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Vážení spoluobčania,
Vážení spoluobčania!
Nový rok je pred nami, a tak sa Vám chcem opäť prihovoriť.
Každý z nás bilancuje uplynulý rok, plánujeme nové ciele a priania na ten nadchádzajúci a ani si
neuvedomujeme, ako čas rýchlo plynie.
Preto mi dovoľte vzdať Vám vďaku nielen za minulý rok, ale aj za celé volebné obdobie, kedy sme toho zažili
naozaj mnoho. Treba ale spomínať len na to dobré a za to sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým
pracovníkom obecného úradu, bývalému aj súčasnému obecnému zastupiteľstvu, zamestnancom ZŠ s MŠ,
inštitúciám a firmám, ktoré boli nápomocné pri zveľaďovaní našej obce, farskému úradu a všetkým Vám
občanom, ktorým vďačím za to, že budeme spolu zdieľať aj ďalšie obdobie s novými ľuďmi, novými cieľmi
a výzvami.
Do nového roka Vám prajem to, čo sa nedá kúpiť. ZDRAVIE, ktorého nikdy nie je dosť, ŠŤASTIE aj na
rozdávanie a LÁSKU, s ktorou zvládneme všetko, čo nás čaká. Želám Vám veľa pohody, Božieho požehnania
a krásny rok 2019.
Pavol Bugeľ, starosta obce Zubrohlava

dovoľte nám priblížiť prostredníctvom nasledujúcich článkov niekoľko informácií o udalostiach v našej
obci za rok 2018. Ako predsedníčka kultúrnej komisie som za týmto účelom oslovila jednotlivé
organizácie, združenia i jednotlivcov v našej obci, aby nám napísali o svojich aktivitách. Všetkým úprimne
ďakujem za výbornú spoluprácu a za hodnotné príspevky.
Všetkým spoluobčanom prajeme pokojné chvíle strávené pri čítaní týchto riadkov o udalostiach v našej
obci v roku 2018. Dúfam, že aj tento rok – 2019 - strávime pekné chvíle pri kultúrnych, športových
a spoločenských akciách. Čas strávený so spoluobčanmi vytvára pozitívnu spoločenskú klímu, utužuje
dobré vzťahy, vzájomnú úctu, súdržnosť. Osobitne ďakujem Ing. Martinovi Šturekovi za grafickú úpravu,
Mgr. Ľubici Jagnešákovej a Diane Kurjakovej.
S úctou Zlatica Gereková

Základná škola s materskou školou v roku 2018
O tom, že mimoškolské aktivity sú pre naše deti prospešné, niet pochýb. Deti dokážu získať zdravé
sebavedomie a byť hrdé na svoje výsledky a úspechy. Aj naša škola sa môže okrem súťaží a olympiád
pochváliť kultúrno-spoločenskými aktivitami, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu
a mimoškolskej činnosti žiakov a učiteľov. V školskom roku 2017/2018 sa naša škola aktívne podieľala na
kultúrnom programe. Zúčastnili sme sa výchovného koncertu Gajdošská vandrovačka, koncertu
zameraného na boj proti drogám a na rôznych besedách. Navštívil nás olympijský medailista Matej Tóth,
ktorý nám predstavil svoju Športovú akadémiu a po prvýkrát sa na našej škole konal žiacky ples.

Počas celého roka sme si rôznymi aktivitami pripomínali svetové a medzinárodné dni oslavované nielen na
Slovensku, ale aj vo svete, ako napr. Deň výživy, Deň vody, Deň narcisov, Deň Zeme, Deň Európy, MDD...
Nedá sa nespomenúť ani akcie pod názvom Prvácka pasovačka, Mikuláš, Lucia, Vianočná akadémia,
Karneval, Valentínska pošta, Noc s Andersenom, Stavanie mája...

Základná škola s materskou školou v roku 2018
Škola zorganizovala množstvo výletov a exkurzií rôzneho charakteru. Navštívili sme rezbársky plenér,
gajdošskú izbu v Oravskej Polhore, čističku odpadových vôd v Námestove, meteorologickú stanicu v Liesku
a koncentračný tábor v Osvienčime. V rámci medzinárodného projektu „Tam i z powrotem – śladami
przesłości“ – „Cesta tam a zase späť – v stopách minulosti“, mali naši žiaci možnosť spoznať obec Makow
Podhalanski. V júni sa zase šiestaci vybrali na dvojdňovú družobnú návštevu do Českej obce Čeľadná.
Naučiť sa niečo nové, zdokonaliť sa alebo preukázať samostatnosť, mali žiaci možnosť počas pobytu
v škole v prírode, na lyžiarskom alebo na plaveckom výcviku. Z týchto aktivít mali deti veľkú radosť
a množstvo zážitkov. Ponúkli sme aj rôzne druhy krúžkov. Veľmi obľúbený bol turistický krúžok, v rámci
ktorého žiaci navštívili sochu Ježiša Krista, náučný chodník Premeny lesa v Kline, uskutočnili výstup na
Babiu horu, výlet do Starého Smokovca, pozreli si hokejový zápas atď.

Ďalšie krúžky, na ktorých si deti mohli obohacovať svoje zručnosti, boli včelársky, zdravotnícky, športové
hry, pohybový a hasičský krúžok. Získať nové vedomosti v oblasti informatiky ponúkal počítačovoprogramátorský krúžok, naučiť sa jazyk hrou, krúžok angličtina hrou a iné.
Sme radi, že sa môžeme pýšiť aj dobrými výsledkami z olympiády anglického jazyka, z matematiky,
z informatickej súťaže iSOSNO 2017 a taktiež z vedomostnej súťaže Leonardo 2018. Žiaci sa mohli zapojiť
aj do rôznych športových a speváckych súťaží.
Veľmi nás teší, že práve naša škola dokáže propagovať také veľké množstvo aktivít. Robíme to predsa pre
našu budúcnosť – naše deti. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek škole pomáhajú. Veľmi si to vážime.
Kolektív pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ

Dobrovoľný hasičský zbor v roku 2018
O vzniku hasičského spolku v obci Zubrohlava nie sú presné informácie. O ochranu majetku a životov
občanov pred požiarmi sa starala obec. Prvým údajom súvisiacim s existenciou spolku hasičov v obci je
zápis v účtovnej knihe z roku 1905 o zakúpení „šlaufov a frákt“ a neskôr v roku 1906 „sikačky Hydrofol
a signálnej trúbky“, ktoré boli zakúpené z prostriedkov urbáru. Už v tomto období vznikol spolok hasičov
na obsluhu striekačky. V roku 1913 mal Hasičský spolok v Zubrohlave 37 členov.
V súčasnej dobe sa počet členov DHZ Zubrohlava rozrástol na 115 členov, z toho 38 žien. Predsedom DHZ
je od roku 1995 Pavol Bugeľ a veliteľom je Pavol Miškovič.
V priebehu roka DHZ Zubrohlava úzko spolupracuje s obcou pri hasení požiarov, pretláčaní kanálov,
čerpaní studní, dovoze vody, napúšťaní klziska, umývaní kobercov pri kostole, polievaní trávy pri kostole,
čistení priepustov, polievaní motorkárskej trate, dozore počas súťaží a pod. Členovia DHZ sú nápomocní
pri kultúrnych, športových podujatiach ako aj pri udržiavaní tradícii v rímskokatolíckom kostole a aktívne sa
zapájajú do diania v obci – stráž pri Božom hrobe počas Veľkej noci, dožinkové slávnosti, zúčastňujú sa
pohrebov členov DHZ. Počas roka sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných taktických cvičení (2-krát
ročne).

V roku 2018 sme sa pravidelne zúčastňovali okresných aj pohárových súťaží v rôznych vekových
kategóriách. Na súťaži Plameň súťažili 2 detské družstvá. V kategórii dievčatá nás reprezentovali –
Alexandra Môstková, Kristína Václavová, Alexandra Chromjaková, Viktória Červeňová, Diana Rentková,
Alžbeta Miškovičová, Lucia Kormanová, SimonaKubasáková, Sofia Vojtašáková a Lenka Nezníková. Dievčatá
obsadili 3. miesto v CTIF a štafete a 1. miesto v požiarnom útoku (z 18). Zmiešané družstvo v zložení –
Natália Kmeťová, Peter Václav, Dominika Kormanová, Jozef Lešňovský, Marianna Balcieráková, Adam
Remeš, Samuel Cifra, Eduard Hajdučík a Nela Bugeľová obsadilo 8. miesto v CTIF a štafete a 20. miesto v
požiarnom útoku (zo 40).

Dobrovoľný hasičský zbor v roku 2018
Družstvo dorasteniek skončilo na okresnej súťaži na 2. mieste (Kristína Václavová, Simona Kubasáková,
Rebeka Troppová, Natália Krivániková, Izabela Jagnešáková, Beáta Václavová, Adela Čajková a Denisa
Ďubeková).
Okresnej súťaže dospelých sme sa zúčastnili s 3 družstvami. Družstvo žien obsadilo 1. miesto vo svojej
kategórii v zložení – Petra Čajková, Ľubica Jagnešáková, Miroslava Černáková, Adela Čajková, Rebeka
Troppová, Alžbeta Jagnešáková, Kristína Václavová a Beáta Václavová. Menej sa darilo mužom v zložení –
František Šturek, Jaromír Trstenský, Marek Iskerka, Vladimír Remeš, Tomáš Remeš, Juraj Čiernik, Pavol
Miškovič a Peter Jevjak. V kategórii muži nad 35 rokov sme tiež obsadili 1. miesto – Ľubomír Gerek, Milan
Bugeľ, Peter Môstka, Pavol Bugeľ, Branislav Macala, Ladislav Jagnešák, Jaroslav Miškovič a Miroslav
Tomaštík.
Tak ako každý rok sme sa zúčastnili aj družobnej súťaže. Súťažili sme s 3 družstvami – deti, ženy a muži.
Okrem pravidelných súťaží sme v roku 2018 skúsili šťastie aj na nočnej hasičskej súťaži vo Vavrečke a na
pohárových súťažiach v Čimhovej, Babíne a Trstenej.

Naša technika pozostáva z: Cas 25 Škoda 706 RTHP, Iveco Daily CAS 155, konská striekačka, prívesný
protipovodňový vozík, elektrocentrála, plávajúce čerpadlo, prenosné motorové čerpadlo, súťažné
motorové čerpadlo (repas 2018).
Foto autor: Miškovič Jaroslav
Autor: Miškovič Pavol, Černáková Miroslava

Jednota dôchodcov v roku 2018
Naša organizácia v tomto roku pracovala pod vedením 8-členného výboru v zložení:
Mgr. Ľudmila Mokošáková

predseda

Oľga Grobarčíková

pokladník

Monika Grebáčová

člen výboru

Marta Druneková

člen výboru

Helena Druneková

člen výboru

Oľga Jagelková

člen výboru

Elena Miškovičová

člen výboru

Marta Zemančíková

člen výboru

Áno, vieme sme starší aj starí. Spomalilo sa nielen naše životné tempo, ale objavujú sa aj rôzne zdravotné
ťažkosti, smútok i pocity osamelosti. Jedným slovom mení sa spôsob nášho života. Naším prianím je
napĺňanie potreby stretávania sa s rovnakou vekovou kategóriou, ako aj s našimi vnúčatami i mladými.
Chceme hovoriť jeden s druhým a nie o druhom. Život je dar, ktorý sme dostali a každý z nás ho prežil,
jeden je spokojný s tým, ako to bolo, ďalší by rád zmenil veľa vo svojom predchádzajúcom živote, ale čo
už. Žime ten svoj život naďalej nielen podľa seba, ale žime ho aj pre iných a užívajme si každú sekundu
tohto neuveriteľného a vzácneho daru života.

Naša organizácia v tomto roku organizovala alebo sa zúčastnila na nespočetných akciách.
Potešiteľné pre nás je aj rozvíjanie športových aktivít našich členov. Zahrať si volejbal, kolky,
bowling, či zabehať na bežkách v zime, či v lete na tartane, to všetko sme využili. O umiestnenie
v tomto prípade nejde, ale o stretnutie s rovesníkmi a ak sa k tomu pridruží aj nejaké to pódiové
umiestnenie, niet čo k tomu dodať. Už tradične sme organizovali vo februári Volejbalový turnaj
seniorov pod záštitou starostu obce a že 11. ročník (21. 2. 2018) bol ročníkom vydareným, svedčia
aj ohlasy všetkých zúčastnených (Zubrohlava, Námestovo, Nižná, Oravská Jasenica). Za zmienku
stojí aj umiestnenie našich členov na 1. ročníku Bielej stopy (15. 2. 2018), ktorú organizovala MO
JDS Námestovo, kde Ing. Peter Stoklasa získal 2. miesto. Pri Letných športových hrách seniorov,
ktoré sa konali ako okresné, 8. 6. 2018, naši členovia získali dobré umiestnenie v behu aj vo vrhu
guľou a že v našej organizácii sú aj ženy, ktorým športovanie nie je cudzie, bolo príjemným
prekvapením. P. Marta Galčíková, Helena Miškovičová, Oľga Kapraňová, Marta Zemančíková, Marta
Druneková boli platnými členmi nášho družstva.
Okrem športových úspechov sme ocenenie získali aj od Rady mládeže Žilinského kraja, ktorá
udelila v decembri 2018 Cenu za aktívne občianstvo a ľudskosť Mgr. Ľudmile Mokošáková
a Helene Drunekovej v kategórii Aktívny občan.

Jednota dôchodcov v roku 2018
Ako plynul rok, tak musíme spomenúť na akciu, ktorú sme organizovali spolu s obcou aj s novozaloženou
Obecnou radou mládeže Zubrohlava, a to stretnutie “Urobme si radosť", kde naše pozvanie prijali seniori
z družobnej obce Čeladná (5. – 6. 7. 2018). Pre všetkých to bol krst ohňom, ako zabezpečiť prezentáciu
obce, ubytovanie našich hostí a čo ponúknuť ako to tradičné, čo charakterizuje našu obec. A ako to
dopadlo? Myslíme si, že nad očakávanie všetkých zúčastnených, pretože aj počasie vydržalo do nástupu
našich hostí do autobusu. Poďakovanie starostu obce Čeladná bolo tou pomyselnou čerešničkou na torte.
Naši hostia, aj naši členovia si pozreli jednoaktovku „Čert a plátenník“ v podaní súboru Plátenník, vystúpili
naši školáci a na dobrú náladu nám zahral Mladý heligón z Rabčíc.
Počas letných prázdnin už tradične organizujeme posedenie Seniorov pri guláši a medzigeneračný
jednodňový zájazd za poznaním. Tohto roku sme nasadli do autobusu spolu s naším vdp. farárom Pavlom
Jurčšinom 29. 9. 2018 a naše kroky smerovali do Wadowíc do Domu rodiny Jana Pavla II. a pokračovali na
neďalekú kalváriu, kde pápež rád chodieval.
Nezabudnuteľnou akciou pre nás bol „Deň hier“, ktorý bol pod patronátom obce a na ktorom
participovalo viac záujmových združení a spoločenských organizácií.

Pre našu organizáciu je pamätným dňom aj deň 20. 11. 2018 a je to deň „Pasovačky prvákov“ za
žiakov našej školy. Každý z prváčikov od našej organizácie obdržal živý stromček, ktorý symbolizuje
nový začiatok i pokračovanie niečoho a to niečo je práve to, že v našej obci žijú aj mladí ľudia.
Zároveň aj to, že napĺňaním medzigeneračnej spolupráce máme komu odovzdať svoje skúsenosti,
vedomosti a potešiť svoju dušu pohľadom na naše vnúčence.
Rok už tradične zakončievame „Mikulášskym posedením“ (8. 12. 2018). Navštívi nás sv. Mikuláš,
nezabudne na darčeky a aby nám bolo veselšie, prídu nás pozrieť aj naši škôlkari či školáci.
V tomto adventnom čase rekapitulujeme rok, ale sa aj tešíme na ten nasledujúci, kde znovu
chceme uskutočniť veľa akcií a ktoré určite nebudú určené len pre seniorov.
Celkom nakoniec chceme poďakovať všetkým, ktorí hlasovali za náš projekt „Láska ide nielen cez
žalúdok“, s ktorým sa nám podarilo v decembri 2018 vyhrať sumu 10 tisíc eur od nadácie VÚB na
zariadenie bývalého Urbárskeho domu a ktorý by sme radi premenili na „Klubovňu“ pre nás
všetkých.
Mgr. Ľudmila Mokošáková - predseda Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
v Zubrohlave.

Obecná rada mládeže v roku 2018
Obecná rada mládeže Zubrohlava je neformálna skupina mladých ľudí obce Zubrohlava. Vznikla v roku
2017. Má členov aktívnych i menej aktívnych – spolu je nás približne 20. Naším cieľom je prebudiť záujem
mladých ľudí o dianie v obci, o veci verejné. Vytvárame rôzne akcie a podujatia. V priebehu roka 2018 sme
mali tieto podujatia:
Ples s názvom „Wonderland PROM 2018“ otvoril našu činnosť v januári. Bol určený mládeži nielen zo
Zubrohlavy, ale aj blízkeho okolia.
Fašiangy sa v našej obci tradične končia obecným podujatím „Ostatky“. Na ich príprave a priebehu sme sa
tiež aktívne podieľali. Boli sme na školení, ktoré organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Na konci
mesiaca
sme
pripravili
filmový
večer.
V mesiaci marec sme sa zúčastnili tvorby Akčného plánu, ktorý bol súčasťou Koncepcie práce s mládežou
v Zubrohlave. Oslávili sme 1. narodeniny, mali sme skvelú besedu s cestovateľom z Kanady a mesiac sme
ukončili filmovým večerom. V apríli sme vyhlásili vernisáž výtvarných prác: Vlastnými očami, ktorá bola
vyhodnotená v máji. V júni sme boli ako dobrovoľníci na podujatí Dni mladého farmára, ktoré sa
uskutočnilo v Oravskej Polhore.

V júli sme začali so športovými aktivitami, ako boli behy na ihrisku, futbal, bedminton a volejbal.
V tomto mesiaci sme mali aj ranný výstup k rozhľadni, kde sme mali spoločné raňajky. Zúčastnili
sme sa na stretnutí s Čeladnou, družobnou obcou Zubrohlavy. Nechýbali sme ani na Hauzírke –
Hornooravskom plátenníckom dni. Mesiac sme už tradične ukončili filmovým večerom.
V auguste sme pomáhali pri organizovaní Dňa hier, kde sme pripravili rôzne športové aktivity.
Mesiace september a október boli menej aktívne, ale zato sa nám niečo podarilo. Urbariát obce
poskytol Urbársky dom, v ktorom sme si vytvorili klubovňu. Toto miesto slúži na stretávanie sa.
V klubovni sa stretávajú naši mladí, ale aj ostatné organizácie, ako je napríklad naša jednota
dôchodcov, s ktorými spolupracujeme. Dávame tak do povedomia medzigeneračný dialóg.
V mesiaci november sme mali v klubovni filmový večer, kde sa nám zaplnila celá miestnosť
deťmi, mladými ľuďmi, ale aj dospelými. Dali sme aj čistenie okolia klubovne od lístia, spratanie
dreva, ale aj podujatie so spoločenskými hrami.

Obecná rada mládeže v roku 2018
Koniec roka sme ukončili víťazstvom v projekte s názvom Láska ide nielen cez žalúdok, v ktorom budeme
spolu s našimi dôchodcami pracovať na receptoch v novej kuchyni v klubovni. Ako dobrovoľníci sme boli
pri mladých v Žaškove na podujatí „S hrou v každom veku“, kde sme začali spoluprácu s OZ Pravým
uhlom. V tomto mesiaci sme mali ešte posedenie pri jedličke, ktoré sa nieslo v predvianočnom duchu:
varenie punču, pečenie palaciniek a spoločný filmový večer. Zúčastnili sme sa na podujatí Betlehemy Babej
hory s ostatnými zložkami a rok sme ukončili koncertom skupiny The AB.
Ďakujeme všetkým členom a nečlenom za spoluprácu, za krásny rok plný podujatí a zážitkov. Veríme, že
rok 2019 bude ešte zaujímavejší a už teraz sa tešíme na nových členov.

Omladina v roku 2018
O činnosti ochotníckeho divadla „OMLADINA“ v Zubrohlave v roku 2018 nám napísala vedúca súboru pani
Margita Banasová.
Nový rok sme začali tradične divadlom na Trojkráľovú nedeľu. Boli to predstavenia: Veselohra od Joža
Korbačku: Tri vrecia zemiakov a od Jána Dafčíka, dramatika, prozaika a publicistu, oravského rodáka z Ústia
nad Priehradou, komédiu: Sprostredkovateľ sobášov. Táto hra mala u divákov mimoriadny ohlas a hrali sme
ju doma trikrát. Tieto predstavenia sme s veľkým úspechom odohrali v Kline, Sihelnom, Breze, Oravskej
Lesnej a v Bzinách.

Členovia divadla sa zapájajú do rôznych podujatí v našej obci. Mnohí účinkujú aj v speváckom
súbore Plátenník. Pripravujeme tiež obetné dary v kostole na Veľkú noc, odpustovú slávnosť na
sv. Petra a Pavla a na spomienkovú Slávnosť na biskupa Jána Gustíniho. Pripravujeme tradíciu
dožiniek, pochovávanie basy, čepčenie nevesty a podobne.

Omladina v roku 2018

Za našu prácu sme boli veľakrát odmenení: Národným osvetovým centrom Martin – cenou
Gabriela Licharda, Maticou slovenskou, Oravským kultúrnym strediskom Dolný Kubín. Žilinský
samosprávny kraj nás odmenil pri 110. výročí divadla Zlatou plaketou Litteras Memoriales. Toto
všetko nás zaväzuje k ďalšej činnosti a tiež aj spolupráci s ostatnými organizáciami v dedine.
Veľmi rada by som spolupracovala s Obecnou radou mládeže Zubrohlava, aby sme spolu plnili
posolstvo Andreja Kmeťa: “Národ môj, chráň si svoju dušu, lebo v nej Ti dala príroda všetko, čo
máš. Opatruj si v srdci svoje tradície, lebo ony Ti boli dané do vienka, aby si nezahynul.”
Vedúca Omladiny Margita Banasová

TJ Sokol v roku 2018
V roku 2018 bolo v obci registrovaných 5 futbalových oddielov pod vedením telovýchovnej jednoty Sokol
Zubrohlava. A sú to družstvá: prípravka, ktorá sa umiestnila pod vedením Jozefa Zemančíka na záverečnom
turnaji víťazov skupín, ktorý sa konal u nás v Zubrohlave, na 2. mieste. A v aktuálnej sezóne im patrní prvá
priečka. Ďalej sú to mladší žiaci pod vedením Jaroslava Prozbíka, ktorý sa tiež na danom turnaji vo svojej
kategórii umiestnili na druhom 2. mieste a v aktuálnej sezóne im patrí taktiež prvá priečka. Potom sú to
družstvá starších žiakov pod vedením Lukáša Gluštíka a družstvo dorastencov s trénerom Ondrejom
Čiernikom, obaja sa v aktuálnom ročníku po jesennej časti nachádzajú na čele tabuľky. A mužstvo
dospelých

pod

vedením

trénera

Ivana

Trabalíka

ml.,

ktoré

je

aktuálne

na

6.

mieste.

Všetkým chlapcom a trénerom sa chceme veľmi pekne poďakovať za ich výkony na ihrisku i prácu mimo
neho.
V tomto roku bola u nás zrekonštruovaná budova štadióna a vybudovala sa nová tribúna pre fanúšikov, za
čo sa chceme poďakovať poslancom, starostovi obce a pracovníkom obecného úradu.

Muži zhora zľava: Adam Jendroľ, Andrej Tomaštík, Lukáš Gluštík, Jakub Václav, Matej Majchrák, Ivo Gluštík, Jakub Tomaštík,
Miroslav Tomaštík, dole: Peter Jendroľ, Milan Pienčák, Matej Tomaštík, Dávid Hellebrandt, Jaroslav Prozbík, Andrej Palider

TJ Sokol v roku 2018
Obec Zubrohlava reagovala na Výzvu Slovenského futbalového zväzu, kde v 2. etape na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok bola zaradená medzi úspešných žiadateľov.
V našom projekte sme navrhovali rekonštrukciu už existujúcej tribúny s kapacitou 244 miest, oplotenie, tri
siete za bránou a štyri striedačky.
Finančný príspevok v hodnote 10 000 € nebol postačujúci na kompletnú realizáciu pôvodného zámeru, ale
z tohto príspevku sme efektívne zrealizovali aspoň časť projektu. Zlepšili sme tak podmienky nielen pre
hráčov, ale aj pre priaznivcov športu.

Tomáš Romaňák v roku 2018
Začal som so vzpieraním v roku 2010, mal som vtedy 10 rokov. Doviedol ma k tomu môj ujo Miloš Čiernik,
ktorý je dodnes žijúcou československou legendou vzpierania. Predtým som skúsil mnoho iných športov.
Ako bol futbal, hokejbal a podobne. No žiadny šport ma neoslovil tak, ako práve vzpieranie, získalo si moju
plnú pozornosť. Vtedy som zistil, že tomuto športu sa chcem venovať naplno. No robiť tento šport je
veľká zodpovednosť, napríklad aj v životospráve, pretože ak tá nebude, tak výkon, sila neporastie.
V Bobrove som začal svoju športovú kariéru, dá sa povedať, že tam aj pokračuje, aj keď trénujem
v Banskej Bystrici. Prvý rok som netrénoval ešte naplno, bolo to zo začiatku také bavenie s činkou. Keďže
som mal len 11 rokov, nedalo sa tlačiť na tréningy a taktiež sa nedalo tlačiť na veľké váhy. Aby som si
nepoškodil svoje zdravie a vývin. No potom sa mi už dalo niečo natrénovať. S tým prišli moje prvé maličké
úspechy. Prišli prvé medaily, ktoré ma motivovali sa naďalej zdokonaľovať a trénovať, aby som dosiahol
lepší výsledok. Prišli moje prvé majstrovstvá Slovenska, na ktorých som skončil druhý, inokedy aj tretí. Aj
keď som nebol prvý vždy, nakoplo ma to ešte viac trénovať.

V roku 2014 prišla ďalšia etapa môjho súťaženia. Začali sa veľké súťaže. Moja prvá veľká súťaž
boli Hry mládeže v Turecku. Tam sme už leteli lietadlom, čiže aj toto bol pre mňa úžasný zážitok
a bol som zároveň pyšný na to, že sa mi podarilo dostať na túto súťaž. Pre mňa to bola ďalšia
motivácia trénovať, lebo popri športe som videl aj kus sveta. Druhá moja veľká súťaž boli
Majstrovstvá Európy do 15 rokov vo Švédsku. Boli to moje prvé majstrovstvá Európy, takže s tým
stúpal aj stres. No i napriek tomu sa mi tam podarilo vtedy získať titul majstra Európy v nadhode
a vytvoriť nový európsky rekord do 15 rokov. Keď sa mi podaril tento úspech, chodil som ešte do
Základnej školy v Zubrohlave, ktorá má taktiež podporovala v tomto športe.

Tomáš Romaňák v roku 2018
Časom prišlo rozhodnutie na akú strednú školu sa vybrať. Keďže som podpísal zmluvu s Duklou Banská
Bystrica, rozhodol som sa ísť na strednú školu do Banskej Bystrice. Tam aj väčšinou momentálne trénujem.
Chodím teraz do 3. ročníka. Škola mi pomáha v športe tak, ako sa len dá. Hlavne čo sa týka sústredení
a pod.
Na strednej škole, tak ako aj na základnej škole, prišli ďalšie úspechy a ocenenia. Či už Majstrovstvá sveta v
Uzbekistane do 20 rokov alebo Majstrovstvá sveta do 17 rokov v Thajsku v Bangkoku. Tam sa mi podarilo
obsadiť 6. miesto. Ďalšou súťažou boli Majstrovstvá Európy do 17 rokov v Kosove, kde sa mi podarilo
získať titul majstra Európy v trhu.
Okrem týchto úspechov sa mi podarilo stať sa 8-krát majstrom Slovenska a získať niekoľko ocenení za
najlepšieho športovca.
Toto je o mojich začiatkoch vo vzpieraní a úspechoch, čo sa mi podarili dosiahnuť za tých osem rokov, čo
sa tomuto športu venujem. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ma podporujú a pomáhajú mi, hlavne
rodine a rodičom, ktorí pri mne celý ten čas stoja a podporujú ma v tomto športe, lebo kebyže tá podpora
tam nie je, tak nedokážem nič.
Tomáš Romaňák

Volejbal v roku 2018
Volejbaloví amatéri sa v Zubrohlave stretávajú vo viacerých skupinách, hráva sa zvyčajne zmiešane muži aj ženy.
V roku 2018 sa popri našich volejbalových stretnutiach-tréningoch uskutočnili aj 2 väčšie turnaje. 28.4.2019 sa
v telocvični ZŠ s MŠ konal turnaj s medzinárodnou účasťou a hlavne naši hostia mali v tímoch veľkú kvalitu
bývalých ligistov a ukazovali nám krásu a jednoduchosť volejbalu. Turnaj dopadol nasledovne:
1. Žilina
2. Ropice
3. Rabča
4. Brušperk
5. Zubrohlava
6. Námestovo
Niektorí účastníci nás tiež pozývajú na svoje turnaje. Zúčastnili sme sa ich v Žiline, Rabči, Ropiciach aj v Martine.

Druhý „obecný“ turnaj sa konal v pravidelnom medzi-vianočnom období v telocvični ZŠ s MŠ a bol to už 26. ročník
volejbalového turnaja “O pohár starostu obce”. Na turnaji sa zúčastnilo rekordný počet 74 „Zubrohlavčanov“, 11
družstiev- 9 mužských a 2 ženské.
Turnaj mužov sa pre veľký počet zúčastnených musel rozdeliť do 2 skupín A- B- Prví dvaja zo skupín sa najprv
krížovo stretli v semifinále. Následne prebiehali zápasy o umiestnenie, aby si zahrali všetci a nakoniec samotné
finále, v ktorom sa v búrlivej atmosfére tešili z víťazstva Divé mačky. Zvíťazili nad Výhonovou po vyrovnanom
a zaujímavom priebehu. Divé mačky sa z víťazstva tešili po dlhých rokoch a tým zároveň prekazili Výhonovej
cestu za putovným pohárom. Ženy odohrali o víťazstvo iba jeden zápas, ktorý sa však divákom musel páčiť
a zvíťazil v ňom Klinec.

Volejbal v roku 2018

Poradie muži:

Poradie ženy:

1. Divé mačky

1. Klinec

2. Výhonová

2. Modranky

3. Partizáni
4. Klinec
5. LeviaČata
6. Márna snaha
7. Monštrá
8 . Trim še plota
Organizácia oboch turnajov prebiehala pod záštitou starostu obce a obecného zastupiteľstva, za pomoci
dobrovoľníkov a s podporou ZŠ s MŠ.
Volejbalisti Zubrohlavy

Občianske združenie ZUBOR v roku 2018
Začiatkom roka sme sa podieľali na realizácii spomienkovej slávnosti na nášho slávneho rodáka Jána
Gustíniho Zubrohlavského, ktorú organizovala naša rímskokatolícka farnosť 24. februára 2018. Na túto
slávnosť sme v spolupráci s Biskupským úradom v Nitre, obcou Zubrohlava, Urbariátom a
Poľnohospodárskym výrobno-obchodným družstvom Zubrohlava zabezpečili vydanie spomienkovej
brožúry o Jánovi Gustínim. Túto brožúru združenie poskytlo farskému úradu, aby sa v kostole dostala do
všetkých domácností. S pomocou poslanca Obecného zastupiteľstva Ing. Dominika Štureka sme pripravili
tiež prezentáciu o živote a diele tohto nášho slávneho rodáka.
27. apríla 2018 sme v rámci spolupráce s obcou Oravská Polhora predvádzali remeslá v poľskej Koszarawe
- Janka Kurjaková Majerčíková, Eva Kurjaková a Mária Majerčíková. Aj naďalej spolupracujeme so
speváckou skupinou Plátenník.

Naše občianske združenie má na facebooku založenú internetovú stránku, na ktorej informuje
o významných aktivitách združenia a obce. 10. mája 2018 sme založili ďalšiu fb stránku s názvom
Stará Zubrohlava, na ktorej informujeme o minulosti našej obce a uverejňujeme fotografie
z minulosti našej obce pre našich obyvateľov a rodákov.
30. mája vystúpila predsedníčka OZ ZUBOR na podujatí Remeslá v Námestove organizovaného
Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne a mestom Námestovo, kde formou
prezentácie informovala o kultúrnych rozdieloch plátenníckych a sedliackych rodín v
plátenníckych obciach hornej Oravy. Ďalší deň, 31. mája, sa stretla s deťmi v troch triedach našej
základnej školy.

Občianske združenie ZUBOR v roku 2018
7. júla 2018 sme pomáhali pri organizovaní kultúrno-náučného podujatia Hauzírka 2018 – Hornooravský
plátennícky deň v našej obci, na ktorom sme sa podieľali organizačne, ale skromným príspevkom aj
finančne. V spolupráci s Maticou slovenskou sme pokryli náklady na tlač plagátov a na zapožičanie
výstavných predmetov. Táto dotácia bola poskytnutá Miestnemu odboru Matice slovenskej v Oravskej
Polhore, ktorej predsedom je Ivan Matis. Na Hauzírku členovia nášho združenia pripravili výstavu
zväčšených fotografií na tému plátenníctva, výstavu rôznych druhov oravského plátna a tiež prezentáciu
z plátenníckeho života. Z tohto podujatia Matica slovenská v Martine uverejnila na svojej stránke krásne
video.
29. augusta 2018 traja členovia OZ navštívili Múzeum liptovskej dediny – skanzen v Pribyline, kde sme
v spolupráci s Liptovským múzeom informovali o plátenníckej minulosti hornooravských obcí a zároveň
sme predstavili našu knihu S modrotlačou do sveta. Na Liptove informovali o oravskom plátenníctve traja
Oravci – okrem E. Kurjakovej a Miroslava Hajdučíka z Námestova aj Matej Rabada, súčasný mladý
modrotlačiar z Párnice.
Najväčším úspechom nášho združenia v roku 2018 bolo ocenenie knihy S modrotlačou do sveta, ktorú
naše združenie vydalo v roku 2016 s podporou Fondu umenia Slovenskej republiky, na celoslovenskej
súťaži Slovenská kronika 2018, kde naša kniha získala mimoriadnu cenu za prínos k výskumu tradičnej
ľudovej kultúry.

Za OZ ZUBOR Eva Kurjaková
Za OZ ZUBOR Eva Kurjaková

Slovenský červený kríž
miestny spolok Zubrohlava v roku 2018
Spolok SČK pracuje v našej obci od 60. rokov minulého storočia. Po dlhšej dobe nečinnosti došlo
k revitalizácii miestneho spolku dňa 22. 10. 2013, o čo sa pričinila Mgr. Margita Bombjaková, ktorá sa
zároveň stala predsedníčkou spolku. V súčasnosti je v spolku 51 členov a vedie ho Mgr. Eva Banasová.
Spolok začal aktívne pracovať, organizovať rôzne akcie, čím prispieval dobrému menu a propagácii spolku,
ale aj obce. Z mnohých aktivít, ktoré miestny spolok organizoval alebo sa podieľal na spoluorganizovaní,
sú napr. organizovanie Katarínskeho plesu, školenia prvej pomoci, účasť na Cvičeniach humanitárnych
jednotiek, prednáška a cvičenia zamerané na rozvoj pamäti v spolupráci s jednotou dôchodcov
a Okresným spolkom ČK, rozdávanie reflexných prvkov v spolupráci s POLÍCIOU, zdravé cvičenie pre ženy
v priestoroch telocvične, účasť na akcii Župná kalokagatia pre ZŠ.
Zaviedli sme tradíciu rozsvietenia Vianočného stromčeka v obci spojenú s predajom ručne vyrobených
výrobkov a prezentáciu detí ZŠ a jednoty dôchodcov prostredníctvom kultúrneho programu. Výťažok
z predaja bol vždy určený na charitatívne účely.
Zapojili sme sa tiež do projektu na obnovu lesných studničiek v zubrohlavskom chotári.

Slovenský červený kríž
miestny spolok Zubrohlava v roku 2018
Stali sme sa spoluorganizátorom krásnej akcie Beh zubrohlavským chotárom, venovanej spomienke nášho
spoluobčana Peťa Stoklasu ml.
Od roku 2016 organizujeme s Národnou tranfúznou stanicou v Martine a Oravskou kvapkou krvi v našej
obci Mobilné odbery krvi. Odbery sa konajú 3- krát ročne. Doposiaľ sa uskutočnilo 9 mobilných odberov.
Taktiež sa zúčastňujeme alebo pomáhame pri organizovaní rôznych kultúrnych či športových akcií v obci.
SČK je dobrovoľná a nestranná organizácia, ktorej činnosť je zameraná na pomoc. Svojou dobrovoľnou
prácou sa snažíme konať a pomáhať podľa najlepšieho vedomia a svedomia pod heslom
DOBROVOĽNOSŤ,

ĽUDSKOSŤ,

NEUTRALITA,

JEDNOSTNOSŤ,

NESTRANNOSŤ,

NEZÁVISLOSŤ,

UNIVERZÁLNOSŤ.
S červeným krížom spolupracuje aj PhDr. Zlatica Gereková, Dp.z.z - pri zdravotnom dozore na rôznych
akciách, ktorá pracovala v záchrannej zdravotnej službe 25 rokov, je rada, že môže byť aj takýmto
spôsobom užitočná pre ľudí.

Klub športovej kynológie v roku 2018
Kynologický klub Zubrohlava bol založený a vybudovaný v roku 2005. Od jeho založenia prešiel úžasnými
premenami. Za pomoci členov klubu nám tu vznikol krásny kynologický areál, ktorý sa stal útočiskom pre
nadšencov športovej a služobnej kynológie. Vyrastá nám tu nová generácia úspešných psovodov,
o ktorých v budúcnosti budeme určite ešte veľa počuť. Každý psovod má rôzne nároky a ciele, ktoré chce
so svojím psíkom dosiahnuť a tu sa mu dostáva veľkej podpory, možnosti prípravy na skúšky, národné či
medzinárodné podujatia, výstavy či bonitácie. Cvičiť sa dá s každým plemenom v rôznom veku, avšak
ideálne je začať formou hry už od šteniatka.

V normálnom výcvikovom dni (nedeľa), sa venujeme

športovej kynológii, konkrétne výcviku poslušnosti a nácviku obrán.

Členovia klubu sa snažia neustále posúvať svoje limity a reprezentovať naše Slovensko na
výstavách v celej Európe. Máme popredných chovateľov nemeckých ovčiakov, ktorí žnú úspechy
na celosvetovej úrovni, takže sme na nich právom hrdí. Niekoľkokrát ročne usporiadavame
výcvikové víkendy s medzinárodnou účasťou, kde bývajú pozvaní jedni z najlepších výcvikárov
a psovodov a máme tak možnosť vymieňať si cenné skúsenosti s tými najlepšími, ktorí
reprezentujú našu krajinu aj na významných podujatiach, ako sú majstrovstvá sveta. Pre tých,
ktorí by chceli náš kynologický klub navštíviť so psíkom po prvýkrát, je nevyhnutné vziať so
sebou aj veterinárny očkovací preukaz, psík musí byť zdravý a mať platné očkovania.
V neposlednom rade chceme aj touto cestou vyjadriť vďaku obci Zubrohlava za podporu
kynologickému klubu, ako aj ostatným priaznivcom, ktorí sa nezištne podieľajú na kynologickej
činnosti v klube.

ZO Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov v roku 2018
Základná organizácia chovateľov poštových holubov v Zubrohlave vznikla 1. 1.2008 po odlúčení zo
susedného Klina. Náš prvý predseda organizácie v Zubrohlave bol Anton Lešňovský starší. Na vlastné
náklady sme si postavili chatku, kde chodíme dávať holuby na preteky. Preteky holubov sú od 120 až do
900 kilometrov.
Naša organizácia patrí pod oblasť ZO Tvrdošín, ktorá má teraz okolo 130 chovateľov. Samotná ZO
Zubrohlava mala v roku 2018 najviac - 32, čím sme boli najsilnejšia organizácia na Orave. Do našej
organizácie v Zubrohlave patria aj niektorí chovatelia z Bobrova, Oravskej Polhory, ale aj zo susedného
Poľska z Veľkej a Malej Lipnice.
Na konci roka 2018 sme mali tú možnosť usporiadať celooravskú výstavu poštových holubov
v Zubrohlave. Musím povedať, že táto akcia sa nám veľmi vydarila, o čom svedčia aj ohlasy na
internetových stránkach. Zúčastnilo sa na nej viac ako 200 ľudí nielen z Oravy, ale aj zo susednej Terchovej,
Púchova, Čadce, Ružomberka, ale aj niektorí chovatelia z Poľska, Čiech a samozrejme aj obyvatelia
Zubrohlavy. Najlepším chovateľom Oravy odovzdali poháre predseda holubárov Vlado Pajta

a starosta

Zubrohlavy Pavol Bugeľ. Odovzdaných bolo 110 pohárov a diplomov.

Počas výstavy bolo postarané o výborný guláš a občerstvenie. Na konci výstavy bola vylosovaná
tombola, kde sme mali viac ako 70 super cien. Hlavné ceny boli televízor, motorová píla, farba na
strechu, kreslo k počítaču, rozbrusovačky, vŕtačky, darčekové koše a iné...
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu tejto výstavy
a zároveň sa chcem poďakovať všetkým sponzorom. Bola to super reklama nielen pre našich
chovateľov, ale aj pre našu obec.
S prianím všetkého dobrého tajomník ZO Zubrohlava F. Čajka

Zubrohlavské ľadové medvede v roku 2018
Na kvetnú nedeľu 25. marca 2018 bolo v Zubrohlave poriadne horúco. Napriek snehu a veľkej zime sa tu
otužilci prezliekli do plaviek. Štvrtý ročník podujatia Zubrohlavské ľadové medvede prilákal mužov, ženy
a aj deti, ktorí si prišli zaplávať v ľadovej vode.
Zakladateľom podujatia bol pán Vladimír Hajdučíka a vzniklo pred štyrmi rokmi. Klub založil na konci
sezóny, aby bol takým odľahčením a zároveň tým poukázal, aký zdravotný štýl vedú Oravské medvede.
Rok čo rok týchto otužilcov na tomto stretnutí pribúda a p. Hajdučík spolu s organizátormi p. Sunegom
a p. Troppom prilákali na štvrtý ročník ešte viac odvážlivcov.

Akcia sa otvorila príhovorom a poďakovaním početnej účasti. Zhromaždenie otužilcov sa
presunulo k vode, kde si všetci zaspievali spoločnú hymnu a vrhli sa do ľadovej vody. Byť
v studenej vode bez potrebného oblečenia nie je žiadna malina, napriek tomu sa zdalo, že ani
jednému z nich chladno nebolo. Pravdou je, že nič netreba preháňať. Organizátori pripravili
vďaka sponzorom pre všetkých zamrznutých rýchle otepľovanie a to v podobe teplého čaju
a aj niečo viacpercentné pre dospelých.
Po vlaňajšom úspechu a skvelej zábave sa všetci tešia na ďalšiu akciu, ktorá sa uskutoční na
kvetnú nedeľu, kde si všetci uctia aj pamiatku zosnulého zakladateľa Zubrohlavských
ľadových medveďov p. Vladimíra Hajdučíka.
Janka Kľusková

Včelárstvo v Zubrohlave v roku 2018
Žijeme v takej uponáhľanej dobe a konzumným spôsobom života, že nám akosi uniká podstata a pôvod
všetkeho, čo nás drží pri živote. Už si ani nechceme pripustiť, že je to príroda a všetko, čo je v nej. No
predsa, v poslednej dobe sa začala skloňovať obava nad stratou množstva potravín a dobrôt, keby sme
dopustili vyhynutie tak drobného a nenápadneho hmyzu ako je včela. Aj keď poznáme viac ako tisíc
druhov včiel na svete, z toho len deväť druhov sú včely medonosné, z ktorých má človek aj osobný úžitok,
okrem samozrejme tak dôležitého opeľovania rastlín a stromov, ale tiež produktov, ktoré si včely dokážu
spracovať a vytvárať zasoby na prežitie do ďalšieho roku. Samozrejme, človek si vyhradil akési právo na
rozdelenie si produktov, či už tak obľúbený med, obdivovaná a uznávaná materská kašička, propolis ako
liečivo na množstvo neduhov, peľ ako úžasný výživový doplnok, či včelí jed vhodný ako liečivo na rôzne
zápaly. Takýto zásah sa včelám určite nepáči, no ak k tomu pristúpime s ohľadom, určitými znalosťami
a vhodným spôsobom, dokážeme zachovať učitú rovnováhu vo vzťahu včiel a človeka. Samozrejme tieto
znalosti neprichádzajú samy od seba, čo mi určite potvrdia mnohí včelári. Ako povedal jeden staručký
včelár pri rozhovore so začínajúcimi včelármi, ktorí mu závideli jeho 60-ročné skúsenosti so včelami, že sa
mu zdá akoby len včera začal včeláriť.... veru, ak to chce niekto robiť poctivo a zodpovedne, je to do určitej
miery veda. Jedna z možností je odovzdať aké-také skúsenosti starších včelárov našej mládeži.

Keďže je to beh na dlhé trate, založil som v ZŠ s MŠ Zubrohlava detský včelársky krúžok, do ktorého sa prihlásilo postupne
niekoľko žiakov, napokon ostali len šiesti. Verím, že to nevzdajú a pritiahnu do krúžku ďalších kamarátov či kamarátky. Krúžok
pracuje od začiatku školského roku 2017. Chlapci zazimovali dve rodiny, na jar sa ich pokúsia rozmnožiť a ďalej rozširovať svoje
znalosti a skúsenosti. Samozrejme sa snažíme priblížiť život včiel aj ostatným žiakom školy. Tak tomu bolo na MDD, kde deti
formou malého divadla zahrali včielky podľa hierarchie včelieho úľa. O rekvizity sa nám postarala vedúca krúžku šikovných rúk
Zuzka Kurjaková, za čo jej patrí veľká vďaka. Ako to naozaj v úli vyzerá, som doniesol ukázať na presklennom včeľom domčeku so
včelami. Na požiadanie p. uč. M. Bugeľovej som spravil prednášku o včelách v rámci výuky na hodine biológie. Okrem toho nás
čakajú aj aktivity SZV v B.Bystrici, kde sa uskutoční súťaž mladých včelárov, oblastné kolo a v lete národné a medzinárodné súťaže.
Snáď sa nám podarí účasť na niektorých z nich. Sme síce na začiatku cesty mladých včelárov, ale verím, že dôjdeme čo najďalej
a pridajú sa k nám ďalšie deti, ktoré s prírodou cítia a sú ochotné zniesť aj nejaké to žihadielko. Tešíme sa, že rozšírite naše rady.
O včelárstve nám napísal pán Peter Rapšík st.

Nadšenci rybolovu v Zubrohlave v roku 2018
Pri našej obci sa nachádza Oravská priehrada, ktorá je v letných mesiacoch prechodným domovom
mnohých rybárov. Na tento šport je treba mať potrebné povolenie, ktorému predchádzajú rybárske
skúšky. No nie je to len o rybačke, títo ľudia sa zúčastňujú brigád - zameraných na čistenie brehov a okolia
Oravskej priehrady, popritom varia chutný guláš. Taktiež majú zavedenú tradíciu “odomykania a zamykania
vody”, kde sa spoločne porozprávajú o rybárskych zážitkoch a odovzdajú ocenenia tým najúspešnejším
v love rýb.

Plátenník v roku 2018
„Musíme sa trápiť po ďalekom svete, svoj chleb vyhľadávať či v zime, či v lete...“ .... slová krásnej ľudovej
piesne, ktorá vystihuje ťažký život plátenníkov.
Históriu našich predkov prináša i súbor Plátenník, ktorý sa v roku 2018 zúčastnil mnohých významných
podujatí.
V januári sme si zakúsili atmosféru nahrávania relácie KAPURA pre televíziu RTVS. Pre niektorých je to
možno len obyčajné nahrávanie, ale pre členov súboru to bola veľká skúsenosť. Predstava toho, že si
históriu našej obce môžu pozrieť diváci z celého Slovenska a ostane v archíve RTVS ako uchovanie kúska
histórie plátenníctva z našej obce, je úžasná.

Leto bolo pre súbor bohaté na vystúpenia. Otvorili sme ho účinkovaním v programe II. ročníka
hornooravských plátenníckych dní HAUZÍRKA. Súbor sa tu predstavil hudobno-dramatickým vystúpením
pod názvom Plátenníkova nevesta. V susednej obci Bobov sme sa zúčastnili na XI. ročníku Bobrovských dní
sv. Jakuba a taktiež sme boli súčasťou Podroháčskych folklórnych slávností v Zuberci, kde sme vystupovali
spolu s najlepšími krajskými skupinami z celého Slovenska.

Plátenník v roku 2018
Koniec roka sme zakončili vystúpením na krásnej akcii Betlehemy Babej hory v Zubrohlave. Rok 2018 sa
niesol v znamení významných vystúpení, ktorými sme priniesli aspoň kúsok histórie z našej obce. Súbor
doprevádza Andej Vojtašák. Mali sme možnosť stretnúť sa s mnohými ľuďmi z oblasti kultúry a folklóru.
I keď súbor pôsobí len niekoľko rokov, stali sme sa nositeľmi dedičstva našej obce a to nás teší
a povzbudzuje do ďalšej práce.
Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým členom súboru za ich čas a ochotu šíriť tradície našej obce.
Mgr. Daniela Čierníková

Kapela Formát v roku 2018
Hudobná skupina, ktorá je známa tým, že hrá “naživo” a každý z hudobníkov kapely zahrá perfektne skladby
všetkých žánrov, vystupuje na rôznych akciách, svadbách, majú taktiež vlastné koncerty, často ozvučujú aj
vystúpenia známych slovenských spevákov, hudobných skupín, rôzne kultúrne podujatia v okolitých obciach.
V našej obci sme mali možnosť si ich vypočuť v minulosti na dožinkách, kde aj ozvučovali kultúrny program.
Vedúcim skvelej kapely je Mgr.art. Peter Cigaňák

Ichthys v roku 2018
Spevokol Ichthys pôsobí v našej Farnosti apoštolov sv. Petra a Pavla v Zubrohlave už viac ako 30 rokov
s obmenami niektorých jej členov. Svoje zameranie máme hlavne na gospelové piesne od známych skupín
a na nácvik nápevov niektorých omšových častí v slovenskom, ale i v latinskom jazyku. Na klávesoch súbor
doprevádza Mgr. Daniela Nezníková, na gitare Ing. Martin Šturek, na basovej gitare Ing. Ján Daňa.
Pôsobenie spevokolu je hlavne počas veľkých sviatkov, ako je Veľká noc, Vianoce, sviatky Zoslania Ducha
Svätého, Krista Kráľa, či odpustová slávnosť patrónov chrámu. Ale okrem toho sú to aj iné príležitosti, ako
pobožnosť Krížovej cesty, ktorú každoročne sprevádzame pôstnymi piesňami a tiež sobáše členov spevokolu
alebo ich rodinných príslušníkov. Každé 4 roky je v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania, ktorú tiež
vždy hudobne obohacujeme. Taktiež sme účinkovali pri svätých omšiach, kedy sme si pripomenuli životné
a aj kňazské jubileum nášho duchovného otca Pavla Jurčišina a tiež výročie narodenia rodáka zo Zubrohlavy
Jána Gustiniho, nitrianskeho biskupa, slávnosti, ktorej predsedal terajší nitriansky biskup Mons. Viliam Judák,
za účasti mnohých kňazov a tiež emeritného biskupa Spišskej diecézy Mons. Andreja Imricha.

Pre členov spevokolu a ich partnerov už niekoľko rokov počas letných dovoleniek organizujeme
pobyt na chate s poznávaním niektorých regiónov Slovenska. V roku 2013 a 2014 to bol Gemer, kde
sme poznávací pobyt spojili aj s koncertami vážnej hudby od svetových autorov v Revúcej,
Muránskej Dlhej Lúke a v Jelšave.

V ďalších rokoch to boli Kysuce, Zamagurie a v lete 2018 to bola

Banská Štiavnica so svojím okolím. Na tomto pobyte bola s nami aj sestrička Savia, ktorá od nás
odchádzala na

nové pôsobisko a

náš

spevokol obohacovala

svojím

krásnym

hlasom.

Tieto pobyty sú vždy spojené s turistikou, s poznávaním historických, sakrálnych, ale aj iných
zaujímavých miest. Sú veľmi obľúbené aj preto, lebo vždy sú vopred dôkladne pripravené, sú
sprevádzané pohodou, dobrou náladou, spevom, modlitbami, ale aj každodenným slávením svätých
omší naším duchovným otcom. Takéto spoločné akcie sú pre náš spevokol veľkým obohatením, lebo
v kruhu priateľov môžeme nabrať veľa síl do ďalších dní, uprostred krásnej prírody oslavovať nášho
Stvoriteľa a ďakovať mu za všetky Jeho dobrodenia.
Mgr. Gabriela Teleláková

Spevácky súbor - Struny-parta
Ľudový súbor Struny- parta sa venuje zachovávaniu ľudových tradícií pri svadbách. Odobierka nevesty
z domu je vlastne poďakovaním rodičom za ich starostlivosť. Mnoho mladých si až pri tomto uvedomili, čo
všetko pre ich dobro obetovali ich rodičia. K svadbám neodmysliteľne patrí začepčovanie nevesty. Je čas
odložiť krásnu partu, závoj či korunku a nasadiť si čepiec. Táto milá udalosť je vtipne doprevádzaná slovom
a spevom. Súbor sa venuje aj gospelovej hudbe, spieva na svadobných omšiach v kostole, taktiež vystupuje
na rôznych akciách v obci – napr. pochovávanie basy, stretnutie dôchodcov, dožinky, atď. Pri vystúpeniach
používame ručne vyšívané vlastné rodinné kroje a rôzne rekvizity. Na klávesoch súbor doprevádza
Bc. Simona Kubasáková, na akordeóne/ gitare - PhDr. Zlatica Gereková, v súbore máme aj huslistky, ktoré sa
striedajú. Veľmi sa tešíme z aktívne využitého voľného času, radi sa učíme nové piesne, spoznávame nových
ľudí, stretáme dobrých priateľov.

Chabadovci - MBM, ľudová hudba
Prvé začiatky založenia skupiny boli v roku 2016 spolu s občanmi s Poľska – Braňa Kovalčíka a Jozefa
Antalčíka. Začali sme hrávať pri výročiach narodenín – 50.,60.,70., atď. rokov v obciach Klin, Bobrov,
Zubrohlava a L. Wielka, Námestovo, Hruštín, Breza, Krušetnica. Prešli sme vystúpeniami pre Jednotu
dôchodcov Klin, Bobrov a teraz aj Zubrohlava, Rabča, Sihelné, Jasenica, Or. Lesná. Zúčastňovali sme sa aj
súťaží heligonkárov – Rabčice, Klin, Krušetnica, Žaškov. Boli sme pozvaní aj do iných okresov – Ružomberok,
L. Mikuláš, Žilina, Kysucké N. Mesto a Čadca. Vystupovali sme aj v iných štátoch – Česko, Poľsko. Mali sme
česť vystupovať na majstrovstvách sveta vo fáze juniorov, kde bolo 22 štátov mimo Austrálie a Ameriky,
Kanada, Brazília, Peru, štáty Európy a Ázie + India a Afrika. V roku 2018 sme boli v Poľsku okres Žiwiec
štyrikrát a okres Nowy Targ päťkrát súťažne, taktiež sme hrali v Poľsku pre telesne postihnuté osoby, na sv.
Mikuláša, svadby, atď. V Poľsku sme sa zúčastnili nahrávania a vystúpenia – koledy v kostole, z čoho bolo
vyhotovené CD, ktoré je možné si tam zakúpiť.

U nás sme vystupovali v domovoch dôchodcov - Zubrohlava, Námestovo, na podujatí- výstava
betlehemov Oravy v Zubrohlave, hrali sme pre Slovákov žijúcich v Poľsku – Jablonka, Lipnica, Podwielk,
na páračkách. Vystupovali sme aj pre deti v našej škole, škôlke a pre obec. Pravidelne hrávame aj v obci
Klin na podujatiach ako sú páračky, súťaž vo varení gulášov a pochovávanie basy. Taktiež chodíme
k soche Pána Ježiša, hrať pre dôchodcov, ako aj do kúpeľov.
Za rok 2018 sme mali 65 vystúpení rôzneho druhu. Momentálne doprevádzam hrou na heligónku
s Braňom Kovalčíkom speváčky Máriu Chabadovú, Máriu Hucekovú z Bobrova, Gitu a Margitu zo
Sihelného, Annu Červeňovú z Klina. Naposledy sme vystupovali v roku 2019 na maškarnom plese
v Rabči a v Jablonke - pri príležitosti krstu 12 detí v kostole a pri spoločnom posedení rodín v reštaurácii.
Veríme, že naša ľudová hudba aj vlastná tvorba poteší a zabaví mnohých ľudí.
Napísal pán Michal Chabada st.

Prehľad aktivít a podujatí v obci v roku 2018
•

01.01.2018 Plátenník vystúpil na novoročnej sv. omši so svojím pásmom vianočných piesní
v rímskokatolíckom kostole v Levoči.

•

06.01.2018 Divadelný súbor Omladina zahral divadelnú jednoaktovku Joža Korbačku Tri vrecia zemiakov
a veselohru Jána Dafčíka Sobášna kancelária.

•

27.01.2018 Plátenník natočil plátennícke pásmo pre televízny program Kapura v Zuberci.

•

28.01.2018 Obec organizovala maškarný ples pre deti.

•

13.02.2018 Obec organizovala Ostatky – pochovávanie basy.

•

24.02.2018 V kostole sa uskutočnila slávnostná spomienka na nitrianskeho biskupa Jána Nepomuka
Gustíniho Zubrohlavského, ktorý pochádzal zo Zubrohlavy. Na slávnosti sa zúčastnili dvaja biskupi –
nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, emeritný spišský biskup Andrej Imrich.

•

14.03.2018 Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Zubrohlave v spolupráci s Miestnym spolkom
Slovenského červeného kríža Zubrohlava organizovali v kultúrnom dome v Zubrohlave „Dni pamäte”.

•

21.03.2018 Tomáš Romaňák získal ocenenie Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2017
v kategórii juniori/olympijské športy.

•

25.03.2018 sa uskutočnil 4. ročník Veľkonočného kúpania v ľadovej vode v rieke Polhoranka, ktorú
organizovali „Zubrohlavské ľadové medvede“.

•

18.04.2018 MUDr. Vendelín Ťažandlák, rodák z našej obce, zvolal ustanovujúce zasadnutie “Výboru pre
udržanie pamiatky na dobu a činy hornooravských plátenníkov”. Zasadnutie sa uskutočnilo v Námestove.

•

28.04.2018 Naša jednota dôchodcov sa zúčastnila na Medzinárodnej výstave kvetov Flora Olomouc
2018 – jarná etapa.

•

07.05.2018 Floriánsku kvapku krvi organizoval Slovenský červený kríž – miestny spolok Zubrohlava
v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Martine.

•

06.07.2018 sa uskutočnila návšteva z českej obce Čeladná, s ktorou má naša obec družbu.

•

07.07.2018 sa uskutočnil II. ročník Hornooravských plátenníckych dní Hauzírka.

•

14.07.2018 Obecná rada mládeže Zubrohlava zorganizovala čistenie potokov okolo Lazovej cesty.

•

07.08.2018 Jednota dôchodcov v Zurohlave pripravila posedenie pri guláši, ktoré sa uskutočnilo na
futbalovom ihrisku.

•

19.08.2018 sa na ihrisku uskutočnil Deň hier, do ktorého sa zapojila väčšina zložiek a organizácií
v obci.

•

03.09.2018 Slovenský červený kríž – miestny spolok Zubrohlava organizoval Červenokrížsku kvapku
krvi.

•

09.09.2018 sa uskutočnil 4. ročník Behu zubrohlavským chotárom – Memoriál Peťa Stoklasu.

•

15.09.2018 sa v obci Zubrohlava konala dožinková slávnosť pri Kaplnke Blahoslavenej Panny Márie
za Kýčerou.

Prehľad aktivít a podujatí v obci v roku 2018
•

12.10.2018 našu školu navštívila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky JUDr. Mgr.
Martina Lubyová.

•

13.10.2018 sa uskutočnilo v našej obci Zubrohlava taktické cvičenie zamerané na požiar lesa.

•

19.10.2018 Monografia S modrotlačou do sveta získala v súťaži Slovenská kronika mimoriadnu cenu za
prínos k výskumu tradičnej ľudovej kultúry.

•

20.10.2018 Obecná rada mládeže Zubrohlava získala v priestoroch Urbárskeho domu miestnosť na
stretávanie.

•

06.11.2018 bola v Žiline menovaná predsedníčka Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Zubrohlave pani Mgr. Ľudmila Mokošáková za členku Rady seniorov.

•

10.11.2018 sa uskutočnili komunálne voľby, v ktorých si občania zvolili na ďalšie 4 roky svojho
starostu a poslancov.

•

14.11.2018 Tomášovi Romaňákovi udelilo Ministerstvo školstva SR Pamätný list sv. Gorazda za
získanie zlatej medaily na Majstrovstvách Európy v Kosove.

•

13.12.2018 si na Oceňovaní aktívneho občianstva a ľudskosti v Žiline ocenenie odniesli p. Helena
Druneková a Mgr. Ľudmila Mokošáková.

•

2018 Ministerka vnútra SR Ing. Denisa Saková, PhD. spolu s prezidentom PZ SR Mgr. Milanom
Lučanským odovzdali vzácne ocenenie našej rodáčke mjr. Mgr. Dáši Kollarovej rod. Gerekovej za
prácu v polícii.

•

15.12.2018 sa uskutočnilo podujatie Betlehemy Babej hory spolu s rozsvietením vianočného
stromčeka.

