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Príbehy starých fotografií
Už takmer dva roky zbierame staré fotografie Habovky.
Pri sedení nad snímkami z
rokov minulých starší ľudia
radi porozprávajú ako to kedysi
vyzeralo a ako sa žilo. Rozhodli
sme sa, že niektoré príbehy
postupne v Habovčanovi zverejníme. Dnes to nebude celkom
príbeh, ale bude to rozprávanie
o maľbe na strope nášho
farského kostola. Veľa neskôr
narodených nevie o tom, že na
maľbe sú zachytení skutoční
obyvatelia Habovky a Zuberca.
V roku 1951 si akademický maliar Jiři Jelínek z Prahy vybral z
farníkov niekoľko ľudí a zvečnil
ich na strope kostola. Hlavnou

myšlienkou bolo Božské Srdce
a naša farnosť, vtedy ešte
spoločná so Zubercom.
„Mal som vtedy 19 rokov,
stavali sme lešenie v kostole
a maliar ma zavolal, že ma
namaľuje”, hovorí Karol Tekeľ.
„Išiel som si domov obliecť
súkeňáre a stál som tam so
zopnutými rukami, kým ma
namaľoval,” pokračuje. Na
druhý deň, prišiel za mnou kostolník, že sa mu moja podoba
moc nepáči. Presviedčal ma,
aby sme išli za maliarom, že mi
namaľoval málo vlasov, nech mi
ich ešte domaľuje. Vtedy som
mal bohaté kučeravé vlasy, tak
sa mu to nejako nezdalo. Pán

maliar dal všetko doporiadku,
domaľoval ostatných ľudí a
majstrovské dielo bolo na svete.
Karol Tekeľ nám povedal
mená takmer všetkých ľudí z
obrazu. Pán farár Kofrit vychádza z kostola s miništrantami.
Zľava Anna Kurcinová s dcérou
Margitou, jediný Zuberčan pán
Gejdoš a kľačiaci muž Jozef
Lepp. Mládenec v bielej košeli
so zopnutými rukami je Karol
Tekeľ a žena s dievčatkom
na rukách je Magdaléna
Ondrošová rod. Jurinová. Margita Tarajová drží za ruku dcéru
Irenku. Kľačiaca je Klementína
Šróbová rodená Vidiečanová,
žije v Zuberci a má už viac ako

90 rokov. V pravej časti Jozef
Hajdučák, Ján Žák, Jozef Púček,
kľačiaca Anna Jančová rod.
Jandurová a Karolína Jurinová.
Kľačiaci muž v obleku je Jozef
Jurina. Okrem Karola Tekeľa
sme sa popýtali ešte niekoľkých
starších ľudí, ale už si presne
nepamätajú, predsa je to už
takmer 60 rokov odvtedy.
Zaujímavé je, že pózovali
maliarovi vždy iba po jednom,
spolu sa videli až na maľbe. Vo
farskej kronike sa píše, že sa
maľba prerábala kvôli nevyzretému vápnu, opýtaní ľudia
však spomenuli, že ich bolo
moc poznať, tak ich pán Jelínek
musel premaľovávať.
(pl, lm)

Posledné zasadanie
Dňa 16. novembra sa uskutočnilo posledné slávnostné
zastupiteľstvo volebného obdobia 2006 - 2010. Na programe
bolo jeho zhodnotenie, interpelácie poslancov, schválenie jednorázových sociálnych dávok pre ZŤP a ZŤPS, jednorázových
dávok sociálne odkázaným, jednorázových dávok pre rodiny a
deti a jednorázových dávok pre rodiny s postihnutými deťmi.
V bodoch programu boli aj žiadosti a diskusia.
Volebné obdobie 2006 - 2010 podrobne zhodnotil starosta
obce Ján Taraj. Dosť veľa vecí sa podarilo, ale niektoré sme
bohužiaľ nestihli, konštatoval. Medzi hlavné úspechy patrí
pokračovanie na 2. str
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podporenie rozsiahleho a finančne najnáročnejšieho projektu
dokončenie odkanalizovania obce Habovka, dokončenie ROEP,
výmena okien na Kultúrnom dome, rekonštrukcia Základnej školy,
kanalizácia ul. Pod Ubočou, kanalizácia časť ul. Blatná, vybudovanie viacúčelového ihriska pri ZŠ, rekonštrukcia miestneho
rozhlasu a mnohé iné. V rámci kulturnych aktivít je to hlavne monografia obce a podpora kultúrnych podujatí. Na budúci rok nás čaká
realizácia podporeného projektu Regenerácia centrálnej zóny obce
Habovka, konečne sa skrášli okolie Kultúrneho domu a obecného
úradu. Ďalšie dva projekty máme na hodnotení v Krakowe v rámci
slovensko-poľskej spolupráce, prestrešenie kultúrneho domu, zateplenie fasády a prístavba požiarnej zbrojnice ku Kultúrnemu
domu.
Nepodarilo sa nám začať výstavbu v lokalite Zastudená.
Problém je vo vysporiadaní pozemkov pod miestne komunikácie.
Päťdesiatosem vlastníkov už podpísalo zmluvy o odpredaji pozemkov „pod cesty”, zatiaľ nechce podpísať a zároveň brzdí celý proces
pre rôzne príčiny trinásť ľudí. Ostáva nám len dúfať, že sa to
všetko pohne a budúci rok sa začnú prípravné práce, skonštatoval.
Bola podaná aj žiadosť na ministerstvo na vybudovanie vodovodu
a kanalizácie do novej zástavby.
Starosta vyzdvihol spoluprácu s Obecným zastupiteľstvom a
spomenul viaceré úspešné akcie a podporené projekty. Po zhodnotení
predchádzajúceho volebného obdobia, vystúpila predsedníčka
finančnej komisie Oľga Bažíková. Veľmi pozorne a zodpovedne
vypracovanú správu o vyplatení jednorázových sociálnych dávok
pre zdravotne postihnutých , starších ľudí a sociálne slabšie rodiny
predniesla poslancom na schválenie. So správou o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom
roku 2009/2010 vystúpil riaditeľ Základnej školy Juraj Hurťák.
Spomenul viaceré úspechy školy, nedostatky a riešenia. Učiteľky
Mária Jurinová a Adriana Kovalčíková, ktoré stoja za mimoriadne
úspešnými projektami školy, predviedli interaktívny hlasovací sys-

Mária Jurinová a Adriána Kovalčíková prezentovali poslancom
hlasovacie zariadenie.
tém. Je využívaný učiteľmi na rýchle preverenie vedomostí žiakov v
ľubovoľných predmetoch. Vyučujúci žiakom na interaktívnej tabuli
pustí pripravený test s možnosťami. Každý žiak má diaľkový ovládač
s možnosťami, kde si v časovom intervale zvolí možnosť. Systém
na konci vyhodnotí úspešnosť žiakov v jednotlivých testoch. Všetci
sme mali možnosť si ho aj vyskúšať. Testy dopadli celkom dobre
a skonštatovali sme, že žiaci v dnešnej dobe majú veľa možností
oproti predchádzajúcim generáciám.
Všetci spoločne sme si prezreli takmer dokončené nové učebne
v podkroví Základnej školy. Starosta na záver poďakoval všetkým
poslancom, členom komisií a pracovníkom Obecného úradu za
spoluprácu. Na koniec by som azda pripomenul, že informácie o
činnosti Obecného zastupiteľstva, uznesenia a Všeobecne záväzné
nariadenia môžete nájsť aj na našej internetovej stránke www.
habovka.sk v sekcii Samospráva, ktoré priebežne aktualizujeme.
(pl)

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Habovka pre volebné obdobie 2010 - 2014

Celkový počet voličov: 1008

Kandidáti zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 639
Počet odovzdaných obálok: 639
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva: 631
Počet poslancov, ktorí sa mali voliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu
starostu: 636
Percento účasti na voľbách do orgánov samosprávy obce
Habovka: 63,39 %

v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Počet platných hlasov
odovzdaných na funkciu starostu obce:
Ján Taraj, 282 hlasov
Martin Ondrík, 192 hlasov
Bohuslav Pilarčík Ing., 105 hlasov
Pavol Pilarčík, 57 hlasov
Za starostu obce bol zvolený: Ján Taraj, nezávislý kandidát

Peter Leginus, 453 hlasov
Peter Bebej, 369 hlasov
Ján Pilár, 323 hlasov
Eduard Lajčin, 321 hlasov
Ľubomír Makan, 313 hlasov
Alojz Hruboš, 309 hlasov
Martin Ondrík, 296 hlasov
Jozef Kelušiak, 282 hlasov
Ján Štech, Bc., 264 hlasov
Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných
hlasov:
Ivona Pilárová, Bc., 236 hlasov
Alojz Lajčin, JUDr., 234 hlasov
Martin Ondroš, Ing., 225 hlasov
Eduard Pilarčík, 213 hlasov
Pavol Pilarčík, 203 hlasov
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Vážení Habovčania, žijúci doma, alebo v zahraničí, milá mládež, deti.
S blížiacim sa záverom
plynúceho
kalendárneho
roku, ktorého odchod nám
spríjemňujú vianočné sviatky mi dovoľte vám srdečne
priať v tomto adventnom
predvianočnom období.
Všetci si v kolobehu
povinností triedime v hlavách
myšlienky na významné, ale aj
menej významné udalosti, ktoré
sme počas tohto roku zažili.
Snáď sa nájde prevaha tých
pozitívnych dianí, ktoré obohacujú náš život o skúsenosť
a spomienku. Netreba zabúdať
deti na svojich rodičov, starkých,
prastarkých, učiteľov a katechétov, ktorí sa starajú o váš zdravý
rozumový vývoj, ktorý ovplyvní
váš život v kolobehu rýchleho
diania na tejto zemi tak, aby ste
zachytili ten správny životný
trend.
Čas života uteká ako dravá
rieka, preto sa na chvíľku
zastavme všetci. Je tu čas na
zamyslenie sa nad sebou, svojim
najbližším okolím, v rodine,
susedstve a obci. Odpustime
si navzájom svoje previnenia,
ktoré sme buď zámerne alebo
neuvedomujúc si dôsledok
svojho konania urobili. Každý
jeden sme súčasťou obrovského

súkolia.
Cíťme
vzájomnú
spolupatričnosť,
náklonnosť
svojich najbližších, no hlavne
cíťme vôňu domova, ktorá
nás v duchu tradícii zvoláva
k mamám a otcom do rodného
domu. K Vianociam patrí aj
dodržiavanie zvykov našich
predkov. Všetci vieme, že bez
tradícii nie sú Vianoce tými
pravými. Preto v príjemnom
teple domova budú iste znieť
modlitby a vianočné piesne
ako poďakovanie za opätovné
spoločné rodinné stretnutia za
odchádzajúci rok a prosba za
zdravie a pokoj v rodine, ako aj
spomienka na tých, po ktorých
zostalo miesto pri stole prázdne.
Tiché rozhovory pri sviečkach

bez náhlenia, plné potešenia
z prítomnosti najbližších, to
sú nezabudnuteľné zážitky pre
všetkých.
Vianočné sviatky plné porozumenia a spokojnosti majú
zakódované v sebe hlavne tí
starší. Pokoj vianočných sviatkov v skromnosti čo by sa iste
hodilo aj do dnešnej konzumnej
spoločnosti.
Pomoc je ďalší rozmer
vianočných sviatkov, vieme, že
sú medzi nami aj sociálne slabší
občania, ktorí potrebujú pomoc
iných. Som rád, že aspoň malou
troškou môžeme aj my prispieť
z obecného rozpočtu pre viacdetné rodiny, starším a zdravotne
postihnutým spoluobčanom. V

dnešnej dobe si pomoc druhým
cením o to viac, že nie každý
je ochotný a naklonený byť
niekomu dobrým anjelom, no
stále sú ľudia, ktorí majú srdce
na pravom mieste. Vianoce sú
symbol čarovných dní, ktoré
sa prenášajú z generácie na
generáciu, z rodičov na deti, pre
ktoré majú Vianoce a vianočný
stromček osobitné čaro. Darujeme im všetko čo môžeme,
no darujme im hlavne lásku
a šťastný pocit domova.
Na záver dovoľte, aby som
vám všetkým v mene obecného
úradu, poslancov obecného
zastupiteľstva ako aj v mene
svojom
poprial
príjemné
vianočné sviatky, plné porozumenia, pokoja a spokojnosti.
Prežite ich v láske a zdraví.
Do nového roku 2011 vám
želám všetkým hlavne zdravie
a pokoj vo vašich rodinách ducha
trpezlivosti pri každodenných
príjemných či menej príjemných
povinnostiach, nech sa každému
s vás splnia predsavzatia a túžby
podľa vlastného želania.
Ján Taraj

Digitál beží v plnom prúde
Na tých starých „telkách“
to až tak nevidno, ale ak si
kúpite nový televízor s LCD,
alebo plazmovým displejom,
tak veľmi ľahko zistíte rozdiel
medzi digitálnym a analógovým
vysielaním. Aj keď televízny
signál šírený v našej optickej
sieti je na veľmi vysokej úrovni,
predsa rozdiel v kvalite existuje.
Digitálny signál môže byť v klasickom SD, alebo vysokom,
teda HD rozlíšení. Najvyššie je
Full HD. V tomto bola vysielaná
olympiáda a to bol skutočný
zážitok pre oči.
Filmové kanály sa pred-

biehajú a ponúkajú filmy,
športové prenosy a dokumenty
vo vysokom rozlíšení. Vedia,
že divák je stále viac a viac
náročnejší. Tento rok nás ešte
čakajú priame prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji a vo
futbale, takže sa máme na čo
tešiť.
Digitálne prijímače vieme
na skúšku požičať, zákazník
si vyskúša a rozhodne sa či si
digitálny balík zakúpi. Teraz v
„digitále“ vysielame viac ako
60 televíznych kanálov a rádií,
v budúcnosti plánujeme až 100
kanálov najrôznejších žánrov.

Na svoje si prídu všetky vekové
kategórie.
Chcem
ešte
upozorniť
našich zákazníkov na televízny
kanál CS Film, kde sa vysielajú
slovenské a české filmy z čias
minulých. Myslím, že zaujme
nielen pamätníkov, ale aj
mladých ľudí, ktorí obdobie
Československa poznajú iba
z rozprávania.
Na záver by som ešte
spomenul ešte jeden televízny
kanál z digitálneho balíka Fishing and Hunting. V preklade
rybárčenie a poľovanie. Je to
skutočná lahôdka pre mužov.

Reportáže

z

celého

sveta

a to všetko v slovenčine,
alebo češtine. Bližšie informácie
nájdete

na

našej

stránke

www.3omedia.sk.
Na

záver

prajem

veľa

príjemne strávených chvíľ vo
svojich rodinách a pri pozeraní
kvalitných programov.
Váš sprievodca digitálnym
svetom
Ján Pilár
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Celoštátna súťažná prehliadku hudobného folklóru
dospelých usporiadaná pri
príležitosti 100. výročia
narodenia primáša Jozefa
Vidiečana sa uskutočnila 5. a
6. júna.
V sobotu v poobedňajších
hodinách prebiehala súťažná
prehliadka najúspešnejších
folklórnych zoskupení a
sólistov z celého Slovenska. Riaditeľ Oravského
kultúrneho
strediska
Miroslav Žabenský otvoril
podujatie. Vystúpili mužské
a ženské skupiny, speváci, speváčky, sólisti na
rôzne ľudové nájstroje a
multiinštrumentalisti. Všetko
to boli víťazi jednotlivých
krajských kôl.
Ako podotkol moderátor
podujatia
Ľubomír
Jarolím, je to výber toho
najkvalitnejšieho, čo na
Slovensku máme. Takmer
štyri hodiny sa bolo na čo
pozerať a najmä počúvať. Po
skončení súťažnej časti bola
prestávka na občerstvenie
súťažiacich.
Všetci
návštevníci si mali možnosť
prezrieť aj prvú časť výstavy
starých fotografií Habovky,
ktorú sme spolu s Petrom Bebejom prichystali špeciálne
pre túto príležitosť. Najmä
pamätníci si mali pri nich čo

povedať a zaspomínať, ako
sa žilo kedysi.
Večer už bolo všetko
prichystané na večerný
scénický program, v ktorom
sme si zaspomínali na uja
Vidiečana. Príhovorom ho
otvoril starosta Ján Taraj
a moderoval, ako vždy vynikajúco Richard Janoštín.
V krátkych vstupoch sme
na plátno premietali ukážky
z filmov a televíznych programov, kde ujo Vidiečan
vystupoval. Vystúpili naše
folklórne súbory Bučník,
Bučníček, Ženská spevácka
skupina a znovu oživená
Mužská spevácka skupina
z
Habovky.
Perfektne

pripravené
vystúpenia
obecenstvo odmenilo potleskom. Večerný program
sa vydaril nad očakávanie a
môžeme smelo povedať, že
organizačne a dramaturgicky
bolo všetko zvládnuté na
jednotku.
V nedeľu dopoludnia
sa muzikanti so starostom
obce vybrali na cintorín,
položiť kvety na hrob
Jozefa Vidiečana. Ľudová
hudba bratov Klimekovcov
a Trombitáši z ChrenovcaBrusna zahrali niekoľko
skladieb na jeho počesť. Po
krátkej modlitbe spoločne
so žijúcimi príbuznými uja
Vidiečana, začali prípravy na

poobedňajší
galaprogram.
V ňom vystúpili víťazi
jednotlivých súťaží, hostia
z Poľska, naši muzikanti a
mladé hudobnícke nádeje.
Porotcovia na čele s Oľgou
Žabenskou odovzdali ocenenia skupinám a sólistom v
jednotlivých kategóriách.
Víkend plný ľudovej hudby sa podaril nad očakávanie.
Ľudová hudba bratov Klimekovcov zahrala počas jednotlivých vstupov výborne,
na mladých speváckych a
hudobníckych
talentoch
bolo poznať pokrok oproti
minulému roku. Veľká vďaka
všetkým, ktorí sa na úkor
svojho voľného času venujú
folklóru a kultúre. Jedinou
chybičkou krásy podujatia
bola veľmi slabá účasť
domácich návštevníkov. Tak
ako po minulé roky väčšina
Habovčanov zostala sedieť
doma, namiesto toho, aby
podporila podujatia takéhoto
typu. Keby nebolo hostí a
muzikantov, tak by bolo
hľadisko takmer prázdne.
(pl)

5

Vianoce za “socíku”
Keď sme boli ešte malé deti,
v dobe za hlbokého socializmu,
Vianoce vyzerali úplne ináč ako
dnes. V čiernobielom televízore
sme mali dva programy a nevalilo sa z neho toľko reklám na
vianočné darčeky, žiaden Santa
Claus, jednoducho, nič také, ako
to poznáme dnes.
Vo svojej detskej naivite sme
verili, že darčeky nosí Ježiško.
Ani nám nenapadlo, že sa musia
niekde kupovať. V kostole
nám pán farár pripomínal, že
podstata Vianoc nie je len v
tom hmotnom, ale najmä, že si
pripomíname na svet príchod
Vykupiteľa. Akosi nám to v
našich detských mozočkoch
nešlo dokopy, ale na Vianoce
sme sa všetci tešili. Hlavne na

darčeky a na jedinečnú atmosféru.
Snehu bolo toľko, že ho
otec nestíhal odhŕňať a my
sme mali neskutočnú radosť z
postavených snehuliakov. Českí
turisti, ktorí chodili do susedov
nám ukázali ako si postaviť
eskimácky iglu a to bola paráda.
Ale poďme naspäť k Vianociam.
Na Štedrý deň sa tradične
držal pôst až do štedrej večere.
To asi preto, aby sme všetko
zjedli. Začínalo sa tradične
modlitbou, potom prišli na rad
oblátky s medom a po nich
voňavá kapustnica. Hlavné
jedlo bola ryba so šalátom,
alebo zemiakmi a po nich
ešte koláčiky a medovníčky.
Po večeri sme sa pomodlili a

otec išiel odniesť z každého
jedla statku do stajne, aby aj
dobytok vedel, že je Štedrý
deň. S mamou sme išli ku oknu
pozerať Ježiška, kedy konečne
príde k nám. Jasné, že sme ho
nevideli, ale po nekonečných
minútach napätia zvolala mama,
že prišiel. Doslova sme vtrhli ku
vianočnému stromčeku a videli
kopu darčekov zabalených v
rovnakom papieri. Boli to
drobnosti, ale potešili. V dobách
dávno minulých v obchodoch
nebolo dostať toľko hračiek ako
dnes. Aj baliace papiere boli len
biele a modré, možno niekto po
známosti zohnal aj vzorkovaný.
Postupom času nám to nedalo a stále sme hútali nad tým,
ako ten Ježiško k nám prišiel.

Dvere boli predsa zamknuté,
okná zatvorené, pozerali sme
či tam náhodou nie je nejaká
špárka, ale nič, všetko bolo v
poriadku. Až po nejakom čase
nám starší spolužiaci v škole
prezradili, ako je to skutočne s
Vianocami, že darčeky kupujú
rodičia. Boli sme sklamaní, ale
na druhej strane aj radi, že sme
na ďalšie Vianoce mohli robiť
radosť aj my svojim rodičom a
súrodencom.
Vianoce sú predsa o preukazovaní vzájomnej lásky, ľudia by
si mali byť bližší a hlavne nám
nesmie ujsť to najpodstatnejšie,
teda narodenie Božieho dieťaťa,
nášho Vykupiteľa.

Zo života školy
Mikuláš
Aj tento rok si žiaci našej
školy pripomenuli sviatok svätého Mikuláša. Túto úlohu, ako
už tradične, vzali na svoje plecia
deviataci, ktorí v kostýmoch
Mikuláša, čertov a anjelikov
porozdávali žiakom darčeky,
ktoré pre nich pripravili rodičia
v rodičovskej rade. Deti od radosti spievali, recitovali i tancovali. Mikuláš navštívil aj deti v
materskej škole. S rozžiarenými
očami sa pobrali domov.
Ako sme športovali
Habovskí školáci sa pravidelne zúčastňujú športových
podujatí. V septembri sa
v Zuberci konalo okresné kolo
v cezpoľnombehu trojčlenných
družstiev. Družstvo chlapcov
v zložení Filip Hruboš, Juraj
Leginus, Bohuslav Pilarčík
a družstvo dievčat, ktoré tvorili
Petra Vitanovcová, Michaela
Tekeľová, Zuzana Jandurová
obsadili tretie miesto. V októbri
sa futbalisti zúčastnili medzinárodného zápasu v Poľsku
a obsadili druhé miesto.

Ako beží škola
Štvrťrok školského roka
2010/2011 ukončila hodnotiaca
pedagogická rada dňa 23. novembra 2010. V tomto školskom
roku školu navštevuje 179
žiakov. Pri hodnotení výchovy
a vzdelávania riaditeľ školy
Juraj Hurťák udelil na základe
schválenia v pedagogickej rade
23 pochvál žiakom za výborný
prospech a vzorné správanie,
napomenutie za porušovanie
školského poriadku a neplnenie
školských povinností dostalo
sedem žiakov a rodičia siedmich
žiakov dostali upozornenie na
slabý prospech svojich detí.
V ročníkoch 1. - 3. a 5. - 7. sa
vyučuje podľa novej koncepcie
na základe nového školského
zákona. Žiaci v týchto ročníkoch
však nemajú všetky učebnice.
V ostatných ročníkoch teda
vo 4. , 8. a 9. sa vyučuje podľa
jazykového a prírodovedného
variantu. So závermi boli rodičia
oboznámení na plenárnom
rodičovskom združení, na
ktorom si zvolili nových členov
školskej rady a odsúhlasili

výšku rodičovského príspevku.
Plavecký výcvik

sme si to zopakovať zas.

V jeseni tretiaci spolu so
štvrtákmi absolvovali základný
a zdokonaľovací plavecký výcvik. Počas dvoch týždňov žiaci
využili možnosť, aby sa naučili
a zdokonalili v základných
plaveckých štýloch. Na záver
si svoju šikovnosť vyskúšali
v pretekoch.
Roháčske plesá

Sivý vrch
Pekné
jesenné
počasie
využili ôsmaci a deviataci na
poznávaciu túru na Sivý vrch.

V októbri sme sa vybrali na
výlet do Roháčských plesách.
Zo začiatku nám bolo veľmi
zima, no časom začalo svietiť
Slnko. V Opálovom jazere
sme sa pokúšali vyloviť
koruny. Keď sme boli pri
poslednom jazere, bolo celé
zamrznuté, dalo by sa na ňom
aj korčuľovať. Po jazerách
nasledoval vodopád, ktorý bol
zo všetkých najkrajší. Boli
sme celý mokrý, lebo vodopád
striekal na všetky strany. Potom,
keď sme sa vracali z jazier,
sme si v chatke pozreli krásny
film zo života svišťoch. Mali
sme pekný zážitok a chceli by

Janka Klimeková, Sára Pavlová 5. tr.

Slniečko pekne svietilo, len
vietor fúkal až niekedy bol
problém udržať sa na nohách.
Elánu zo začiatku bolo dosť, no
stúpajúcou výškou, sa postupne
vytrácal a nahrádzala ho
únava, našťastie zásoby jedla
v batohoch dodali potrebnú energiu. Z vrcholu bola úžasná
viditeľnosť. Bolo vidieť na
Liptovskú Maru, panorámu
Roháčov, ba dokonca aj našu
školu. Cesta domov ubiehala veľmi rýchlo. Jednoducho
skvelý deň.
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Spoločenská kronika 2010
(do 7. decembra)
Narodili sa:

Marek Taraj, Ema Liová, Marína Makanová, Veronika
Jurinová, Alexej Žák, Mário Chorvatovič, Dávid Lajčin,
Bianka Jurinová, Dávid Jurina, Peter Jandura, Filip Antal,
Karolína Leginusová, Pavol Feriančík
Zomreli:

Kristína Tarajová, Eduard Kovalčík, Štefánia Lajčinová,
Margita Tekeľová
Manželstvo uzavreli:

Miroslav Lajčin - Júlia Vavreková, Dušan Hajdučiak - Mgr.
Miriam Balážiková, Peter Hruboš - Eva Jantačková, Miloš
Juráň - Eva Magerčáková, Peter Hoza - Lenka Habániková,
Ján Pavčo - Mária Žmijáková, Marek Litvák - Miroslava
Šándorová

„Tráboloby“

V tejto rubrike prinášame odpočuté reči od spoluobčanov. Teda,
čo všetko by bolo treba urobiť, ale akosi nie je toho, kto by to
uskutočnil.
„Tráboloby“, aby si ľudia, ktorí chystajú drevo po sebe upratali. Niektoré poľné a lesné cesty vyzerajú ako po veternej smršti.
„Tráboloby“, aby obecné noviny vychádzali častejšie.

Zopár nadšencov, takmer všetko Habovčanov usporiadalo
25. apríla popoludní predstavenie plné humoru, zábavy a spevu.
Hlavnými aktérmi boli dve podarené tetky v podaní Marcely
Katreníkovej a Maji Jantolovej. V rôznych humorných scénkach
vystupovali aj bratia Klimekovci. Zahrali hodnoverne najmä

Zimná Kalokagatia
Počas troch dní od 9. do 11.
februára sa v Spišskej Novej
Vsi – Mlynkoch konala Zimná
Kalokagatia 2010, celoslovenská olympiáda žiakov základných škôl v zimných športoch.
Základnú
školu
Habovka
reprezentovala Natália Pilárová,
ktorá prvý deň v obrovskom
slalome, vo svojej kategórii

obsadila 4. miesto. Druhý deň
v súťaži superobrovského slalomu si svoj výsledok o niečo
zlepšila, umiestnila sa na 3.
mieste. Taktiež svoje dobré
výsledky v zjazdovom lyžovaní
potvrdila aj v Slovenskom
pohári, kde sa v kategórii
starších predžiačok umiestnila
na 11. mieste.

Áaaaaach...

V roku 2010 sme stihli dať
dokopy iba jedno číslo obecných novín Habovčan. Preto sú
v ňom články od jeho začiatku.
Treba povedať, že bol trošku
viac uponáhľaný, bolo viac
práce a teda menej voľného
času. Všetci by sme iste uvítali,
ak by chceli nejakí nadšenci
napísať článok, postreh, alebo
príbeh, aby tak urobili. Budeme

veľmi radi, keď obecné noviny
budú tvoriť viacerí, budú aj
pestrejšie. Myslím, že v obci
máme dosť šikovných ľudí.
Ak sa rozhodnete čosi napísať
pošlite nám to e-mailom na
adresu
habovcan@habovka.
sk. Za celú redakčnú radu
ďakujem a želám Všetko dobré
do Nového roku 2011.

(pl)

rómskych podomových predajcov a zabavili publikum. V ďalších
vstupoch zaspievali mladé speváčky z Habovky a zahrala aj Ľudová
hudba bratov Klimekovcov.
Tešíme sa zase na budúci rok a držíme palce podarenej partii,
aby vymyslela ďalšie humorné gagy.

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: Štúdio F - Teťák, Námestovo. Náklad 352 ks.
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Habovčania zaujali starodávnymi zvykmi

Pečenie
chleba
troma
spôsobmi, moderný tanec, ale i
zábava v minulosti, vyučovanie
po novom, aj s tabuľkami a
trstenicou. Takto vyzeral projekt, s ktorým habovskí školáci
predstavili svetu. V silnej
konkurencii európskych škôl
uspeli a postúpili do celosvetového finále.
Cieľom projektu učiteliek
Márie Jurinovej a Adriany
Kovalčíkovej bolo porovnať
život v minulosti a v súčasnosti.
Deti si pritom vybrané úlohy
neskúšali len teoreticky, ale aj
prakticky. Projekt bol rozdelený
na tri časti. Prvá patrila chlebu.
„Najskôr sme boli v krojoch
v Múzeu oravskej dediny, deti
piekli chlieb tak, ako sa pekával
kedysi. Potom sme piekli pečivo
a chlieb, ba i plietli vianočky v
zubereckej pekárni. A do tretice,
keďže dnes už ľudia majú aj
domáce pekárne, piekli sme
moderne,” povedala Adriana
Kovalčíková.
Deti sa zážitkovému učeniu
veľmi tešili. Už teraz sa tešia
na ďalší projekt, ktorý pre ne
učiteľky pripravia.
V druhej časti sa deti
zabávali a tancovali. Moderné
tance zvládli hneď, v skanzene
ich základné kroky ľudového
tanca naučila Daniela Žuffová.
Deti nielen tancovali, niektoré
z nich hrali aj na hudobných
nástrojoch. Záverečnou časťou
bolo vyučovanie. „Sedeli v

starodávnej škole, báli sa
trstenice, čítali latinsky, písali
na tabuľky.”
Vyhlasovateľom súťaže bola
počítačová spoločnosť, ktorá
takýmto spôsobom vyhľadáva
inovatívnych
učiteľov
a
šikovných žiakov. Projekt
musí obsahovať aj nové prvky
informačno-komunikačných
technológií. Hoci práce boli
na Slovensku zaradzované do
kategórií podľa typu a stupňov
škôl,
Habovčania
zvolili
netradičný postup. Úlohy robili
dve triedy, druháci spolu so
šiestakmi. „Našim zámerom
bolo poukázať, že môže bez
problémov
spolupracovať
prvý s druhým stupňom,”
povedali učiteľky. „Šiestaci boli
radi, že môžu učiť mladších
spolužiakov, mladší ich na
oplátku ochotne počúvali.”
Pri každej aktivite si deti
všetko natáčali na video, nafotili
množstvo záberov. Tie potom
spracúvali do prezentácií, básní,
strihali si videá a vytvárali
vlastný film.
V slovenskom kole porotcovia vybrali habovský projekt
ako druhý najlepší zo všetkých
prihlásených z druhého stupňa
základných škôl. Postúpili
do Berlína, kam s Máriou
Jurinovou vycestovali ďalšie
tri učiteľky z okolia Levíc.
V konkurencii 65 projektov
základných, stredných i rôznych
odborných škôl Oravčanka ani

len nepremýšľala, že by práve
ten ich mohol byť úspešný.
„Boli tam zaujímavé práce.
Technická škola sa prezentovala
robotmi, odevná predviedla
históriu džínsov, baletná balet.
Napokon sa však medzi ôsmimi
najlepšími objavil aj naša, čo
ma veľmi potešilo. Urobili sme
dobre, že sme spolupracovali
s ľuďmi, ktorí rozumejú svojej
práci. Pomohli nám pekári,
správca skanzenu, vedúca
detského folklórneho súboru.
Porotu zaujala aj samostatnosť
žiakov.”
Zo Slovenska postúpili
Habovčania do celosvetového
finale v ďalekej Afrike.
Mária Jurinová navštívila
Kapské mesto.
Do súťaže sa prihlásilo
dvestotisíc projektov, približne
120-tisíc postúpilo do finále.
Okrem Slovenska sa v Kapskom
meste predstavili Brazílčania,
Američania,
Austrálčania,
nechýbali ani zástupcovia Indie
či Japonska.
„Projekt
sme
obhajovali v angličtine,” hovorí
Mária Jurinová. „V porote som
mala Afričana, Brazílčana a

Austrálčana. Každý mal inú
angličtinu, bolo to veľmi
náročné.”
Porotcovia v Afrike hodnotili slovenský projekt pozitívne.
„Páčila sa im spolupráca detí,
ocenili aj pečenie chleba.”
Učiteľka nikdy nezabudne
na návštevu dvoch škôl v Kapskom Meste. Jedna patrila k
bohatším, v druhej sa učili deti z
najchudobnejšej vrstvy.
„Až tam som si uvedomila,
že u nás máme všetko, čo
potrebujeme, že sa máme veľmi
dobre. V chudobných školách
chýba úplne všetko. Deti sedia
na zemi, nemajú knihy, tabule,
knižnice zívajú prázdnotou,
nemajú ani len smetné koše či
uteráky.”
V Egypte má jedna učiteľka
v triede vyše päťdesiat detí.
V niektorých školách v Indii
sú radi, ak majú aspoň jeden
notebook. „Kolegyňa, ktorá
bola so mnou v Afrike, rozdala
deťom na pamiatku pohľadnice.
Nevedeli, čo to je. S napísanými
želaniami nám ich vrátili. Viete
čo si priali? Chýbajúce dvere na
triedu a knihy.”
MY Oravské noviny
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Vianočný príbeh

Prvý deň tohto roku sme
mali možnosť zažiť v našom
farskom kostole divadelné
predstavenie Vianočný príbeh.
Na divadelnom pódiu vystúpilo
takmer dvadsať účinkujúcich z
Habovky pod vedením nášho
pána farára. Výborne zahraté
jednotlivé scénky a perfektne
nacvičené spevy ulahodili očiam
a ušiam všetkých prítomných

divákov. Popri vážnych scénach
sa na prasknutie naplneným kostolom ozval aj hlasitý smiech,
keď vyšiel na scénu bubnujúci rímsky vojak s megafónom,
ktorého hodnoverne zahral Peter
Bebej.
Scenár Vianočného príbehu
bol veľmi pekne spracovaný,
diváci odchádzali z predstavenia
spokojní.

Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa pričinili o krásny
kultúrny zážitok, ale najmä
duchovnému otcovi Jozefovi
Svitekovi. Všetky pesničky,
notu po note, naaranžoval
a spravil perfekný hudobný
podklad. Bez toho by to našim
mladým speváčkam a spevákom
tak dobre „nespievalo”. Veľká
vďaka aj nášmu kostolníkovi

Stanovi Paukovi, ktorý obsluhoval techniku, počítače, mixážny
pult a ďialkové mikrofóny.
Všetko bolo zvládnuté na
jednotku. Takisto aj ostatným,
ktorí pomáhali niekoľkokrát
poskladať a rozobrať divadelné
pódium, kulisárom a všetkým čo
priložili ruku k dielu.
(pl)

Obeť spovedného tajomstva

Pri príležitosti prvého svätého prijímania predstavili v sále
Kultúrneho domu v Habovke
habovskí ochotníci ďalšie divadelné predstavenie s názvom
Obeť spovedného tajomstva.
Pod taktovkou nášho pána farára

sa 23. mája podvečer odohralo v
dvoch dejstvách.
Tak veľa divákov si náš kulturák nepamätá už dávno. Okolo
tristo ľudí si prišlo pozrieť divadelné spracovanie príbehu
kňaza, ktorý dodržal spovedné

tajomstvo aj keď ho to stálo slobodu a česť. Knihu s rovnomenným názvom napísal Jozef
Spillmann a stala sa svetovým
bestsellerom. Veľmi dobre
premyslené scény, výborné
osvetlenie, hudba a nahovorený

komentár nechali obecenstvo
v napätí do poslednej chvíle.
Všetko sa skončilo štastne,
ostáva sa už len poďakovať
účinkujúcim a všetkým, ktorí
pomáhali divadlo pripraviť.
(pl)

