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Vážení habovčania, pracovníci a zastupiteľstvo samosprávy, učitelia, milá mládež, deti.
Čas neúprosne beží a už tu máme záver občianskeho roka 2011. Koniec roka, ktorého záver vytvárajú najkrajšie sviatky
roka Vianoce. Neodmysliteľné sviatky radosti a pokoja v našich rodinách. Nech pokoj a radosť zakotví a nájde si pevné miesto v srdci každého z nás. Buďme ohľaduplní jeden ku druhému, pomáhajme si navzájom tak ako sme to vedeli v mnohých
prípadoch urobiť v priebehu roka. Nech duch pokoja vládne aj naďalej celej našej habovskej spoločnosti, nech odíde od
nás to čo nás rozdeľuje, a nech príde medzi nás to čo nás spája. Viera láska a pokoj v našich rodinách, v susedstvách a záujmových spoločenstvách. Krásne čaro Vianoc nech zostane v nás počas celého roka.
Prajem Vám všetkým krásne a plnohodnotné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších. Do konca roka a
hlavne v novom roku želám hlavne pevné zdravie, pokoj a veľa trpezlivosti v tejto hektickej dobe.

Ján Taraj, starosta
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Prvý ročník dôrobku sa vydaril
Skupinka
priateľov
starodávnych zvykov pod vedením Františka Žáka zorganizovala zaujímavé podujatie pod názvom Dôrobek
v Habovke 2011. Počas
pekného sobotného popoludnia sa v Habovke akoby vrátil
čas o najmenej päťdesiat
rokov
dozadu.
Miestny
rozhlas oznamoval: „Na
známosť sa všetkým dáva, že
s láskavým dovolením richtára sa Habovský dôrobek
vykonáva a to v mlátení
ovsa mlátačkou a cepami, čistenie ovsa vejačkou,
pečenie repy v jaseňovej
pahrebe a pečenie kabáča
na špahriete...“
Pod Závozom to chvíľu
vyzeralo ako v múzeu. Bola
prichystaná
mláťačka,
lámačka ľanu, cepy, špahriet
a stôl na odovzdávanie kontigentov. Organizátori, Ľudová
hudba bratov Klimekovcov

a ženská spevácka skupina
boli oblečení v krojoch. V
„rekeštíku“ U Venda krčmári
Ján Kováľ a Ján Pilár ponúkali okrem tradičných nápojov
aj výbornú domácu slaninu.
Habovské gazdinky si doma
pripravili cesto a na rozpálenom špahriete pripravovali kabáče pre domácich
a hostí. Záujem bol veľký,
kabáče s Kováľovou domácou
slaninkou chutili výborne.
Veľa ľudí toto tradičné jedlo
našich starých mám ochutnalo vôbec prvý krát.
Ale poďme pekne poporiadku. Dôrobek sa začal v sobotu 17. septembra 2011
poobede nakladaním snopkov ovsa na voz. Niekoľko
týždňov predtým sa samozrejme
pokosil,
zviazal
a uskladnil na šope. Ovos
vtedy na Závnučí ukážkovo
pokosil „hrabkami“ František
Lajčin a poviazala Agneša

Pilarčíková za asistencie
Františka Žáka a Petra Bebeja. Na naloženom voze vyhrávali muzikanti a pár koní
ich previezol celou Habovkou.
Po príchode na miesto
Pod Závozom sa podujatie
začalo ukážkou mlátenia
mláťačkou na elektrický pohon. Habovčanky, ktoré len
zo zvedavosti prišli pozrieť,
začali z vymlátenej slamy viazať „otiepky“. Išlo
im to skutočne od ruky. Peter Bebej podujatie moderoval a ľudí oboznamoval
so všetkým čo sa na dôrobku deje. Popri komentovaní
načrel aj do histórie. Neskôr
štyria chlapi chytili do ruky
cepy a ukázali návštevníkom
ručné mlátenie. Od divákov zaznel najväčší potlesk,
keď sa cepov chopili ženy
a v pravidelnom rytme vymlátili
posledné
snopy.

Všetko okrem slamy sa vysypalo do ručnej vejačky,
ktorá plevy odfúkla a zostalo
čisté zrno. Keď sa mláťačka
vypla a stíchol zvuk cepov, Vojtech Jurina všetkým
návštevníkom
predviedol
výrobu syra, presne tak ako
sa robí na salaši. Divákom sa
podujatie páčilo. Hlavne turisti, ktorí sa zo zvedavosti
zastavili, videli kedysi bežné
práce prvý krát.
Po mlátení gazda nalial „robotníkom“ dôrobkový
pohárik za dobre vykonanú
prácu. Zemiaky v pahrebe
sa dopiekli, slanina zjedla
a dlho do noci sa debatovalo o tom ako sa kedysi žilo
a robilo. Starší rozprávali
a mladí ich zase počúvali.
Akcia sa vydarila na jednotku, o rok na ďalšom dôrobku
dovidenia.
(pl)
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PRVÝM AUSTRÁLSKYM
OBČANOM HABOVČAN
Je známe, že Slovák sa
vo svete nestratí. Dokáže
zaťať zuby a skutočne tvrdo
bojovať o svoju
existenciu. Pracovitosťou,
šikovnosťou vlastných rúk a
umom sa mnohí z tých krajanov,
presadili aj za hranicami
Slovenska. Stali sa z nich dobre situovaní a prosperujúci obchodníci, podnikatelia
a uznávaní odborníci, ktorí
zohrali významnú úlohu i na
poli diplomacie tým, že šírili
v cudzine dobré meno Slovenska. Hoci niekedy im k
tomu dopomohla i náhoda,
ako aj v prípade Jána Janduru Púčeka.
V hlavnom meste austrálskej federácie bol pomenovaný po Jánovi Jandurovi
jeden z miestnych parkov,
kde mu ako prvému naturalizovanému občanovi Austrálie odhalili aj pamätnú
tabuľu.
Do roku roku 1949 nejestvovalo štátne občanstvo

Austrálie.
Obyvatelia
s
trvalým pobytom na tomto kontinente boli britskými občanmi. Až neskôr
sa vláda rozhodla udeliť
občianstvo prvým nebritským obyvateľom. O pol
storočie neskôr sa v Canberre pod záštitou ministra
pre imigráciu a multikultúrne
záležitosti Philipa Ruddocka
uskutočnila slávnosť, na
ktorej si pripomenuli historicky prvé udeľovanie
austrálskeho
občianstva.
Účastníkom slávnosti premietli 50 rokov starý dokumentárny film, ktorý zachytával tieto chvíle. Medzi
siedmimi občanmi z pôvodne
iných krajín sveta, ktorým
sa dostalo tejto pocty, bol
aj Ján Jandura. Ako prvý
odpovedal na otázku, aké
bolo jeho predchádzajúce
občianstvo, stručne, jedným
slovom: „Czechoslovakian”.
Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Canberre Dr. Anna
Tureničová (v tom čase vo

funkcii charge d´affaires),
ktorá
sa
na
slávnosti
zúčastnila, sa obrátila na
všetky dostupné zdroje so
žiadosťou o zistenie podrobností o tomto prvom štátnom
občanovi Austrálie. Výsledok
skúmania bol potešujúci.
Ján Jandura Púček sa narodil
v 4. 4. 1914 v Habovke.
Na austrálsky kontinent sa
vysťahoval v roku 1939. Dva
mesiace po odchode z rodnej obce sa jeho manželke
Cecílii narodil syn Vendelín,
s ktorým o desať rokov
neskôr prišla za manželom
do Austrálie aj ona. Tam sa
im narodil ešte syn John. Ján
Jandura spočiatku pracoval
v buši ako drevorubač eukalyptových stromov, z ktorých
sa vyťažoval olej. V Tidbinbille pri Canberre mu jeho
kolegovia z vtedajších čias
(tzv. Tidbinbilla Pioneer´s
Asociation) na jeho počest
odhalili pamätnú tabuľu ako
prvému naturalizovanému
občanovi Austrálie. Slávnost-

né zhromaždenie sa konalo
27. februára 1999 za prítomnosti rodiny pána Janduru.
Dr. Anna Tureničová v príhovore vyzdvihla skutočnosť,
že hoci je Slovensko malá
krajina, je bohatá svojimi
ľuďmi a hrdá na takých svojich synov, akým bol aj prvý
občan Austrálie. Pripomenula aj národné cítenie pána
Janduru, keďže podľa informácií Združenia austrálskych Slovákov, bola táto organizácia založená práve v
jeho dome. Žiaľ Ján Jandura sa týchto pôct už nedožil.
Zomrel v Sydney 1. 10. 1978.
Skromný, pra-covitý Slovák
z Habovky, ktorý prispel
k tomu, že jeho pôvodná
vlasť vstúpila do povedomia
širokej austrálskej verejnosti.
(pl)
Použité zdroje: www.
czsk.net, The Canberra
Times

Minulý rok, po tom čo pracovníci slovenskej ambasády zistili, že pôvodná tabuľa v JANDURA PARK bola poškodená,
vyhotovili novú a osadili na mieste poškodenej. Foto: Igor Ponomarenko.
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Obecný úrad informuje
Investície v obci.
Dokončila sa rekonštrukcia
ZŠ s MŠ, vytvorili sa
nadštandardné podmienky
pre výučbu našich detí. Už je
úplne hotová rekonštrukcia
okolia Kultúrneho domu v plnom rozsahu. Upravilo sa
celé okolie, vybudovali sa
parkoviská, prístupové cesty,
oddychové lavičky, verejné
osvetlenie, informačný mobiliár, smetné koše, stojany
na bicykle a bezbariérový
prístup. Obnovila sa zeleň
a krovinaté porasty.
Dokončila
sa
časť
kanalizačného zberača vetva AC na ulici Blatná. Týmto
vyzývam všetkých, ktorí sa
môžu napojiť na kanalizačný
zberač, aby tak urobili.
Hlavne domácnosti na ulici
Blatná, aby sme mohli urobiť
opravu komunikácie smer
Blatná nad mostom.
Nepodarilo sa nám začať
stavbu odkanalizovanie celej
obce, i keď zmluva je podpísaná. Dôvod nezačatia
uvedenej stavby je 2x
zrušené výberové konanie
na dodávateľa stavby úradom pre verejné obstarávanie z dôvodu odvolania
sa neúspešných uchádzačov.
Pevne verím, že v budúcom
roku sa stavbu podarí začať
a úspešne dokončiť v roku

2013 tak, aby sa mohli všetci
napojiť na kanalizáciu. Aby
domácnosti neznečisťovali
vodné toky a nekontaminovali už aj tak zaťaženú pôdu
v okolí rodinných domov.
Odkanalizovanie
obcí
Studenej doliny do ČOV
Nižná: Bolo vydané územné rozhodnutie, pripravuje
sa realizačný projekt pre vydanie stavebného povolenia
a postupne oravská vodárenská spoločnosť dúfajme, že
začne s realizáciou stavby
kanalizačného zberača, pre
našu obec je to dosť dôležitý
moment.
Žiaľ, nedostali sme podporený
projekt,
ktorý
sme podávali spolu s gminou Czarny Dunajec v rámci cezhraničnej spolupráce.
Názov projektu Prestrešenie
a zateplenie kultúrneho
domu a prístavba požiarnej
zbrojnice. V hodnotení projektu sme skončili piaty za
úspešnými uchádzačmi. Ak
vyjde ďalšia výzva v rámci slovensko-poľskej spolupráce určite sa budeme
uchádzať o grant z tohto projektu. Takisto ako v minulosti, ani tohto roku to nebolo
inak, obec Habovka sleduje
výzvy z jednotlivých ministerstiev a v rámci možnosti
sa uchádza o možnosť poda-

nia projektu. Tohto roku sa
podal projekt na inžinierske
siete IBV Zastudená, vodovod a kanalizácia v tej časti
pokiaľ je vysporiadaná miestna komunikácia. Ďalšie
projekty sa budú podávať
začiatkom roka 2012 podľa
termínov výziev.
Monografia
Habovky
Úspešne
sme
dokončili
monografiu Obce Habovka - prvé knižné vydanie od
vzniku obce po súčasnosť.
Kniha obsahuje stovky fotografií
a
dokumentov.
Pozemkové úpravy
Ďalším dôležitým krokom
je pre nedohodu s potenciálnymi vlastníkmi pôdy
v záujmových lokalitách
Zastudená Lazy, uskutočniť
malé pozemkové úpravy,
tzv.
komasáciu-sceľovanie
pozemkov,
kde
podľa
možnosti výmery každý dostane pozemok v celku, i keď
ho má doteraz na viacerých
parcelách
v
podieloch.
V mesiaci január dostane
každý vlastník na svoju
adresu list-žiadosť o vyjadrenie sa vlastníkov pôdy
v k.ú. Habovka v lokalitách
Zastudená,Lazy k pozemkovým úpravám. Zároveň každý
vlastník dostane prihlášku na
prihlásenie sa za účastníka
jednoduchých pozemkových

úprav.
Podľa
výsledku
tejto
ankety
sa
obecné
zastupiteľstvo
rozhodne
ďalej konať, alebo nekonať.
Súhlasné stanovisko musí
vyjadriť 2/3 vlastníkov pôdy
v uvedených lokalitách. Podotýkam, že cieľom jednoduchých pozemkových úprav
je naozaj zjednodušiť vysporiadanie pozemkov pre stavbu rodinných domov a miestnych prístupových komunikácií, kde každý vlastník
musí súhlasiť s účasťou 10%
zo svojej výmery na miestne
komunikácie a verejnoprospešné stavby.
Obec a aktivačné práce.
Údržba obecných budov, údržba zelene, cintorína, miestnych komunikácií,
okolia obecných budov,
náter mostov, údržba verejného osvetlenia, likvidácia
čiernych skládok, ochrana
pamätihodností atď. Obec
ako samosprávny orgán si
plní svoje zákonné povinnosti štandardne pre obyvateľov
obce.
Preto sa chcem všetkým
poďakovať za aktívny prístup v roku 2011 k svojim povinnostiam, či už pri organizácií podujatí, alebo pri
plnení si svojich povinností
v rámci samosprávy obce.

VI. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu
Turistický oddiel Darmošľap Vás pozýva na VI. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu.
Zraz účastníkov je o 9:30 hod. 26.12.2011 (pondelok) v Kobyľom potoku.

IX. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE HABOVKA
Srdečne pozývame na deviaty reprezentačný ples obce
Habovka. Uskutoční sa dňa 7. 1. 2012 so začiatkom o 19.00
hod. v Kultúrnom dome v Habovke. Predpredaj vstupeniek

je vo firme 3omedia v Habovke. Čaká na vás bohatý kultúrny
program, večera, zákusok, káva, kapustnica a obľúbená
tombola.
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Štatistika v roku 2011
Narodení

Adam Bolibruch, Kristína Kurátorová, Kvetoslava Gužiňáková, Tobias Rusnačko, Viktória Chorvatovičová, Viktor Klimek,
Petger Hruboš, Jozef Dedinský, Timotej Pisca, Peter Jantačka, Tomáš Leginus, Aneta Šišková, Petra Kurátorová, Lea Liová,
Tadeáš Bruník, Filip Ján Pavčo, Tatiana Tunáková, Patrik Litvák, Šimon Klimek, Michaela Tarajová, Sovia Hrubošová, Lukáš
Lucký, Janka Pavlová, Lenka Šišková, Yassmine Jurčová, Lea Kučerová

Sobáše

Jana Pevná-Peter Sartoris, Renáta Hrubošová-Ivan Dedinský, Alena Leginusová-Martin Grúber, Silvia Mačniaková-Jozef
Mäsiar, Václav Pilarčík-Weronika Anna Danielewska, Tibor Jurčo-Petra Peňáková, Vladimír Kurcin-Lenka Kytašová.

Zomrelí

Pavol Hruboš, Františka Mikulová, Karolína Vidiečanová, Marián Taraj, Mária Jantolová, Kamil Vitanovec, Karolína
Hajdučiaková

Ako na vianočné zvyky
spomína Alžbeta Jurinová
Ako dievča som sa vždy tešila
na sušené slivky s rezancami,
mama ich zvykla omastiť maslom
a dala do nich zápražku a škoricu.
Bolo to vynikajúce jedlo. Varila sa
aj kapustnica, ale pridali sa do nej
iba varené zemiaky a údená ryba.
Mäso ani klobása sa nedávala,
pretože bol pôst. Stromček sme
zdobievali jednoducho. Povešali
sa naňho jablká a do zlatka (alobalu) sme balili kocky cukru, alebo
upečené šúľky cesta. Dávali sme aj
guľky a potom voskové sviečky. Tie
sa zapálili iba na chvíľu. Bolože aj
požiarov, v domoch, z vianočného
stromčeka. Na vianoce sa nejedlo
celý deň: „Ledva sme to vydržali.
Poďme jesť, poďme jesť sme
vraveli našej mame. Ona nás odbila, že ešte nezvonili. Večer vždy
chodieval Karol Klimek a keď
začali zvony zvoniť na kostole,
on strieľal puškou do vzduchu.
Až potom sme začali spoločne
večerať.“

Vianočné oblátky roznášali
miništranti týždeň pred vianocami: „Staré baby lietali a
rozmieňali peniaze, aby ich mali
čím vyplatiť“. Darčeky sme veru
nedostávali, bola chudoba.
Vždy si spomínam, že u Sitára
býval taký čudák, volali ho Jožko
Drndavý. Vo Viliju vzal vrece,
chodil dedinou po pýtaní a vykrikoval: „Ciľa Piľárovho, Ciľa Piľárovho,
šurba kľáty, ancitríty, daj ľeba, dal
ľeba, daj ľeba“. Ľudia mu dávali
kúsky chleba, či koláča a on ich aj
dva týždne vláčil vo vreci. Takýchto postihnutých volali starší ľudia,
že sú neumelí. Bol ešte jeden, na
ktorého si spomínam. Volali ho
Bebedko a chodieval ľuďom rúbať
drevo. Zašiel aj do Zuberca, rúbať
žandárom, kto ho zavolal, pomohol. Za odmenu sa mu dali najesť
alebo dostal zopár halierov.
Veru takéto bývali kedysi Vianoce...
(pl)

Deň úcty k starším
V októbri sme si pripomenuli deň
úcty k starším ľuďom. My, deti, sme
im ako poďakovanie za to, čo pre nás
robia, z úcty k nim pripravili krásny
program. Zaspievali sme im pesničky,
zarecitovali básničky a zatancovali
rôzne tančeky. Starkí a starké sa veľmi

potešili peknému programu a odmenili
deti veľkým potleskom. Niektorým aj
stekali slzy po tvári a veľmi sa tešili,
že aj na nich si niekto spomenul v takom nádhernom sviatku – Deň úcty k
starším. Samozrejme, starkí nás obdarovali aj sladkou odmenou, perník-

mi, chrumkami a tyčinkami. Myslíme
si, že program sa nám celkom vydaril a budeme veľmi šťastní, ak urobíme
našim starkým radosť opäť o rok.
(Janka, Aďka)
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ĽUDOVÉ ZVYKY
A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE
Zavítal k nám Mikuláš
Komuže to zvonky zvonia cingi, lingi
bom ?
Pýtali sa všetky deti, keď vo dverách
Materskej školy zbadali deduška v
červenom oblečení a s dlhou bielou
bradou. Samozrejme, že všetky deti
poznali odpoveď na svoju otázku, veď
sa na tento deň tak dlho a usilovne
pripravovali a predtým, ako im Svätý
Mikuláš rozdal balíčky sa predstavili
s pestrým kultúrnym programom, za
ktorý si vyslúžili veľký potlesk.
A potom už prišla chvíľa, na ktorú
sme všetci čakali. Mikuláš začal
nadeľovať odmeny. Samozrejme, všetci
sme si odniesli balíček sladkých dobrôt.
Súčasťou Mikulášskej besiedky bola
aj Vianočná tržnica. Tržnicu sme si
poctivo pripravili z vlastnoručne zhotovených výrobkov detí, pani učiteliek
a niektorých rodičov, trvalo im to takmer dva týždne. Kúpou výrobkov rodičia
prispeli deťom MŠ na ďalšie aktivity.
Voňavé Vianoce
Deti a ich starké, babky ale i
mamičky sa stretli v školskej jedálni
materskej školy, aby si spríjemnili dopoludnie príjemným posedením za zvukov kolied, ale hlavne, aby spolu upiekli
a vyzdobili vianočné medovníčky.
Pečenie medovníčkov v MŠ Habovka
za účasti: starkých Emílie Matlákovej,

Cecílie Pavlovej, Helenky Mišotovej,
Bernardety Jagelkovej, prababky Vierky Kubicovej a mamičiek Vierky Jurinovej, Moniky Harmatovej, Katky Zuberskej.
Vianoce -tieto najväčšie a najkrajšie
kresťanské sviatky v roku sa slávia v
mnohých krajinách po celom svete.
Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi
spojené, sa líšia od národa k národu a
sú veľmi rozmanité. Na Slovensku sa na
Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už štyri týždne dopredu.
Počas tohto obdobia nazývaného
Advent, ktoré nám v sebe nesie posolstvo očakávania príchodu malého
Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú či pripravujú darčeky pre svojich
blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami. Svoje nezastupiteľné miesto
má adventný veniec, častokrát z čečiny,
ktorý je ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ.
Aj v MŠ Habovka sme si takéto adventné venčeky vyrobili, spolu s adventným
kalendárom. U detí je veľmi obľúbený,
ktorý prináša radosť a iskričky v očkách
každý deň od 1. decembra, kedy si otvoria prvé okienko a nájdu v ňom nejakú tú dobrôtku.
Na Luciu
- jej meno sa spája s pojmom bos-

orka a vyháňanie zlých duchov. Podľa
dávnych legiend sa v noci 13 stretávali všetky strigy. Aj my sme sa doobedu
stretli v Materskej škole, no nemyslíte si
že sme mali nejaký strigôňsky večierok,
my sme sa stretli, aby sme si pripomenuli zvyky, ktoré ľudia vykonávali v tento sviatok. Dievčatá v bielych plachtách s prútenými metličkami a chlapci s krikom, vreskotom a rinčaním s
reťazou, povymetali všetky kúty v materskej škole a vyháňali všetkých zlých
duchov.
Pečenie chleba
Sprístupnenie poznatkov o tom ako
sa rodí chlieb, vyvolalo veľký záujem
u detí. Tak formou zážitkového učenia
sme si chlebík aj upiekli. Pomocníkov
bolo neúrekom, keďže všetci chceli
pomáhať, rozdelili sme si úlohy a spolu s našim maskotom Zvedavkom sme
sa s chuťou pustili do práce. Múku preosiali, zemiačky potreli, kvások dali
vykysnúť. Vymiesili cesto, ktoré sme si
dali do teplej perinky – tak ako kedysi naše starké, aby rýchlejšie kyslo. Po
premiešaní, šup ho na pekárnicu a do
horúcej rúry. Nedočkavý sme boli veru
všetci, hlavne to dlhé čakanie, kedy
nám vychladne. Chlebík nám chutil,
ponúkli sme aj triedu Šikovníčkov.

Čo môžeme deťom ponúknuť ?
Materská škola vychováva a vzdeláva deti od 2 do 6 rokov podľa Školského
vzdelávacieho programu: ,, Zvedavé a
šikovné deti spoznávajú svet“ “. Jeho
súčasťou sú doplnkové aktivity, ktoré
obohacujú pobyt detí v materskej škole
a spríjemňujú im čas strávený s kolektívom materskej školy. O príjemnú atmosféru a prostredie sa starajú štyri
pani učiteľky: Zuzanka Tarajová, Mariannka Lajčinová, Helenka Juráňová a
Janka Ondrošová ktoré sú veľmi tvorivé,
nápadité a spoľahlivé. MŠ Habovka v

šk.roku 2011/2012 navštevuje 42 detí,
v triede Zvedavkov je 22 detí (2 deti
2 ročné) a v triede Šikovníčkov je 20
detí ( 2 deti integrácia –ŠPVVP a OPŠD).
Okrem detí z našej obce, dochádzajú aj
deti z Hút, Zuberca a Malého Borového.
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávanie je dosiahnuť optimálnu perceptuálno - motorickú, kognitívnu a citovo - sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a
na život v spoločnosti. Východiskom je
jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a

začleňovanie do skupiny a kolektívu. V
procese výchovno-vzdelávacom sa podporuje prirodzená detská zvedavosť,
skúmavosť a tvorivosť. Jednou z foriem predprimárneho vzdelávania je
krúžková činnosť, ktorá je na našej
materskej škole pomerne bohatá.
Zameranie materskej školy v
Habovke
*Rozvíjame individuálne možnosti
a schopnosti každého dieťaťa, prostredníctvom tvorivého prostredia materskej školy, bohatého na kultúrno-
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spoločenský
život
zameraný
na
udržiavanie ľudových tradícií a zvykov.
* Rozvíjame talenty v oblasti umeleckej činnosti – DFS Bučníček, tanečnopohybový krúžok, krúžok šikovných rúk,
dramatický krúžok.
* Vedieme deti k záujmu a potrebám
o cudzí jazyk a rozvíjame počítačovú
gramotnosť u detí.
* Dbáme u detí na zdravý životný
štýl zameraný na zdravé stravovania,
dostatok pohybu.
* Rozvíjame u detí enviromentálne
cítenie učíme ich citlivo vnímať krásy
prírody, jej čaro a jedinečnosť.
* Začleňujeme deti do kolektívu so
zdravotným postihom
“Rozvoj škôl“ – a oplatilo sa!
Náš kolektív materskej školy v
Habovke sa zapojil do druhého kola
súťaže „Starostlivosťou o svoj domov
pomáhajte deťom“. Chceme sa Vám

všetkým, ktorí ste boli k nám ústretoví a v súťaži nás podporili, veľmi
pekne poďakovať. S Vašou pomocou
sme zabojovali a oplatilo sa. Získali
sme hodnotnú výhru 10 000 €, ktorú
sme použili na úpravu interiéru, nákup
nového zariadenia, PC, zakúpenie interaktívnej tabule a UP.
Materská škola sa otvára reálnemu
svetu a dáva životný priestor, ktorý je
možný didakticky využiť prostredníctvom informačno-komunikačných technológii a preto sme nesmierne radi, že
sa nám podarilo zabezpečiť interaktívnu tabuľu a počítačovú techniku pre
naše deti, ktoré navštevujú MŠ Habovka. Tvorivý kolektív učiteliek ju tak
všestranne využíva spolu s deťmi.
A čo znamená digitálna a informačná
gramotnosť v praxi:
DETI SI POUŽÍVANÍM INTERAKTÍVNEJ
TABULE KOMPLEXNE ROZVÍJÁJÚ DIG-

ITÁLNU A INFORMAČNÚ GRAMOTNOST, KTORÁ MÁ POZITÍVNY VPLYV NA
ROZVOJ:
- osobnosti a tvorivosti detí, schopnosti komunikovať a kooperovať,
schopnosti vyhľadávať informácie,
schopnosti spracúvať ich a kriticky
analyzovať na elementárnej úrovni,
schopnosti premýšľať a riešiť problémy
POČÍTAČOVÚ GRAMOTNOSŤ CHARAKTERIZUJEME AKO SCHOPNOSŤ:
používať interaktívnu tabuľu
vo výchovno-vzdelávacej činnosti,
pracovať so súbormi údajov, voliť a
pracovať s ikonami obrazovky interaktívnej tabule, vyhľadávať požadovaný
obrázok, presúvať obrázky z galérie,
pracovného listu,
zväčšovať obrázok, presúvať v tabuľke, získavať informácie (pracovať s internetom)
(Zást. riad.ZŠ pre MŠ Habovka)

Cykloturistický oddiel Darmošľap
V sobotu 3. 12. 2011 o 18:00 hod. sa uskutočnilo posedenie turistov v Penzióne Ján. V priateľskej atmosfére sme pospomínali na tohtoročné a naplánovali budúcoročné akcie. Vo voľbách boli zvolení: predsedu oddielu - Vladimír Jurina, podpredseda pre turistiku - Eduard Lajčin, podpredseda pre cyklistiku - Ján Pilár, tajomník - Peter Leginus, zdravotník - Daniela
Kováľová, pokladník - Lucia Klimeková a kronikár Darina Mikušová. Prítomní si mali možnosť vyskúšať vzorky cyklodresov s
potlačou a turistických polokošieľ s výšivkou znaku Darmošľapu. Ak má ešte niekto záujem, v Penzióne Ján sú k nahliadnutiu
a vyskúšaniu vzorky a rôzne veľkosti.

Plánované cyklistické akcie:
6. 5. 2012
3. 6. 2012
22. - 24. 6. 2012
20. - 22. 7. 2012
jeseň 2012

Habovka - Zverovka začiatok cykloturistiky
Okolo Skorušiny - tréning na Pieniny
Habovka - Pieniny - Habovka
Habovka – Chabowka -Habovka
Morava – vínna cesta

20 km
56 km
174 km
134 km
upresní sa

Plánované turistické aktivity:
26. 12. 2011
VI. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu
6.1.2012
Zimný turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu
február 2012
Turisticko – lyžiarsky prechod ku prameňu Blatnej
február 2012
Lyžiarske preteky O majstra Habovky
apríl 2012
Turistický prechod Veľké Borové - Svorad - Prosiecka dolina
august 2012
Sv. omša na Skorušine
september 2012
Turistický pochod HRANICOU KATASTRA
október 2012
Sv. omša pri kaplnke Anjela Strážcu
október 2012
Výstup do sedla Osobitá
Termíny akcií cykloturistického oddielu Darmošľap budú upresnené na internetových stránkach www.habovka.sk a www.
darmoslap.sk vždy niekoľko dní dopredu.

Habovčan - obecný občasník. Vydáva Obecný úrad v Habovke. Povolené Okresným úradom v Dolnom Kubíne pod reg.
číslom 25/96. Zostavili: Peter Leginus, Magdaléna Pilarčíková. Grafické spracovanie: Jozef Svitek.
Tlač: Tlačiareň Kubík, Námestovo. Náklad 350 ks. Neprešlo jazykovou úpravou.
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ŠARKANIÁDA
Dňa 6.11. 2011 sme sa zúčastnili
šarkaniády. Deti si priniesli šarkany,
všetky boli krásne a čo je dôležité,
všetky lietali a vznášali sa v povetrí ako
vtáci. Na chvíľu to nad Borčákom vyzeralo ako v rozprávke, v povetrí lietali

pestrofarebné rozprávkové postavičky
a draci. Ešte aj počasie nám prialo,
krásne svietilo zubaté slniečko, ale
fúkal aj vetrík vďaka ktorému šarkany
lietali vysoko. Akciu sme ukončili
šťastní, že sa nám táto šarkaniáda vy-

darila a každé dieťa dostalo medailu a sladkú odmenu. Prežili sme spolu
krásne popoludnie a tešíme sa spolu na
ďalšie spoločné stretnutia.
(kolektív MŠ Habovka)

Na návšteve v Hustopečích
Cezhraničná
spolupráca
našej
obce Habovka a mestečka Hustopeče
(pri Brne) začala ich návštevou u nás
v Habovke. Vzájomné priateľstvá sa nadviazali medzi deťmi, kolektívom MŠ
Habovka a obecným zastupiteľstvom.
Na pozvanie sme za našu obec vycestovali v septembri do Hustopeče: DFS
Bučníček pod vedením Zuzanky Tarajovej a Janka Ondrošovej, coutry skupina Karolínka a Izabela spolu s pani doktorkou Evkou Brečkovou a mamičkou

Dankou Šiškovou. A čo nás čakalo? Milé
privítanie a bohatý program nielen
v Hustopečích, ale aj v jeho okolí. V utorok sme navštívili Lednicko Valtický
areál - chránené UNESCO, poobede
krytý bazén Karolínka a Bučníček, Izabela bicyklovanie na trase po Hustopeči.
V stredu bola návšteva a prehliadka
gymnázia, materskej školy a základnej školy, tu sme sa stretli s našimi
kamarátkami z tanečnej skupiny
mažoretiek z Hustopeče, ktoré boli

u nás. Potom sme navštívili jaskyňu
Macocha a čakala nás ešte návšteva
mesta Brno. Vo štvrtok dopoludnia
bobová dráha, prechádzka Pálava,
večer spoločné vystúpenie na námestí
Hustopeče, začiatok slávnosti, kde
bola prezentácia Habovky a tradičných
výrobkov a produktov na námestí a vystúpenie našich detí, ktorí zožali veľký
úspech a pochvalu od usporiadateľov.
Určite sme si odniesli pekné zážitky.
(kolektív MŠ Habovka)

