výchovu, zdravý životný štýl a ak-

pade netreba. Pre všetky deti sa
začína opäť dobrodružstvo nového
školského roka.
V tomto školskom roku prekročilo brány našej materskej školy 71
detí, z nich 23 prvýkrát. Nástup dieťaťa do materskej školy sa dotýka
celej rodiny, no najmä maminky
malého drobca. Je to záťažové obdobie pre všetkých zainteresovaných - dieťa, rodičov i pedagógov.
Úspešnou spoluprácou pani učiteliek a rodičov, ich vzájomnou dôverou, ktorá je počas pobytu detí
v materskej škole veľmi dôležitá,

tívny vzťah k životnému prostrediu.
Pripravené aktivity pre deti na tento
školský rok budú opäť veľmi zaujímavé, najbližšie nás čaká divadlo
„Malí huncúti“ a opäť Mobilné planetárium.
Tešíme sa na všetky deti a prajeme im zdravý, pohodový a šťastný pobyt v materskej škole. Želáme
si, aby spolupráca rodičov a pedagógov bola aj v tomto školskom roku
k obojstrannej spokojnosti.
Mgr. Kamila Šišková
Foto: Bc. Lýdia Hajíčková

Jedna druhej riekla,
keď koláče piekla...
Áno, aj v triede Včielok sa pieklo. Naše deťúrence si pochutnali na
svojich dvoch výborných jablkových

koláčikoch, ktoré upiekli s pomocou
svojich pani učiteliek. Malí pomocníci pomenovávali pomôcky a suroviny potrebné na prípravu koláčov,
strúhali jablká, miešali a miesili cesto a samozrejme odmenou im bola
ochutnávka ich upečenej maškrty.
Ďalšími aktivitami v rámci témy Plody jesene bola výroba ovocnej šťavy, príprava mrkvového šalátu,
ochutnávka rôznych druhov ovocia
a zeleniny. Pri týchto aktivitách mali
deti možnosť naučiť sa používať rôzne predmety dennej potreby v domácnosti, identifikovať suroviny na
prípravu daných výrobkov, rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, uvedomovať si význam ich
konzumácie pre správnu životosprávu, ale aj to, že po každej činnosti
je potrebné si za sebou urobiť poriadok.
Takže milé mamičky, Vaši malí
pomocníci sú pripravení na ďalšie
pečenie s Vami.
Bc. Dana Motyčáková

Malý zázrak – jablko
Z jari bolo nežným kvetom, na
konári zrelo letom, dnes je pekné guľaté, vy ho radi chutnáte.
Čo je to?
(JABLKO)
Jablká obsahujú množstvo vitamínov, minerálnych a stopových látok, ktoré nám pomáhajú udržať sa
fit. Je v nich cenný provitamín A, vitamín B, kyselina listová, ako aj vitamíny C a E. Chráni nás pred jesennými vírusmi a posilňuje imuni-

tu. V tomto zázraku sa skrýva tiež
vápnik, fosfor, železo horčík, ktoré
pomáhajú kostiam. Okrem toho jablko obsahuje aj dôležitý minerál draslík, ktorý pôsobí na správnu funkčnosť obličiek a svalov. Odborníci aj
preto pokladajú jablko za mimoriadne cenné ovocie, dokonca najzdravšie na svete.
Dňa 11. októbra 2017 deti z triedy motýlikov zažili krásnu aktivitu.
Celý deň sa „JABĹČKOVALI“. Deti
si v materskej škole vyrobili jabĺč-

kové čelenky, a ich domácou úlohou
bolo prísť v tento deň oblečený do
zelenej, žltej a červenej farby - farby jabĺk. Počas celého dopoludnia
sa deti spolupodieľali na výrobe rôznych dobrôt z jabĺk. Umývali ich,
pozorovali prácu ručnej mašinky,
ktorá naraz olúpala jabĺčko, nakrájala ho na špirálu a zároveň zbavila
jadrovníka. Takto nakrájané ich deti
ukladali na sitá sušičky a pozorovali ich sušenie. Ručným krájačom na-

chystali jabĺčka na odšťavenie, krájali jabĺčka na koláč, kompót a chutnú výživu. Nechýbala ani ochutnávka všetkých týchto dobrôt.
Prostredníctvom zážitkového
učenia sa deti dozvedeli postup rôzneho spracovania tohto malého zázraku, a už každý predškolák vie,
že jabĺčko je zdravý kamarát, preto
ho má každý rád.
Ďakujeme babke Zlatke za ukážku prípravy jablkových dobrôt a vedúcej školskej jedálne za jabĺčka.
Mgr. Kamila Šišková

Králičí Hop v materskej škole
Dňa 2. 10. 2017 k nám do materskej školy prišli dievčatá zo základnej školy: Kvetka Leginusová,
Vaneska a Paulínka Littvová, Karinka Škerdová, aby nám predviedli
svoju netradičnú záľubu „Králičí
hop“. V tejto u nás netradičnej športovej disciplíne trénujú svojich zaja-

čích miláčikov v skoku cez prekážky. Králičí hop vznikol vo Švédsku
a v súčasnosti získava svojich priaznivcov po celom svete. Následne
porozprávali ako sa o svoje zajačiky starajú. Deti si mohli zajačiky pohladkať a aj ich česať. Dievčatám za
ich ukážku ďakujeme.
Bc. Anna Škerdová
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Stretnutie heligonkárov
Dňa 20. 08. 2017 Penzión Pribiskô spoločne s Ľudovítom Šálkom
- heligonkárom z Čimhovej, organizoval 4. ročník stretnutia najlepších heligonkárov Slovenska a Moravy.
Stretnutia sa zúčastnilo 72 účinkujúcich. Vystúpilo viacero mladých
talentov a opätovne nás prišiel svo-

jou hudbou potešiť Matúš Hodas
z Kysúc, ktorý je vyrastajúcou
hviezdou. Podujatie sa uskutočnilo
v kolibe Penziónu Pribiskô nakoľko
pretrvával prudký celodenný dážď
a zima. Aj napriek počasiu divácka
kulisa bola dobrá a veríme, že budúci rok nám bude počasie viac
priať.
Penzión Pribiskô

Súťaž vo varení halušiek
v Kolibe JOSU
V nedeľu 27. augusta sa po tretíkrát v areáli Koliby JOSU konala
súťaž vo varení halušiek. Úlohou
súťažiacich bolo uvariť tie najchutnejšie halušky. Nezáležalo na tom,
či boli s kapustou, s bryndzou, so
smotanou alebo bez, dôležité bolo,
aby halušky chutili porote a návštevníkom, ktorí sa na súťaž prišli
pozrieť. Do súťaže sa prihlásili
4 družstvá, ktoré sa o 13:00 hod.

pustili do varenia. O dobrú zábavu
sa počas dňa starala najskôr skupina ELDORÁDO, potom NEBESKÁ MUZIKA Z TERCHOVEJ a na
záver skupina SENZUS. Aj deti si
prišli na svoje. Mohli sa vyblázniť na
niekoľkých skákacích hradoch.
K výbornej atmosfére prispelo príjemné počasie. Pri varení halušiek
sa stretneme aj v roku 2018.
Koliba JOSU
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Tábor #LimitedEdition
Na konci letných prázdnin od 30.
augusta 2017 do 2. septembra
2017 sme trávili čas v Liptovskej
Štiavnici na tábore pre staršie deti.
Mottom tohto tábora bolo heslo #LimitedEdition. Čo to vlastne ale znamená?
Každý z nás je stvorený ako „Limitovaná edícia“. Všetky vlastnosti, ktoré máme sú limitované a jedinečné. Žiadna
vlastnosť nie je
zlá. Keď sa budeme učiť tieto
vlastnosti používať a smerovať
ich tým správnym smerom,
verím, že zmeníme svet k lepšiemu. A presne
o tom bol tábor
#LimitedEdition.
V jednotlivé
dni sme sa snažili hľadať v sebe tieto vlast-

nosti a to nie len cez hry, zábavu,
futbal, ale aj cez modlitbu, krátke
stíšenia, oddych a večerné chvály.
Učili sme sa byť lepšími, učili sme
sa spolu všetci vychádzať cez rôzne „team-building“ aktivity, učili sme
sa pomáhať druhým cez hry (dokonca sme aj kopali zemiaky u miestnych dedinčanov). Práve cez hry
sme sa snažili ukázať, že ako jed-

noducho sa dá
vyčarovať úsmev
na perách, netreba k tomu veľa
iba otvorené srdce. Bolo zaujímavé sledovať práve
tú jedinečnosť v
nás a v mladých.
Tábor #LimitedEdition 2017 dopadol nad očakávania dobre. Pevne veríme, že aj
budúci ročník bude podobný a tvrdo pracujeme na
tom, aby bol zasa
o kúsok lepší.
Vaši
animátori

Aj náš Jánošík prišiel ochutnať

Zuberský triatlon zdravia
Jubilejný 20. ročník Zuberského triatlonu zdravia sa uskutočnil dňa
26.8.2017 na Penzióne Pribiskô. Štart preteku bol na plavárni v Meander
Parku v Oraviciach, bicykel pokračoval hore Bobroveckou dolinou späť
do Oravíc cez Borek do Zuberca, kde končil tradične pod Štefkovkou.
Pokračovalo sa behom ku Múzeu oravskej dediny do cieľa.
Preteku sa zúčastnilo 51 pretekárov. Tento rok bola pomerne nízka
účasť pretekárov zo Zuberca, preto vás všetkých srdečne pozývame na
ďalší ročník, ktorý sa uskutoční dňa 25. 8. 2018.
Víťazi tohtoročného preteku podľa kategórií:
A muži (1982-1998)
1. Marek Gejdoš (0:59:43,46)
2. Michal Gejdoš (1:01:00,88)
3. Ján Strešňák (1:02:01,27)
B muži (1967-1981)
1. Jaroslav Sádecký (1:05:04,70)
2. Alexander Richter (1:05:25,42)
3. Valer Poláčik (1:12:35,11)
C muži (1957-1966)
1. Miroslav Kvasnica 1:09:23,42
2. Martin Šiška 1:10:45,89
3. Juraj Vodička 1:16:19,63

D muži nad 60
1. Miroslav Majerník 1:17:00,46
2. Silvester Boysa 1:24:20,82
3. Jozef Žuffa 1:39:16,70
dievčatá a chlapci do 18
1. Tomáš Borsík 1:14:40,58
2. Karin Gejdošová 1:18:04,88
3. Adam Poláčik 1:27:31,94
E ženy (1966-1980)
1. Blanka Bebejová 1:21:16,85
2. Viera Zelenáková 1:22:32,71
3. Eva Bebejová 1:27:18,82

Tohtoroční účastníci Zuberského triatlonu zdravia

F ženy (1981-1997)
1. Eva Brezovská 1:20:08,93 00
2. Romana Škorvánková
1:22:51,84
3. Eva Kokaá 1:30:56,11

Ženy nad 51
1. Marta Harmatová 1:22:36,14
2. Jana Rajcová 1:38:28,73
3. Beata Boysová 1:38:32,44
Text a foto: Penzión Pribiskô
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Termíny školských prázdnin
v školskom roku 2017/2018
SLOVENSKO
Jesenné prázdniny: 30. október 31. október 2017

Jarné prázdniny: 29. marec – 3.
apríl 2018

Vianočné prázdniny: 23. december 2017 - 5. január 2018

Letné prázdniny: 23. jún - 31. august 2018

Polročné: 2. február 2018

ČESKÁ REPUPUBLIKA

Jarné prázdniny:
Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 19. február - 23.
február 2018
Košický a Prešovský kraj – 26.
február - 2. marec 2018
Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 5. marec - 9. marec 2018
Veľkonočné prázdniny: 29. marec
- 3. apríl 2018
Letné prázdniny: 2. júl - 31. august 2018

POĽSKO
Vianočné prázdniny: 23. – 31.
december 2017
Zimné prázdniny:
15. január - 28. január 2018
vojvodstvá: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie
22. január - 4. február 2018
vojvodstvá: Podlaskie, WarmińskoMazurskie
29. január - 11. február 2018
vojvodstvá: Lubelskie, Łódzkie,
Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
12. február - 25. február 2018
vojvodstvá: Kujawsko-Pomorskie,
Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

Vianočné prázdniny: 23. december 2017 - 2. január 2018
Polročné prázdniny: 2. február
2018
Jarné prázdniny:
5. február – 11. február 2018
- Praha 1 až 5, Blansko, Brnoměsto, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice,
Tachov, Louny, Karviná
12. február – 18. február 2018
- Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary,
Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
19. február – 25. február 2018
- Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
26. február – 4. marec 2018
- Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,
Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár
nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál
Veľkonočné prázdniny: 29. marec
- 30. marec 2018
Letné prázdniny: 2. júl – 31. august 2018

ZetVee v Trnave
Cez leto sme mohli znova ako
spevokol spolu tráviť čas v Trnave
u sestričiek svätého kríža. Zastavili
sme sa aj v Podunajských Biskupiciach a v Bratislave. Mali sme možnosť zažívať kláštorné spoločenstvo, radosť sestier, spoločné zážit-

ky, adoráciu, sv. omše, a tak
prostredníctvom tohto všetkého rásť
vo viere. Sme veľmi radi za tento
požehnaný čas. Veríme, že takéto
chvíle upevňujú nie len náš spoločný vzťah v spevokole, ale hlavne
vzťah k Bohu.
Maroš Šuriňák

So Sr. Julianou sme sa stretli v Bratislave
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Vypísané z matriky

Narodili sa

29. 07. Adrián Gáll
29. 07. Sebastián Gáll
03. 08. Matias Slovík
01. 09. Martin Motyčák
06. 09. Ema Mochorovská
17. 09. Lukáš Kučera

Bjubilantom
lahoželáme
70 rokov

26. 10. Alojz Filek
29. 10. Antónia Musilová
75 rokov
06. 09. Mária Škvarková
80 rokov
08. 10. František Šiška
85 rokov
27. 10. Klementína Matláková

50 rokov manželstva

21. 10. Marta
a Milan Miklášovi
26. 10. Františka
a Ladislav Bistarovi

O

dprevadili sme
na poslednej ceste
17. 08. Mária Rydzoňová
(1925)

M

anželstvo uzavreli

31. 08. Lukáš Juráň
a Terézia Gondová
09. 09. Denis Šroba
a Michaela Pavčová
16. 09. Peter Hudec
a Lívia Schlengerová

Brestová Vertical po tretí raz
Príroda a hory opäť ukázali svoje čaro. Babie leto sa nám vyhlo
z ďaleka a tak sa tretí ročník behu
na Brestovú niesol v duchu chladného počasia. Na štart pretekov pri
Penzióne Pribiskô sa postavilo 71
pretekárov zo Slovenska, Čiech,
Poľska a Nemecka. Popri hlavnej
kategórii sa uskutočnili aj preteky
detí do 15 rokov, ktoré bežali 2 km
a celkovo ich bolo 5.
I keď z rána vyzeralo, že bude
trošku pršať, nakoniec sa nám zrážky vyhli. Od sedla Pálenica pretekárov čakala „zimná romantika“
v podobe snehovej pokrývky, kde
na vrchole bolo 10 cm snehu, viditeľnosť do 20 m a teplota jemne pod
nulou. Nálada v cieli bola výborná
a tak pretekári na chvíľu na zimu
a chlad zabudli. Dolu v kolibe pretekárov čakal výborný obed a aj niečo sladké pod zub. Za zmienku stojí
účasť najstaršieho účastníka pretekov, Stanislava Lofaja z Krivej, kto-

rý tento rok oslavuje okrúhlych 70
rokov. Všetci zúčastnení podali aj
napriek ťažkým podmienkam výborné výkony. Až 5 pretekárov dokázalo zabehnúť pod 1 hodinu a o rekord podujatia sa postaral Jozef
Hlavčo (Salomon/Suunto) s časom
0:54:14,1.
Na záver patrí poďakovanie
všetkým organizátorom a pretekárom za výborné podujatie, ktoré urobilo pretekársku bodku za
podujatiami O.E.T. 2017.
Oficiálnym ukončením sezóny
bude Oravaman kapustnica, ktorá
sa uskutoční 9. decembra v Penzióne Pribiskô. Z rána si dáme spoločný 15 – 20 km dlhý beh za každého počasia a podvečer sa stretneme pri občerstvení a premietaní
filmov z pretekov v tomto roku. Povieme aj pár noviniek pre budúci
rok. Potrebné informácie dáme
včas vedieť na našej webovej stránke.
Ďakujeme

8. októbra 2017 na snehu a v hmle. Na trati najstarší účastník pretekov Stanislav Lofaj z Krivej.
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Cykloklub a rok 2017
Cyklistický oddiel Zuberec je organickou štruktúrou telovýchovnej jednoty s príspevkom od obce. Na tento rok vo výške 400 €. Plán činnosti si
schvaľuje členská základňa a financuje si ho z členských príspevkov
a sponzorov. Počet členov sa zastabilizoval na čísle 25.
Za týmito suchými číslami je však kolektív ľudí, ktorí sa stretávajú na
spoločných cykloakciách, pomáhajú organizátorom športových podujatí
(Zuberský triatlon zdravia, Oravaman, Podroháčska časovka) a charitatívnych akcií (Od Tatier k Dunaju, Káčer na bicykli). Zúčastňujú sa na
cyklotúrach poriadaných cyklistami z Habovky a Nižnej (Pieniny a Okolo
Tatier).
Tohtoročné akcie v skratke:

te a celkovo na 25. mieste. Naša
bilancia – 141 okruhov a 834,72 km
s priemernou rýchlosťou 36,97 km/
hod. „Zelený dres“ v našom tíme
by získal Tomáš Bažík s 30-timi
okruhmi pri priemernej rýchlosti
40,34 km/hod.
Návšteva prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky v Zuberci
Vo štvrtok 20. júla 2017 zavítal
medzi nás prezident Slovenského
zväzu cyklistiky Peter Privara, aby

etapového miesta „Okolo Slovenska 2016“.
Náš kolektív, akokoľvek vyzretý,
potrebuje omladiť. Preto našou výzvou do budúcna je pritiahnuť mladú generáciu, ktorá nielen udrží
cyklistického ducha v našom regióne, ale ho aj dokáže zviditeľniť.
Takými sú už dnes Soňa Pilárová a Tomáš Bažík, ktorí patria na
Slovensku k absolútnej špičke vo
svojich kategóriách. I týmto príspevkom by sme chceli upozorniť na ich

Prvé jarné kilometre sme absolvovali už 1. apríla na cyklokempe v chorvátskej Baške Vode

nám odovzdal osobne majstrovský
dres Petra Sagana s certifikovaným
podpisom. Naplnil tak slovo, ktoré
nám dal pri hodnotení Zuberca, ako

výnimočnosť, o ktorej mnohí nevedia a osloviť tak ďalších sponzorov
o ich podporu. V prípade záujmu
kontaktujte náš cykloklub.
Ing. Ján Urban

Pribiskô open 2017
Na poslednú aprílovú nedeľu pripadli tohtoročné prvé amatérske preteky Okolo
Neziderského jazera v Rakúsku. Najlepší výsledok – 7. miesto vo svojej kategórií získala Vierka Šrobová

Ďalším z uskutočnených podujatí v tomto roku bol športovo rekondičný pobyt v Podhájskej.
Pilotný cyklokemp (5. – 8. 5.
2017) v Podhájskej splnil všetky požiadavky jarnej „klasiky“. Predĺžený víkend vďaka štátnemu sviatku,
vodný svet a slnečné počasie rozhodli o zaradení tohto termínu ako
stabilného podujatia na ďalšie roky.

„Okolo Tatier“ - netradične
novou trasou.
Nakoľko cesta do Oravíc bola
v rekonštrukcii, využili sme cyklotrasu z Trstenej. Ďalej na Grónkow
a cez Bialku Tatransku do Podspádov. Odtiaľ klasicky cez Ždiar a Tatranskú kotlinu do Tatranskej Lomnice, kde končila sobotná etapa.
Nedeľný návrat bol už klasický.

Od Tatier k Dunaju
Pridali sme sa k výzve Petra Sagana podporiť dobrú vec, bicyklovať s pacientmi so sklerózou multiplex. Prešli sme spolu I. etapu z Kokavy do Kúpeľov Lúčky.

24H SLOVAKIA RING Cycling
Race 2017
Cykloklub Zuberec sa predstavil tohto roku v 8 člennom mixe
s dvoma účastníčkami. V tejto kategórií sme sa umiestnili na 4. mies-

Tenisový a stolnotenisový oddiel TJ Roháče Zuberec, Penzión
Pribiskô a Obec Zuberec, usporiadali dňa 15. 09. 2017, na tenisových kurtoch Penziónu Pribiskô
a Koliby JOSU, 10. ročník tenisového turnaja vo štvorhre „Pribiskô
open 2017“ a o Putovný pohár starostu obce Zuberec. Turnaja sa zúčastnilo 16 tenistov zo Zuberca,
Habovky a Liptovského Mikuláša.

Výsledky:
1. Dušan Škerda, Eduard Borsík
(Zuberec)
2. Andrej Filek, Ľubomír Gejdoš
(Zuberec)
3. Tomáš Chrenek, Andrej Tekeľ
(Zuberec, Habovka)
4. Lukáš Knaperek, Patrik Jandura (Habovka)
Text a foto: Eduard Borsík
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