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46. Podroháčske folklórne slávnosti
5. – 7. august 2022
Amfiteáter Zuberec - Brestová

Po dvoch rokoch epidemických
opatrení, ktoré spôsobili nemožnosť realizácie festivalu v roku
2020 a jeho obmedzenú realizáciu v Múzeu oravskej dediny
v uplynulom roku sa od 5. do
7. augusta opäť v plnej sile tón-

O B Č A S N Í K

mi ľudovej hudby, spevom i tancom v podaní tisícky interpretov
nielen zo Slovenska rozozvučí
amfiteáter v Zuberci – Brestovej.
Usporiadatelia pre divákov pripravili bohatý trojdňový program
a niekoľko sprievodných aktivít.

V tomto roku je nosnou myšlienkou goralská kultúra a najmä jej tanečné, hudobné a zvykoslovné prejavy v aktuálnej tvorbe folklórnych
súborov a skupín. Jedinečné a štýlové prejavy goralov z Oravy, Liptova, Kysúc, Spiša, Zamaguria i blízkeho poľského Podhalia zarezonujú nielen v programoch v amfiteátri,
ale i v sprievodných prezentáciách
na javisku susedného skanzenu.
V ponuke programov nebudú
tento rok chýbať zahraničné folklórne súbory, keďže spoza hraníc pricestujú do Zuberca folkloristi z Poľska, Česka, Srbska a Izraela.
V programoch festivalu sa predstaví takmer štyridsať folklórnych kolektívov, desiatky ľudových hudieb
a sólistov. Pre návštevníkov sú pripravené jarmočné atrakcie, tanečná škola, tvorivé dielne, výstava
a jubilejný 30. Oravský jarmok oživených remesiel.

03. 08. 2022
Pestrý trojdňový program
46. ročníka festivalu začína v piatok 5. augusta o 19.00 v Oravskom
Bielom Potoku a ukončí ho záverečný program v nedeľu 7. augusta
o 15.30. Podrobný program slávností je prílohou novín a všetky informácie sú priebežne aktualizované a zverejňované aj na stránke festivalu www.pfs.zuberec.sk
Na záver chceme požiadať návštevníkov festivalu, aby v čo najväčšej možnej miere využili bezplatnú
kyvadlovú dopravu zo Zuberca do
areálu slávností. V prípade nepriaznivého počasia sa programy z amfiteátra presunú na scénu do Múzea
oravskej dediny.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Srdečne pozývame na slávnosti
do Zuberca všetkých priaznivcov
folklóru, ľudovej hudby a dobrej nálady. Tešíme sa na Vás.
Pavol Šroba

Tanečníci súboru Karolínka zožali veľké úspechy
Tak ako aj predchádzajúci školský rok i tento sme mali oklieštený
protipandemickými opatreniami, ale
keď sa len trochu dalo, deti prichádzali na tréningy a trénovali. Pracovali sme vlastne v piatich skupinách,
spolu tridsaťosem tanečníkov a keď-

že sa nám v závere školského roka
objavili štyri súťaže, z každej kategórie sme pripravili na súťaž choreografiu, vážiac si toho, že môžeme
vycestovať.
Prvá súťaž bola 30. apríla 2022
v Říčanoch pri Prahe. Tam mali pre-

miéru naše dievčatá s choreografiou Veselé dievčatá, kde získali
1. miesto. V ďalších choreografiách
Itariky a Kubatana sme získali
2. a 3. miesto, v duete Miška s Vaneskou 1. miesto a Zuzka v sóle
2. miesto.

Ďalšou súťažou boli Majstrovstvá Českej republiky v Country tancoch v Prahe, kde sme so štyrmi
choreografiami postúpili do finále
a získali sme pekné štvrté a piate
miesta, v ďalšom duete získala Natálka s Ľuboškom 3. miesto a cho-

reografia Veselé dievčatá 2. miesto.
Nasledujúca súťaž bola Celoslovenské kolo Tanečný Kubín, kde
mali premiéru naši najmladší - Ela
a Matej a získali skvelé 2. miesto,
s novou choreografiou Together
sme získali 1. miesto ako aj s choreografiou Veselé dievčatá, dueto
Miška a Vaneska získali 3. miesto
a Zuzka získala Cenu poroty. Naviac v tento deň bojovali rodičia na
Gulášfeste na Pribisku, kde získali
pre svoje deti 1. miesto.
Poslednou súťažou bola WDA
World Dance Championship v Budapešti, ktorá sa konala v dňoch

17. - 19. júna 2022, kde sme zožali
najväčší úspech: štyri krát prvé
miesto - sólo Zuzka, dueto Miška
a Vaneska, dueto Zojka a Maroš,
choreografia Veselé dievčatá a dvakrát druhé miesto - dueto Ela a Matej a choreografia Together. Navyše bola ocenená i trénerka.
Týmto chcem poďakovať všetkým tanečníkom súboru Karolínka
za veľkú snahu a usilovnosť v tomto školskom roku, tiež aj ich rodičom
za trpezlivosť a nadšenie, všetkým
sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí
nám držia palce.
Text a foto: Eva Brečková
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
obce Zuberec 05. 05. 2022
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zobralo na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení; Informácie starostu obce; Správu
o hospodárení ZŠ s MŠ za rok
2021; Správu o činnosti TIK za
rok 2021; Správu o činnosti MOD
za rok 2021; Správu o činnosti
TJ Roháče Zuberec za rok 2021;
Informáciu o Technicko-organizačnom zabezpečení 46. ročníka PFS; Informáciu začatí prípravy na PHSR na roky 2023 –
2030.
Obecné zastupiteľstvo uložilo komisiám do 15. 07. 2022 pripraviť návrhy do akčného plánu
PHSR obec Zuberec.
Obecné zastupiteľstvo schválilo: Nájomnú zmluvu na objekty
vodovodu a kanalizácie na uliciach Poľná a Nad Vŕškami
a v časti Plavisko medzi obcou
a OVS, a.s. Dolný Kubín;
Nájomnú zmluvu na prenájom
pozemkov pri Múzeu oravskej
dediny medzi obcou a Urbárom
PS Zuberec;
Zámennú zmluvu na pozemky medzi obcou a Antóniou Borsíkovou a Štefanom Jančom st.
nasledovne: Obec Zuberec prevádza pozemok parc. EKN
č. 20352 do podielového spoluvlastníctva. Štefan Jančo st.
a Antónia Borsíková prevádzajú
do vlastníctva obce Zuberec pozemok parc. EKN č. 20354. OZ
konštatovalo, že obec Zuberec

touto zámenou prevádza do
vlastníctva nadobúdateľov pozemok o výmere 402 m2 a súčasne
obec Zuberec získava touto zámenou pozemok o výmere
488 m2 do vlastníctva.
OZ schválilo tiež: Zámer zámeny pozemkov medzi obcou
a Miroslavom Urbanom o výmere 162,36 m2, ktorý prevedie obci.
Obec Zuberec prevedie pozemok
o výmere 142 m2;
Zámer zámeny pozemkov
medzi obcou a Ľubošom a Petrou Prekopovou - manželia Ľuboš Prekop a Petra Prekopová
rod. Oravcová, prevedú na Obec
Zuberec pozemok o výmere
69 m2. Obec Zuberec, prevedie
do výlučného bezpodielového
spoluvlastníctva manželov pozemok o výmere 67 m2;
Zámer zámeny pozemkov
medzi obcou a Štefanom Jančom
ml. Obec Zuberec prevedie pre
Štefana Janču ml.– pozemok
o výmere 32 m2 a Štefan Jančo
ml. prevedie v alikvotnej výmere
pozemok obci;
Zámer predaja pozemku časť
parcely 247/1 okolo bytového
domu č. 406 a zámer nájmu
obecného pozemku časť parcely
247/1 podľa návrhu pre bytové
spoločenstvo 406;
Vyradenie vozidla Škoda Fábia TS 242 AI z majetku obce;
Dotáciu 1000 € pre Občianske
združenie HAFIRY zo Zuberca.
VŠ

Zberný dvor v obci Zuberec
Stavebné práce na výstavbe
Zberného dvora boli začaté
18. mája, lehota výstavby je 4 mesiace. Na kontrolnom dni v 29. týždni stavebný dozor konštatoval dodržiavanie harmonogramu zhotoviteľom BMU s.r.o., Zuberec a vysokú kvalitu doteraz vykonaných prác.

Celková zazmluvnená cena stavebných prác je 215 000 eur.
Zberný dvor je situovaný v priemyselnej časti obce, na ulici Družstevná na pozemku medzi stavebninami a areálom RPD Zuberec, tak
ako je to riešené v územnom pláne
obce.

2/2022

Z rokovania obecného zastupiteľstva
obce Zuberec 12. 05. 2022
Obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí prerokovalo
a zobralo na vedomie návrh postupu uvoľnenia pozemku CKN
č. 2307/1 v rekreačno-oddychovej zóne Prte. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že po vzájomnom rokovaní obce Zuberec
s Jozefom Šiškom - konateľom
spoločnosti Koliba pod Roháčmi,

s.r.o. Žilina sa dohodlo zvolanie
pracovného stretnutia za účelom
doriešenia nájomných vzťahov.
OZ prerokovalo predaj a nájom
pozemku pre Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 406 v Zuberci a súhlasilo s parkovaním pri bytovom
dome na pozemku parcela registra „C“ č. 247/1.
VŠ

Z rokovania obecného zastupiteľstva
obce Zuberec 23. 06. 2022
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zobralo na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení, Informácie starostu obce, Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu
Záverečného účtu obce za rok
2021.
OZ schválilo a zobralo na
vedomie: Informačnú správu
o technicko-organizačnom zabezpečení
Podroháčskych
folklórnych slávností, Informácie
o stave prerokovávania Zmien
a doplnkov č.1. UPD- obce.
OZ tiež schválilo: Záverečný
účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad; Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške
152 539,83 €; Použitie hospodárskeho výsledku z podnikateľskej
činnosti za rok 2021 - zisk 796,80
€ na krytie výdavkov v podnikateľskej činnosti v roku 2022; VZN
č. 1/2022 o výške príspevku
a spôsobe platby na čiastočnú
úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach; Úpravu rozpočtu obce na rok 2022 - RO č.1
- príjmy 3 105 286 €, výdavky
3 103 188 €; Čerpanie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov podľa rozpočtového opatrenia č. 1/2022; Plán
zasadnutí obecného zastupiteľZberný dvor bude uzatvorený
oplotený areál, ktorý tvorí súvislá
spevnená plocha, na ktorej budú
situované objekty sklad a garáž,
kancelársky kontajner, suché WC.
Na ploche sú opornými stenami vymedzené dve niky, jedna pre skladovanie stavebného odpadu a druhá pre dočasné skladovanie biomasy. Dvor bude uzatvorený posuvnou
bránou, osvetlený a monitorovaný
kamerovým systémom.
Súčasťou zberného dvora je aj
mostová oceľová váha, ktorej dodávateľom technologickej časti je
TAMTRON s.r.o. Trnava. Cena
technológie váhy bude 21 000 eur.
Zberný dvor bude doplnený aj
ďalším technologickým vybavením,
ktoré pozostáva z traktora s vlečkou
a nosičom kontajnerov, teleskopic-

stva v Zuberci na II. polrok 2022;
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Zuberec na II. polrok
2022.
Obecné zastupiteľstvo určilo:
V súlade s § 11 ods. 3 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na
celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov
Obecného zastupiteľstva obce
Zuberec na 9; V súlade s § 11
ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce
volebné obdobie 2022 – 2026
rozsah výkonu funkcie starostu
obce Zuberec na plný úväzok.
Obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora v plnom rozsahu voči Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Zuberec č. 02/2014 o určovaní pravidiel času predaja v obchode,
času prevádzky služieb na území obce Zuberec zo dňa
03.10.2014.
Obecné zastupiteľstvo v Zuberci žiada Obecný úrad o zaslanie výzvy na vypratanie obecných
pozemkov v lokalite Prte pri detskom ihrisku a v lokalite Pod Grápou pri Suchom potoku v termíne do 15.07.2022.
VŠ
ký nakladač, štiepkovač, otvorenými kontajnermi a uzatvorenými
zbernými nádobami. Na toto technologické vybavenie prebieha ešte
verejné obstarávanie a po jeho kontrole a odsúhlasení riadiacim orgánom Ministerstvom životného
prostredia bude realizovaný nákup.
Predpokladaná hodnota technologického vybavenia je 256 000 eur.
Projekt sa zrealizuje z podporných fondov EU z operačného
programu Kvalita Životného prostredia so špecifickým cieľom zvýšenia
miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzaniu vzniku odpadov., nenávratný finančný príspevok
je schválený vo výške 411 380,40
eur.
VŠ
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ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2022

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
a o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1
a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby
do orgánov samosprávnych krajov
na sobotu 29. októbra 2022
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Nová pamätná tabuľa na Zverovke
Pri chate na Zverovke sa v sobotu 11. júna 2022 stretli spolu
s turistami a zástupcami Zuberca
priatelia a bývalí kolegovia Vladimíra Medzihradského, ktorý výrazným
spôsobom prispel k zakladaniu novodobého cestovného ruchu v našom regióne.

Slovenska nielen doma, ale aj
v zahraničí. Pri tej príležitosti bol
pred chatou umiestnený reliéf s portrétom Vladimíra Medzihradského
a s artefaktom časti fotoaparátu, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou jeho
osobnosti, ktorého autorom je Hieronym Balko z Tvrdošína. Reliéf

Stačí spomenúť počiatky ubytovania v súkromí v Zuberci a Habovke, chatu Primula, horský autokemp
Abies, prvý vrt termálnej vody v Oraviciach, či krajinárske fotografie
z Roháčov, turistických sprievodcov
a ďalšie propagačné materiály, ktoré šírili zvesť o krásach nášho kútu

odhalili Vladimír Šiška, starosta Zuberca, Miroslav Benko, predseda
Klubu slovenských turistov z D. Kubína a Vladimír Bútora, osobný priateľ V. Medzihradského.
K takmer rodinnej atmosfére
podujatia prispela aj naša ľudová
hudba Juraja Šimičáka.
VŠ

Turistický ruch v Zuberci.
A čo ďalej?
Všetci vieme a na vlastnej koži
zisťujeme, čo covid, vojna na Ukrajine, inflácia, drahé energie aj pohonné hmoty robia s turistickým ruchom v našej obci. Hostia miznú,
turistický ruch slabne a s tým aj peniaze z našich rozpočtov. Už to nie
je to, čo to bývalo v rokoch pred
covidom. Všetko, čo sme za posledné dva a pol roka prežili, sa začína
odrážať aj na nás, na turistickom

treba začať odznova na zelenej
lúke.
Opätovne sa rozbehnúť do susedných štátov (Poľsko - Česko),
odznovu nadviazať spoluprácu s touroperátormi, zástupcami médií
a odprezentovať náš región, našu
ponuku služieb, ubytovania, gastronómie atď...
Hľadať propagáciu na každom
kroku. Dávať o sebe vedieť, trebárs

Zástupcovia médií z Poľska a z Maďarska v Roháčoch

ruchu v Zuberci a Roháčoch. Ľudia
skrátka nemajú peniaze, všetko je
drahé. Tí, čo peniaze majú, radšej
po dvoch rokoch lockdownov v tomto roku odcestovali na dovolenku k
moru, alebo bohatšia klientela
uprednostňuje regióny s väčšou
ponukou služieb (Vysoké Tatry...).
Náš región opätovne navštevujú
skôr len domáci hostia, formou krátkodobých pobytov, pripadne jednodvojdňových výletov. Všetko podraželo, jedlo, ubytovanie, doprava, čo
je pre túto klientelu dôležitým aspektom.
Čo sa dá robiť? Čo vymyslieť,
ako ľudí pritiahnuť do Zuberca, Múzea oravskej dediny, na lanovku do
Spálenej, Roháčov? Čo by sme
mohli spolu urobiť? Situácia nie je
jednoduchá a ani nebude. Zrejme

aj na našich súkromných facebookových profiloch, keď sa vydáme na
prechádzku po našich zubereckých
cestičkách alebo do hôr. Môžeme
urobiť zaujímavú fotku, okomentovať ju a poslať, či zverejniť na našich profiloch pre všetkých našich
priateľov na Slovensku. A k tým, čo
predsa len prišli, aby sme boli ešte
ústretovejší, milší, aby na nás nabudúce nezabudli a uchovali si na
Zuberčanov pekné spomienky. Prišli znovu o rok, o pol roka.
Nebudeme to mať ľahké. Treba
hľadať cesty, ako z tejto situácie
von, spájať sa, pomáhať si, byť
ústretoví. Musíme dať hlavy aj naše
sily dohromady. Vymýšľať drobnosti v propagácii a možno aj ďalšie
väčšie akcie, nielen v lete Podroháčske folklórne slávnosti a v zime

Preteky psích
záprahov. Musíme si pomáhať, prichádza
zlá doba, respektíve už je aj
pomaly tu, kedy ľudia sú
a budú bez peňazí. Turistom,
našim návštevníkom musíme
dať šancu na
nás nezabudnúť, aby prišli
trebárs len na
krátku chvíľu,
odpočinúť si od
ťažkého života,
zabudnúť na
všedné starosti. Aj keď by to malo
byť v skromnosti, bez veľkých výdavkov, ale tu, u nás v Zuberci.
V rámci propagácie nášho regiónu sme už začali pracovať na
propagácii a vytváraní nových možností ponuky. Spomeniem napríklad
nové značenie a digitalizácia bežeckých tratí. Spropagovanie a vytvorenie oddychových prvkov (pozostatky Vápennej pece) pod Vápenkou, spropagovanie Vyhliadkovej
veže na Pálenici. Vytvorenie zábavno - športových aktivít - workoutové
ihrisko doplnené o ďalšie fitnes stroje, na ktoré sme získali podporu
v rámci projektu Rozvoj regiónov projekt ŽSK. V tomto čase označíme niekoľko horských cyklotrás

v okolo Zuberca. V spolupráci
s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sme
odprezentovali zástupcom poľských
a maďarských médií našu ponuku,
možnosti výletov v Roháčoch, Brestovskú jaskyňu, Múzeum oravskej
dediny. V auguste sa zúčastníme na
veľkej akcii Slovakia Travel v Krakove, kde budeme mať možnosť tiež
priamo odprezentovať našu ponuku
služieb, ubytovanie, gastronómiu
a ľudové umenie.
Verím, že to spoločnými silami
zvládneme a Zuberec bude opäť
plný návštevníkov.
Patrik Matištík
predseda Komisie cestovného
ruchu pri OZ v Zuberci
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ENIKY BENIKY
Tak sa volala súťaž detských folklórnych súborov
a speváckych skupín, ktorá sa uskutočnila v Nižnej
nad Oravou.
FS Roháčik na súťaži
získal dve zlaté pásma
s priamym postupom na
krajskú súťaž, ktorá sa
uskutočnila v Habovke,
v rámci podujatia Vidiečanova Habovka.
Deti sa predviedli
a svojim výkonom si vybojovali v súťaži medzi veľkými súbormi z celého kraja zase zlaté pásma, ale
už bez priameho postupu.
Bolo to pre deti sklamanie,
lebo priamym postupom
by postúpili na festival „Východná“. Na súťaž sme
pripravili a obnovili po
dvojročnej prestávke
program „Jarná brána“.

Bolo to náročné, lebo deti
aj pozabúdali, a prišli aj
noví folklóristi, tak ich bolo
treba naučiť každú pesničku, každú povedačku, ba
aj ako sa majú na javisku
pohybovať, kde nemôžu
stáť, kde musia stáť, čo
kedy povedať, aj ako to
povedať. Ale podarilo sa!
V speváckej súťaži
sme so staršími dievčatami zo súboru nacvičili
„Čepčenie“. A veru dievčatá predviedli svoje spevácke kvality, za ktoré dostali
okrem zlatého pásma aj
cenu poroty za výnimočný
spevácky prejav.
Najbližšie sa deti predstavia na Podroháčskych
folklórnych slávnostiach.
Tak sa príďte pozrieť!
Daniela Žuffová
Foto: Eva Janoštínová

Boli sme v Ríme
Na výzvu slovenských biskupov
absolvovať púť vďaky k Svätému
Otcovi do Ríma sme pružne zareagovali v našej farnosti Zuberec
a s radosťou sme sa rozhodli vycestovať do Večného mesta. Krátko
predtým kardinál Jozef Tomko osobne pozval Mons. A. Tyrola a nás,
jeho farníkov, aby sme ho nezabudli
navštíviť, keď budeme v Ríme.

Tak sa aj stalo. V Assisi sme sa
zastavili pri hroboch sv. Františka,
sv. Kláry a bl. Carla Acutis a pokračovali sme do Ríma. V piatok
29. apríla 2022 pán kardinál Jozef
Tomko prijal najskôr spišských seminaristov a potom aj nás, zuberských veriacich. Jeho Eminencii
sme odovzdali spomienkové predmety, poďakovali sme mu za nedávnu návštevu Zuberca a zaspievali
piesne Pod Roháčom žijem… a Hej,
hory naše… Náš pán farár Mons.
Anton Tyrol vyjadril spoločnú vďa-

ku všetkých Slovákov voči pánu kardinálovi, ktorý ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov urobil mnoho dobra aj pre Slovensko.
Požehnanie od pána kardinála
a spoločná fotografia s ním zostanú dlhý čas vo vďačnej pamäti
i v srdci.
Potom sme sa s veľkým napätím sústredili na sobotnú návštevu

Svätého Otca v Audienčnej aule
sv. Pavla VI. Stretnutie so Svätým
Otcom a sv. omša v Bazilike sv.
Petra boli veľmi srdečné a dojímavé. Veľmi sme vďační brazílskym
sestrám Božej lásky v štvrti Casaletto, ktoré sa o nás výborne starali.
Naša púť bola naozaj požehnaná, tešili sme sa spolu ako v rodinnom kruhu. Takto sme si utužili spoločné puto a po siedmich dňoch sme
sa šťastne vrátili domov.
Mons. Anton Tyrol
farár Zuberec

Dobročinná zbierka
šatstva a obuvi pre deti
Farská charita v Zuberci jestvuje od jesene 2021. Po niektorých
úvodných akciách v minulom roku
zorganizovali v druhej polovici mája
2022 jej členky prvú väčšiu dobročinnú akciu, zbierku detského ošatenia a obuvi a trvanlivých potravín.

Na základe ústnej dohody medzi
vedením Útulku sv. Jozefa v Levoči
a naším farským úradom bola vyhlásená táto zbierka uvedených
prostriedkov. Zbierka trvala dva
týždne (16. – 27. mája 2022). Každý deň v čase od 16. do 18. hodiny

do vyhradených priestorov fary prichádzali dobrovoľníčky a preberali,
triedili a ukladali darované šatstvo
a potraviny, aby ich hneď po skončení zbierky, v stredu 1. júna pán
Rastislav Bažík odviezol do Levoče
pre tamojších klientov útulku a pre
deti okolitých rómskych osád, ktorým otcovia františkáni z Levoče
pomáhajú v rámci svojich možností.
Vďaka patrí obidvom našim vedúcim farskej charity, Agneši Hudecovej a Agneši Leginusovej a viacerým dobrovoľníčkam za ich pomoc a darujúcim rodinám za ich
veľkodušnosť.
Mons. Anton Tyrol
farár Zuberec
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Farské leto v Zuberci
Začiatkom leta 2022 sme vo
farnosti Zuberec zorganizovali
niekoľko vydarených udalostí.
Niektoré z nich súviseli s celocirkevnými podujatiami a iné zas

mali miestny charakter. Všetko sa
začalo farskou púťou do Ríma
koncom apríla a začiatkom mája.
O tejto udalosti už bola zmienka
na inom mieste.

Prvé sväté prijímanie detí
Koncom mája t. r. sa farnosť tešila zo slávnosti prvého svätého prijímania našich detí. V tomto roku
pristúpilo po prvý raz v živote k Pá-

sv. spoveď a prijatie Oltárnej sviatosti v dňoch 28. a 29. mája 2022
ako ozajstné stretnutie so živým Ježišom Kristom a veríme, že si túto

novmu oltáru 24 dievčat a chlapcov
z tretieho ročníka základnej školy.
V rámci príprav sme sa s deťmi snažili vytvoriť si správnu predstavu
Eucharistie a vidieť v nej viac, než
len symbol, či pamiatku alebo spomienku. Deti prežívali svoju prvú

skúsenosť uchovajú po celý život.
Asi tri týždne po slávnosti sme
s deťmi navštívili Spišskú Kapitulu
a centrum Božieho milosrdenstva
v Smižanoch, kde sme mali svätú
omšu a potom sme si pozreli atrakcie v Spišskej Novej Vsi.
Foto: Tomáš Pavčo

Duchovná obnova rodín
Cirkevná
synoda vo
svojej prvej
fáze na úrovni farností sa
do istej miery prelínala
s ďalšími impulzmi, ktoré
do farnosti prichádzali, a to
bolo X. svetové stretnutie
rodín, ktoré sa
koncom júna
odohralo vo
Vatikáne.

Sviatok hôr
Podobne ako
sa inde vo svete
v rôznych turistických destináciách slávia rozličné bohoslužby,
napr. na morských pobrežiach
sviatok Panny
Márie Stella maris, aj v našej farnosti sa pod Roháčmi rozvíja tradícia slávenia
Sviatku hôr. Začiatok tejto peknej a stále príťažlivej tradície siaha
až do roku 1938.
Po roku 1950
bola táto ušľachtilá tradícia umlčaná, ale po roku
1989 znovu ožila a teší sa veľkému
záujmu návštevníkov našich hôr.
V nedeľu 10. júla k nám zavítal
rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, doc. Peter Majda v sprievode dvoch diakonov, ktorý spolu
s ďalšími kňazmi na poľane Zverov-

ka slávil sv. omšu pod otvoreným
nebom.
Medzi prítomnými boli aj vzácni
hostia: pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, poslanec NR SR Milan Kuriak, starostovia Habovky a Zuberca A. Lajčin a V. Šiška, predseda
poľnohospodárskeho družstva

v Zuberci M. Železník, horskí záchranári a ochrancovia prírody
a mnohí ďalší.
Slávnostný kazateľ v svojom teologicky hlbokom príhovore nás
uviedol do mystiky hôr a oslavy
Boha Stvoriteľa a motivoval nás
k oslave Boha celým životom.
Foto: Vladimír Žuffa

Predchádzali mu stretnutia v diecézach po celom svete.
Farnosť Zuberec sa do tohto
pekného podujatia zapojila formou
duchovnej obnovy v dňoch 1. – 3.
júla 2022. Celý program sme zostavili tak, aby vznikol priestor pre duchovnú obnovu dievčat a žien (piatok 1. júla) a mužov (sobota 2. júla).
Na tieto dva večery sme si pozvali
odborníkov, ktorí sa danej tematike
venujú systematicky. Našimi hosťami boli: pani Beata Stasová z Liesku a vsdp. doc. Juraj Sedláček
z pastoračného centra Trenčianskej
univerzity. Obaja hostia prispeli do
duchovnej obnovy cennými prednáškami a meditáciami. V nedeľu
3. júla 2022 sme ráno slávili svätú
omšu s obnovou manželských sľubov a od poludnia sa na miestnom
ihrisku podával guláš a naši farskí
animátori/animátorky pripravili pre
deti bohatý zábavný program. Veľký obdiv a vďaka patrí všetkým, ktorí
túto akciu pripravili: celé rodiny, podnikatelia, hasiči a záchranári, kuchárky a kuchári aj obetavé gazdinky, ktoré priniesli všelijaké domáce
dobroty.
Foto: z archívu farnosti Zuberec
Mons. Anton Tyrol
farár Zuberec
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Farské leto v Zuberci
Synodálne
rozpravy
Na výzvu otca biskupa a diecézneho koordinačného tímu v Spišskej
Kapitule zapojiť sa do celocirkevných rozpráv k synode O synodalite v Cirkvi sme vo farnosti zareagovali tým, že sme sa ako farnosť zaregistrovali do synodálnych prác
a postupne sme asi s tromi desiatkami účastníkov postupne preberali jednotlivé synodálne témy. Boli to
milé stretnutia, v ktorých sme uvažovali o našej miere a hĺbke vzájomného dialógu vo vonkajšom i vnútornom fóre našej spoločnej cesty
duchovného života. Na rozpravách
odzneli pekné postrehy, vďaka ktorým sme si živšie uvedomili svoju
spolupatričnosť v našich snaženiach. Do úvahy sme brali aj celú
Cirkev v jej radostiach aj ťažkostiach, čím sa nám jej radosti a nádeje stali bližšími.

Jubilujúci kňazi-rodáci
Pred dvadsiatimi piatimi
rokmi dvaja
naši rodáci
Ondrej Borsík
a Marek Urban
slávili spolu
svoje kňazské
primície. Po
štvrťstoročí
svojej kňazskej služby prišli opäť do
svojho rodiska, do Zuberca, aby sa spolu s celou farnosťou poďakovali Pánu
Bohu za Božiu
pomoc v ich
službe pre Cirkev. Ondrej Borsík pôsobí ako farár a dekan v Poprade
a Marek Urban je duchovným správ-

com kontemplatívneho kláštora rehoľných sestier klarisiek kapucínok
v Kopernici pri Kremnici.

Spoločná
koncelebrovaná svätá omša
obidvoch jubilantov, ktorých
vo farnosti privítal miestny
farár Mons.
A. Tyrol a ktorým sa poďakoval pán starosta V. Šiška,
mnohým pripomenula
ich
kňazské začiatky aj primičnú slávnosť
v roku 1997.
Bola to zároveň aj príležitosť porozprávať sa s nimi a zaželať im hojnú Božiu pomoc.
Foto: Martin Motyčák

Na všetkých uvedených akciách sa podieľali naši farníci, ktorí ukázali veľkú akcieschopnosť a obetavosť pre dobro celej farskej rodiny. Tým
sa upevnilo puto spoločnej lásky k našej domovine, k spoločným tradíciám kultúry a duchovného dedičstva, ktoré je nám všetkým drahé a ktoré
chceme aj naďalej rozvíjať a zveľaďovať.
Mons. Anton Tyrol, farár Zuberec

Detský letný tábor „Encanto“
V dňoch od 11.07. – 15.07.2022 sa skupinka
40 detí a 12 animátorov vybrala na detský letný tábor do Oravského Veselého. Tábor bol organizovaný pod záštitou eRka v spolupráci s farnosťou Zuberec. Ako hlavnú tému tábora sme si zvolili kolumbijskú rozprávku Encanto, ktorá rozpráva o rozličných daroch, ktoré majú jednotliví členovia rodiny.
V tomto duchu boli vedené aj jednotlivé dni nášho
tábora – prechádzali sme témami spoločenstva, spo-

svoje talenty pri tancoch či pri divadelných predstaveniach, ktoré si pripravili pre nás ako ukážku rôznych biblických príbehov. Vytvorili tak nádherné spoločenstvo a nadviazali nové kamarátstva. Zo slov,
ktoré odzneli na konci tábora pri jeho zhodnotení
sme mali aj my animátori neskutočnú radosť. Deťom sa tábor páčil a prosili, aby sme organizovali
tábory častejšie. Týmto by sme sa chceli poďakovať
všetkým animátorom, sestričke Theodózii, pánu fa-

Spoločne v Oravskom Veselom

lupráce a vzájomnej pomoci. V každodennom
programe nechýbala ranná a večerná modlitba,
sv. omša či modlitba sv. ruženca. Deti mali možnosť
športového vyžitia pri rozličných súťažiach, ukázať

rárovi, vedeniu obce Zuberec, všetkým sponzorom
ako aj všetkým maminkám a starým mamám, ktorí
nás zásobovali domácimi dobrotami. V mene
všetkých detí a animátorov ĎAKUJEME.
Text a foto: Mária Gejdošová

Solidarita a pomoc
ľuďom z Ukrajiny
Vojna a udalosti na Ukrajine ovplyvnili aj život v Zuberci. V súvislosti s veľkým
počtom Ukrajincov, ktorí prichádzali na
územie Slovenskej republiky sa v našej
obci zdvihla vlna solidarity a veľká ochota našich občanov pomáhať tým najzraniteľnejším – ľuďom, ktorí utekajú pred
vojnou.
Prvou z aktivít bola zbierka autolekárničiek, ktorú zorganizovali naši dobrovoľní hasiči, neskôr to bola zbierka cestovných tašiek a kufrov, zbierky šatstva
a obuvi, zbierky potravín a drogérie.
Veľmi dôležitou a neoceniteľnou pomocou pre ľudí z Ukrajiny bolo a stále je
poskytnutie strechy nad hlavou a pocitu
bezpečia. V Zuberci bolo takto ubytovaných doteraz 120 odídencov z Ukrajiny.
Niektorí z nich sa už vrátili do vlasti, niektorí pokračujú na svojej ceste za bezpečím a lepším životom pre deti a rodiny do
iných krajín. V súčasnosti je v Zuberci
ubytovaných v rodinných domoch
a v Ubytovni RPD šesťdesiatjeden obyvateľov Ukrajiny so štatútom Dočasného
útočiska.
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí ich
prijali a poskytli im strechu nad hlavou,
venujú im svoj čas, pomáhajú s vybavovaním dokumentov. Vďaka patrí aj zamestnávateľom, ktorí im ponúkajú prácu,
aby sa necítili zbytoční; a mali z čoho žiť.
Ďakujeme aj ženám, ktoré pomáhajú pri
výdaji humanitárnej pomoci pre všetkých,
ktorí ju potrebujú. Všetci si zaslúžia náš
obdiv. ĎAKUJEME.
(r)
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ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Škôlkari v Oraviciach
V prvý letný deň sme
sa s deťmi z materskej
školy vybrali na výlet do
Oravíc. Deti sa potešili
najmä Zuberskému vláčiku, ktorý nás tam odviezol. Najskôr sme sa vydali
do Bobroveckej doliny po
náučnom chodníku cez
unikátne rašelinisko Peciská. Deti už na prvý pohľad zaujala okolitá flóra.
Odvážnejší vyšli aj na
rozhľadňu a kochali sa
krásnym výhľadom. Po
krátkom občerstvení predškoláci pokračovali do Tichej doliny na salaš, kde
im bača ukázal jahniatka
a kozliatka. Počas celého
dňa panovala dobrá nálada a keď deti opäť uvideli
vláčik prešla ich aj únava.
Celou cestou naspäť veselo spievali.

Lúčime sa s predškolákmi
Príjemnou tradíciou sa stalo
ukončenie školského roka škôlkarskou rozlúčkou s predškolákmi na
letnej terase. Aj tento rok si deti pripravili program pre rodičov, nechýbala torta a malé občerstvenie. Pre
budúcich prváčikov sa zatvárajú
dvere materskej školy. Je to chvíľa,
kedy sú časy strávené v materskej
škole nenávratne preč a s nimi i bez-

ného plánu aktivít. Zvládli sme plavecký a lyžiarsky výcvik, návštevu
Múzea oravskej dediny, výlet do
Oravíc, vedomostný kvíz v prírode
„Pozri, čo už viem, chodníčku to rozpoviem“, umelecký koncert ZUŠ,
environmentálne aktivity ku Dňu
Zeme, Svetovému dňu vody, návštevu Zuberskej drevenice, Hasičskej zbrojnice, Vianočný organový

Text a foto: Bc. Anna Škerdová

Workshop – prezentácia Micro:bitu
vo vyučovaní v našej škole
Vďaka nadácii Pontis a projektu
realizovaným pánom učiteľom Róbertom Mydliarom sa v našej škole
na vyučovacích hodinách informatiky žiaci oboznamujú s novými
a modernými vyučovacími pomôckami, ako je napr. Micro:bit. Žiaci na
druhom stupni sa učia zábavnou formou, a tak získavajú nové zručnosti v oblasti informačných technológií do života.

meno, nakreslili si smajlíka, či vytvorili si jednoduchú animáciu svojho panáčika, takisto si mohli vyskúšať ovládanie a kreslenie s move
mini car2, zahrať hru kameň, papier,
nožnice, ale aj zahrať si pesničky na
banánovom klavíri. Dva dni plné záujmu, pozornosti, otázok detí, naše
očakávania splnili. Úsmev na tvárach detí a spokojnosť, hovorili za
všetko. Poďakovanie patrí aj žiakom

O nové stromčeky v škôlke sa budeme starať

starostné chvíle plné hier a zábavy.
Tento školský rok bolo prvýkrát
predprimárne vzdelávanie pre deti
povinné, a za svoju usilovnú prácu
deti dostali okrem osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, na pamiatku knižku – Netreba sa školy báť a malý darček. Tento školský rok odchádza do ZŠ
26 predškolákov. Želáme im krásne leto a veľa trpezlivosti a úspechov v prvom ročníku.
Na konci školského roka zvykneme bilancovať svoju činnosť. Aký
teda bol školský rok 2021/2022
v našej materskej škole? Materskú
školu navštevovalo 76 detí. Činnosť
bola zameraná na všestranný rozvoj osobnosti našich detí. Pracovali
sme podľa Školského vzdelávacieho programu „Púpavienka“ a Roč-

koncert v kostole sv. Vendelína, cyklopotulky s predškolákmi a veľa
ďalších aktivít. V zimnom období si
deti vyskúšali v školskej záhrade
bežecké lyžovanie a na jar sme spolu s pánom Halákom vysadili nové
stromčeky.
Žiaľ, nie všetky úlohy sa nám
podarilo splniť - dôvodom bola situácia spojená s COVID-19, ktorý
ovplyvnil život celej spoločnosti. Ale
aj napriek tomu deti zažili veľa pekných chvíľ, spoznali nové veci, kamarátov a pripravili sa na vstup do
„veľkej školy“. Poďakovanie patrí
celému kolektívu materskej školy
a rodičom, ktorí sa podieľali a vypomáhali pri aktivitách a spríjemnili
tak pobyt detí v škôlke. Už teraz sa
tešíme na nových škôlkárov.
Mgr. Kamila Šišková

Lesná pedagogika

V našej škole sme chceli vzbudiť záujem o programovanie a informačné technológie u detí mladšieho školského veku, a tak sme pre
nich so žiakmi ôsmeho ročníka pripravili aktivity, pri ktorých sa hravou
formou učili programovať. Žiaci si
mohli vyskúšať naprogramovať svoj
micro:bit – napísali si tam svoje

ôsmeho ročníka - Matúšovi Šrobovi, Marošovi Škerdovi a Martinovi
Vrábelovi, ktorí pomáhali pri prezentácií aktivít na workshope.
Záujem o aktivity bol veľký, a tak
na jeseň plánujeme pokračovať
s workshopmi pre žiakov na druhom
stupni.
ZŠ

Vo štvrtok, 16. júna, mali naši
druháci možnosť užiť si vyučovanie
priamo v prírode s pánmi Michalcom, Gazdom, Hudáčkom a Veselým, lesníkmi Štátnych lesov TANAPu, ktorí sa už po niekoľko dlhých
rokov venujú s trpezlivosťou našim
deťom.
Tentokrát sme mali možnosť spoznať prírodu v našom okolí na Jamách, kde nám ujovia lesníci vysvetlili jarné prejavy prírody – hniezdenie vtákov, činnosť mravcov, kvitnutie stromov a bylín. Deti si nadobudnuté vedomosti ujasňovali pri

hrách pod vedením lesných pedagógov.
Aj v tomto, od dediny odľahlejšom a neprístupnejšom teréne, sme
žiaľ mali možnosť objaviť nežiadúce prejavy ľudského správania
v podobe obrovských kusov igelitu.
Niečo sme so sebou odniesli do
kontajnera, na niečo bude potrebná väčšia sila ako sú detské rúčky.
Napriek tomu sme strávili príjemné hodiny v už skoro letnej prírode
sledované pozorným zrakom loviacich bocianov a sprevádzané nádherným spevom vtákov.
ZŠ
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Z tvorby žiakov základnej školy
Smiech je korením života
Pod týmto názvom prebiehala na našej škole celoškolská literárna
súťaž. V tej tohtoročnej sa mohli žiaci podeliť o príhodu, ktorá sa im stala.
Mala to byť taká príhoda, pri ktorej sa všetci aj po rokoch radi zasmejú.

Čerešne
Keď mala moja starká okolo desať rokov, išla na prázdniny k ujkovi, ktorý býval v dedinke Ducové.
Našla si tam veľa miestnych kamarátov. Jedného pekného dňa jej
kamaráti povedali, že pôjdu na čerešne. Starká sa veľmi potešila, zobrala veľkú tašku a šli. Zašli k neďalekej rieke Váh, popri ktorej sa
rozprestierala nádherná čerešňová
aleja. Starká toľko stromov čerešní
nikdy nevidela. Niektorí kamaráti
vyliezli na stromy, starká samozrejme tiež. Začali oberať a zhadzovať
čerešne do pripravených tašiek, ktoré im pridržiavali pod stromami
ostatní kamaráti. Zrazu sa ozval krik
hájnika: „Čo tu robíte, kto vám dovolil oberať čerešne?“ Deti začali
utekať a starká pochopila, že kradnú. Rozhodla sa skočiť dolu, keď ju

zrazu niečo zastavilo. Jej nová biela sukňa s fialovými kvetmi, ktorú jej
darovala ujčiná, sa zachytila o konár stromu. Ostala tam visieť, volala o pomoc a s hrôzou pozerala ako
sa hájnik približuje. Keď k nej prišiel, spýtal sa: „Čo tu robíš, ty nie si
odtiaľto?“ Starká mu s plačom vyrozprávala celý príbeh, že sa veľmi
tešila na čerešne, ale nevedela, že
idú kradnúť.
Hájnik bol však dobrý človek,
pomohol jej dostať sa dolu a schuti
sa zasmial na jej roztrhnutej sukni.
Nechal jej aj trochu čerešní na cestu s tým, že sa to viac opakovať nebude.
Viac ako ukradnuté čerešne ju
trápila jej nová sukňa, ale ujčiná ju
zašila tak, že to ani vidieť nebolo.
Michal Jančo, 9.A

Červené mravce
Posledný dovolenkový večer si
rodičia pre všetky deti pripravili nočnú hru. Veď práve tie majú deti najradšej.
Ja som bol ešte veľmi malý,
a tak som sa všade vozil v pohodlnej autosedačke, v ktorej bolo namrvené všetko, čo som jedol: piškóty, chrumky a iné mňamky. Práve
túto moju autosedačku dospelí použili ako strašiaka v nočnej hre. Po
skončení hry samozrejme sedačka
ostala vonku na lúke celú noc
a mravce mali hostinu. Zbehli sa
tam tisíce červených mravcov a dojedali dobroty, ktoré som tam natrúsil. Ráno pred odchodom domov

mamina zbadala v mojej autosedačke obrovské množstvo mravcov
a začala veľmi kričať. Keďže sme
potrebovali vyraziť, nezostávalo jej
nič iné, ako sedačku vyčistiť a pripraviť ju na cestu.
Keď bolo všetko zbalené a prichystané, mamina vložila vyčistenú
autosedačku do auta. Počas cesty
však začali tie červené potvory liezť
po mne. Ja som sa ich vôbec nebál, pučil som ich a jedol. Moja sestra pri pohľade na mňa odpadávala, a to ju tie farebné tvory poriadne
doštípali. Veľmi sa ich bála a celú
cestu vrešťala: „Všade sú mravce
a Dávid ich ešte aj je!“
Dávid Blažek, 5.A

Smiech je korením života
Môj dedko vyrastal so šiestimi
súrodencami v malej dedinke. Otca
nemali a starala sa o nich iba ich
mama. Robila čo mohla, aby ich uživila a pokiaľ ide o peniaze, nemali
toho veľa. Pracovala ako slúžka na
majeri. Plat nebol zlý, ale ani najlepší. Preto všetky deti chodili do
práce.
Dedko mal len dvanásť rokov,
keď sa rozhodla, že aj jeho pošle
pracovať. Dohodla sa teda s jedným
zo statkárov, ktorý býval o tri dediny ďalej. Dedkovi pobalila veci a zobrala ho na vlak. Viezli sa v tichosti.
Dedkovi sa moc do práce nechcelo. Radšej by zostal doma a ešte sa
hral. Peňazí však bolo málo. Vystúpili na stanici a potom sa vybrali na
cestu ku statku. Statok bol oveľa
väčší, ako si ho predstavovali. Všade pobehovalo veľa zvierat a ľudí.
Jeho mama sa však hneď vybrala
ku veľkému domu, v ktorom zrejme
statkár býval. Trikrát silno zabúchala na dvere. Statkár vyšiel z dverí s
mrzutým výrazom na tvári. Bol to
mohutný chlap a mal zrejme zlú
náladu. Statkár si ho poriadne prezrel a potom vyhlásil: „Budeš mi kravy pásť.“ Dedko zazmätkoval. Kravy? Ale tie sú predsa oveľa väčšie
ako on sám.

Dedkova mama sa s ním rozlúčila, poďakovala sa statkárovi a vybrala sa domov. Na stanici si poriadne dlho posedela. Čakať na vlak
v tej dobe bolo oveľa zdĺhavejšie
ako teraz. Vo vlaku vyronila aj zopár sĺz a rozmýšľala, či urobila dobrú vec. Jej syn bol predsa ešte malý
a bojazlivý. Dúfala len, že mu tie
kravy neublížia. O tri dediny ďalej
vlak zastal a ona vystúpila. Znovu
jej po lícach stekali slzy smútku.
Vybrala si vreckovku a rýchlo ich
zotrela. Pevne uchopila tašku a vybrala sa domov.
Cestou stretla niekoľko priateliek, s ktorými prehodila pár priateľských slov. Stanica od ich domu
nebola ďaleko, no aj tak jej tá cesta
prišla dlhšia ako v iné dni. Domov
sa vrátila, keď už slnko zapadalo.
Prvé, čo zazrela, bol dedko sediaci
na lavičke. Kým sa ona viezla vlakom a rozprávala s priateľkami, on
prebehol tri dediny až domov. Keď
ju aj on zbadal, vrhol sa jej k nohám so slovami: „Joj mamko, prosím vás, len ma tam už neposielajte. Ja radšej pôjdem za baníka, ako
tie veľké obludy pásť.“
A potom sa tým baníkom skutočne stal.
Vanesa Bernátová, 9.A

Slávnostné ukončenie školského
roka 2021/2022 v ZŠ
Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa začalo štátnou hymnou. Pán riaditeľ sa prihovoril všetkým žiakom i pedagógom,
ktorým poďakoval za ich obetavú
prácu. Mnohí žiaci boli ocenení za

ktorých sa prihovorila Tatiana Geschwadtnerová. Tento rok nám na
stredné školy odchádza 24 deviatakov a jedna žiačka z Ukrajiny. Prajeme im veľa šťastia a úspechov na
nových školách.

úspešné reprezentovanie školy
v súťažiach. Veľa žiakov bolo ocenených pochvalným uznaním za výborný prospech a vzorné správanie.
Titul najlepší deviatak/-čka získala
Vanesa Bernátová. Rozlúčili sa
s nami i žiaci deviateho ročníka, za

Všetkým žiakom i učiteľom prajeme príjemné prežitie letných
prázdnin a načerpanie nových síl do
budúceho školského roka.
Na dva mesiace sa škola zavrie
a opäť sa otvorí v pondelok
5. septembra 2022.
ZŠ

Rybičky
Keď bol môj strýko malý, rozhodol sa, že si pôjde kúpiť rybičky do
akvária. Veľmi túžil po malých farebných rybkách, o ktoré by sa mohol starať. Šetril si peniaze a keď
ich mal dosť, hľadal príležitosť, ako
sa dostať do Ružomberka, kde bola
najbližšia akvaristika. V Habovke
býval jeho kamarát, ktorý ho raz
zavolal, aby išiel s ním na nákup
rybičiek.
Strýko dlho neváhal, hoci bola
najtuhšia zima, vybral sa s kamarátom na nákupy. Nikomu nič nepovedal, iba najmladšiemu bratovi aj
to len s prísľubom, že ho neprezradí. Blížil sa večer, keďže bola zima,
vonku sa rýchlo stmievalo. Všetci sa
zišli doma z práce aj zo školy, len

strýka nikde nebolo. Najprv ho len
čakali, či sa nezdržal niekde u kamaráta. Potom ho išli hľadať po dedine, okolo potoka, no strýka nikde.
Naveľa jeho mladší brat prezradil,
že strýko je v Ružomberku a kupuje si tam rybky. Celá rodina si vydýchla, no z autobusu od Ružomberka nikto nevystúpil. Opäť nastal
v celej rodine poplach. Až o pol hodiny si milý strýko vykračuje hore
dedinou, lebo vystúpil aj s kamarátom v Habovke a odtiaľ išiel pešo
domov. Voda vo vrecku mu samozrejme v tom mraze zamrzla a s ňou
aj rybičky.
Strýkov výlet skončil výpraskom,
ale nakoniec boli všetci radi, že sa
našiel.
Karin Škerdová, 6.A
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Otvorenie letnej turistickej
sezóny a Gulášfest
Penzión Pribiskô,
ako hlavný organizátor,
Obecný úrad Zuberec
a Eko – farma PD Zuberec zorganizovali
11. júna 2022 otvorenie
letnej turistickej sezóny
2022, spojené so súťažou vo varení gulášu.
Návštevníci mohli vidieť
prezentáciu využitia
mlieka v domácnosti,
výrobu mliečnych produktov, pečenie domáceho chleba. V kultúrnom programe sa predstavil folklórny súbor zo
Zuberca a heligonkári.
Svojim vystúpením potešili aj tanečníci z Country súboru
Karolínka. Súťaž vo varení gulášu
sa začala o 11,00 hod. Všetky družstvá sa snažili uvariť, čo najchutnejší
guláš. Výsledkom bolo ocenenie
toho najlepšieho. Popoludní o 14,00

Vypísané z matriky
Narodili sa
Dávid Šiška
Ondrej Tetík
Jakub Kovalik
Diana Kučerová
Tobias Maťus

Filip Šiška
Samuel Škerda
Olívia Suľová
Tomáš Vojtas

Manželstvo uzavreli

hod. Ing. Juraj Majerčák odovzdal
starostovi obce Ing. Vladímírovi Šiškovi symbolický kľúč od turistických
chodníkov, ktoré sú prístupné každoročne od 15. júna. Veríme, že sa
letná sezóna vydarí.
(r)

Horská záchranná služba
Západné Tatry
Od začiatku roka do 25. 7. 2022
sme zasahovali 174 krát. Väčšina
úrazov sa stala v lyžiarskom stredisku Roháče-Spálená, kde vykonávame záchrannú a preventívnu činnosť. Pre zaujímavosť najviac úrazov bolo v mesiaci marec, kde sme
zaznamenali až 44 úrazov. Okrem
úrazov sme mali niekoľko pátraní po
nezvestných nielen v našej oblasti.
Napríklad nájdenie telesných ostat-

9

v Roháčoch. Podľa správ od príbuzných mal ísť na Ostrý Roháč. Ešte
v ten večer sme prehľadali oblasť
od sedla Zábrať smerom na Ostrý
Roháč. Po neúspešnom pátraní
v oblasti Ostrého Roháča sme pokračovali smerom k Baníkovu. Nezvestného sme našli pod Baníkovom, žiaľ bez známok života.
Z preventívnej činnosti sme vykonali päť odstrelov lavín v Spále-

22. 04.
21. 05.
04. 06.
18. 06.
16. 07.
30. 07.

Michal Hronec a Mária Šišková
Ing. Ladislav Harmata a Rebeka Maťusová
Dávid Hudec a Michaela Greššová
Ing. Tomáš Harmata a Blanka Klimeková
Tomáš Škuta a Petra Šišková
Juraj Prizbul a Rebeka Šimičáková

Blahoželáme jubilantom
70 rokov
Agneša Bodorová
Emil Hruboš
Klementína Šišková
Cecília Bistarová
Klement Jandura

80 rokov
Mária Štechuliaková
Klementína Vitanovcová
Ladislav Bistar
Marta Kuchtiaková
Antónia Šuriňáková
Bernardína Knaperková

75 rokov
Margita Bažíková
Anna Šrobová
Marta Miklášová
Pavol Vitanovec
Klementína Šišková

50
27. 01.
06. 04.
13. 04.
13. 04.

85 rokov
Božena Magerčáková
90 rokov
Ondrej Urban
rokov manželstva

Ján a Anna Filekovi
Kamil a Agneša Janoštínovi
František a Agneša Leginusovi
Marián a Katarína Bažíkovi

55

rokov manželstva

65

rokov manželstva

08. 06. Viliam a Anna Pardekovi
03. 08. Ladislav a Agneša Matištíkovi
Pomoc HZS zranenému turistovi

kov v rieke Belá pri Podbanskom
služobným psom. Pátranie po nezvestnom Poliakovi od 14. januára.
Hľadanie prebiehalo v spolupráci
s poľskými záchranármi. Prehľadávali sme hrebeň a žľaby od Lúčnej
po Jakubinú. Po výdatnom snežení
bolo pátranie prerušené. Nezvestný bol nájdený služobným psom
2. júna v masíve Jakubinej. Dňa
6. júna sme boli požiadaní o pomoc
pri hľadaní nezvestného 24 ročného Poliaka, ktorý sa nevrátil z túry

nom žľabe. V dvoch prípadoch sa
nám podarilo uvoľniť lavínu. Odstrel
robíme pomocou systému Obelix,
ktorý pracuje na základe stlačeného plynu. Podieľame sa tiež na asistenciách rôznych športových podujatiach napr. Bokami Západných
Tatier, Goralský klobúčik, Oravaman. Taktiež sa venujeme prednáškovej činnosti pre deti a mládež,
kde kladieme dôraz na prevenciu
pred úrazmi v horách.
Rudolf Žuffa
Foto: HZS

13. 07. Ján a Irena Filekovi

Odprevadili sme na poslednej ceste
23. 04.
18. 05.
20. 06.
28. 06.
10. 07.

Libor Musil (1944)
Anna Fileková rod. Maťusová (1947)
Štefan Pintek (1981)
Bernardína Balleková rod. Borsíková (1950)
Vojtech Urban (1976)
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Od Tatier k Dunaju na bicykli
aj napriek skleróze multiplex
Tohoročný, už 8. ročník bol rozdelený do piatich etáp, ktoré viedli
zo Štrbského Plesa cez Zuberec,
Žilinu, Trenčín, Trnavu až do Bratislavy. Celkom 140 účastníkov cyklojazdy zdolalo viac ako 400 kilometrov.
24. mája 2022 popoludní sme
v Zuberci na Námestí sv. Vendelína
privítali účastníkov cyklistického
podujatia na podporu ľudí trpiacich
ochorením skleróza multiplex. Zuberec bol prvým cieľom na ich trase od Tatier k Dunaju. Cyklisti odštartovali na Štrbskom Plese a po
takmer 84 kilometroch s dvomi prestávkami, v Liptovskej Kokave
a v Liptovskom Mikuláši, po náročnej trase cez horský prechod Huty,
prišli do Zuberca. Z Liptova sa k nim
pripojili aj naši členovia Cykloklubu
TJ Roháče Zuberec. Žienky cyklistky pripravili pre cyklistov pohostenie. Kultúrnym programom sa predviedli tanečníci country skupiny Karolínka. Program detičiek nemal
chybu.
Zo spomienok účastníkov: „Po
krátkej pauze na vrchu nás za moment už víta obec Zuberec. Starosta, kopec ľudí a veľa detí. Občerstvenie hodné starých materí. Úžasná štrúdľa. Odporúčam určite, navštívte Zuberec len kvôli štrúdli. Bolo
veselo, hudobne a šťastne. Dokázali sme to, dali sme prvý kopec
z ročníka výziev. Ročníka výdatnej
vzájomnej pomoci. Mimoriadnych

Príjazd cyklistov do centra Zuberca

Účastníkov podujatia pozdravil starosta obce

zážitkov. V utorok o 7.00 ráno sa na
námestie presúvajú mnohé bicykle
so svojimi majiteľmi. Priestor sa
zapĺňa. Starosta s miestnym cykloklubom nás už čaká. Zrazu pieseň. Prekrásna od žien a dievok
v nádherných krojoch. Ivan Vojtek
Tuli sa pridáva.
Nádherne ste nás privítali. Pohostenie sa ani nedá opísať. Ste
skvelí organizátori a hostitelia.
Ď A K U J E M Vám z celého srdca.“
Cyklisti pokračovali na svojej
ceste do cieľa druhej etapy, do Žiliny. Veľká vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.
(r)
Foto: z archívu OÚ

ORAVAMAN 2022
Počas víkendu 15. - 16. júla 2022
sa v Zuberci uskutočnil 11. ročník
medzinárodne obľúbených triatlonových pretekov Oravaman. Dejiskom pretekov bol už tradične Rezort
Pribiskô. Po dlhom čase počas pre-

tekov panovalo krásne slnečné počasie bez dažďa či búrok. Preteky
odštartovali už v piatok, kedy sa
konal Detský Oravaman s rekordnou účasťou, kde si svoje sily
zmeralo 120 detí nielen zo Sloven-

Na štarte triatlonových pretekov vo vodách Liptovskej Mary

Z pretekov Oravaman pre deti

ska. Napriek tomu, že účasť na pretekoch bola z časti poznačená minuloročnou pandémiou, podujatia
sa zúčastnilo takmer 300 pretekárov z desiatich krajín. Na bezpečnosť pretekárov dohliadalo 160 or-

ganizátorov. Veríme, že situácia pre
organizovanie podujatí bude budúci rok priaznivá a opäť sa stretneme pri 12. ročníku, v sobotu 15. júla
2023.
Peter Paľa
Foto: Michal Polgár
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