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Spomienková slávnosť dopadla na výbornú

Stopäťdesiate výročie narodenia
Reverenda Andreja Pavču (1863 - 1932)
sme si pripomenuli spomienkovým
podujatím, ktoré sa konalo v nedeľu
dňa 27. októbra 2013 v sále Kultúrneho
domu v Habovke.
V spolupráci s Farským úradom
v Habovke, Oravským kultúrnym
strediskom v Dolnom Kubíne a Maticou
Slovenskou
sa
podarilo
vytvoriť
podujatie na vynikajúcej úrovni.
Najviac zažiarila habovská mládež
zo speváckeho zboru SiNaj. Pesničkami
otvárali a aj ukončovali podujatie. Ich
účinkovanie poznáme zo svätých omší,
ktoré spestrujú svojím vystupovaním. Pod
vedením Adriany Pilarčíkovej sa zdá, že
súbor má pred sebou skvelú budúcnosť
a svojimi hudobno- speváckymi výkonmi
ozdobia ešte nejedno podujatie.
Starosta obce Ján Taraj vo svojom
príhovore privítal hostí a poďakoval sa
všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie
slávnosti.
Andrej Pavčo napísal aj niekoľko
divadelných hier. Časť jednej z nich
s názvom „Jako Štefan zbohatnul

v Amerike“ si nacvičili žiaci našej základnej
školy a úspešne sa s ňou predstavili.
Folklórna skupina Bučník zaspievala
niekoľko pesničiek bez hudobného
doprovodu. Súzvuk ženských a mužských
hlasov najmä pri jednej „Keď sa Slovák
preč do sveta poberal“, zaujal divákov,
čo ocenili aj veľkým potleskom. Pesnička
symbolizovala pocity, ktoré zažili naši
rodáci, keď museli ísť za prácou do
ďalekého sveta. Reverend Andrej Pavčo
za svoj život veľa dokázal a zdôraznil to aj
vo svojej prednesenej štúdii Doc. PaedDr.
Pavol Parenička, CSc., vedecký tajomník
Matice slovenskej v Martine. Kto sa
nezúčastnil tejto jedinečnej slávnosti,
môže si celú prednášku prečítať na štvrtej
strane.
Podujatie
svojím
hudobným
vystúpením
dokrášlili
aj
žiaci
a pedagógovia ZUŠ Nižná pobočka
Habovka. Potvrdili, že vyrastá ďalšia
generácia talentovaných detí z Habovky.
Fotografie
a
videozáznam
zo
Spomienkovej slávnosti nájdete aj na
našej webovej stránke www.habovka.sk.
(pl)

Príhovor starostu
obce
Vážení spoluobčania, vdp. pán farár,
správca našej farnosti, rehoľné sestričky,
učitelia ZŠ s MŠ, milé deti, mládež,
spolupracovníci, kolegyne, kolegovia,
rodáci za hranicami našej vlasti.
Tento decembrový a adventný čas
s dlhými večerami, čas predvianočný,
plný očakávania svetla Vianoc nás núti
zamyslieť sa. Čas neúprosne beží, zastaviť
sa nedá, zastavme sa aspoň my na chvíľku
v zhone dnešného uponáhľaného sveta
a zamyslime sa nad sebou, nad svojimi
starosťami,
trápeniami, nad svojou
rodinou, nad svojim okolím v tomto
adventnom čase. Vianoce sú časom, kde
opäť bude rodina spolu, preto využime
tento čas lásky a pokoja na upokojenie
a zmierenie sa s každým, ktorému som
vedome, možno niekedy aj nechtiac
ukrivdil alebo ublížil. Čas Vianoc nech
je plný pokory a porozumenia v našich
rodinách.
(pokračovanie na strane 2.)
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(pokračovanie z prvej strany)
Pri štedrovečernom stole všetci
spoločne poďakujme za dar života, zato
že sme sa mohli spoločne opäť stretnúť
v rodinnom kruhu v radostnom očakávaní
narodenia nášho Spasiteľa.
Prajem vám všetkým hlavne veľa
zdravia, pokoja a hojného Božského

požehnania, príjemné a zmysluplné
prežitie vianočných sviatkov.
Chcem sa poďakovať všetkým za
pomoc, trpezlivosť a spoluprácu počas
roka 2013. Určite sa podarilo dosť urobiť
vo všetkých oblastiach života, či to boli
investície, kultúrne a športové podujatia,
ako aj utužovanie priateľstva s našimi

družobnými mestami Hustopeče a Lisia
Gora.
Nech život plný porozumenia pokojne
plynie aj
v roku nadchádzajúcom,
do ktorého vám želám len to najlepšie,
nech sa vám splnia všetky vaše túžby
a predsavzatia.
(jt)

Investičné akcie v obci
Skvalitnenie športového zázemia pre
mladých futbalistov TJ Blatná Habovka
Obec Habovka začala stavať šatne pri
futbalovom ihrisku ešte v roku 2009. Práce
postupovali podľa finančných možností
obce. Vedenie obce preto hľadalo
možnosti, ako získať finančné prostriedky
na dostavbu tohto zariadenia aj z iných
zdrojov. Vďaka dotácii z grantového
programu Futbal to je hra z Nadačného
fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii
Pontis získala obec Habovka na projekt
s názvom „Skvalitnenie športového
zázemia pre mladých futbalistov TJ Blatná
Habovka“ financie vo výške 2 985,- €.
Z dotácie zakúpila obec potrebné
vybavenie ako vodovodné a kanalizačné
potrubie, umývadlá, sprchovacie kúty,
toalety, kúpeľňové batérie, elektrické
bojlery ale aj futbalové lopty a siete na
bránky.

Kamerový systém obce Habovka
Z podporného programu MV SR na
zabezpečenie úloh prevencie kriminality
bola obci schválená žiadosť na vybudovanie
kamerového systému. Teraz máme v obci
nainštalovaných päť moderných IP kamier
s vysokým full HD rozlíšením. Kamery sú
umiestnené pri vstupoch do obce, ako aj
na jej dôležitých častiach. Takže celá obec
je monitorovaná záznam je uchovávaný po
dobu určenú zákonom. Celý projekt bol
realizovaný pre bezpečnosť nás všetkých
a je hlavne prevenciou proti kriminalite.
Nový asfaltový koberec na ulici Blatná
Aj táto frekventovaná ulica si už zaslúžila
rekonštrukciu. Keďže sme vedeli, že do
tejto časti pôjde kanalizačný zberač, čakali
sme na zrealizovanie hlavného potrubia
a kanalizačných prípojok, až potom sme
zrekonštruovali časť cesty po celkovom
ukončení zemných prác. Takáto investícia

má zmysel a môže potrvať opäť nejakú
dobu.
Nový chodník pre peších pri lesnom
závode
Podarilo sa nám vybudovať nový
chodník zo zámkovej dlažby pred
lesným závodom. Táto časť bola obzvlášť
nebezpečná pre chodcov najmä v zime
a pre motorové vozidlá pri odbočovaní
na hlavnú cestu. Vďaka ústretovosti
ŠL TANAP-u, na ktorých pozemkoch po
vysporiadaní sa tento chodník mohol
zrealizovať, dnes ho už pri ceste k lekárovi,
či do lekárne môžete využívať.
Predĺženie verejného osvetlenia na
ulici Andreja Pavču a Pod Úbočou
Ku novostavbám obec zabezpečila
lampy verejného osvetlenia.
(jt)

Kanalizácia je vybudovaná a prevádzkyschopná

Zásyp po položení kanalizačného zberača v časti Stodolisko
Hlavným a nosným cieľom pre rok 2013
bolo zrealizovanie podporeného projektu
z fondov EÚ „Kanalizácia obcí Habovka
a Zuberec“. V určených častiach obce sa
vybudovalo 2687 m kanalizačného zberača
a 912 m kanalizačných prípojok ku každému
rodinnému domu, tak aby sa mohla na

kanalizáciu napojiť každá domácnosť.
Tento cieľ sa podarilo naplniť. Práce na
jednotlivých vetvách kanalizácie začali
v apríli 2013 a stavba sa spolu
aj s vyprataním staveniska skončila
v auguste 2013.
Voči projektu má však obec aj záväzky,

že musí byť napojenosť domácností
na úrovni 85%, inak hrozia sankcie zo
strany Európskej únie, prípadne vrátenie
vynaložených finančných prostriedkov.
Dnes môžeme povedať, že všetci
máme vytvorené rovnaké podmienky
na napojenie sa na kanalizačnú sieť a tak
urobiť zadosť nielen sebe, ale aj životnému
prostrediu a hlavne odťažme naše potoky
a spodné vody. Preto by som chcel vyzvať,
aby sa každá domácnosť napojila na
kanalizačnú sieť. Stáva sa ešte aj teraz, že
určití ľudia prečerpávajú do kanalizácie,
alebo vypúšťajú splašky do potoka. To
je neprípustné. Prehnitá žumpa, ktorá
je vypustená do kanalizácie spôsobuje
zápach v ostatných rodinných domoch,
pretože takýto nával splaškov nestačí ČOV
spracovať. Ak títo ľudia budú aj naďalej
porušovať zákon týmto spôsobom, obec
bude musieť v zmysle Všeobene záväzného
nariadenia č. 1/2013 podať podnet na
Obvodný úrad životného prostredia.
Napojením na kanalizáciu všetkých
domácností sa vyhneme spoločne mnohým
nepríjemnostiam. Dbajme na to všetci
a buďme ohľaduplní jeden k druhému.
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V obci sa k 2.12.2013 napojilo na nový
kanalizačný zberač 90 domácností po
uliciach nasledovne:
ulica Stodolisko
49
ulica Blatná		
25
ulica Breh		
6
ulica Pod Brehom
5

ulica E. P. Bárdoša
5
Spolu je to 90 domácností.
Okrem toho sa napojili na už
vybudovaný zberač ďalšie domácnosti:
ulica A. Pavču		
2
ulica pod Úbočou
1
ulica pod Grúňom
1

Doposiaľ
bolo
na
kanalizáciu
napojených 113 domácností. Spolu je teda
podľa údajov napojených na kanalizáciu
207 domácností.
(jt)

Všeobecné záväzné nariadenie obce Habovka

Poslanci obecného zastupiteľstva
na augustovom zasadaní schválili VzN
č. 1/2013 o zabezpečení odvádzania
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
v katastrálnom území obce Habovka
v mieste kde je verejná kanalizácia
vybudovaná.
Účelom VzN je zabezpečenie odvádzania
a čistenia odpadovej vody, ktorá vzniká
v nehnuteľnostiach v katastrálnom území
obce Habovka, prostredníctvom verejnej
kanalizácie v mieste kde je vybudovaná,
spôsobom v súlade so zákonom o VV a VK

VzN ukladá povinnosti vlastníkovi
nehnuteľnosti:
- Zabezpečiť odvádzanie odpadovej
vody prostredníctvom verejnej kanalizácie

v častiach obce, kde je vybudovaná,
- Za tým účelom splniť technické
podmienky
Oravskej
vodárenskej
spoločnosti, a. s., ktorá je prevádzkovateľom
verejnej kanalizácie, týkajúce sa najmä
miesta a spôsobu pripojenia nehnuteľnosti
na verejnú kanalizáciu,
- Uzatvoriť zmluvu o pripojení
a zmluvu o odvádzaní odpadovej vody
s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
Povinnosť neplatí pre vlastníka
nehnuteľnosti, ktorý má vydané povolenie
príslušného orgánu štátnej správy
s dočasnou platnosťou na iný spôsob
nakladania s odpadovými vodami, t.j.
povolenie Obvodného úradu Životného
prostredia v Dolnom Kubíne vydané
na vypúšťanie odpadových vôd do

povrchových alebo podzemných vôd
v súlade s § 17, 37,38 zákona 364 / 2004
Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

a vybudovať inžinierske siete k stavebným
pozemkom.
Pozemky je potrebné pripraviť tak,
aby zodpovedali stavebnému zákonu
o umiestnení stavby. Mám na mysli
odstupové hranice od susedných pozemkov.
V lokalite Zastudená to znamená, aby mali
dostatočnú šírku a dodržali sa odstupové
hranice od vedených inžinierskych
sietí, elektrického, plynového vedenia
a optického kábla. Bude potrebné aj upraviť
mapu obvodu v obidvoch dotknutých
častiach.
Dňa 17. novembra 2013 sa uskutočnilo
ustanovujúce zhromaždenie účastníkov
jednoduchých pozemkových úprav.

Správu predniesol Ing. Pavel Damaška.
Vysvetlil význam a potrebu vykonania
jednoduchých
pozemkových
úprav
(JPÚ) v obci Habovka, kde je vlastníctvo
rozdrobené a stav je značne zložitý.
Realizácia JPÚ je plánovaná do decembra
2014. Prítomní účastníci si zvolili spomedzi
seba členov predstavenstva združenia
účastníkov JPÚ a táto sa bude stretávať
na ďalších zasadnutiach. Bude riešiť
problematiku ohľadom usporiadania
jednotlivých pozemkov.
Všetci spoločne dúfame, že po úpravách
a scelení pozemkov výstavba rodinných
domov bude konečne napredovať.
(jt)

Určenie doby
Obec Habovka
ukladá vlastníkovi
nehnuteľnosti splniť povinnosti v lehote
do 30.11.2013. V prípade nesplnenia
povinnosti vlastníkom nehnuteľnosti
v stanovenom rozsahu a termíne,
prevádzkovateľ
verejnej
kanalizácie
predloží podnet na správne konanie za
porušenie zákona o VV a VK na Obvodný
úrad ŽP v Dolnom Kubíne.
Kompletné znenie VzN nájdete na
www.habovka.sk
(jt)

Jednoduché pozemkové úpravy v lokalitách Zastudená - Lazy

Pozemkové úpravy je to jedna
z posledných možností, ak nie vôbec
posledná, usporiadať a sprístupniť
pozemky
prístupovou
komunikáciou
k budúcim stavebným pozemkom.
Uvedomujeme si, že nálady ľudí sú
rôzne, každý bude chcieť mať svoju pravdu,
ale musíme sa každý podrobiť spoločnému
záujmu. Ten spoločný záujem znie - nové
stavebné pozemky pre mladú generáciu.
Obec doposiaľ vytvorila eminentný
záujem o vytvorenie nových stavebných
lokalít schválením územného plánu
obce a má záujem ďalej pokračovať, tak
aby sa mohli vysporiadať komunikácie
v lokalitách a postupne projektovo pripraviť

Obec na budúci rok plánuje ...

• zrealizovať kanalizáciu v časti
Kubáňovka a Úboč k novopostaveným
rodinným domom
• rozšírenie miestneho rozhlasu na ulici
Kubáňovka
• rekonštrukciu
oporného
múru
a chodníka Ponad komory
• výstavbu
požiarnej
zbrojnice
a zakúpenie nového požiarneho auta
cez projekt cezhraničnej spolupráce
PL/SK Habovka - Czarny Dunajec
• zrealizovať chodník pre peších na
ulici E. P. Bárdoša (Završok), rekonštrukcia
pôvodného
chodníka,
zaúsťenie
odvodňovacích šácht do pôvodnej

kanalizácie dažďovej kanalizácie na
odvedenie vody z komunikácie
• zrealizovať chodník pre peších
a dažďovú kanalizácia na ulici Blatná od
križovatky Klimkovho vŕšku smerom na
Stodolisko
• dokončiť šatne pri futbalovom ihrisku
• rekonštrukciu miestnych komunikácii
a chodníkov pre peších ul. Stodolisko
a ul. Andreja Pavču
Na tieto investície budeme žiadať zdroje
z fondov Eúropskej únie, resp. využijeme
možnosť dotácie v rámci možnosti štátu
alebo vlastné zdroje. Práce vykonáme na
etapy podľa možností rozpočtu obce.
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Budil Slovákov v Amerike
zem do Jágru, kde v maďarskom prostredí
aj maturoval. Potom sa vrátil a študoval
teológiu na banskobystrickom biskupskom
seminári , tretí a štvrtý ročník bohoslovia
absolvoval v ústrednom seminári v Pešti,
tu vykonal aj štátnu skúšku z dogmatiky a
získal titul bakalár. Za kňaza Pavča vysvätil
17. septembra 1886 trnavský biskup Jozef
Boltižár.

150. rokov od narodenia kňaza,
buditeľa a spisovateľa Andreja Pavča.
Medzi
významné
postavy
náboženského, spolkového, kultúrneho a
literárneho života amerických Slovákov na
sklonku 19. a v prvej tretine 20. storočia
sa zaradil reverend Andrej Pavčo, rodák z
Habovky na Orave, od ktorého narodenia
si pripomíname stopäťdesiat rokov.
O tejto pozoruhodnej osobnosti sa doma
na Slovensku temer nič nevie, patrila k tzv.
tabuizovaným témam.
Rodák z Habovky
Andrej Pavčo sa narodil 3. novembra
1863 v Habovke na Orave. Len
mimochodom, v tom istom roku, 4. augusta,
v Turčianskom Svätom Martine založili
na čele s banskobystrickým biskupom
Štefanom Moyzesom Maticu slovenskú,
o ktorej neskôr Pavčo ako publicista vždy
úctivo písal. Pochádzal zo slovenskej
roľníckej rodiny, ktorá – ako bolo a je to v
hornooravských reáliách samozrejmosťou
– prináležala k silne kresťansky, teda
rímskokatolícky založeným. Jeho rodičmi
boli Jozef Pavčo a Katarína, rod. Žáková,
obaja z Habovky. Andrej vyrastal so štyrmi
súrodencami, mal bratov Jána a Jozefa,
sestry Annu a Máriu, pričom všetky krstné
mená detí z rodiny Pavčovcov mali biblické
inšpirácie.
Andrej Pavčo chodil do slovenskej
rímskokatolíckej ľudovej školy v Habovke,
kde si učenlivého a nadaného žiaka všimol
miestny farár František Silvester, ktorý
ho poslal na ďalšie štúdia do Trstenej. V
tomto hornooravskom mestečku dokončil
základnú školu a absolvoval na trstenskom
gymnáziu aj nižšie gymnaziálne triedy.
Vyššie, piatu a šiestu navštevoval na
rímskokatolíckom gymnáziu v Banskej
Bystrici, kde požiadal o prijatie za klerika
banskobystrickej diecézy. Biskup Arnold
Ipolyi-Stummer jeho žiadosti vyhovel a
poslal ho dokončiť gymnázium na Dolnú

Kňazské pôsobenie na Slovensku
Do pastorácie Andrej Pavčo nastúpil
ako kaplán vo Veľkom Poli. Od roku 1887
bol kaplánom u farára Pavla Tomkuliaka v
Detvianskej Hute. Inak Tomkuliak, Pavčov
oravský rodák z Krivej, národne najviac
zapôsobil na jeho povedomie, veď sám
patril medzi popredných slovenských
národných
buditeľov,
náboženských
aktivistov, katolíckych spisovateľov a
publicistov. U Tomkuliaka však Pavčo
dlho nepobudol, lebo vzápätí kaplánoval
v Jánovej Lehote, v Nemeckom (dnes
Nitrianskom) Pravne a potom v mestečku
Handlová. V roku 1892 Pavča inštalovali
za administrátora fary v obci Cach (dnes
Malinová v okrese Prievidza). Jeho
ostatné štyri kňazské stanice boli osídlené
nemeckým obyvateľstvom, čím sa cirkevná
vrchnosť snažila Pavča paralyzovať od
slovenského národa. Napriek tomu
si našiel k Nemcom porozumenie
a napr. spoločnými silami sa im podarilo
počas päťročného Pavčovho kňazského
pôsobenia vybudovať v Cachu nový kostol.
Tridsiaty piaty slovensko-americký
kňaz
Neutešené
národnostné
pomery
v habsburskej monarchii a zvlášť v jej
uhorskej časti, proces násilnej maďarizácie
a s ňou spojenej národnostnej perzekúcie,
ktoré neobišli ani náboženský život
a katolícku cirkev v Uhorsku, to boli hlavné
príčiny, prečo sa Andrej Pavčo z neho
vysťahoval do zámoria v poradí ako tridsiaty
piaty slovenský kňaz. Medzi amerických
Slovákov pricestoval na jar roku 1897,
keď 17. apríla zaujal Farnosť Sv. rodiny
v Scrantone v Pensylvánii, meste, ktoré
bolo sídlom scrantonského biskupstva
a do kňazského úradu ho inštaloval biskup
William O´Hara. V Scrantone, obývanom
prevažne slovenskými vysťahovalcami,
ktorí pracovali ako baníci, dostaval kostol
a faru, zriadil aj nový cintorín. Príkladne
sa staral o katolícku školu, najstaršiu zo
slovenských škôl v Amerike. Neskôr od
1. septembra 1902 bol Pavčo reverendom
vo Farnosti sv. Jána v Pittstone, pričom

počet farníkov sa zvýšil dvaapolkrát. V
rokoch 1915-1918 Pavčo pôsobil vo Farnosti
sv. Jána Nepomuckého vo Freelande a
napokon od roku 1918 spravoval Farnosť
sv. Trojice v pensylvánskom meste
Hazletone, kde postavil nový kostol, faru
a školu. Počet farníkov na jeho poslednom
kňazskom pôsobisku sa zdvojnásobil. Na
Slovensko k rodine do Habovky sa vracal
len príležitostne, navštívil ju napr. roku
1907, ale paradoxne, po roku 1918 už do
starej vlasti neprišiel. Andrej Pavčo zomrel
vo veku nedožitých sedemdesiat rokov 13.
júla 1932 v Hazletone, kde ho aj pochovali.
Literát a náboženský spisovateľ
Andrej Pavčo sa pred slovenskou
verejnosťou doma i v Amerike prezentoval
ako prekladateľ, dramatik, náboženský
spisovateľ a publicista, organizátor
aj mecén spolkového náboženského
života medzi americkými Slovákmi a ich
slovenskými duchovnými.
Literárnej a prekladateľskej práci
sa venoval už na Slovensku, kde začal
prekladať svetoznámy román poľského
spisovateľa Henryka Sienkiewicza Quo
Vadis Domine? z roku 1896 o prvých
kresťanoch a ich prenasledovaní počas
hrôzovlády cisára Nera v antickom
Ríme, ktorého autor roku 1905 dostal
Nobelovu cenu. Napokon výber z tejto
Sienkiewiczovej trilógie poslovenčil, od
roku 1899 ho najprv uverejňoval na
pokračovanie v novinách Slovák v Amerike
a knižne vydal v jednom zväzku pod názvom
Svätý Peter v Ríme roku 1904 v Scrantone.
V slovensko-americkom prostredí sa so
záľubou pustil dol písania dramatických
scénok a divadelných hier, ktoré publikoval
časopisecky v Jednote a v Kalendári
Jednota . Námety čerpal zo života v starej
vlasti, ale predovšetkým amerických
Slovákov (drámy Čo nás Slovákov nivočí,
1911-1912; Oj, vršky, vršky slovenské!; Z
dôb utrpenia; Márnotratný syn, všetky
1915; Jako Štefan zbohatnul v Amerike,
1928; satiry Americkí šviháci, asi 1901;
Newyorská hádačka; Svokruša, obe 1918).
Niektoré Pavčove dramatické scénky mali
náboženskú tematiku (Genovéva, 1914;
Posledná večera, 1917; Pán Ježiš Kristus
vstal z mŕtvych, 1937).
V oblasti náboženskej spisby sa
prezentoval ako pôvodca kázní a homílií, ku
ktorých písaniu ho inšpiroval Andrej Ľudovít
Radlinský, rodák z Dolného Kubína, jedna
z najvýznamnejších postáv slovenského
duchovného a národného života Slovákov
v 19. storočí. Pavčo bol aj autorom

5
početných nábožensky motivovaných
článkov, polemík a úvah, zväčša písaných
populárnou formou listov v časopisoch
Jednota (aj Kalendári Jednota), Bratstvo (aj
jeho redaktor) a Katolícky Sokol. Osobitnú
pozornosť zameral na sociálnu oblasť a
postavenie robotníctva, pričom vychádzal
zo známej encykliky pápeža Leva XIII.
Rerum novarum z roku 1891, ale zároveň
sa ostro vyslovil proti socialistickým
myšlienkam a riešeniam robotníckej otázky.
Písal aj osvetové články so zdravotníckou
tematikou, ktoré publikoval v kalendári
Pútnik svätovojtešský. Z maďarčiny
poslovenčil mravnú čítanku Kazimíra
Riedla Učenie viery a mravov v príkladoch,
ktorú vydal roku 1905 Spolok sv. Vojtecha
a tlačou vyšla v Skalici. Na margo Pavčovej
literárnej činnosti treba poznamenať, že
používal pseudonymy Habovčan a Črchlan
či Črchel, čo má byť údajne názov poľa
s lúkami v hornom habovskom chotári.
Krajanský spolkový pracovník
Ako spolkový aktivista Andrej Pavčo,
blízky priateľ kňazov, národných dejateľov
a krajanských pracovníkov Matúša Jankolu,
Jozefa Murgaša a Františka Vlossáka,
ktorý ho údajne aj pozval do Ameriky (iné
pramene toto pozvanie pripisujú Štefanovi

Furdekovi), zastával úrad duchovného
pensylvánskej Jednoty a pôsobil aj ako
hlavný duchovný celej korporácie Prvej
katolíckej slovenskej Jednoty. V tejto
funkcii sa osobitne sústredil na budovanie
mládežníckych odborov Jednoty, v ktorých
sa združovala mládež od dvanásť do
osemnásť rokov. Dňa 14. januára 1899 sa
v duchu Radlinského odkazu stal
iniciátorom vzniku a hlavným jednateľom
Spolku sv. Vojtecha pre Slovákov
v Amerike, ale napriek obetavej
organizačnej a propagačnej práci sa
mu nepodarilo získať v Novom svete
výraznejšiu členskú základňu. V roku
1903 sa zaslúžil o založenie Pokladnice sv.
Antona na podporu vzdelávania rehoľných
sestier zo sociálne slabších rodín, vykonával
funkciu jej prvého pokladníka, napokon sa
stal spolkovým predsedom. Najvýraznejšie
úspechy Pavčo dosiahol ako spoluiniciátor
myšlienky založenia ženskej kongregácie
sestier sv. Cyrila a Metoda, pre ktorú
spolu s inými kňazmi, osobitne s Matúšom
Jankolom, s ktorým, získali scrantonského
biskupa Michala Habanu. Ten roku 1909
požiadal Sv. stolicu o jej povolenie.
Následne tejto žiadosti vyhovel pápež (sv.)
Pius X. a v Amerike zdarne pôsobiť školská
rehoľa sestier sv. Cyrila a Metoda. Pavčo

bol aj spoluzakladateľom dievčenskej
školy v pensylvánskom Danville. Počas
prvej svetovej vojny sa ako predstaviteľ
Prvej katolíckej slovenskej Jednoty v USA
postavil za rozbitie habsburskej monarchie
a za vznik československého štátu s
autonómiou Slovenska. Po roku 1918
finančnepodporoval Spolok sv. Vojtecha
v Trnave a internát Svoradov v Bratislave.
Pavčov odkaz
V roku 1934 bola v Habovke postavená
školská budova s dvoma triedami a bytom
pre učiteľa, pričom niesla názov Rím. kat.
ľudová škola Andreja Pavču. Stavbu tejto
školy financoval vtedy už nebohý reverend
Pavčo, ktorý sa aj takto snažil podporovať
svojich rodákov. Títo, ale i širšia katolícka
a kultúrna verejnosť na Slovensku
nezabúda na obetavého kňaza, spisovateľa
a náboženského dejateľa Andreja Pavča
ani stopäťdesiat rokov po jeho narodení.
Narodil sa pod matičnou a cyrilometodskou hviezdou, aby ho sprevádzali
na ceste života medzi slovenským ľudom v
ďalekej Amerike.
Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Ako steblo slamy

Pastieri sa vracali z Betlehema, kde
sa boli pokloniť Ježiškovi, narodenému
v maštali. Cestou tam mu niesli za náruč
darov a vracali sa s prázdnymi rukami.
Okrem jedného z nich, mladučkého
pastiera, temer ešte chlapca. Ten
si predsa len niečo z betlehemskej maštale
odniesol. Celú cestu to pevne zvieral
v dlani. Ostatní by si to ani nevšimli, keby sa
ktosi nespýtal: „čo to máš v ruke“? „Steblo

slamy“ odpovedal mladík. „Vzal som si ho
z jasličiek, v ktorých ležalo dieťa“. „Steblo
slamy“, uškŕňali sa pastieri. „Taká smeť!
Zahoď to!“ Mladý pastier rozhodne zavrtel
hlavou. „nezahodím“, namietal „ schovám
si ho. Pre mňa je to znamenie. Pripomína
mi malého Ježiška. Zakaždým keď ho
chytím do ruky, spomeniem si na neho
a na to čo povedali anjeli“.
Na druhý deň si pastieri opäť doberali

mladíka: „čo si urobil s tým steblom?“
Mladík im ho ukázal. „Stále ho nosím pri
sebe“. „Zahoď ho, veď je nanič“. „Nie má
veľkú cenu. Ležal na ňom Boží syn“. „A čo
má byť? Dôležitý je predsa Boží Syn, a nie
kúsok slamy.“
Mýlite sa. Aj slama má veľkú cenu. Na
čom by ležal, keď je taký chudobný? Boží
Syn potreboval trochu slamy. Vzal som si
z toho ponaučenie, že Boh potrebuje aj
obyčajné veci a jednoduchých ľudí. Steblo
bolo pre pastiera stále dôležitejšie. Na
pastve ho držal v ruke, spomínal na slová
anjelov a bol šťastný, že Boh má ľudí tak
rád, že sa stal malým ako oni. Raz mu
však jeden z jeho druhov vytrhol steblo
z ruky a rozhorčene vykríkol: „Daj pokoj už
s tým mizerným steblom! Bolí nás s tých
hlúpostí hlava!“ Nahnevane steblo pokrčil
a zahodil. Mladík pokojne vstal, zdvihol
steblo zo zeme a opatrne ho narovnal.
„Vidíš a ostalo rovnaké ako predtým.
Stále je to steblo slamy. Ani tvoj hnev
s ním nič nezmohol. Zničiť steblo slamy
je istotne ľahké, ale premýšľal si niekedy
o tom, prečo nám Boh poslal malé dieťa,
keď potrebujeme silného ochrancu
a bojovníka. Až raz vyrastie, bude z neho
muž a nič ho nepokazí. Napriek ľudskej
zlobe zostane tým, čím je - Spasiteľom,
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ktorého nám poslal Boh.“
Mladý pastier sa usmial a s iskrou
v očiach pokračoval: „Božia láska sa nedá
zničiť a zahodiť. Aj keď sa zdá krehká
a slabá ako steblo slamy.“
Božia láska k nám prichádza v jeho
Synovi Ježišovi Kristovi. Sv. Ján v evanjeliu
píše: „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať

sa Božími deťmi“. Jn 1;12
Sv. Hieronym povedal: „Aj keby sa Ježiš
/1000x/ tisíc krát narodil v Betleheme,
ale sa nenarodí v tvojom srdci, nebudeš
spasený!“
Prajem všetkým farníkom požehnané
vianočné sviatky, aby každé jedno srdce
a každá rodina prežila radosť a pokoj z Božej

milosti, ktorú nám Božie dieťa darovalo.
A veľmi by som si prial, aby sme aj
občiansky Nový rok privítali ako kresťania,
nie v hriechu, kriku a opilstve, ale v tichosti,
vďačnosti Bohu a modlitbe.
(Správca farnosti )

Sme mladí ...

Keď začínate čítať prvé riadky tohto
textu, určite každý z vás rozmýšľa, o kom
alebo o čom sa tu bude písať a slušnosť
káže predstaviť sa. To práve chceme v tejto
chvíli urobiť.
Vlastne všetci nás veľmi dobre poznáte.
Veď nás mnohí aj hodnotíte. Starí, mladí,
ba aj drobci. Akí sme boli, akí sme, možno
aj akí budeme. Každý máte od nás nejaké,
možno aj veľké očakávania, veľké ambície.
Sme grupa mladých ľudí, ktorým nestačí len
obyčajný štandard. Skupina výnimočných
individualít, ktoré pochopili, že sa dá urobiť
viac, než len žiť svoj život z jedného dňa na
druhý. Že je možné využiť svoj potenciál,
svoj talent a zmeniť alebo aspoň ovplyvniť
dianie okolo seba. Sme mladí, s ktorými
sa stretávate v každodennom farskom,
ale i bežnom živote, ktorých spojili: jedna
viera, jeden Boh, spoločné aktivity a v
prvom rade duchovný otec farnosti Ondrej
Poľančík.
Fungujeme spolu už druhý rok. Za
toto obdobie sme spoločne veľa prežili,
od ťažkých začiatkov, keď chuť spievať
a myšlienka začať s niečím prekonali aj

problémy s nedostatkom členov, nástrojov
či priestorov. Keď sme sa postupne
rozbiehali a okrem piatkových detských
svätých omší sme začali pripravovať aj
iné akcie, keď sa nám podarilo rozšíriť
rady členov aj o menšie deti a vytvoriť
mládežnícky zbor, ktorý poznáte pod
názvom SiNaj a skupinu animátorov, ktorí
počas roka pripravujú rôzne aktivity pre deti
i pre farnosť. S pribúdajúcimi dňami sme
sa formovali aj po umeleckej i osobnostnej
stránke a prostredníctvom mnohých
spoločných zážitkov sme spoznávali jeden
druhého. Naše vzťahy sa upevňovali vo
chvíľach tvrdej driny, ale aj skvelej zábavy.
Postupne rástlo aj množstvo nápadov na
projekty do budúcnosti, no nič z toho, čo
sa nám podarilo zrealizovať, by nebolo
možné bez Božieho požehnania a podpory
zo strany ochotných ľudí našej farnosti.
Od septembra 2012 sme spolu s deťmi
prežili: Deň RADOSTI, filmové popoludnia
na fare, sánkovačky, púť k Panne Márii do
Turzovky, stretká pre deti, túry v Roháčoch,
októbrové aktivity, nácviky zboru,
duchovnú obnovu v ŽDIARI, za ktorú by

sme sa chceli aj touto cestou poďakovať
nášmu duchovnému otcovi Ondrejovi,
ktorý ju pre nás pripravil a zrealizoval.
No medzi náš najväčší a veríme, že veľmi
dobre vydarený projekt patrí Farský
letný tábor, ktorý sa konal v júli 2013.
Témou tábora bolo naše heslo : „Spolu
dokážeme viac!“ Tejto akcie sa zúčastnilo
60 detí a 15 mladých, ktorí tábor pripravili
(Lukáš Belopotočan, Filip Lajčin, Adriána
Pilarčíková, Eva Pilarčíková, Kristína
Jurinová, Pavla Tekeľová, Lenka Tarajová,
Michaela Tekeľová, Lívia Schlengerová,
Matej Pilarčík, Kristína Žmijáková, Mária
Motyčáková, Sr. Stella a Sr. Juliana). Počas
celého týždňa sme spoznávali krásy okolitej
prírody, život v spoločenstve a s Bohom.
Naučili sme sa veľa nových vecí, prežili
krásne chvíle strávené v prírode na túre v
Roháčoch, prekonali svoj strach v nočnej
hre a ukázali bojovnosť a spoluprácu v
stopovačkách i súťažiach. Veríme, že pre
všetky deti a mladých to bol krásny týždeň
plný radosti, zážitkov, nových priateľstiev a
nezabudnuteľných spomienok.
Ale všetko toto krásne by nebolo
zrealizovateľné bez pomoci a ústretovosti
tých, ktorým úprimne ďakujeme: OcÚ
v Habovke a jeho pracovníkom, RPDZuberec, Farskému úradu, rehoľným
sestrám Márii, Juliane a Stelle, rodine
Pavčovej a Hajdučiakovej, ktoré sa
postarali o našich 75 hladných brušiek bez
nároku na honorár, rodičom detí a všetkým
tetuškám z dediny, ktoré nám počas celého
týždňa vypekali. Veríme, že sa nám aj do
budúcna podarí veľa spoločných aktivít.
Preto už práve teraz prosíme o modlitby
za nás mladých a každú posilu i pomoc,
ale i nových horlivých členov. Nech Radosť
Rozdávaním Rastie :)
(Lukáš Belopotočan)

Štvrťrok v našej základnej škole
Hodnotenie vzdelávacích úspechov
našich žiakov za prvý štvrťrok školského
roku 2013/2014 sa uskutočnilo v pondelok
25.11.2013.

Základnú školu v tomto školskom
roku navštevuje 154 žiakov z toho
62 žiakov v primárnom vzdelávaní
a 92
žiakov na nižšom strednom

vzdelávaní. Do školy dochádzajú žiaci z
Habovky, Zuberca, Oravského Bieleho
Potoka a Veľkého a Malého Borového.
Vo vyučovacích predmetoch žiaci sa žiaci
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vzdelávali podľa Školského vzdelávacieho
programu ISCED1 a ISCED2. Za prvý štvrťrok
riaditeľ školy na návrh pedagogickej rady
udelil 28 pochvál za výborný prospech a
vzorné správanie, 4 upozornenia na slabý
prospech a 8 pokarhaní za opakované
nedodržiavanie vnútorného poriadku školy
školského, opakované zabúdanie školských
pomôcok a a domácich úloh ako aj za

nevhodné správanie sa k vyučujúcim.
V tento deň sa
uskutočnilo aj
celoškolské a triedne rodičovské združenie.
Prítomným rodičom sa prihovoril riaditeľ
školy Mgr. Juraj Hurťák, ktorý vo svojom
príhovore zhodnotil predchádzajúci školský
rok. Hosťom rodičovského združenia bol
nadporučík Mgr. Tibor Šándor. Rodičom
zdôraznil ich zodpovednosť za výchovu

svojich detí. Upozornil na nebezpečenstvá
, ktoré ohrozujú deti na sociálnych sieťach
a potrebu kontroly zo strany rodičov, aby
sa predišlo trestnej činnosti maloletých.
Na záver plenárneho združenia rodičia
odhlasovali rodičovský príspevok vo výške
5 EUR na žiaka.
(mp)

Projekt Comenius –Turecko
Cieľom projektu je rozvíjať pochopenie
a uznanie európskych hodnôt : tolerancia,
kultúrne dedičstvo, sociálne začlenenie,
interaktívne vzdelávanie, interkultúrna
komunikácia žiakov a učiteľov. Projekt
je veľmi dobrou príležitosťou pre našich
žiakov a učiteľov ako sa dostať do
kontaktu s inými európskymi krajinami
a ako praktizovať anglický jazyk v reálnych
životných situáciách. Do projektu je
zapojených osem škôl. Francúzsko - dve
školy, Anglicko - dve školy, Nemecko jedna
škola a po jednej škole zo Španielska ,
Poľska a za Slovensko sa zapojila naša
škola. V novembri sa v tureckej Ankare
uskutočnilo prvé stretnutie zástupcov
všetkých zapojených škôl. Za našu školu sa
stretnutia zúčastnili pani učiteľka PaedDr.
Miroslava Mydliarová ako koordinátorka
projektu a za vedenie školy Mgr. Magdaléna
Pilarčíková. Cieľom návštevy bolo zostaviť
presný
harmonogram
jednotlivých
mobilít a rozdelenie úloh, ktoré vyplývajú

Táto
aktivita
patrí
medzi
neodmysliteľné aktivity našej školy.
Žiaci 3. a 4. ročníka začiatkom školského
roka vymenili učebnice za plavky
a s nadšením sa pustili do zdolávania
základov plaveckých štýlov. Prinášame
niektoré postrehy našich žiakov :
Plaváreň
Výcvik sa začal 21.10.2013 do
25.10.2013. Boli tam moji spolužiaci
okrem jednej. Spolužiačka Dominika

z projektu. Tureckí priatelia predstavili
svoju krajinu. Jej históriu, folklór i tradičnú
tureckú kuchyňu. Žiaci si pripravili krásny
kultúrny program, v ktorom ukázali svoju
šikovnosť a nadanie.

V marci naša škola privíta žiakov a
učiteľov z partnerských škôl.
(mp)

Plavecký výcvik
zostala v škole. Boli tam aj o rok mladší
tretiaci. Naučili sme sa plávať žabu, kraula,
znak, prsiarske nohy a prsia. Plávať nás učili
plavčík a plavčíčka. Najviac sa mi páčilo,
keď sme spali na vode. V záverečných
pretekoch, prvé miesta z dievčat vyhrala
Katka Móresová, druhé miesto Laura
Klimeková a tretie ja, Lucia. Z chlapcov
prvé miesto vyhral Kristián Pavčo, druhé
Aďo Triebeľ a tretie Daniel Klimek. Som
rada, že viem plávať, lebo sa neutopím.
Lucia Šišková 4.tr.

Plavecký výcvik
Náš plavecký výcvik sa začal 21.10.2013.
všetci sa veľmi tešili. My, teda 4.A sme
podaktorí už vedeli plávať. Neboli sme tam
však iba my. Bola tam aj 3.A. oni sa však
možno tešili viac, lebo tam boli prvýkrát.
Plávanie je niekedy veľmi zábavné. Učili
sme sa rôzne cviky, ako napr. kraula,
plávanie na chrbte a prsiacke nohy. Po
plaveckom výcviku sme vždy išli do bufetu.
Plavecký výcvik sa skončil 8.11.2013.
Timea Klimeková 4.tr.

MORAVSKO - ORAVSKÉ SLÁVNOSTI

Obec Habovka poriadala dňa
23.8.2013 spolu s mestom Hustopeče
u Brna, kultúrno-spoločenský program
na parkovisku pred Obecným úradom
v Habovke, kde vystúpili mažoretky z
mesta Hustopeče, ktoré sa pripravovali
na majstrovstvá sveta vo svojej
kategórii. Spolu s nimi sa na javisku
predstavili aj tanečné skupiny Izabela a
Karolínka.

Naši priatelia z Moravy nám ponúkli
ich hustopečské mandle, rôzne druhy
kvalitných vín z ich oblasti a nechýbalo ani
tradičné „moravské uzené“. Místostarosta
mesta Hustopeče Libor Sadílek vynikajúco
a pútavo odmoderoval celé podujatie.
Spolu s miestnymi vinármi, počas tohoto
pekného
augustového
popoludnia
divákom vysvetľovali rozdiely medzi vínami
a výrobou jednotlivých druhov. Pre divákov

to bolo veľmi zaujímavé. Mali možnosť
ochutnať rôzne vína aj s odborným
výkladom. Mažoretky z Hustopeče
a naše tanečné skupiny Izabela a Karolínka
boli vynikajúce, bolo sa skutočne na čo
pozerať. Akcia sa vydarila a dúfajme, že
takýchto partnerských podujatí s nasim
družobným mestom bude ešte mnoho.
(pl)
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... aj toto sme spolu zažili v materskej škole ...
Našu materskú školu reprezentovali
Sofia Jurinová, Timka Klimeková, Sonička
Kelušiaková a Maťko Taraj, ktorý získal
3.miesto v III. Kategórii – spev detí s
hudobným doprovodom. Každý súťažiaci
dostal keramického vtáčika, pamätný list
a sladkú odmenu. Poďakovanie patrí OcÚ
za odmeny pre účastníkov, vedeniu ZŠ za
spoluprácu a hlavne všetkým speváčikom
za nádherný spev, ktorý príjemne pohladil
po duši ale i p.učiteľkám ktoré v spolupráci s
rodičmi deti pripravili. Podujatie zanechalo
vo všetkých nás hlboký neopísateľný
zážitok.

Naša materská škola v Habovke
poskytuje
celodennú
starostlivosť
deťom vo veku od 2-6 rokov. Víziou
našej materskej školy je vytvárať cesty
k poznaniu sveta, priateľstva, vzájomnej
tolerancie. Hlavným cieľom je prebudiť
túžbu
po
nových
vedomostiach,
rozvíjať tvorivosť a fantáziu, učiť deti
samostatnosti, postupne pripravovať na
školské povinnosti, podporovať ich zdravé
sebavedomie a istotu.Ktosi múdry raz
povedal, že „deti si nikdy nebudú pamätať
drahé veci, ktorými ste ich obdarovali,
ale spomenú si na city, ktorými ste ich
zahrnuli“. Preto celé naše snaženie vedie
k tomu, aby si deti z našej materskej
školy odniesli do svojho dospeláckeho
života aj kus lásky z predškolského
prostredia. V tomto kalendárnom roku
naše deti z tried Zvedavkov a Šikovníčkov
spolu s p. učiteľkami ale aj rodičmi, zažili
veľa prekrásnych chvíľ pri rôznorodých
aktivitách, podujatiach a činnostiach.
Aspoň niektoré Vám touto cestou chceme
priblížiť.
SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS
V našej materskej škole sa uskutočnil
,,SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS do 1.ročníka“ ZŠ
v Habovke v mesiaci január. Veríme, že pre
naše deti to bol nazabudnuteľný zážitok.
Začalo sa to v materskej škole, kde deti v
skupinovej práci ukázali svojom rodičom, čo
všetko už dokážu. Potom dobre naladení,
ale aj s tlčúcom srdiečkom sa vybrali
do školy, kde ich prvácka pani učiteľka
zapísala. Zápis prebiehal v dôstojných a
príjemných podmienkach. Predškoláci si
vyskúšali ako sa sedí v školských laviciach,

nakreslili obrázok a neodišli naprázdno.
Dostali darček, ktorému sa potešili
a veríme, že sa tešia aj do školy.
DETSKÝ KARNEVAL
Čo sa to dnes stalo s detičkami v našej
materskej škole? Všetky sa premenili
akoby šibnutím čarovného prútika na
princezné, víly, motýliky, lienky, šaškov,
princov, spidermanov, batmanov, pirátov,
šerifov a rôzne zvieratká. Iste ste to už
uhádli, to preto, lebo sme mali v materskej
škole ,,DETSKÝ KARNEVAL“. A tak sme sa
v maskách od rána do poobedia hrali,
tancovali, súťažili, zabávali a hostili,
lebo nám bolo všetkým veselo a dobre.
Námahu rodičov pri chystaní masiek určite
vynahradila radosť v detských očiach
Ďakujeme všetkým rodičom za prípravu
krásnych karnevalových masiek . Už teraz
sa tešíme na ďalší karneval.
HVIEZDIČKA
Ako každý rok sme sa zúčastnili okresnej
súťaže v prednese poézie a prózy v Trstenej,
pod názvom ,,HVIEZDIČKA“. Našu materskú
šlolu reprezentoval Mariánko Jurina
v prednese poézie s básňou Môj macík.
ORAVSKÝ SPEVÁČIK
Materská škola zorganizovala už 14.
ročník súťažnej prehliadky v speve ľudových
piesní materských škôl okresu Tvrdošín pod
názvom ,,ORAVSKÝ SPEVÁČIK“. Prihlásilo
sa rekordných 32 malých talentovaných
speváčikov zo 17 MŠ, čo svedčí o veľkom
záujme o toto podujatie organizované
našim kolektívom, ale i naplnenie poslania
podujatia: ,,Prehlbovať lásku k ľudovej
piesni, prostredníctvom tých najmenších“.

PREDŠKOLSKÝ TROJBOJ
Starosti deduška Večerníčka, takýmto
názvom sa niesla súťaž ,,PREDŠKOLSKÝ
TROJBOJ“, ktorej sa zúčastnili aj naše
predškoláčky Tatianka Tarajová, Tatianka
Kubošová a Majka Šveláňová. Súťaž
prebiehala v ZŠ s MŠ Čimhová. Súťažili
trojčlenné
družstvá
predškolákov
z materských škôl okresu Tvrdošín. Úlohou
detí bolo pomôcť chorému deduškovi
Večerníčkovi opraviť domček, zhotoviť
krytinu na strechu, vybrať pre deduška
liečivé bylinky a pomenovať ich. Dievčatá
sa vrátili unavené, ale plné zážitkov.
Spoločné výlety
Blížil sa koniec školského roka a trieda
Šikovníčkov sa tešila na spoločné výlety.
Navštívili farmu Húšť v Dlhej nad Oravou.
Cestovali autobusom a vlakom. Najviac
ich zaujala samotná jazda na koníkoch.
Tiež absolvovali exkurziu na RPD Zuberec,
kde mali možnosť vidieť ako v skutočnosti
vyzerajú ovečky, čím sa živia, kde bývajú.
Ujo Kuchtiak im porozprával aký osoh majú
z týchto ovečiek a deti ho taktiež správne
dopĺňali. Aj výlet do prírodnej rezervácie
Obora v O.B.Potoku bol zážitkom pre deti,
lebo zas mali možnosť vidieť z blízkosti život
lesných zvierat. Okrem diviakov pozorovali
bystrý potôčik Studená, pohrali sa s jeho
vlnkami, po ktorých poslali spoločnú loďku
priateľstva.
ŠARKANIÁDA
V našej materskej škole sa v jeden
októbrový deň niesol v znamení šarkanov.
Aj počasie nám prialo a vietor sa pekne
opieral do šarkanov, ktorých si mnohé deti
priniesli z domu. Spoločne s deťmi a ich
rodičmi sme mohli zahájiť ,,ŠARKANIÁDU“
. A bolo nám všetkým veselo, každý sa
snažil dostať svojho šarkana čo najvyššie,
no nevadilo, keď sa to niektorým na prvý
raz nepodarilo. Všetci účastníci dostali
medailu a sladkú odmenu a odniesli si
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pekný zážitok , dobrý pocit zo spoločného
stráveného odpoludnia s deťmi.
V materskej škole sme vyhodnotili
šarkanov, ktoré si deti vytvorili spolu
s rodičmi, boli tiež vytavené v areáli
materskej školy a odmena bola Pochvalný
list, za tvorivosť a nápaditosť.
PEČENIE MEDOVNÍČKOV
Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše
mamičky, aj my sme sa pustili do pečenia
medovníčkov spolu s pozvanými starými
mamkami, babkami - Cilka Pavlová, Mária
Vitanovcová, Filka Jantoľáková, Gitka
Tekeľová, Magda Kurcinová a mamičky
Janka Feriančíková, Ľudmilka Pilarčíková,
Martuška Jantačková, Silvia Jantoľáková,
Ivetka Vitanovcová. Každý rok sa na túto
činnosť deti veľmi tešia. Staré mamky
deťom porozprávali o prichádzajúcich
sviatkoch i o pečení medovníkov. Mohli
sme sa teda pustiť do roboty. Cesto sme
si vyvaľkali a deti už s radosťou vykrajovali
medovníkové figúrky. Upečené medovníky
sme si na koniec vyzdobili farebnými
ozdôbkami a farbičkami. Všetky deti
vyrábali medovníky s veľkou láskou a vložili
do nich kus svojho srdiečka, lebo vedeli že
ich podarujú svojim najbližším.
Mikulášska besiedka
K
predvianočným
zvyklostiam
neodmysliteľne patrí príchod Mikuláša
spojený s rozsvietením vianočného
stromčeka a rozdávaním rôznych dobrôt
hlavne tým najmenším. Aj tento rok sa na
príchod Mikuláša tešili všetky deti z našej
materskej školy, no nielen tie ale aj tie deti,

ktoré ešte nenavštevujú
našu materskú školu. Zišlo sa
nás veru neúrekom, školská
jedáleň ľudovo povedané
„praskala vo šíkoch“. Deti
spolu s p. učiteľkami pripravili
prekrásny, veľmi nápaditý
priebeh
,,Mikulášskej
besiedky“. Predstavili sa
peknými piesňami, básňami,
zažíňali
lampášikmi
stromčeky, zatancovali rôzne
tančeky a tiež sa predstavili
ľudovým pásmom. Naladení
predvianočnou atmosférou
v očakávaní najkrajších
sviatkov Vianoc sme si všetci
spolu zaspievali vianočnú
pieseň za doprovodu ľudovej
hudby zo ZUŠ. Mikuláš
všetky deti odmenil veľkým
potleskom a rozdal im
darčeky. Blížiace sa Vianoce
prebudili v nás tú známu
vianočnú eufóriu, keď sa
všetci snažíme byť k sebe
o čosi lepší, milší a láskavejší
a tak nech nám to svetielko, ktoré nám
v srdiečkach rozsvietili naše deti vydrží aj
po celý budúci rok.
Každoročne sa snažíme aj takouto
formou
upevňovať
vzťahy
medzi
rodičmi, deťmi a materskou školou. Táto
,,Mikulášska besiedka“ sa nám vydarila,
o čom svedčia aj reakcie rodičov a veríme,
že na tento skvelý deň budeme ešte dlho
spomínať.

O tom, že naše deti sú kreatívne
vo výtvarných prácach svedčí ďalšie
ocenenie (už tretie). Zapojili sme sa do
súťaže Schauma škôlkám a práca od Sofie
Jurinovej a Petrušky Moresovej, bola
ocenená – ročné predplatné časopisu
Včielka. Ešte raz srdečne blahoželáme.
(kolektív MŠ)

Vystúpenie súboru Bučníček
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Vidiečanova Habovka

V dňoch 12. - 13. októbra 2013 už
podujatie napísalo svoju dvadsiatu
tretiu kapitolu. Pätnásť rokov ako Staré
nôty mladých strún, posledných osem
ako Vidiečanova Habovka.
Koná sa každoročne na počesť
muzikanta, nášho rodáka, uja Vidiečana,
Takmer rok príprav a plánovania
nevyšiel nazmar. Nádherné letné počasie,
necelá stovka súťažiacich a povzbudzujúci
diváci lemujúci trať vytvorili pre prvý ročník
cyklistického podujatia ideálne podmienky.
Sobotňajšie
triatlonové
preteky
ORAVAMAN v nedeľu 21.7.2013 vyplnila
Podroháčska časovka. Bola určená nielen
pre profesionálnych, ale aj rekreačných
športovcov a najmä pre mládež. Trať
časovky mala niečo cez 14 kilometrov
a viedla z Habovky, na začiatok Zuberca
smerom na Oravice, pri horárni otočka
a po tej istej trase naspäť. Štart pri
Základnej škole v Habovke poskytoval
vhodný priestor pre súťažiacich a viac ako
30 - členný organizačný tím. Cieľ bol pri
kultúrnom dome, kde stála tribúna a stánky
s občerstvením. Pred vyhlásením výsledkov
naše cyklistky uskutočnili záverečnú „retro“
jazdu na starých bicykloch. Súťažiace,
ktoré sa ešte pred hodinkou preháňali na
karbonových bicykloch v obtiahnutých
cyklodresoch, sa zmenili na nepoznanie.
Na hlavách šatky, oblečené v krojoch a
na vari päťdesiatročných bicykloch prešli
za povzbudzovania divákmi Habovku a
Zuberec. Zožali veľký úspech a dúfajme, že
o rok sa ich pripojí viac.
Riaditeľ pretekov Ján Pilár spolu

Jeden z víťazov, folklórny súbor Raslavičan
kde si pripomíname nevšednosť jeho
svojrázneho
umeleckého
prejavu.
Sme radi, že napriek dnešnému svetu
zaplaveného modernými technológiami
a rôznymi hudobnými prúdmi robíme
podujatie, kde sa jednotlivci či
skupiny prezentujú ľudovou hudbou.

Podroháčska časovka

s hlavným rozhodcom Mariánom Vasekom
vyhlásili výsledky. V celkovo dvanástich
kategóriách stálo na „bedni“ viac ako
tridsať pretekárov. Absolútnym víťazom
sa stal Milan Rusina z R-BIKE Dolný Kubín
s fantastickým časom 23 minút.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
realizácii tohoto športového sviatku.

V Habovke sa stretáva to najlepšie z celého
Slovenska, teda výbery z krajských súťaží.
Prvý deň poobede bola súťažná
prehliadka. Najskôr pred porotu vystúpili
sólisti speváci a ľudové hudby, po nich
v druhom bloku spevácke skupiny
a sólisti inštrumentalisti. Vystupovali
bez mikrofónov, aby boli podmienky pre
všetkých rovnaké.
Poďakovanie patrí všetkým domácim
organizátorom, Oravskému kultúrnemu
stredisku v Dolnom Kubíne pod vedením
PhDr. Miroslava Žabenského, Žilinskému
samosprávnemu
kraju,
Ministerstvu
kultúry SR, Národnému osvetovému centru
v Bratislave za podporu a pomoc pri celkovej
organizácii podujatia. Vďaka aj domácim
folklórnym skupinám Bučník , Bučníček,
ako aj žiakom ZUŠ v Habovke. Sme radi, že
sa aj v našej obci zachováva ľudová kultúra
a pevne dúfame, že bude mať v budúcnosti
svojich daľších nasledovníkov. Ceníme si aj
ochotu vedúcich súborov a jednotlivých
členov účinkovať v rámci svojho voľného
času a takto zachovávať ľudové tradície v
našej obci.
(jt, pl)

Hlavne pri regulácii dopravy bola pomoc
nevyhnutná.
Týmto vás všetkých, či súťažiach,
divákov alebo ako pomocníkov pri
organizácii pozývame na druhý ročník
Podroháčskej časovky, ktorá sa uskutoční
6. júla 2014. Máme už pripravené nejaké
novinky, takže sa máte na čo tešiť.
(pl)

Vyhodnotenie víťazov Podroháčskej časovky
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Futbalisti TJ Blatná Habovka v roku 2013

Žiacke družstvá účinkovali v ročníku
2012/2013 v II. lige skupine SEVER.
Pre ročník 2013/2014 boli prihlásení
do I. triedy Oravskej futbalovej súťaže, no
nakoľko je toho času slabá demografická
krivka rastu počtu detí-chlapcov a týka sa
to aj našej obce, boli sme nútení chlapcovžiakov zo súťaže odhlásiť. Nie však na
dlho, už v novej sezóne budú i mladší
žiaci a prípravkári účinkovať v okresných
súťažiach. Teraz sa pripravujú pod vedením
trénera Petra Jurinu, ktorý chce s chlapcami
ďalej reprezentovať obec.
Dospelí a dorastenci futbalisti pôsobia v
I. a II. triede oravskej súťaže, so striedavými
úspechmi, vytvára sa dobrý kolektív, no
každý si musí uvedomiť, že bez tréningu sa
nedá hrať o prvé miesta ani v druhej triede
okresného preboru.

Chlapci majú a mali možnosť trénovať,
podujal sa na to náš rodák Karol Hrnčiar,
ktorý tu chodí na tréningy každý štvrtok,
futbalisti budú mať aj zimnú prípravu,
takže záleží na každom jednotlivcovi, ako sa
ku svojmu ja postaví, či chce alebo nechce
zvyšovať svoje futbalové majstrovstvo,
či chce športovať a dobre reprezentovať
obec.
Toto si musí vyriešiť kolektív jednotlivých
futbalových družstiev, tak aby družstvá
mohli postúpiť do vyšších súťaží.resp.
dobre reprezentovať obec. Podmienky
na to majú, len ich treba využívať. Ak
chce niekto robiť šport nemôže to robiť
živelne, musí k tomu prispôsobiť a skĺbiť
mnoho aspektov. Všetko je to o kolektíve
a jednotlivcovi.
Táto činnosť je v chcení, nie je to

nikomu prikázané, ale na druhej strane to,
čo je začaté, treba v tom pokračovať a nájsť
pokračovateľov. Bola by obrovská škoda,
keby sa zdevastovalo to čo je vybudované
a nielen budovy, športoviská, ale aj
myslenie mladých ľudí.
Aj športovou činnosťou treba dokázať
hrdosť svojho rodiska a bydliska. Tu by
som chcel apelovať na rodičov, žiakov
a mládeže, aby vedeli kde svoje deti majú,
nech využívajú možnosti kolektívneho
alebo individuálneho športovania tak, aby
sa nemuseli riešiť problémy alkoholizmu a
iných neduhov už v ranom veku, keď sa deti
túlajú po hocijakých chatách, či prírodných
kútikoch, týka sa to hlavne žiakov vyšších
ročníkov ZŠ.
(František Hruboš)

Soňa reprezentuje Habovku v žilinskom spolku

Soňa Pilárová v cieli pretekov Slovenského pohára
Cykloturistický oddiel Darmošľap a obec
Habovka majú zastúpenie aj v Slovenskom

prvú sezónu v Cyklistickom spolku Žilina,
ktorý má najlepšie výsledky v súťažiach
na Slovensku. V tomto klube začínal
svoju kariéru aj Peter Sagan. Sezónu
začala na horskom bicykli, na ktorom
absolvovala niekoľko pretekov. Ďalšie
preteky boli už na cestných bicykloch.
Zúčastnila sa celkovo 11 z 23 pretekov po
celom Slovensku. Nazbierala 93 bodov
a umiestnila sa na 12 mieste z 29
pretekárov, v spoločnej kategórii dievčat aj
chlapcov. Počas polovičnej sezóny najazdila
2200 kilometrov. Teraz pokračuje v zimnej
príprave na ďalšiu sezónu, kde bude vo
vyššej kategórii ,,kadeti“ na ktorú sa veľmi
teší.
Preteky v Slovenskom pohári sú dosť
finančne a časovo náročné. Podporme
niečo, čo má budúcnosť a čo je tu
jedinečné.
Do ďalšej sezóny jej prajeme veľa šťastia
a ďalšie kilometre najazdené bez zranení.
(jp)

pohári mládeže.
Soňa Pilárová (14) odjazdila svoju

Pozvánky

• Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva na VIII. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu. Zraz účastníkov je vo štvrtok 26.12.2013
o 9:30 hod. v Kobyľom potoku.
• Dňa 29.12.2013 o 17.00 hod. sa v Kultúrnom dome v Habovke uskutoční koncert domácich kapiel a ich hostí - Vianočná Stará
cesta. Vystúpia: SiNaj, B7 - Bažíkovci, ĽH KLIMEKOVCI, Individuals, SOVOS, Chlapci spod Kýčery a SĽZA 2. Srdečne všetkých
pozývame. Vstupné dobrovoľné.
• Turistický oddiel Darmošľap pozýva dňa 6.1.2014 na už tradičný zimný turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu na Lány.
Stretnutie účastníkov je o 11:30 hod. v Kobyľom potoku. Túra je vhodná aj pre deti. Každý nech si okrem slaniny alebo klobásy na
opekanie vezme aj suché polienko.
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Štatistika k 12.12. 2013
Narodení:
Michal Katreník
Liliana Hrubošová
Lukáš Klimek
Adam Leginus
Natália Kurátorová
Martin Tunák
Soňa Pavlová
Teo Hajdučiak
Daniela Bažíková
Sára Pilarčíková
Michaela Sojčáková
Ema Kohárová
Ivana Hrubošová
Leonard Gužiňák

Kaplnka Anjela Strážcu po tohtoročnej rekonštrukcii

Turistika a cyklistika má stále viac priaznivcov

Cykloturistický oddiel Darmošľap
ukončuje starú sezónu a začína novú
už tradične začiatkom decembra pri
priateľskom posedení v Penzióne Ján.
Nebolo tomu inak ani tento rok. Pri
dobrom občerstvení sme si zaspomínali
na nezabudnuteľné chvíle počas
akcií, ktorých bolo aj tento rok hojne.
Nechýbalo ani tradičné premietanie
fotografií zo všetkých zorganizovaných
podujatí.
Už tradične rok začíname trojkráľovou
túrou ku kaplnke Anjela Strážcu. Tento
rok dosť husto snežilo, ale napriek tomu
sa nám podarilo naklásť oheň a opiecť
slaninku, klobásu, čo si kto priniesol.
Vo februári sme sa vybrali ku prameňu
Blatnej, snehu bolo dostatočne, tak sa
väčšina zúčastnených vybrala na bežkách.
Niečo cez 14 kilometrov, za stáleho
sneženia, sme prešli úspešne a občerstvili
sa po akcii pripravenou kapustnicou.
Tohtoročná zima nám prichystala veľmi
dobré podmienky na bežecké lyžovanie.
Trate boli upravené ratrakom od Habovky
cez Medzi bory až ku Múzeu oravskej
dediny. Odtiaľ sa dalo pokračovať aj na
Zverovku, či ďalej na Ťatliakovu chatu.
Cyklosezónu sme odštartovali v apríli

prijatím pozvania na Neusiedlersee
radmarathon do rakúskej dedinky
Mörbisch. Spolu s cyklistami zo
Zuberca sme zvládli 126 km trať okolo
Neziderského jazera celkom v pohode.
Krásne zorganizované podujatie, viac ako
tisíc cyklistov a super atmosféra v nás
zanechali len tie najlepšie dojmy.
Začiatkom mája sa Darmošľapáci
vybrali na turistický prechod Veľké Borové
- Prosiecka dolina – Kvačianska dolina.
Túra týmito krásnymi dolinami je vždy
očarujúca a spolu s ochutnávkou piva
v domácom pivovare u Brontvaja s dobrou
partiou nezabudnuteľná.
V júni sme sa s cyklistami zo Zuberca
úspešne
zúčastnili
cyklomaratónu
Bratislava - Jasná v dĺžke 315 km.
S dlhoročnými priateľmi z Bánoviec nad
Bebravou už tradičnej akcie, so štartom
a cieľom v Habovke, Le Tour de Tatry 212
km.
Turistiky a cyklistiky sme si dopriali
tento rok hojne. Veľmi nás teší narastajúci
záujem. Na Darmošľapom organizovaných
akciách sa objavuje stále viac a viac
domácich, či hostí. Nech nám to vydrží
aj v budúcom roku 2014.
(pl)

Sobáše:
Veronika Kovalčíková - Ľudovít Milan
Peter Bažík - Kristína Nižníková
Marek Pavlov - Eunika Antoniak
Juraj Ištok - Eva Motyčáková
Lucia Hrubošová - Mykola Vasyľovič
Novak
Lukáš Vitanovec - Andrea Smékalová
Karol Litvák - Mária Dubeňová
Šimon Jantačka - Mária Tomčufčíková
Katarína Chorvatovičová - Peter
Mezenský
Eva Pilarčíková - Roman Domiňák
Zomrelí:
Margita Hajdučáková
Alojz Štech
Klementína Tekeľová
František Klimek
Mária Klimeková
Mária Hrubošová
Jana Jagelková
Ján Jantačka
Róbert Črep
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