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45. Podroháčske folklórne slávnosti
6. – 8. august 2021
Múzeum oravskej dediny

Sviatok folklóru pod Roháčmi, už 45. Podroháčske folklórne slávnosti, sa uskutoční v priestoroch Múzea oravskej dediny s pozmeneným programom, ktorý reflektuje na aktuálne protipandemické
opatrenia.

5. 8. 2021

Po minuloročnej prestávke sa
usporiadatelia rozhodli tento rok festival pripraviť v rozsahu, ktorý umožňuje súčasná epidemiologická situácia. Programy sa presťahujú na
pódium zuberského múzea a budú
mať podobu štvorhodinových blokov
piesní, spevu, tanca či zvykoslovných pásiem súborov, skupín a ľudových hudieb najmä z regiónu Orava a zo Žilinského kraja. V nich sa
však ako hostia predstavia i známe
folklórne súbory ako Oravan Senior
z Nižnej, Podpoľanec z Detvy, Stavbár zo Žiliny, Liptov z Ružomberka
či Železiar z Košíc. Súčasťou bude
predvádzanie a prezentácia histórie
a podôb tradičnej kultúry Oravy
v podobe remeselníkov či muzikantov. Tradičnými remeslami ožijú
i dvory a objekty múzea.
V ponuke budú síce chýbať zahraničné folklórne súbory, školy tan-

ca, obmedzené budú jarmočné
atrakcie, diváci však budú mať aj tak
možnosť vybrať si z pomerne bohatej festivalovej ponuky, ktorú ponúkajú programy od piatka až do nedele. A nielen v samotnom Zuberci,
ale i v Oravskom Bielom Potoku.
Predaj vstupeniek pre stanovený počet osôb na jednotlivé programové bloky festivalu prebieha na
stránke festivalu.
Podrobný program slávností je
prílohou novín a všetky informácie
sú priebežne aktualizované a zverejňované aj na stránke festivalu
www.pfs.zuberec.sk
Bezplatné parkovanie počas
slávností bude na parkoviskách pri
amfiteátri na Brestovej neďaleko
vstupu do Múzea oravskej dediny.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mgr. Pavol Šroba

Zrodené z lásky
Všetko nádherné sa rodí z lásky.
Táto trvala vyše polstoročie. Prišla
zo zahraničia. Očarila jeho farníkov
prichádzajúcich s ním z Nemecka
pod naše Roháče, i nás v Zuberci.
Vytvorila nádherné spoločné priateľstvo. Vyústila do získania vzácneho
daru pre našu farnosť, relikvií svätého Vendelína, nášho patróna. Neopakovateľnosť týchto okamihov sme
si uchovali hlboko v srdci. Pán farár
Stegl sa teší vo večnosti. Zomrel
1. augusta 2020.
Zuberčania na neho nezabudli.
Vytvorili k oslave prvého výročia
úmrtia pamiatku, pamätnú tabuľu,
ktorá bude natrvalo pripomínať tohto
výnimočného hosťa, kňaza Ludwiga
Stegla. Jej umiestnenie je na stienke pri kríži na Prtiach, na mieste, kde
sa modlieval breviár, obdivoval nádheru prírody a majestát hôr. Kríž, ktorý postavili bratia Ján a Matej Šiška
roku 1834 sa obnovil do pôvodného
stavu, jeho citlivé ohradenie so
stienkou v pozadí mu dodalo nový
architektonický šat. Okrem bronzovej pamätnej tabule s jeho vyobrazením sa vyníma veľkoplošný obraz.
Zaujímavým spôsobom je nakreslená jeho životná púť k nám. Autor
návrhu veľmi pekne dotvoril aj
miesto pred krížom – na zemi sú
v betóne odtlačky stôp vibramiek
pána farára smerujúce ku krížu
a nad trsmi kosodreviny sa vypínajú
z pieskovca vytesané zopnuté modliace sa ruky nasmerované k nebu.
Dve lavičky pri tomto vysvätenom
mieste ponúkajú miesto pre každé-
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ho, ktorý v chvíľke ticha príde zakúsiť okamih spojenia medzi zemou
a nebom.
Na deň prvého výročia smrti v nedeľu 1. augusta sa večer za Ludwiga Stegla slúžila svätá omša. Zúčastnili sa jej veriaci Zuberca i početná skupina osobných priateľov
pána farára Stegla z Nemecka, ktorým Zuberec prirástol k srdcu. Tí pricestovali nielen na svätú omšu, ale
i na pobyt v rámci ktorého sa uskutoční oslava úctyhodného 50. ročného jubilea, keď ich tu prvý krát priviedol pán farár Stegl. Svätú omšu
celebroval pán farár našej farnosti
Mons. Anton Tyrol. Božím riadením
ho Pán Boh zavial k nám, pretože
navzájom boli veľmi dávni priatelia.
Po nej sa všetci presunuli na krížu
na Prte, kde sa konala slávnosť odhalenia a požehnania pamätnej ta-

bule, ktorú výtvarne navrhol umelec
Matúš Kručay z Vysokých Tatier
a odliata bola z bronzu v Kremnici.
Na úvod účastníkov privítal starosta obce Zuberec. Nasledoval akt
odhalenia. Pamätnú tabuľu odhalili:
autorka myšlienky miesta osadenia
Mária Jandurová Šišková a autor
architektonického návrhu stavebného riešenia i obrazu Ondrej Šiška.
Pokračoval obrad požehnania. Odhalenú pamätnú tabuľu i novovybudované dielo požehnal slovenský
spolubrat, celebrant svätej omše.
Vzápätí vystúpil s krásnym príhovorom. Pekne vysvetlil zámer, prečo
cieľ vycestovania bol práve Zuberec.
Vrátil sa k podnetu Jána Bistara
a vyslovenej prosbe po pátraní po
stopách nášho patróna svätého Vendelína pánom farárom Steglom i jeho
osobným vkladom pri získaní relikvií

Zubercu. Ozrejmil jeho osobnosť
i prínos pre našu farnosť, vďaka
čomu získal titul Čestný občan obce
Zuberec. Na záver príhovoru odznelo poďakovanie všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili
o postavenie dôstojného miesta pamätnej tabule i okolia kríža na
Prtiach. K slovu sa potom dostali
najbližší pána farára Stegla zo Zuberca i z Nemecka, Mária Jandurová Šišková, Ondrej Šiška a za prítomných z Nemecka Dipl.Ing.
Wolfram Hentschel. Pán farár bol
veselý človek a rád spieval. Takže
v programe nemohla chýbať jeho
najobľúbenejšia slovenská pieseň
Zaleť sokol, biely vták. Pridali sa aj
všetci Nemci. Na harmonike i spevom všetkých dobre naštartoval organista Eduard Bistár. Spev sa rozliehal až do Roháčov a účastníkov
výborne naladil na spoločný prípitok.
Predniesol ho Ján Jurina a premietaním priblížil najkrajšie okamihy zo
života vzácneho nemeckého kňaza.
Prítomní si ich viackrát nechali opäť
premietnuť. Spoločné zubersko-nemecké posedenie sa nieslo vo veselej priateľskej atmosfére. Prinieslo vynorenie nádherných spomienok. Všetko, čo počas slávnostného večera odznelo, čo Nemci i Zuberčania za päťdesiatročné obdobie
spoločne zažili, bolo spúšťačom radostnej nálady a spevu do neskorého večera. To dokreslilo skutočnosť,
že všetko v minulosti i prítomnosti
bolo a je zrodené z lásky.
Ing. Štefan Škerda
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UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec, dňa 29. 04. 2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení, informácie starostu
obce, správu o hospodárení ZŠ za
rok 2020, správu o činnosti TIK
a MOD za rok 2020, správu o činnosti TJ Roháče Zuberec za rok
2020. Obecné zastupiteľstvo
schválilo predložený návrh komisie o presťahovaní TIK do pôvodných priestorov obecného úradu
k 01. 06. 2021, a tiež schválilo návrh na zníženie úhrady za prezentáciu v TIK Zuberec o 1/3 na rok
2021.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie petíciu proti výstavbe bytového domu Petra Ondroša
a zamietnutie návrhu územného
konania Petra Ondroša. OZ žiada
spracovateľa územného plánu
obce Zuberec o výklad územného
plánu v lokalite Hrady za Milotínom
(blok A3) a tiež žiada, aby prípadný ďalší návrh na územné konanie Petra Ondroša bol najskôr zaslaný na výklad a posúdenie spracovateľovi územného plánu.

Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie informáciu o riešení
nakladania s odpadmi (kuchynský
odpad, kompostáreň, separovaný
odpad a komunálny odpad, zberný
dvor, veľkoobjemový odpad).
Obecné zastupiteľstvo schválilo
zámenu pozemkov vo vlastníctve
obce Zuberec v súlade s § 9a ods. 8
písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Stanislava Gejdoša, bytom
Radová 390, Zuberec a pre Mariána
Valeka, bytom Andreja Bažíka 233,
Zuberec, a to pozemky v k.ú. Zuberec nasledovne:
1. Stanislav Gejdoš prevádza do
vlastníctva obce Zuberec podľa
geometrického plánu č. 4/2021 zo
dňa 15.4.2021 overeného pod č.
G1 176/21 (vyhotoviteľ: GEOMAL,
s.r.o. so sídlom 028 01 Trstená, J.
Hertela 284/2, IČO: 36 416 991)
- novovytvorené pozemky parc.
reg. „C“ č. 1674/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 599 m2,
parc. reg. „C“ č. 1180/6 trvalý trávny porast o výmere 8 m2, parc. reg.
„C“ č. 1674/14 zastavaná plocha

a nádvorie o výmere 90 m2 (spolu
697 m2) - 2/5-iny novovytvorených
pozemkov parc. reg. „C“ č. 1674/
21 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 40 m2 a parc. reg. „C“ č.
1180/7 trvalý trávny porast o výmere 7 m2 (čo predstavuje 18,8
m2) - 1/5-inu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 1674/17
zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 86 m2 (čo predstavuje
17,2 m2) spolu 733 m2.
2. Obec Zuberec prevádza do
vlastníctva Stanislava Gejdoša
- 1/5-inu z pozemkov parc. registra „E“ č. 10506 orná pôda o výmere 564 m2, č. 10507 trvalý trávny porast o výmere 291 m 2, č.
10508 orná pôda o výmere 374 m2
a č. 10509 orná pôda o výmere
439 m2 spolu 333,6 m2.
3. Marián Valek prevádza do vlastníctva obce Zuberec podľa geometrického plánu č. 4/2021 zo dňa
15.4.2021 overeného pod č. G1
176/21 (vyhotoviteľ: GEOMAL,
s.r.o. so sídlom 028 01 Trstená, J.
Hertela 284/2, IČO: 36 416 991)
- 2/5-iny novovytvorených pozem-

kov parc. reg. „C“ č. 1674/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2 a parc. reg. „C“ č.
1180/7 trvalý trávny porast o výmere 7 m2 (čo predstavuje 18,8
m2) - 3/5-iny novovytvoreného
pozemku parc. reg. „C“ č. 1674/
17 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 86 m2 (čo predstavuje
51,6 m2) spolu 70,4 m2.
4. Obec Zuberec prevádza do
vlastníctva Mariána Valeka 1/5-inu z pozemku parc. registra
„E“ č. 9784/5 trvalý trávny porast
o výmere 1212 m2 (čo predstavuje 242,4 m2) spolu 242,4 m2.
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že obec Zuberec touto zámenou prevádza do vlastníctva nadobúdateľov 576 m 2 a súčasne
obec Zuberec získava touto zámenou 803,4 m2 do vlastníctva obce
Zuberec.
Obecné zastupiteľstvo schválilo lokalitný program VI GROUP,
spol. s r.o. pre 4* hotel v lokalite
Pribiské v Zuberci s pripomienkami.
VŠ

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Zuberec, dňa 24. 06. 2021
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zobralo na vedomie
kontrolu plnenia uznesení a informácie starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu Záverečného
účtu obce za rok 2020.
OZ schválilo Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie
obce za rok 2020 bez výhrad, použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 173 017,00 EUR,
použitie hospodárskeho výsledku
z podnikateľskej činnosti za rok
2020 - zisk 1 449,52 EUR na krytie výdavkov v podnikateľskej činnosti v roku 2021.
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce na rok

2021 - RO č.1 - príjmy 2 944 006 €,
výdavky 2 943 980 €.
Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie informáciu o technickoorganizačnom zabezpečení Podroháčskych folklórnych slávností.
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí OZ v Zuberci na
II. polrok 2021 a plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Zuberec na
II. polrok 2021.
OZ schválilo členov školskej
rady za zriaďovateľa v zložení: Rudolf Žuffa, Ľubomíra Škerdová, Ing.
Jozef Valek a Ing. Rastislav Fandák
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemku pod výstavbu
Turistickej rozhľadne v Zuberci,
v lokalite Machy a to časť parcely
č. EKN 3685/1 o výmere 250 m2

Výročná schôdza Urbáru
Schôdza Pozemkového spoločenstva Urbár Zuberec bola zvolaná mesiac pred jej konaním. Konala sa po dvoch rokoch, 11. júla 2021,
keďže v roku 2020 sa nemohla
uskutočniť pre koronavírus. Schôdze sa zúčastnilo dostatočné množstvo podielníkov, majúcich nadpolovičnú väčšinu podielov, takže bola
uznášaniaschopná vo všetkých navrhovaných bodoch. Registrácia
prítomných sa robila po prvýkrát
elektronicky.
Po prečítaní správ o činnosti výboru za roky 2019 a 2020 boli prečítané správy o hospodárení za roky
2019 a 2020. Ekonómka predložila
finančnú správu na schválenie. Nasledovalo oboznámenie prítomných

so spôsobom elektronického hlasovania pri voľbe nových orgánov pozemkového spoločenstva. Pri hlasovaní nikto z kandidátov nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov potrebných na zvolenie. Urbár má
11200 podielov (grajciarov). Na zvolenie je ich potrebné dostať 5601.
Pre voľby musí byť zvolaná ďalšia
schôdza a urobený nový právny
postup. Schôdza odsúhlasila rozdelenie zo zisku za rok 2019 na dividendy pre podielníkov vo výške
1,5 € na podiel. Taktiež z rezervy
vytvorenej na Mníchu sa čiastka
8 tisíc eur vyplatí vlastníkom. Nová
schôdza by mala byť zvolaná do
dvoch mesiacov.
Ján Bistar

v cene 5 €/1m2, úpravu vstupného
do Múzea oravskej dediny podľa
predloženého návrhu riaditeľa MOD
Zuberec s účinnosťou od 01.07.2021.

Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie žiadosť Ing. Tibora
Šenkára a žiada stavebnú komisiu
aby túto žiadosť posúdila.
VŠ

Zberný dvor v obci Zuberec
Obec Zuberec bola úspešná v rámci výzvy
Ministerstva životného prostredia
Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie zberného
dvora na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, za účelom zvýšenia kapacity
triedeného zberu komunálneho odpadu. Hlavnou aktivitou projektu je
Triedený zber komunálnych odpadov, v rámci ktorej dôjde k vybudovaniu zberného dvora a obstaraniu
potrebnej techniky. Od výstavby
zberného dvora sa očakáva zvýšenie vyseparovaného odpadu, čím sa
prirodzene zníži objem komunálneho zmesového odpadu, ďalej zlepšenie podmienok separácie, čo
v konečnom dôsledku bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie
v obci.
Zberný dvor bude uzatvorený
oplotený areál, ktorý bude tvoriť súvislá spevnená plocha, na ktorej
budú situované objekty sklad a garáž, kancelársky kontajner, suché
WC a cestná váha. Na ploche budú
umiestnené uzatvorené kontajnery
pre skladovanie odpadov podľa druhov. Plocha bude v centrálnej časti
nezastavaná, určená pre manipuláciu s mechanizmami, objekty budú
zastrešené pultovou strechou s presahom nad hlavnú fasádu. Na ploche budú opornými stenami vyme-

dzené 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 bude
aj technologické vybavenie, a to
traktor s vlečkou a nosičom kontajnerov, nakladač, samochodný štiepkovač.
Zberný dvor bude situovaný
v priemyselnej časti obce, na ulici
Družstevná, na pozemku obce medzi stavebninami a areálom RPD
Zuberec, tak ako je to riešené
v územnom pláne obce.
Projekt sa zrealizuje z podporných fondov EU z operačného programu Kvalita životného prostredia.
Celkový projekt je v hodnote
433 032 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bude vo výške
411 380,40 eur. Podiel obce bude
vo výške 5% z oprávnených nákladov projektu.
V súčasnosti prebieha proces
verejného obstarávanie jednotlivých
aktivít projektu a následne ich kontrola poskytovateľom – Ministerstvom životného prostredia. Ukončenie všetkých aktivít projektu predpokladáme do 30.6.2022.
Ing. Vladimír Šiška
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Turistická rozhľadňa
Pre rozvoj turistického ruchu
v Zuberci obec rozbehla realizáciu
turistickej rozhľadne na vrchu „Machy“ (1202 m. n. m.), ktorý je súčasťou Skorušinských vrchov. Umiestnenie je situované na turisticky zna-

s dvoma poschodiami na štvorcovej podstave o celkovej výške 10 m.
Na prvom podlaží sa okrem samotného nástupu do vyhliadkovej veže
bude nachádzať aj oddychová časť
so sedením. Na stavbu je Obcou

Vizualizácia stavby
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Cesta Zuberec – Zverovka
Žilinský samosprávny kraj v našej obci prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti Cestné stavby Liptovský Mikuláš, a. s., na štátnej ceste III/2301 (III/
05928) Zuberec – Zverovka
položil asfalt
v dvoch úsekoch v celkovej dĺžke 1,685
kilometra. Časť
tohto úseku
v dĺžke 685 m
sa nachádza
v závere vyšného konca intravilánu našej
obce, Roháčskej ulici. Dru-

kultúrnym pamiatkam na slovenskej
a českej strane - INTERREG SK
– CZ. Samosprávny kraj má v pláne zosilniť povrchy ešte dvoch úse-

há časť úseku v dĺžke rovných
1000 m skrášlila okolie amfiteátra,
skanzenu, jaskyne a poľany Brestová. Obnova krytov sa realizovala
z projektu Zlepšenie dostupnosti ku

kov tejto cesty v celkovej dĺžke
430 m. Túto obnovu župa realizuje
z projektov zo Zásobníka investičných projektov rekonštrukcií ciest
II. a III. triedy.
Ing. Jozef Valek

Vizualizácia výhľadu na Zuberec a Roháče

čenej nenáročnej trase, na chotárnej hranici katastrov obcí Oravský
Biely Potok a Zuberec, s výhľadom
na Západné Tatry, Skorušinské vrchy a obec Zuberec. Ide o jednoduchú drevenú stavbu obdĺžnikového
pôdorysu s vyhliadkovou vežou

Habovka vydané územné rozhodnutie pod číslom 256/2021-16Z zo
dňa 07.06.2021 v zmysle projektovej dokumentácie mladého zuberského projektanta Ing. Dávida Bažíka.
Ing. Jozef Valek

Sviatok hôr 2021
Už tradične sa stretávali naši otcovia a praotcovia na začiatku leta,
keď si išli pozrieť svoj dobytok
a ovce na holiach vysoko v Roháčoch. Zišli sa na poľane Zverovka,
kde od roku 1938 do roku 1951 bývala prosebná sv. omša za ochranu
ich stád. Dňa 4. júla 2021 sme sa
tiež zišli na poľane, aby sme poďakovali za dar krásnej prírody, kde
chodíme načerpať nových síl a dojmov.
Pri tohtoročnej sv. omši si náš
hlavný celebrant a my všetci farníci
a priatelia s ním, pripomenuli a poďakovali za jubileum od kňazskej
vysviacky a primíčnej sv. omše, ktorú mal 4. júla 1971 v Zuberci. Nášho
rodáka Mons. Vilama Kurillu nám
priblížil náš súčasný duchovný otec
Mons. Anton Tyrol.
Z jeho homílie vyberám:
Viliam Kurilla sa narodil 31. 1.
1940 v Zuberci, ako prvé dieťa Jozefa a Anny rodenej Chovančákovej. Otec bol financom, tak že jeho
rodina sa viac krát sťahovala. Na-

Foto: Ján Jurina

posledy do Štúrova, kde Viliam chodil do základnej školy aj na gymnázium. Po maturite išiel študovať na
SVŠT, odbor elektrotechnik – slabo-

prúd. Ako mladý inžinier robil vedúceho na Správe spojov a telekomunikácií v Trenčíne. Po štyroch rokoch politického odmäku odchádza

do kňazského seminára v Bratislave, kde musel za tri roky zvládnuť
všetko učivo potrebné ku kňazskej
vysviacke. Vysvätený bol 20. júna
1971. Svätiteľom bol p. biskup Hlouch z Čiech, keďže na Slovensku
nebolo biskupa. Primičná omša bola
v Zuberci 4. 7. 1971. Na kaplánske
miesta nastúpil v Hlohovci, Vrbovom, Trnave, Cíferi, ako farár v Meleku, Trnave – Kopánke a v Zelenči. Od roku 1991 do roku 2009 bol
na arcibiskupskom úrade v Trnave
na cirkevnom súde, ako obhajca
manželského zväzku. Po odchode
do dôchodku žije u synovca v Banskej Bystrici, kde ešte desať rokov
vypomáhal vo farskom kostole.
Počas tejto jubilejnej sv. omše
bolo veľmi teplo, krásne letné počasie. Na sv. omši sa zúčastnilo
veľa veriacich zo Zuberca aj z okolia a tiež veľa turistov. Na konci bolo
srdečné poďakovanie a želanie, aby
sme ho stretli na roháčskych chodníkoch, ktoré má tak rád.
Ján Bistar
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ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE
Plavecký výcvik v materskej škole
Tento rok sa
konečne dočkali
deti z triedy Motýlikov a Včielok
plaveckého výcviku. Hoci sme ho
absolvovali v menších skupinkách,
deti si ho poriadne užili. Pani inštruktorka z plaveckej školy Tulipánik deti hravou
formou naučila
nebáť sa vody, základy správneho
dýchania, plávania aj potápania.
Aj keď nám aj počasie neprialo,
cesta do koliby
JOSU bola pre
deti
zábavou.
Mohli si poskákať
po mlákach, pozorovali srnky na
Láne a aj si schuti
zaspievali. Naopak, keď nám
slnko zasvietilo mohli sa aj pohrať
na preliezačkách, či pozorovať ryby

v jazierku. Veríme, že deti naň budú
dlho a radi spomínať .
Text a foto: Bc. Anna Škerdová

Zapájame sa do súťaží
Naša materská škola sa tento
rok aktívne zapájala do celoslovenských, hlavne výtvarných súťaží. Do
prvej, kde sme posielali kresbičku
Vanesky a Melisky z triedy Včielok
bola literárna a výtvarná súťaž
„Dúha“, kde na tému „Ovocie a ze-

kresbičkami, vďaka ktorým sme pre
našu škôlku získali dva balíky kníh
a ešte aj sladkosti. Týmto všetkým
zapojeným ďakujeme, a tešíme sa,
že si spolu s rodičmi aktívne čítate.
Nakoniec sme sa ešte ku koncu
roku stihli prihlásiť do výtvarnej sú-

Poďme sa vzdelávať vonku
V našej materskej škole stále
hľadáme spôsob, ako urobiť vzdelávanie našich malých školákov
kvalitnejším a zaujímavejším. Práve preto sme sa zapojili do granto-

rí za všetko. Deti budú využívať stoly a lavičky nielen na edukáciu vonku, ale aj na oddych a možno nejakú tu maškrtu na dvore. Touto cestou, chceme poďakovať pánovi Jan-

vého projektu Dobrovoľníctvo cez
nadáciu KIA, kde sa nám podarilo
získať 1000 eur. Peniaze sme využili na nákup a osadenie záhradných setov pre deti. Názov projektu
„Poďme sa vzdelávať vonku“ hovo-

čurovi, ktorý nám ako zamestnanec
KIE umožnil zúčastniť sa na zapojení do projektu. Veríme, že náš
školský dvor chytí nový dych
a čoskoro k nemu pribudnú ďalšie
nové atrakcie.
Mgr. Eva Ištoková

Ukončenie školského roka
s Dankou a Jankou
V stredu 30. júna 2021 sme sa
rozlúčili so škôlkou spolu s rozprávkovými postavičkami Dankou a Jankou. Privítali sme v škôlke Divadlo
na predmestí so Spišskej Novej vsi
s kultovým predstavením Danka
a Janka podľa literárnej predlohy
Márie Ďuríčkovej.

a sú celkom rovnaké. Danka je ako
Janka a Janka ako Danka. Sú také
rovnaké, že keď sa Janka pozrie do
zrkadla, nie je si istá, či vidí seba
alebo sestru Danku. A keď sa Danka pozrie na Janku, nevie naisto, či
vidí sestru alebo seba v zrkadle.
Všetečné dvojbodky sa stále škrie-

Predstavenie bolo plné veselých
chytľavých pesničiek, pri ktorých si
deti zaspievali aj zatancovali. Danka a Janka sú sestričky dvojčence

pia, ale keď treba, vedia ťahať za
jeden povraz. Lepšie ukončenie
školského roka si nevieme ani predstaviť.
Mgr. Kamila Šišková

Jarná lúka

lenina - moji každodenný kamaráti“
nakreslili dve krásne práce. V súťaži sme neuspeli, ale neúspech nás
neodradí zapojiť sa aj budúci rok.
O niečo úspešnejší sme boli
v súťaži „Vráťme knihy do škôl“. Naša materská škola sa zapojila s 51

ťaže „Dúhový kolotoč“, kde deti
mohli svoju vlastnú fantáziu vyjadriť farbami dúhy. Do súťaže bola
poslaná práca Elky, ktorá kombinovanou technikou - zapíjanie krepového papiera, tuš a suchý pastel
nakreslila - Jarnú lúku.
Mgr. Eva Ištoková
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Z ÁKLADNÁ ŠKOLA
Zuberský etnodom
- exkurzia piatakov
Dňa 16. júna
2021 sme prijali pozvanie na
exkurziu do zuberského etnodomu. Na chvíľku sme sa preniesli do života
v
minulosti
a dozvedeli sa
veľa zaujímavých informácií,
uvedomili si,
aké ťažké bolo
vtedy zabezpečiť základnú obživu. Spoznali
sme proces výroby vlny, vyskúšali si čuchranie a pradenie pomocou
vretienka.
Srdečne ďakujeme Mgr.
Evke Janoštínovej za toto
milé pozvanie,
zaujímavý a odborný výklad.
ZŠ

Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa začalo štátnou hymnou. Pán riaditeľ sa prihovoril všetkým žiakom i pedagógom,
ktorým poďakoval za ich obetavú
prácu. Mnohí žiaci boli ocenení za
úspešné reprezentovanie školy
v súťažiach. Veľa žiakov bolo ocenených pochvalným uznaním za výborný prospech a vzorné správanie.
Titul najlepší deviatak získala Zdenka Šrobová z 9.A. Rozlúčili sa

s nami i žiaci deviateho ročníka, za
ktorých sa prihovorili Marek Šuriňák
a Zdenka Šrobová. Tento rok nám
na stredné školy odchádza 36 deviatakov a jedna žiačka z ôsmeho
ročníka. Prajeme im veľa šťastia
a úspechov na nových školách.
Všetkým žiakom i učiteľom prajeme
príjemné prežitie letných prázdnin
a načerpanie nových síl do budúceho školského roka. Škola sa opäť sa
otvorí vo štvrtok 2. septembra 2021.
ZŠ

Z tvorby žiakov základnej školy

Roháčska dolina

Foto: Mgr. Jana Medvecká

Tanečný kurz deviatakov
Koniec školského roka sa v našej škole už tradične nesie v tanečnom duchu. V týždni od 21. 6. do
25. 6. 2021 sa konal už jedenásty

Slávnostné ukončenie
školského roka 2020/2021

mahy a hodín nácvikov je venčekový ples. Tento ples je zároveň aj
peknou rozlúčkou deviatakov a ich
rodičov s našou školou. Žiaci to

Žijeme v krásnom a turistami
obdivovanom prostredí, v Zuberci. Pre mňa je to dedina, kde som
sa narodila a žijem tu s mojou
rodinou. V tomto krásnom kraji
mám jedno obľúbené miesto
- Roháčsku dolinu.
Každé ráno slnko vychádza
nad Osobitou. Je to krásne prírodné divadlo, ktoré stojí za povšimnutie. Po steblách trávy sa
kotúľa svieža ranná rosa. Vzduch
svojou sviežosťou a ostrosťou
ihneď každého postaví na nohy.
Nad jazerom pri Ťatliakovej chate začínajú poletovať mušky, vážky či motýle, ktoré svojimi pestrofarebnými krídelkami poletujú
nad priezračne čistým jazerom a
nacvičujú si tanečné predstavenie. Z výšky na ne pozerá Ostrý
Roháč a Plačlivô sa popod fúz
usmieva. Ani vtáčky nezaháľajú
a snažia sa svojím pospevovaním ohlásiť nový deň. Na pravé

poludnie sa celé jazero ligoce odrazom žiarivého slnka, ktoré
v teplých dňoch hreje ako láva.
Spomedzi kriakov sa kde-tu na
cestičku prepletie aj nejaká jašterička ,ktorá by si tiež rada ohriala svoj chrbátik. Slabý vánok sa
hrá na kaderníka, ktorý sa pohráva s vlasmi nejednej turistky. Lavičky Ťatliakovej chaty sa pomaly zapľňajú uťahanými turistami,
ktorí si prišli ovlažiť pery a naplniť žalúdky. Okolo celej chatky
v povetrí cítiť vôňu guľáša, ktorý
dráždi aj naše žalúdky. Aj Baníkov pri tejto vôni vyhladol a nazerá do tanierov vyhladnutým turistom.
Ako plynú hodiny aj slnko
schádza nižšie a nižšie, pomaly
sa zastiera opona roháčskeho
divadla a za sebou zatvára aj vráta, cez ktoré denne prechádzajú
stovky návštevníkov.
Adela Šimičáková, 7.B

Vážený pedagogický zbor,
vážení hostia, milí žiaci!
(Slávnostný prejav)

Foto: Ján Mikulovský

ročník tanečného kurzu deviatakov.
Od začiatku ho pre nás organizuje
Tanečné štúdio Maestro pod profesionálnym vedením trénera p. Roberta Szolnokiho. Vyvrcholením ná-

zvládli na jednotku a veríme, že aj
rodičia prežili spoločne so svojimi
deťmi a učiteľmi príjemný a pohodový letný večer.
ZŠ

Ďalší školský rok je za nami.
Tento bol však pre nás všetkých
iný a náročnejší.
Ale ako sa vraví: „Všetko zlé
je na niečo dobré, rovnako aj
v tomto roku sme sa veľa naučili. Každý z nás musel prejsť na
dištančné vzdelávanie, ktoré
znamenalo zvykanie si na úplne
novú a nepoznanú formu učenia.
Hodiny denne strávené za počítačom boli našou každodennou
rutinou a chodenie medzi ľudí
bolo skôr výnimočnou situáciou,
ktorá sa ani omylom nekonala

každý deň, ako sme boli v škole
zvyknutí. Bola to pre všetkých
veľká skúška a ja dúfam, že sme
z nej všetci aspoň trochu prosperovali a niečo si odniesli.
Za spoluprácu v tomto neľahkom období sa chcem poďakovať v prvom rade učiteľom a v neposlednom rade aj rodičom, ktorí sa viac ako inokedy museli zúčastňovať na vyučovacom procese.
A mne už len ostáva veriť, že
budúci rok sa stretneme všetci,
zdraví a osobne.
Marína Majerčáková, 8.A
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Letné aktivity: „Stvorení pre MY...“
K letu patria neodmysliteľne hry,
zábava, relax, načerpanie nových
síl a upevnenie spoločenstva. Každý rok sa snažíme zorganizovať tábor pre deti a vždy sa nájdu ochotní
mladí ľudia, ktorí nám pomôžu, aby
deti mohli zažiť dni zmysluplne naplnené hrou, zábavou, ale predovšetkým ide aj o spoločenstvo s Bohom i navzájom medzi sebou. Aj
keď platia prísne protiepidemiologické opatrenia po zvažovaní sme sa
pustili do denných letných aktivít,
ktorými sme začali od 5. 7. 2021
poobede. Končili sme vždy večernou sv. omšou.
Život je dar, ktorý získavame tým,
že sa darujeme. To bolo heslo prvého dňa. V každom MY sa skrýva
nejaké JA a nejaké TY, ktoré vytvára spoločenstvo. V tom nám boli
príkladom včielky, ktoré sa zoskupujú v úli a usilovným vkladaním
mnohorakých detailov do jedného
celku vznikajú sladké plásty. Včely
vytvárajú unikátne spoločenstvo
a v mnohom sú aj pre nás ľudí vzorom, kde má každá svoje miesto
a úlohu. Ďalší deň sa niesol v duchu jednoty, ktorá je darom a jedine silné spoločenstvo dokáže byť
jednotné. Učili sme sa úcte ku každému, umeniu jednoty a nezištnej
služby, aby sme mohli tak vytvoriť
jedno srdce a jednu dušu.
V stredu sme zorganizovali výlet na Habakuky - Donovaly, kde
sme sa preniesli do rozprávkovej
krajiny a mohli sme zažiť hrané rozprávky ako: Zlatá priadka, Janko
a Marienka, ktorá najviac deti zaujala, o Dvanástich mesiačikoch...

Deti sa medzi tým mohli zahrať a pozrieť si jednotlivé domčeky a s tým
súvisiace remeslá. Potom sme mali
sv. omšu, ktorú slávil náš pán farár
Mons. Anton Tyrol na starobylom
pútnickom mieste – Staré Hory, tzv.
Studnička.
Už naši prastarí rodičia radi putovali k Panne Márii, lebo silná viera a úcta k Panne Márii im dávala
vždy silu do každodenného života,
aby dokázali s Božou pomocou prekonávať ťažkosti života a ďakovať za
všetky dary a Božie požehnanie.
Pán farár Anton Tyrol nás oboznámil v krátkosti s históriou, že vznik
prameňa sa datuje približne v 17.
storočí, kde sa obyvatelia Starých
Hôr obávali, že protestantskí nepriatelia dostanú sochu Panny Márie,
preto ju zložili z oltára a dôkladne
ju zabalili a zakopali na mieste terajšej Studničky. V r. 1711 ju vykopali z úkrytu a v slávnostnom sprievode ju preniesli na oltár. Na pamiatku, že tu na kopci bola kedysi ukrytá socha, vyvesili obraz Panny Márie a pod ním vyvieral svieži prameň.
Práve 1. 9. 1886 bol náhle uzdravený z ťažkej choroby starohorský
farár Matej Hrivnák. Po prechladnutí
mal veľké bolesti hlavy, uší a ďasien.
Pre zapálené ďasná nemohol ani
jesť. S dôverou sa obrátil o pomoc
k Panne Márii, len čo vypil pohár
vody bolesti hneď prestali. Z vďačnosti za svoje zázračné uzdravenie
dal postaviť dôstojný stánok.
V prostrednej kaplnke bola umiestnená socha Panny Márie, „Rozdávateľka milostí“, dielo tirolského rezbára Rungaldiera. Nad kaplnkou bol

Mladé srdce
V dňoch od
9. - 10. júla 2021 sa
5 členný team z našej farnosti zúčastnil na projekte Mladé srdce – 1. Stretnutí celoslovenských farských tímov v Badíne. Do
tohto projektu je zapojených 10 farností z celého Slovenska a medzi nimi aj
farnosť Zuberec.
Predovšetkým ide
o obnovu života mladých ľudí, aby
mali priestor a možnosť realizácie
a zapájania sa do života farnosti aktívnym spôsobom. Ide o vytvorenie
dobrého základu a silného spoločenstva, pretože mladí ľudia majú
dobré nápady a spontánnu radosť,
živosť. Za posledné roky cítiť, že
myslenie mladých sa radikálne
mení. Povzbudili sme sa myšlienkami pápeža Františka z encykliky
Christus vivit, kde pred pár rokmi
zvolal synodu o mladých a na základe toho vznikol v eRku projekt
Mladé srdce. Touto cestou prosíme
všetkých, ktorí sa cítia mladí du-

chom, aby nám pomáhali či už modlitbami alebo konkrétnou pomocou
a ochotnou službou, kdekoľvek to
bude potrebné, aby sa naša farnosť
rozhýbala a stala miestom osobného rastu a prežívania viery mladých
ľudí. Cieľom eRka je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní
detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na
rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.
Združuje viac ako 7000 členov
a počas 30 rokov pomáha pri pastorácií detí a mladých v slovenských
farnostiach.
Text a foto: Sr. Theodózia

nápis: „Život, sladkosť a nádej naša!
Buď prímluvnica naša!“. V súčasnosti sa socha Panny Márie nachádza na hlavnom oltári v kaplnke sv.
Anny.

ciatíve diecézneho biskupa Rudolfa Baláža sa Staré Hory stali známymi aj tzv. „Fatimskými sobotami“,
ktoré sa konajú na Prvé soboty. Na
tieto „Fatimské soboty“ sem pravi-

Starohorský vtedajší farár Jozef
Šimičák, rodák zo Zuberca, ktorý
tam pôsobil v rokoch 1937-1945
s podporou banskobystrického biskupa Mariána Blahu dal urobiť akciu na úpravu tohto vzácneho miesta. Urobili sa aj ružencové schody
z červeného a slovenského kameňa. Počet schodov súhlasí s počtom
zrniek na ruženci. Pútnik sa pomodlí
na každom schode jeden Zdravas.
V kaplnke na jar 1942 umiestnili
sochu Panny Márie ako volá k sebe
všetkých: „Poďte, som vaša matka!“. Madonu z kararského mramoru vyhotovil taliansky kňaz, prof.
Giuseppe Cioni z Florencie, kde
sprostredkovateľom bol tiež rodák
Mons. Ing. Viliam Kurilla. Vďaka ini-

delne vždy putovali pútnici. Od
r. 2002 toto miesto vyžadovalo opäť
rekonštrukciu a dnes sa môžeme
tešiť a vyprosiť si pokoj a potrebné
milosti do života a ochranu Matky
Božej. Nech nás Panna Mária chráni aj počas ďalších dní a zostáva
s nami.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezištne pomáhali, Majke Gejdošovej,
p. učiteľke Lydke Hájičkovej za pomoc a každú obetu, rovnako mamkám, ktoré nám upiekli koláče, alebo pripravili olovrant. A hlavne animátorom a deťom za super radostnú atmosféru a radosť zo spoločne
prežitých chvíľ.
(materiál použitý
z www.geocaching.com)
Text a foto: Sr. Theodózia

Uctili sme si relikvie
sv. Košických mučeníkov
V našom
území OravaLiptov, do ktorého patríme
v rámci spoločenstva eRka
putovali dňa
25. júna 2021
relikvie sv. košických mučeníkov. Cieľom je prehĺbiť
duchovný život a úctu veriacich. Relikvia pochádza z Košickej arcidiecézy, ktorú nám zapožičal o. arcibiskup Bernard Bober. Na konci
osláv 30. výročia sa takýmto spôsobom spájame do jednej veľkej
rodiny na celom Slovensku. Sr. Theodózia Janíková v nedeľu, bola preniesť relikviu z farnosti Kňažia. Žiaci našej školy mali túto možnosť
stretnúť sa s duchovnými kamarátmi 21. júna 2021 na cintoríne v ka-

plnke sv. Vendelína. Poobede ich
pán farár preniesol do kostola na uctenie, pobožnosť. O 18:00 hod. sme
mali votívnu sv. omšu. Upevnili sme
sa vo viere a úcte v presvedčení,
že konať dobré skutky sa oplatí.
Z našej farnosti putovala relikvia sv.
Marka Križina, Štefana Pongrácza
a Melichara Grodzieckeho do farnosti Tvrdošín.
Sr. Theodózia
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Medzinárodné majstrovstvá
v tancoch v Budapešti
Keď sme začiatkom mája dostali
pozvánku na Majstrovstvá sveta
v tancoch do Budapešti, zaváhala
som, ale len krátko. Vynáralo sa
pred nami veľa otázok ohľadom
bezpečnosti, organizácie, či sa vôbec po dlhej prestávke dokážeme
zmobilizovať, ale po rýchlej porade
s rodičmi sme si povedali - ideme
do toho. Veď už sme všetci potrebovali nejaké osvieženie v tejto náročnej dobe. Rozhodli sme sa ísť
s dvoma skupinkami. Keď si deti poutierali prach zo stepiek a pospomínali si na choreografie, začali sme
ostošesť trénovať. Staršie dievčatá
to mali o to ťažšie, že do skupinky
prišli vysokoškoláčky, ktoré sa tanec

častnených štátov museli Majstrovstvá sveta zmeniť na Medzinárodné majstrovstvá. Aj tak sa na scéne
objavilo počas 4 dní 665 choreografií. Niektoré kategórie museli zlúčiť
a tak naše deti súťažili v kategórii
so staršími. Ale nám to nevadilo.
Hlavne, že sme mohli pocestovať.
A tak sme ráno 19. júna 2021 nasadali s očakávaním do autobusu.
Výlet to bol pre nás netradičný, pretože opatrenia v Maďarsku boli ešte
prísnejšie ako u nás, ale my sme sa
veľmi tešili, že konečne nejaká spoločná akcia.
Naša radosť bola o to väčšia,
keď mladší tanečníci boli všetkými
porotcami ohodnotení prvým mies-
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Vypísané z matriky
Narodili sa
Eliška Gejdošová
Viktor Šintaj
Peter Mika

Nela Csehová
Filip Šimičák
Sára Jurášová
Karin Matištíková

Manželstvo uzavreli
17.04.
30.04.
22.05.
05.06.
12.06.
19.06.
19.06.

Marek Gejdoš a Stanislava Rebidášová
Ivan Kaniščák a Iveta Vitanovcová
Mgr. Ľuboš Pilár a Mgr. Lucia Hudecová
Juan Salvador Moscoso a Zuzana Borsík
Ján Maťus a Zuzana Fuceková
Martin Klocháň a Andrea Hudecová
Ing. Peter Bistar a Jana Sopková

Blahoželáme jubilantom
50 rokov manželstva
Július a Otília Bažíkovi

75 rokov
Štefan Maťus
Anna Žuffová

70 rokov
Alojz Harmata
Agneša Harmatová
Stanislav Gonšenica

80 rokov
Viliam Pardek
Anna Gondová
Alojz Žuffa
90 rokov
Anna Matysová

učili od začiatku. Ja však viem, že
mám v tíme kvalitné hráčky a tie si
veru navzájom riadne pomáhali.
Spoločnými silami sa na súťaž pripravili ako najlepšie mohli. Paralelne prebiehala organizačná príprava, ktorá nám tiež dala zabrať, ale
s tým sme nakoniec rátali.
Ani organizátori to nemali ľahké. Kvôli opatreniam rôznych zú-

tom a staršie tanečníčky, ktoré mali
početnejšiu konkurenciu boli ohodnotené tretím miestom. Náš výlet sa
skončil radostne a verím, že nás
čakajú ďalšie zaujímané zážitky. Už
teraz si vážime to, že budú. Ďakujem celému kolektívu, aj všetkým,
ktorí nám pomáhali uskutočniť túto
udalosť.
Text a foto: Eva Brečková

Futbalová jar
Ani sme sa nenazdali a je tu opäť koniec
sezóny 2020/2021. Súťaže boli znova poznačené koronavírusom,
čoho dôsledkom bolo
úplné zrušenie v mládežníckych kategóriách. Sezónu dohrali len
muži, ktorí sa zachránili
s odretými ušami. Naši
mládežníci však začali
po uvoľnení svedomito
trénovať, odohrali aj pár
prípravných zápasov.
Zorganizovali sme
aj športový deň, kde sa
predstavili naši najmladší futbalisti až po
najstarších old boys.
Prípravka nastúpila
proti ambicióznej aka-

Prípravka U11

Odprevadili sme na poslednej ceste
07.04.
19.04.
23.04.
18.05.
18.06.
20.07.
29.07.

Monika Zjavková rod. Fileková (1972)
Mária Harmatová rod. Jančová (1942)
Mária Gejdošová rod. Škerdová (1938)
Antónia Musilová rod. Harmatová (1947)
Agneša Šrobová rod. Kurcinová (1945)
Pavol Matištík (1952)
Zdeno Škerda (1956)
démii z Nižnej, ktorú
hladko zdolala 8:3.
Tento zápas bol asi vrcholom športového
dňa, emócie a zanietenosť sú prísľubom do
neľahkej budúcnosti.
Ešte chcem spomenúť
mladších žiakov, ktorí
odohrali fantastický turnaj v Diviakoch, kde
spomedzi 10 účastníkov skončili druhý, keď
vo finále podľahli ligovému Martinu. Tak
snáď budúca sezóna
už bude kompletná
a prinesie nám viac radosti ako tomu bolo doposiaľ.
Text a foto:
Rasťo Petrek
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STRATÍLEK
Unikátna motorová dvojkolesová striekačka značky „Stratílek“, ktorú vlastnia hasiči zo Zuberca si tento rok pripomína deväťdesiate výročie svojej výroby. Dobrovoľný hasičský spolok v Zuberci ju zakúpil
v roku 1931 od výrobcu Václava Ig-

mu posunu v zdolávaní požiarov
v našej obci a jej okolí v prvej polovici minulého storočia, keďže ručné striekačky nedosahovali taký výkon a nedisponovali zariadením na
nasávanie z vodných zdrojov. Striekačka bola jednou z prvých moto-

Kolektív zaslúžilých hasičov počas osláv 90. výročia založenia Dobrovoľného
hasičského zboru v Zuberci (2015)

Zuberskí hasiči s motorovou striekačkou zakúpenou v roku 1931

náca Stratílka z Vysokého Mýta.
Jeho firma sa radila medzi najlepšie a najspoľahlivejšie firmy na výrobu hasičských striekačiek v rámci Československa a celej Európy.
Jedná sa o typ 202–I, dvojvalcový dvojtaktný motor vlastnej výroby
s výkonom 26 HP, s odstredivým
čerpadlom s výkonom až 1100 l/min.
Je na pevnom podvozku s drevenými kolesami, tzv. horský typ.
Kúpou striekačky došlo k veľké-

rových striekačiek na Orave a v súčasnosti je asi jediná zachovalá
v rámci Slovenska a zrejme aj Českej republiky.
Za tých deväťdesiat rokov striekačka prešla dvoma rekonštrukciami. Prvá bola pred 400 - ročnicou
založenia obce Zuberec v roku
1993. Druhá bola v roku 2012, kedy
prešla celkovou rekonštrukciou čerpadla. Bol nanesený aj nový náter,
ktorý sa snažil čo najviac priblížiť pô-

Motorová striekačka v múzeu v hasičskej
zbrojnici

vodnému stavu. Stroj je
stále funkčný a nachádza
sa v malej hasičskej expozícii, ktorá je umiestnená
na vrchnom podlaží v budove hasičskej zbrojnice
v Zuberci.
Obec Zuberec má
k dispozícii aj motorového
vozidlo Škoda Š 706 RTH
PVP 20 H z roku 1971, ktoré aj napriek svojmu veku
stále plní funkciu pojazdnej
pohyblivej pracovnej plošiny. Tento rok je už tomu 50
rokov čo ho hasiči aktívne
používajú. 40 rokov slúžila pri činnosti hasičského
a záchranného zboru a od
roku 2011 ju používajú hasiči zo Zuberca.
Pripravili: Pavol Pilarčík
a Pavol Šroba
Fotografie z archívu DHZ

ORAVAMAN 2021 je za nami
V dňoch 16. a 17. júla sa
uskutočnil v Zuberci už
10. ročník triatlonových pretekov ORAVAMAN 2021.
Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam spojených
s COVID-om sa zišlo na ňom
300 pretekárov, vrátane detí.
Tento rok súťažili spolu len
pretekári zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka. Pretekali v rámci hlavných pretekov i sprievodného podujatia (Detský ORAVAMAN).
Hlavným pretekom bol triatlon na dlhej trati (polovičný
IRON- MAN 2, 90 a 21 km).
V rámci Majstrovstiev Ministerstva vnútra SR v triatlone a kategórii neregistrovaných triatlonistov – hoby sa
súťažilo aj na krátkej trati (1,
37 a 14 km s prevýšením
1500 m). Celé preteky, počnúc registráciou, až do vyhlásenia
výsledkov, prebiehali za prísnych
epidemiologických opatrení, rúška,
dezinfekcia rúk, potvrdenie o očko-

vaní či negatívnom teste. Samozrejmosťou bolo oddelenie pretekárov
od ostatných účastníkov.
ORAVAMAN 2021 bol opäť pod-

90 detí súťažiacich v rôznych
vekových kategóriách. Každé
dieťa, ktoré sa preteku zúčastnilo, bolo odmenené
účastníckou medailou a sladkosťami. Traja najlepší ešte
i medailou za umiestnenie,
diplomom a taktiež vecnými
cenami.
Za prípravu a organizáciu
podujatia patrí poďakovanie
širokej skupine súkromných
aj verejných inštitúcií, vďaka
ktorým kvalita podujatia
ORAVAMAN každým rokom
stúpa. Celkovo bolo do organizácie a zabezpečenia podujatia zapojených takmer 100
dobrovoľníkov, ktorým taktiež
patrí veľké poďakovanie.
Farby klubu na tomto podujatí hájili a vo svojich kategóriách sa umiestnili nasleFoto: Michal Polgár
dovne: Jana Žuffová na
ujatím pre celú rodinu. Rodinný ráz 5. mieste, Peter Olejár na 7. miesmu opäť dodal Detský ORAVAMAN. te, Eugen Schelling na 9. mieste
Do tohto piatkového duatlonu (bi- a Pavol Holeczy na 37. mieste.
P.P.
cyklovanie a beh) sa zapojilo takmer
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