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Nech tichá hudba veselosti , vám počas celých Vianoc
znie , nech nastávajúci rok vám šťastie ,lásku a pokoj
prinesie . Požehnané a pokojné vianočné sviatky
praje starosta, obecné zastupiteľstvo a zamestnanci
obecného úradu.

Príhovor starostu obce
Milí Habovčania,
blíži sa čas najkrajších
sviatkov v roku. Čas, kedy je
priestor na stretnutia rodín
pri vianočnom stromčeku
a štedrovečernom stole.
Vianoce
automaticky
spájame aj s obdobím vítania
Nového roka a novoročnými
želaniami. Aj toto obdobie má
svoje čaro, pretože takmer
každý rozhovor začína prianím
či novoročným vinšom.
Vianočné
sviatky
sú
časom radosti. Vychutnajme

si ich so všetkým, čo k nim
patrí. V dušiach nech sa nám
rozhostí krásny pocit, pokoj
a láska, na stole nech zavonia
kapor či iné dobroty a Štedrý
večer nech zanechá v našich
srdciach pretrvávajúcu stopu
pohody a radosti.
Vo
svojom
mene,
ako i v mene obecného
zastupiteľstva a pracovníkov
obecného úradu, chcem
pozdraviť aj vás, naši
spoluobčania,
rodáci,
občania, ktorí sa z rôznych

dôvodov nemôžete zúčastniť
vianočných
sviatkov
v kruhu svojich najbližších.
Prežite
napriek
tomu
atmosféru Vianoc duchovne
a požehnane.
Dovoľte mi všetkým vám
popriať požehnané vianočné
sviatky, nech nás ticho Vianoc
naplní pravým pokojom,
radosťou, láskou, zdravím
a Božím požehnaním po celý
nastávajúci rok 2019.
Alojz Lajčin,
starosta obce

ZAPOJTE SA
DO VIANOČNEJ
SÚŤAŽE PRE
KREATÍVNYCH

Vyhlasujeme
súťaž
o najkrajšie vyzdobený
dom či dvor v našej obci
počas vianočných sviatkov.
Výzdobu budú hodnotiť
členovia
Komisie pre
cestovný ruch, podnikanie,
školstvo, kultúru a šport.
Víťaz
s
najkrajšou
vonkajšou
vianočnou
výzdobou získa zaujímavú
odmenu.
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Komunálne voľby 2018 v číslach
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:		
Počet zúčastnených voličov na voľbách:			
Počet platných hlasov na starostu obce:			
Počet platných hlasov do obecného zastupiteľstva:

1087
787 (72,40 %)
767
781

Počet platných hlasov na starostu obce:
1. Alojz Lajčin, JUDr.,					
2. Slavomír Tekeľ, JUDr.					

522 hlasov
245 hlasov

Za starostu obce bol zvolený:

Alojz Lajčin, JUDr. (nezávislý kandidát)

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Peter Leginus
440 hlasov
2. Slavomír Tekeľ, JUDr.
310 hlasov
3. Mário Žák
289 hlasov
4. Ľubomír Jurčo, Ing.
284 hlasov
5. Martin Jandura
262 hlasov
6. Dušan Hajdučiak
250 hlasov
7. Matej Jandura, Ing.
248 hlasov
8. Jozef Chrenek
246 hlasov
9. Magdaléna Pilarčíková, Mgr. 246 hlasov
Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Eduard Lajčin
241 hlasov
2. Vladimír Jurina
236 hlasov
3. Peter Bebej
225 hlasov
4. Silvia Jandurová, Mgr.
210 hlasov
5. Tomáš Vitanovec
199 hlasov
6. Radovan Ondrík
193 hlasov
7. Peter Sojčák, Ing.
188 hlasov
8. Jakub Skurčák
166 hlasov
9. Martin Ondrík
162 hlasov
10. Eduard Pilarčík
160 hlasov
11. Pavol Pilarčík
151 hlasov
12. Daniel Klimek
149 hlasov
13. Maroš Taraj
138 hlasov
14. Michal Taraj
125 hlasov
15. Pavol Klimek
120 hlasov
16. Ľuboš Pilár, Mgr.
114 hlasov
17. Miroslav Klimek
104 hlasov
18. Bohuslav Šveláň, Ing.
63 hlasov
19. Lukáš Knaperek
49 hlasov
K jedinej zmene na poste starostu v obciach Tvrdošínskeho okresu došlo
v susednej obci Oravský Biely Potok. Doterajšieho dlhoročného starostu Jána
Kaššáka tam vystriedal Jozef Hamaň.

Kompostéry budú
oneskoreným darčekom
Každá domácnosť už čoskoro dostane
kompostér.
Plastová 1050-litrová nádoba vážiaca necelých 30
kilogramov pomôže každému, kto má okolo domu či
bytovky trávnik. Dá sa do neho uskladňovať biologicky
rozložiteľný odpad, okrem trávy napríklad aj konáre
alebo kvety.
Kompostéry dostane dvanásť obcí Tvrdošínskeho
okresu vďaka úspešnej žiadosti, ktorú predkladali
spoločne v rámci Združenia miest a obcí Horná Orava.
Združenie získalo dotáciu viac ako 197 900 eur, za
ktoré nakúpi 1560 nádob. Naša obec z toho dostane
141 kompostérov za 17 887 eur, zhruba 1440 eur
pôjde z vlastného rozpočtu. Najviac kompostérov,
podľa počtu obyvateľov, dostane Liesek – 274,
najmenej Čimhová – 70.
(OcÚ)

Dbajte o svoje komíny,
aby zvnútra nezbĺkli
Začalo chladné a sychravé počasie, kedy vo
zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. Mnohé
domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným
palivom, čo je spôsobené najmä zdražovaním plynu
a elektriny. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče
na pevné palivá sú náročnejšie na ich prevádzkovanie,
vykonávanie kontrol, čistenie, ako aj na ich správnu
realizáciu a inštaláciu. Ľudia to však často podceňujú,
čím sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Dolnom Kubíne v súvislosti s tým upozorňuje
na zvýšený počet výjazdov k požiarom komínov
v rodinných domoch v tomto období. Požiare
vznikajúce v dôsledku vyhorenia sadzí v komíne
spôsobujú rozsiahle škody na majetku. Preto
hasiči vyzývajú, aby si ľudia skontrolovali komíny
a zabezpečili ich vyčistenie od sadzí. „Predídete
tým vzniku požiaru, ktorý hrozí pri vyhorení sadzí,“
upozornil riaditeľ Dušan Bakoš.
Odborníci zostavili rebríček podmienok, ktoré je
namieste dodržiavať pre správne prevádzkovanie
vykurovacích zariadení a tým predchádzať vzniku
požiarov:
- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov
osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením
palivového spotrebiča na komín, zmenou druhu
paliva a po stavebných úpravách na telese komína
- pravidelne kontrolovať a čistiť komíny (napr. pri
palivových spotrebičoch do 50 kW najmenej jeden
krát za 4 mesiace)
- dbať na to, aby neboli ponechané v prevádzke
a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre
a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor (napr. tepelné
spotrebiče bez automatickej regulácie)
- vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvierkami
z nehorľavých materiálov a nesmú sa pri nich
skladovať horľavé materiály (papier, drevo a pod.),
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podlaha okolo nich musí byť
z nehorľavých materiálov
- v komíne nesmú byť
zamurované horľavé materiály
(drevené
trámy,
dosky)
a nesmú sa nachádzať ani
v jeho blízkosti
- komíny, ktoré sú nad
strechami
z
horľavého
materiálu (asfaltová lepenka,
šindle a pod.) musia mať lapače
iskier zabraňujúce ich úletu
- komíny sa nesmú

svojpomocne vypaľovať
- dymovody treba zostaviť
a upevniť tak, aby sa samovoľne
neuvoľnili
- rúry dymovodu, ktoré sa
do seba zasúvajú, musia byť
zasunuté dostatočne do seba
v smere ťahu spalín
- horľavé látky (drevo,
papier,
textil)
ukladať
v bezpečnej vzdialenosti od
palivových spotrebičov
- nesušiť časti odevov na
palivových spotrebičoch
- podlaha pod vykurovacími
telesami a ochranná podložka
pred nimi, musí byť nehorľavá
- popol z vykurovacích
telies vysýpajte zásadne do
nehorľavých a uzavierateľných
nádob.
(OcÚ)

Pozor na zmenu zákona. Každá
ošípaná musí byť zaregistrovaná

Do novembra platila
legislatíva, podľa ktorej
musel chovateľ na príslušnej
veterinárnej a potravinovej
správe registrovať ošípané,
ak plánoval chovať dve
a viac. Po novom má však
túto povinnosť u každej
ošípanej, od jedného kusa.
Novinku zaviedla Európska
komisia a týka sa všetkých
chovateľov, teda aj takého,
ktorý si prasiatko kúpi len na
vlastnú spotrebu. Dôvodom
je rozširujúci sa africký mor
ošípaných, ktorý je už vo
všetkých susedných štátoch.
Každý chovateľ ošípanej
je
povinný
zaregistrovať
každé zviera v centrálnom
registri hospodárskych zvierat
Žilina. Tlačivo pre registráciu
môže nájsť na internete – na
stránke www.pssr.sk, alebo
u plemenárskej organizácii.
V prípade nových fariem je
potrebné vyplnené tlačivo
priložiť k žiadosti o registráciu
chovu
hospodárskych
zvierat a následne doručiť
na regionálnu veterinárnu
a potravinovú správu.
V
prípade
registrácie
ošípaných na už existujúcu
farmu, stačí doručiť len

samostatné vyplnené tlačivo
bez žiadosti. V oboch prípadoch
sa tlačivo osobne doručuje na
RVPS Dolný Kubín, prípadne
na
vysunuté
pracoviská
v Námestove alebo Trstenej.
Ďalšou
zmenou
je
povinnosť
nahlasovania
zabíjania
zvierat
pre
súkromnú domácu spotrebu,
teda
domáce
zabíjačky.
Ide o zabíjačky hovädzieho
dobytka, ošípaných, oviec, kôz
a zveri z farmového chovu,
ktoré musia byť nahlásené
na regionálnu veterinárnu
a potravinovú správu aspoň
jeden pracovný deň vopred.
Chovateľ je povinný telefonicky,
e-mailom alebo listom nahlásiť
svoju adresu, číslo farmy, ušné
číslo zvieraťa, dátum narodenia
zvieraťa u dobytka a dátum
a čas zabíjania zvieraťa.
Veterinári
súčasne
upozorňujú na skutočnosť, že
odpad z domácej zabíjačky
hovädzieho dobytka, oviec
a kôz kat. 1. – teda lebka
vrátane mozgu, očí a miechy
zvierat starších 12 mesiacov
- musí byť odstránený len
v príslušnej kafilérii.
MVDr. Peter Čulen,
riaditeľ RVPS Dolný Kubín

Farská budova je krajšia
aj vďaka vám
Každý deň okolo nej
chodíme a zakaždým sa náš
pohľad na ňu upriami. Reč je
o farskej budove, ktorá je od
začiatku leta zrekonštruovaná.
Ako
uvádza
kronika
farnosti,
výstavbu
novej
farskej budovy začali veriaci
v roku 1990 podľa projektu M.
Goču z Ružomberka. Stavbu
ukončili Habovčania v lete
1994 a slávnostne ju vysvätil
spišský
pomocný
biskup
Andrej Imrich 23. júla toho
istého roka. Od tohto okamihu
uplynulo dvadsaťštyri rokov
a budovu poznačil zub času,
preto si vyžiadala niekoľko
modernizácií.
Každý okoloidúci si však
určite všimol, že fara potrebuje
veľkú opravu. Celé dielo začalo
výmenou strešnej krytiny,
ktorá už dobre neslúžila
a zatekala. Interiér začal
vlhnúť. Nasledovala kompletná
výmena okien na celej budove,
montáž nových žalúzií, a s tým
spojené ďalšie práce. Úpravou
neprešiel len exteriér, ale
aj interiér. Bolo potrebné
upratanie a vypratanie starých
a nepotrebných vecí z pivníc.
Potom prišlo na rad vakovanie
a
oprava
zavlhnutých
a
opadávajúcich
stien.
Vymaľovaním a zmenou prešli
aj miestnosti na stretávanie
detí a mládeže a taktiež
spoločenská
miestnosť,

ktorú mladí spoločne so
ženami a chlapmi vymaľovali
a vymenili v nej vybavenie.
Celá farská budova je nanovo
vymaľovaná. Nad oknami sú
nové garniže a samotné okná
zdobia záclony, čo dodalo
vynovenej farskej budove
domovskú atmosféru.
Po úpravách vnútri prišiel na
rad exteriér. Pred zatepľovaním
budovy bolo potrebné zbúrať
nepotrebné schody na boku
a zamurovať nevyužívaný
vchod. Zmizlo aj staré zábradlie
z terasy, kde robotníci urobili
nový
betónový
podklad.
Súčasne so zatepľovaním
a maľovaním fasády firma
rozšírila a vymenila garážové
brány. Obmenou a doplnením
prešli aj dažďové zvody.
V mene farského úradu
a farskej rady chceme
poďakovať všetkým ľuďom
dobrej vôle. Ženám, mužom,
deťom a mládeži, ktorí
akýmkoľvek spôsobom priložili
ruku k dielu a k úspešnému
ukončeniu všetkých prác.
Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí prišli a obetovali svoj čas.
Ďakujeme i za hmotné dary,
ktoré darujete na opravy počas
mesačných zbierok. Zároveň by
sme chceli povzbudiť všetkých
do ďalšieho zveľaďovania
nášho farského spoločenstva.
Veď spolu dokážeme viac.
Lukáš Belopotočan

Vynovená farská budova
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Svätojakubské cesty ponúkajú nájdenie pokoja,
porozumenia i tolerancie

Okolo päťtisíc kilometrov,
niekoľko párov zodratých
topánok, neskutočné bolesti
nôh, desiatky otlakov, ale aj
množstvo nových priateľov
z rôznych kútov sveta či
nájdenie seba samého.
Florián Pilarčík, habovský
rodák, trikrát ukončil svoju
púť v pútnickom meste
Santiago de Compostela.
Zakaždým inou trasou,
pešo a sám, len so svojím
svedomím a myšlienkami.

O Svätojakubských
cestách
Pochádza
z
Habovky,
dnes s rodinou žije v Ústí nad
Priehradou. Svojim rodákom
však ochotne vyrozprával
o svojich Svätojakubských
cestách. Hoci nie je príliš
zhovorčivý, ako sám hovorí,
toto je jedna z tém, o ktorých
hovorí rád a veľa.
„Nedávno som stretol
známu, ktorá sa ma pýtala, či
som bol v Santiagu,“ začína
svoje
rozprávanie
Florián
Pilarčík. „Hovorím jej, že áno.
A ona na to: To je tá cesta, po
ktorej išiel nejaký hollywodský
herec s popolom svojho syna,
po ňom je pomenovaná a na
jeho počesť tam teraz smerujú
zástupy ľudí.
Dosť dlho mi trvalo vysvetliť
jej, že tradícia tejto cesty siaha
do 10. storočia, že v stredoveku
to bola tretia najväčšia pútnická
cesta po cestách do Jeruzalema

a do Ríma, a že sa určite nespája
s nejakým hercom.“
Pútnik vysvetlil, že ide
o cestu vedúcu k hrobu apoštola
Jakuba staršieho. V jej cieli
je katedrála, kde cesta akoby
končila, ale pre mnohých tam
len začína. Jakub bol apoštol,
ktorý
do
severozápadnej
časti Španielska, do Galície,
priniesol kresťanstvo. Potom
sa vrátil do Jeruzalema, kde
ho však odhalili, zabili a zhodili
z hradieb. „A od toho momentu
sa tradujú legendy. Vraj sa
zvláštnym spôsobom dostal cez
Stredozemné more na loďke,
do ktorej ho naložili jeho blízki.
Dopravila ho až do Galície,
na miesto, kde ho pochovali.
Jeho hrob objavil náhodne
v roku 813 pustovník, a na tom
mieste začalo vyrastať mesto Santiago de Compostela.“
Zdôraznil, že v posledných
desaťročiach
prežívajú
Svätojakubské cesty nový
rozmach - vedú do Santiaga
de Compostela s rôznych častí
Pyrenejského
poloostrova,
ale aj iných európskych krajín,
vrátane Slovenska. Všade však
nesú meno sv. Jakuba, symbol
mušle a žltú šípku udávajúcu
smer tejto pešej púte.

Inšpirovaný synmi
Na prvú púť sa Florián
vybral pred ôsmimi rokmi,
inšpirovali ho synovia. Najskôr
tam išiel mladší, rok nato aj
starší. Po jeho odchode začal

skúmať, čo to je za cesta,
uvažovať, že by sa na ňu snáď
odhodlal aj on. Vnútorný hlas
ho však dlho miatol. Mal v sebe
veľa otázok, pochybností.
„Čo ak sa mi niečo stane? Ak
ochoriem? Ako si vyberiem
peniaze z bankomatu? Ako sa
dohovorím, keď neviem reč?
Čoho sa najem, keď mi nič iné,
ako domáca strava, nechutí?“
Otázok bolo podstatne viac.
Napriek tomu sa však v roku
2010 rozhodol, že predsa
pôjde. Prvá cesta začínajúca
vo Francúzsku mala cez 900
kilometrov. Keďže ide o púť,
Florián ju absolvoval pešo
a sám.
„Cesta je dlhá, rôznorodá, je
ich viac, pomestia sa tam teda
tisícky ľudí, ktoré tam ročne
smerujú, bez problémov,“
hovorí pútnik.
Predpokladal, že absolvuje
prvú, príde domov a všetko
sa vráti do starých koľají.
Púť v ňom však zanechala
také silné dojmy, že zakrátko
začal uvažovať nad ďalšou.
Rok nato sa na ňu naozaj
vybral,
tentokrát
krížom
cez Švajčiarsko. Nasledovali
ďalšie - cez Francúzsko, cez
Rakúsko a v roku 2014 aj cez
Slovensko – začal v Bobrove,
odkiaľ išiel trinásť dní pešo do

Bratislavy. Tak sa mu podarilo
peši prepojiť rodnú Oravu so
Santiagom, čo predstavuje
okolo 3600 kilometrov. „Nejde
však o kilometre. Cesta má iný
zmysel aj význam.“ V ďalších
rokoch ešte popripájal ďalšie
púte v Portugalsku, Španielsku
i na Slovensku.

Význam dôjde neskôr
Ľudia chodia na púť do
Santiaga z rôznych dôvodov.
Keď sa na ne opýtali Floriána
Pilarčíka, najskôr mal problém
porozumieť
španielsky
položenej
otázke,
potom
odpovedať. Nie však kvôli
jazyku. „Pýtali sa, či z dôvodov
náboženských, filozofických,
turistických, poznávacích. Z
každého som niečo dal. Ale
vnútorný motív ma stále
mátal. Prečo? Podnet bol od
synov, to áno. Ale samotné
rozhodnutie ísť vo mne dlho
zrelo. Uvedomoval som si, že
som sa cítil starý na takúto
cestu. No ten vnútorný hlas
stále hovoril, choď. A tak som
si zabalil batoh, ozdobil ho
tradičnou mušličkou, ktorá je
symbolom
svätojakubského
pútnika, zobral do rúk turistické
paličky a vybral som sa.“
Na dlhých cestách nie
je núdza o zážitky. Jeden
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napríklad zažil v malej
španielskej dedinke. Ubytoval
sa, keď zrazu zvonku počul
ruské modlitby a spev. Vyšiel
sa pozrieť, čo sa deje. Boli
to pútnici z Litvy. Cestovali
autobusom, zastavovali sa pri
vybraných dedinkách, vytiahli
kríž, poskladali ho a modliac sa
prechádzali po dedine. Potom
sa zbalili a pokračovali ďalej.
„Hneď som sa dal s nimi do
reči,“ spomína. „Nechápali,
prečo kráčam sám toľké
kilometre. Jedna pani na mňa
stále zvláštne pozerala, až mi
to bolo po chvíli nepríjemné.
Potom prišla za mnou a pýtala
sa, či za pokutu takto putujem.
Vtedy mi prišlo na um, že má
v mnohom pravdu. Vlastne
to bol pred rokmi aj pôvodný
zmysel púte. Ľudia tam
smerovali, aby našli odpustenie
za svoje hriechy.“
Dôvody ľudí sú rôzne. Je
ťažké odpovedať jednoznačne.
Pútnik si odpovedá postupne,
keď zisťuje, čo mu cesta
prináša. A tak to bolo i v
prípade pána Floriána. „Človek
potrebuje byť sám, aby v tej
samote prekonával problémy,
aby sa v nich našiel, očistil,
prehodnotil životné situácie,
vrátil sa o čosi lepší domov. A
týmito úvahami môžete veľmi
veľa získať.“

Z celého sveta
Cesty sú rôznorodé. Vedú
horami, dolami, lúkami, lesmi,

mestečkami, dedinami. Všade
je čo obdivovať. Ale na to človek
musí byť fyzicky aj psychicky
nastavený. „Bol som rád, že je
mi v mojom veku umožnené
ísť tadiaľ, vnímať krásu
okolo,“ hovorí. „Ale nebolo to
jednoduché. S pribúdajúcimi
otlakmi som krásu okolo mňa
vnímal postupne inak. Iná bola
aj vtedy, keď som zablúdil v lese
a nemohol nájsť cestu späť.
Mal som rôzne prekážky, ale
vždy sa to nejako vyriešilo. Je
to cesta plná malých zázrakov.“
Na ceste stretne pútnik ľudí
rôznych vekových kategórií,
mladých, starších, zdravých
i chorľavejších. „Našiel som
medzi nimi mnoho priateľov,
aj keď som väčšine nerozumel.
Samozrejme, okrem Poliakov,
ktorí sú aj na týchto cestách
a s nimi som sa dohovoril
bez
problémov.
Problém
v komunikácii nie je, ak sa
nechcete baviť o filozofických
či náboženských veciach. S
Maďarom Jánošom sme sa
napríklad stretávali opakovane.
A veľmi sme sa našim
stretnutiam tešili, aj keď sme
si absolútne nerozumeli. On si
povedal svoje, ja svoje, netušili
sme, kto čo povedal, ale boli
sme šťastní za stretnutie. Po
pár minútach sme sa srdečne
rozlúčili a pokračovali každý
svojou cestou.“
Niekoľko
dní
putoval
s Poliakom Andrzejom, ktorý
sa k nemu pridal, už ani nevie

kde. Celé tri dni počúval jeho
žalospevy. „Ale počúval som ho
ochotne, pretože sa potreboval
vyrozprávať z tragédie. Utopil
sa mu maličký synček, po tejto
tragédii sa vybral na púť, išiel
si vymodliť odpustenie. Po
štyroch dňoch už o tom vôbec
nehovoril. Stával sa z neho
človek, ktorý sa s tragédiou
istým spôsobom vyrovnal.“
Putovanie Švajčiarskom bolo
krásne, ale dosť frustrujúce.
Na celej trase totiž pútnik
nestretol takmer žiadnych
pútnikov. „Nemal som s kým
slovo prehodiť. Bolo to veľmi
ubíjajúce. Aj sám so sebou som
sa naučil rozprávať. S kým som
mal, keď nikoho nebolo?“

Veľavravné podobenstvá
Vyrážal skoro ráno, zväčša
ešte za tmy. Sem - tam sa na
niekoho „nalepil“, aby nemusel
v šere hľadať značky. „Raz sme
zablúdili a ja som sa nahneval
na tých, ktorí išli predo mnou.
Potom som si však uvedomil,
aký som. A tak je to aj v živote.
Svoje omyly a zlyhania ľahko
a často zavesíme na krk iných.“
Ďalší význam putovania
s odstupom času objavil
v podobenstvách, ktoré si na
cestách vytváral. „Kráčame
po lesnej ceste, po istom
čase má človek také boľavé

nohy, že cíti každý kamienok.
Prejdem okolo iného pútnika.
Mám pocit, že na jeho strane
je menej kamienkov ako na
mojej. Rýchlo ho obehnem
a zrazu zistím, že ich tam je
v skutočnosti ešte viac ako bolo
na mojej strane.
Opäť obraz zo života.
Myslíme si o niekom, ako
dobre sa mu žije, lebo všetko
má, nemá žiadne problémy.
No v skutočnosti je to tak, že
ich len nevidíme. Potom si
človek uvedomí, že sa treba
vcítiť do cesty druhého človeka
a nehodnotiť ho len podľa
toho, čo vidieť na prvý pohľad,“
opísal jedno z podobenstiev
Florián Pilarčík.
Podobných podobenstiev
bolo mnoho. Pútnik nad nimi
veľa premýšľal a premýšľa
stále. A aj v nich je ukrytý
prínos
Svätojakubských
ciest. „Čo mi dali? Iný pohľad
na bežné situácie, väčšiu
toleranciu, ohľaduplnosť. Ja
rýchlo vzbĺknem, ale aj rýchlo
zhasnem a potom si spytujem
svedomie.
Táto cesta dáva človeku
veľmi veľa. Ide sám, nič ho
neruší, môže o všeličom
uvažovať. A toho času na
premýšľanie má naozaj veľa.“
(rr)
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Don Bosco o sviatosti zmierenia
Niet
lepšieho
základu
pri výchove, akými sú svätá
spoveď a sväté prijímanie.
Kto sa zriedkavo spovedá, má
dušu znetvorenú. Veď, keby sa
niekto umýval len raz do roka,
aká by bola škaredá jeho tvár?
Aby sme mali úžitok zo svätej
spovede, nestačí ani spovedať
sa často, ale treba sa usilovať,
aby sme sa nedopúšťali
hriechov. Veľa kresťanov sa
spovedá. Avšak zle. A lepšie
je nespovedať sa, ako sa
spovedať zle. Spovedajte sa
s náležitou prípravou. Spytujte
si svedomie.
Tri slučky, ktorými vás
diabol drží vo svojom otroctve
– nedostatočná úprimnosť pri
svätej spovedi, nedostatočná
ľútosť a slabé predsavzatie.

Veľmi ľahko na spovedi
zamlčíme hriechy, a to pre
hanbu a strach. Mnohí sa
obávajú, že stratia u spovedníka
vážnosť, úctu. Spovedník
však obdivuje vašu dôveru,
miluje a váži si vás. Vyberte
si podľa možnosti stáleho
spovedníka, nemeňte ho bez
príčiny a spovedajte sa každý
mesiac. Modlite sa za svojho
spovedníka a plňte jeho rady.
Uchovávajte si ich v pamäti
od jednej spovede k druhej.
Mnohí menia spovedníka, ale
nerozhodnú sa zmeniť život. Ty
taký nebuď.
Nezabúdajme, že máme
mať svedomie v takom stave,
aby sme mohli ísť každý deň na
sväté prijímanie.

Priebeh sviatosti zmierenia
1. Príprava - spytujem si
svedomie.
Modlitba pred sv. spoveďou
Duchu Svätý, pomôž mi
spoznať moje hriechy, úprimne
ich vyznať, pomôž mi pocítiť
bolesť a ľútosť nad nimi a daj
mi silu polepšiť sa.
2. Ľútosť - má byť čo
najúprimnejšia.
3. Predsavzatie - túžba
napraviť sa.
4.
Vyznanie
hriechov
- prichádzam ku kňazovi,
pozdravím,
prežehnám
sa, poviem kedy som bol
naposledy na sv. spovedi.
Po vyznaní hriechov, ktoré
môžem mať aj napísané,
dodám, že na viac hriechov
si nepamätám. Počúvam, čo
mi kňaz hovorí a zapamätám
si pokánie. Potom oľutujem
svoje hriechy napr. Bože môj,
celým srdcom ťa milujem,
a preto veľmi ľutujem, že som
ťa hriechmi urazil. Chcem sa
naozaj polepšiť a hriechu sa
chrániť. Otče, odpusť mi pre
krv Kristovu.
Pri
rozhrešení
sa
prežehnám.
5.
Vykonám
uložené
pokánie.

Modlitba po sv. spovedi
Pane
Ježišu,
tvoje
milosrdenstvo je nekonečné.
Ty si mi skrze kňaza odpustil
všetky moje hriechy, ktorými
som urazil teba, mojich blížnych
a ublížil aj sebe samému.
Ďakujem ti a prosím, pomáhaj
mi, aby som vytrval na ceste za
tebou po celý môj život.
Zamysli sa ešte:
Ako vyzerá tvoja príprava na
spoveď? Boli tvoje doterajšie
sv. spovede platné? Nezamlčal
si žiaden ťažký hriech? Lebo
ak áno, tvoje sv. spovede a sv.
prijímania boli svätokrádežné.
Polepšil si sa v niečom od
poslednej sv. spovede? Staré
hriechy, z ktorých si sa už raz
úprimne vyspovedal - nemusíš
nikdy viac opakovať.
Pred sviatkami sú často
pred spovednicou dlhé rady.
Len ťažko môžeš očakávať, že
budeš môcť byť na sv. spovedi
dlhšie, alebo sa s kňazom viac
porozprávať a poradiť. Nájdi
si preto čas aj mimo veľkých
sviatkov a pred sviatkami
spoveď neodkladaj na posledný
deň.
Myslíš
si,
že
kňaza

zaujímajú
tvoje
hriechy?
Vedel by ti ich povedať viac,
ako si ich uvedomuješ, on
chce počuť, ktoré si si už ty
uvedomil, a počúva, či máš
neodpustiteľné hriechy. Patria
tam napr. - Ak sa hneváš
a nechceš sa za žiadnych
okolností zmieriť, ak používaš
najmä abortívnu antikoncepciu
a nechceš s tým prestať (tento
hriech má aj muž, ak do toho
svoju ženu núti, alebo stačí,
ak s jej hriechom súhlasí),
ak žijete ako manželia bez
sviatostného manželstva... O
tomto mnohí ani nevedia, že
nemôžu ísť na sv. spoveď a sv.
prijímanie od toho momentu,
keď začali spolu bývať v jednej
domácnosti. Prečo nemôžu
ísť na spoveď? Lebo súčasťou
sv. spovede je snaha naozaj
sa polepšiť a zanechať hriešny
spôsob života, a v tomto
prípade sa do neho opäť
vrátim. A ďalším problémom
je verejné pohoršenie. Tí, ktorí
vás poznajú, sa môžu pýtať:
Ako je to možné, že oni žijú
spolu bez manželstva a chodia
aj na sv. prijímanie? Azda Boh Cirkev zmenili svoje prikázania?
Cirkev si nemôže svojvoľne
vykladať Boží zákon. Ona ho
má chrániť. A nestačí ani, že si
povieš vo svojom vnútri - ja toto
nepovažujem za hriech. Človek
nie je meradlom dobrého
a zlého konania. Meradlom
pre nás je Boží zákon. A ak ho
človek neposlúcha, zaručene
ho to k šťastiu neprivedie.
Nestačí sa spovedať iba
tak, že povieš - prehrešil som
sa proti šiestemu prikázaniu.
Povedz jasne - prehrešil som
sa pozeraním, myšlienkami,
túžbami, sám so sebou
skutkom, s druhou osobou,
s osobou rovnakého pohlavia,
so zasvätenou osobou...

Každé je samostatným
hriechom. To platí aj o iných
prikázaniach.
Nestačí
povedať - prehrešil som
sa
myšlienkami,
slovami,
skutkami – hriechy treba
menovať osobitne. Myšlienky
som mal pyšné, závistlivé,
nečisté.... Nehovoriac o tom,
že ťažké hriechy by sa mali
vyjadriť aj počtom - koľko tých
ťažkých hriechov som spáchal,
a povedať aj okolnosti, ak
menia váhu hriechu.
- Ak nevieš rozlíšiť - kedy
ešte môžeš ísť na sv. prijímanie
a kedy nie - spýtaj sa kňaza
na sv. spovedi, nech ti to
pomôže rozlíšiť podľa tvojich
konkrétnych hriechov.
- Je užitočné, ak sa spovedáš
aj z pokušení, ktoré na teba
doliehajú, môže to oslabiť
intenzitu tých pokušení.
- Opovážlivým spoliehaním
sa na Božie milosrdenstvo
sa prehrešuje ten, kto takto
nejako uvažuje: - Bože, ja si
budem hrešiť, koľko chcem,
do toho sa mi nestaraj, ty mi
to len všetko pekne na spovedi
odpúšťaj. To je drzosť pred
Bohom. Neprehrešuje sa ten,
komu v rôznych okolnostiach
hriechu napadne myšlienka čo už, vyspovedám sa. A je mu
to ľúto.
Užitočná rada: Pamätaj,
že Boh ti chce odpustiť každý
hriech, ak ho úprimne ľutuješ,
lebo ťa nekonečne miluje.
SMS
–
minimum
duchovného
života
pre
začiatočníka. Spoveď 1x za
mesiac. Modlitba 1x za deň.
Svätá omša 1x za týždeň.
Vykonajme si dobrú sv.
spoveď, aby sa Ježiš narodil
v našich srdciach.
Požehnané
sviatky
vyprosuje
farár
Ondrej
Poľančík.

I pod naše príď okienko
A veruže ten svätý Mikuláš
aj pod to naše, habovské,
okienko prišiel. Tento sviatok je
obľúbený hlavne u najmenších.
Prináša im radosť a je pre nich
symbolom blížiacich sa Vianoc.
Aj napriek nepriaznivému

veternému
počasiu
sa
vo štvrtok 6. decembra
uskutočnilo vo farskom kostole
stretnutie detí našej farnosti
s Mikulášom.
Najskôr sme ku cti sv.
biskupa Mikuláša slávili svätú
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rodina, priatelia či susedia
majú k sebe bližšie než inokedy.
V úprimnom úsmeve, vľúdnom
slove a ľudskom dotyku je
veľké bohatstvo. A v každom
z nás to vyvoláva pocit šťastia,
pohody a spolupatričnosti.
Toto všetko a ešte oveľa viac
bolo vidieť a cítiť aj na ostatnej
benefičnej akcii. Podarilo sa
nám spoločne posilniť ľudskú
solidaritu a dobročinnosť.

omšu za účasti detí i veriacich
z farnosti. V homílii duchovný
otec prítomným zdôraznil,
že tento svätec nás učí mať
veľkodušné srdce, aby sme
vedeli s radosťou dávať iným
to, čo sme sami zo štedrej božej
ruky prijali.
Po omši konečne nastala pre
mnohé deti vytúžená chvíľka.
Zavítal medzi ne Mikuláš,
ktorého tento rok sprevádzali
až piati anjeli. Mikuláš
prítomných pozdravil a vyjadril
radosť, že môže byť opäť medzi
deťmi z habovskej farnosti.
V príhovore ich pochválil, že

sa dnes v takom hojnom počte
zišli v chráme, ale tiež ich
povzbudil, aby prichádzali do
kostola nielen vtedy, keď príde
Mikuláš, ale po celý rok. Potom
deti prichádzali ku svätému
Mikulášovi, prednášali mu
básničky, modlitby i piesne.
Je krásne, že vieme s vďakou
prijímať a veríme, že rodičia
od malička vštepujú deťom
ešte jednu, oveľa dôležitejšiu
vlastnosť - vedieť sa rozdeliť.
Veď, ako hovorí sám Pán Ježiš:
„Blaženejšie je dávať, ako
prijímať.“ (Sk 20,35 )
Lukáš Belopotočan

Ľudia aj tento rok otvárali srdcia
pre druhých

Už piatykrát sa v nedeľu
16.decembra v kultúrnom
dome konala benefičná akcia
nesúca príznačný názov –
Otvorme srdcia pre úsmev.
Zámerom bolo opäť otvoriť
naše srdcia pre tých, ktorí sú
v náročnej životnej situácii,
či už zo zdravotného alebo

finančného hľadiska. Chceli
sme ich aspoň na chvíľu potešiť
záujmom
a
pochopením
druhých
V predvianočnom čase
sa vieme viac rozdať, byť
všímavejší, tešiť sa aj z
maličkostí. Je príjemné, že
väčšina ľudí okolo nás, naša

Celkový výťažok z akcie,
spolu so ziskom z predaja
adventných vencov, bol 2 048
eur.
Ďakujeme Pánu Bohu za
vydarenú akciu a všetkým
dobrodincom za akúkoľvek
formu pomoci. Ďakujeme, že
ani v predvianočnom zhone
nezabúdate na iných. Prajeme
požehnané a pokojné Vianoce.
FS Bučník

Dôrobek sa vydaril

Folklórny súbor Bučník
a
priaznivci
ľudových
tradícií
pripravili
aj
tento rok počas prvého
septembrového dňa skvelú
akciu Dôrobek v Habovke.
Kultúrny program, ľudová
hudba, ukážky mlátenia
obilia, tradičné habovské
dobroty a hlavne dobrá
nálada panovali celým
sobotným
popoludním
až do neskorých nočných
hodín.
Na siedme pokračovanie
dožinkových slávností po
habovsky sa tešila celá
obec. Akciu začali muzikanti
a speváčky, ktorí sa viezli na
„drabiňáku“ ťahanom párom
statných koní. Prešli ulicami
celej dediny a so spevom
a tónmi nezabudnuteľných
ľudových
piesní
Jozefa
Vidiečana skončili parádnu
jazdu Pod Závozom.
Dymiace
sporáky
na
ihrisku prezrádzali, že gazdiné
a gazdovia už majú pripravené
rôzne dobroty na ochutnávku.

Pochúťky
našich
starých
mám, kabáče, rozvoniavali
široko – ďaleko. S bryndzou
a škvarkami boli neodolateľné.
Veď už prvý ročník Dôrobku
v roku 2011, ktorý začali chlapi
organizujúci súťaž traktorov
Habovský kardan, začínal
súťažou gazdiniek v pečení
kabáčov. Každá mala svoj
recept a každý chutil inak.
Habovčania tieto dobroty
poznajú, ale veľa turistov
bolo milo prekvapených.
Jednoduché cesto pečené
na vyhriatom sporáku a aká
dobrota. Dievčatá v krojoch
núkali aj hafirové, teda
čučoriedkové koláče a iné
sladké či slané pochúťky.
Gazda Vojtech Jurina núkal
v provizórnom minisalaši
čerstvý syr a ukazoval
návštevníkom, ako sa vyrába.
Popri všetkých dobrotách mali
chlapi navarený kotol guľášu,
ktorý bol, ako inak, fantastický.
Ochutnávky boli za dobrovoľný
príspevok, ktorý bol použitý na
(pokračovanie na str. 10)
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ČRIEPKY ZO ŽIVOTA V NAŠEJ ŠKOLE
Výnimočnou športovou akadémiou
sa pýšime už aj my

V piatok 12. októbra sme
mali na pôde školy vzácnu
návštevu. Z Bratislavy k nám
prišla riaditeľka Športovej
akadémie
Mateja
Tótha
Mária
Bedleková,
ktorá
nám slávnostne odovzdala
grant a symbolickú plaketu
s odtlačkom
nohy nášho
zlatého olympionika Mateja
Tótha.
Žiaci a žiačky druhého
a piateho ročníka si spolu
s pedagógmi pre riaditeľku
akadémie pripravili krátke
divadelné
a
hudobné
predstavenie, ktorým pridali

tomuto dňu na dôležitosti.
Škola získala 4800 eur na
športový rozvoj vybraných
žiakov z 1. a 2. ročníka a na
nákup potrebných pomôcok.
Ďakujeme
všetkým
pedagógom, ktorí hlasovanie
za našu školu organizovali
a najmä všetkým ľuďom, ktorí
si našli čas a zahlasovali za našu
školu v tejto výnimočnej súťaži.
Iba vďaka vám sa nám podarilo
Športovú akadémiu M. Tótha
vyhrať a poskytnúť tak žiakom
motiváciu k pohybu, ako aj
všeobecný športový základ.
Lucia Boboňová

Vystúpeniami
nás
sprevádzala moderátorka Katka
Brychtová spolu s Marcelom
z Funrádia. V úvode sme si
vychutnali koncert skupiny IMT
Smile s Ondrejom Kandráčom,
následne vystúpil Marián
Čekovský
a
zatancovala
tanečná skupina The Pastels.
Predstavila sa aj celá slovenská
futbalová
jedenástka
na
čele s Marekom Hamšíkom
a Martinom Škrtelom.
Jedinečnú
benefičnú
akciu prišli podporiť aj zlatý
medailista Matej Tóth či
hokejisti Ľubomír Višňovský
a Marián Hossa. Potom
vystúpila slovenská popová
speváčka Dara Rolins a raperi
Majk Spirit a Ego, ktorí to
v závere naplno roztočili
piesňou Žijeme len raz.
Od sponzorov sme dostali
pamätné tričká, ktoré je pre
nás milou spomienkou na
príjemne strávený čas. Všetky
koncerty sme si náramne užili

a určite by sme si ich nenechali
ujsť opäť.
Po kultúrnom vyžití sme sa
išli pozrieť aj na pýchu Bratislavy
– Bratislavský hrad, kde sme
si vychutnali exkurziu Dejiny
Slovenska od praveku po Veľkú
Moravu. Tam sme videli slávnu
Moraviansku Venušu, keltské
meče, hmotné pamiatky po
Rimanoch a Slovanoch i prvé
kresťanské pamiatky z Veľkej
Moravy, medzi nimi aj prvú
slovanskú báseň Proglas.
V jeden deň sme zažili veľa
zábavy, videli sme mnoho
známych osobností, aj sme
sa niečo nové naučili. Na
spiatočnej ceste nám chvíle
spríjemňovali naše speváčky
– deviatačky. Dúfame, že to
vyjde aj o rok a budeme sa
môcť znova zúčastniť tejto
vydarenej akcie.
Podujatie v Bratislave sa
konalo 10. októbra.
Lucia Boboňová

Ľudí s dobrým srdcom je stále dosť
Druhýkrát sa naša škola
zapojila do celoročnej verejnej
zbierky Hodina deťom, ktorá
ako symbol spájania sa
v prospech detí a mladých ľudí
z celého Slovenska funguje už
18 rokov.
Dievčatá z deviatej triedy
– Mária Tekeľová, Katarína
Moresová, Veronika a Terezka
Žmijákové už od rána so
žltými pokladničkami behali
ulicami Habovky, aby od

láskavých darcov vyzbierali
nejaké euríčka. Každé totiž
pomôže deťom, ktoré to naozaj
potrebujú. Tento rok sme
prispeli sumou 119, 54 eur.
Sme vďační za každý
príspevok. Veď, ako povedal
Ben Carson: „Šťastie nie je
výsledkom toho, čo dostávame,
ale toho, čo dávame.“
Verejná zbierka saa v našej
dedine konala 9. novembra.
Eva Tarajová

Koncert Integrácie sme spojili aj s exkurziou
Žiaci z druhého stupňa
sa zúčastnili 10. ročníka
medzinárodného
koncertu
Integrácia, ktorý sa konal na
Zimnom štadióne Ondreja
Nepelu v Bratislave. Hlavnou

myšlienkou
celej
akcie
je pomáhať tým, ktorí to
potrebujú a spájať všetky deti
bez rozdielu. O tom svedčí aj
motto podujatia: „Slnko svieti
rovnako na všetky deti.“

Môžu poskočiť na celkom iný level
Pomôžte našim deťom.
Stačí na to len pár minút
a niekoľko klikov na
internete.
Vážení rodičia, milí žiaci,
naša škola dostala práve
veľmi dôležitú úlohu. Ak ju
splní, dostane sa na úplne
nový level. Bude vybavená
najmodernejšou počítačovou
učebňou,
revolučným
interaktívnym
riešením,
tlačiarňami,
vizualizérom
a všetkým, čo k tomu patrí,
v hodnote až 7 000 eur. A to

nie je všetko. Vy, a každý jeden
z nás, môže vyhrať zaujímavé
ceny - hráčsky počítač,
notebook, smartfón, elektrickú
kolobežku, tlačiareň a 100
ďalších skvelých cien.
Stačí,
ak
navštívite
stránku
www.nanovylevel.
sk a zahlasujete tam za našu
školu.
V
mene
mojich
spolubojovníkov na ceste ku
kvalitnému vzdelávaniu Vám
ďakujem za podporu.
(mm)
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ČRIEPKY ZO ŽIVOTA V NAŠEJ ŠKÔLKE
Učili sme sa, ako sa správať na ceste

Naši škôlkari mali možnosť
stretnúť sa so skutočným
policajtom. V pondelok 12.
novembra
navštívil
našu
materskú školu preventista
policajného
zboru
Mgr.
Tibor Šándor, ktorý deťom
porozprával o tom, ako sa
bezpečne správať na ceste.
Pýtal sa ich, či poznajú
niektoré dopravné značky a čo
znamenajú v cestnej premávke.
Deti sa veľmi tešili, že sa mohli

zahrať na chodcov a autá, a že
sa naučili, ako predchádzať
nebezpečenstvám na cestách.
Policajt ich oboznámil
s
povinnými
reflexnými
prvkami, ktoré deti musia
používať, aby ich vodiči v tme
videli.
Zo stretnutia s policajtom
si škôlkari odniesli dôležité
informácie a tešia sa na jeho
ďalšiu návštevu.
(mš)

Vedeli totiž, že ich môžu
ponúknuť svojim rodičom na
Vianočnej besiedke.
Predvianočné
pečenie
medovníkov nám spríjemnil
aj hosť, pani Chrenková, ktorá

nám ukázala, ako sa pečú
vianočné oblátky. Niektoré deti
si mohli upiecť svoju vlastnú
oblátku. Vôňa sladkých dobrôt
sa šírila celou škôlkou.
(mš)

Najmenší si uctili starkých
Naši predškoláci sa 25.
októbra vybrali do kultúrneho
domu potešiť starých rodičov
s krátkym programom, aby
sa im takto poďakovali za ich
lásku, starostlivosť a za všetko,
čo pre nich robia. Uvili pre nich
kytičku z básničiek, pesničiek

a tanca. Odmenou pre nich
bol potlesk a úsmev na tvárach
ich starkých. Sme radi, že sme
spoločne prispeli k vytvoreniu
peknej sviatočnej atmosféry
a mohli tak vyjadriť úctu
a vďaku našim starým rodičom.
(mš)

O rastlinách sa učili priamo v horách
V slnečný septembrový deň
Zvedavkovia a Šikovníčkovia
nasadli na Roháčsky turistický
vláčik a cestou Pod Šindlovec
obdivovali okolitú prírodu,
spievali piesne a tešili sa na to,
čo ich čaká.
Pod Šindlovcom nás už
čakali teta Danka Michalcová
a ujo Marek Hudáček, ktorí
nám porozprávali o chránených
rastlinkách a zvieratkách, ktoré
žijú priamo v Roháčoch. Deti
videli trofeje, mali množstvo

otázok, na ktoré im teta a ujo
radi odpovedali. Na záver
dostali čaj a sladkosti.
Kondičku si naši škôlkari
otestovali pri prechádzke
k chate Primula. Cestou
spoznávali chránenú prírodu,
machy, paprade, rastlinky,
huby.
Unavení,
ale
očarení
krásnou prírodou, a plní nových
zážitkov sme sa vláčikom vrátili
domov.
(mš)

Ako sme si piekli medovníčky
S blížiacimi sa Vianocami
sa aj deti v materskej škole
spolu s pani učiteľkami,
mamičkami a babičkami pustili
do pečenia medovníkov. Každý
rok si pripomíname tieto
tradície, zvyky a deti sa vždy
veľmi tešia, lebo vedia, že
Vianoce sú už za dverami. S
pani učiteľkou sa porozprávali
o prichádzajúcich sviatkoch

i o pečení medovníkov. Potom
sa už mohli pustiť do práce.
Cesto
si vyvaľkali deň
vopred a na druhý deň sa
usilovné pršteky predbiehali
vo vykrajovaní rôznych tvarov.
Aj tety kuchárky im pomohli
a medovníčky upiekli krásne
do zlata. Všetky deti vyrábali
medovníky s láskou a do
každého vložili kus srdiečka.

Navštívili sme prvákov

Deti z triedy Šikovníčkov,
ktoré nastupujú od septembra
do prvého ročníka základnej
školy, sa veľmi tešili na návštevu
u prváčikov. Hneď po našom
príchode zazvonil zvonček,
ktorý hlásil začiatok vyučovacej
hodiny.
Zaujalo
nás
útulné
a príjemné prostredie. Mali sme
možnosť nahliadnuť do tried,
kde sme sa stretli i s našimi
bývalými škôlkarmi, našimi
kamarátmi. Pozreli sme sa, ako

sa deti učia. Predviedli nám
svoje prvé úspechy v čítaní,
ktoré im išlo vynikajúco. Mohli
sme si vyskúšať, ako sa sedí
v naozajstnej školskej lavici,
prezrieť si šlabikár a pomôcky,
ktoré potrebuje prvák v škole.
A o rok, keď už v tých
laviciach budeme sedieť my,
s hrdosťou budeme môcť tiež
prečítať pár riadkov zo šlabikára
kamarátom škôlkarom, ktorí sa
na nás prídu pozrieť.
(mš)

Šarkaniáda dopadla na výbornú
Počasie ako uliate na deň
plný zážitkov a pohybu. Naši
škôlkari sa zišli spolu s rodičmi
na Vŕšku, aby si to rozdali
s vetrom opreteky so svojimi
šarkanmi.
Vietor šarkany vynášal do
výšok a nesmiernu radosť
z týchto detských radovánok

mali nielen deti, ale aj dospelí.
(mš)
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Pozitívnou perspektívou v našej obci je mládež
Obec Habovka je prvá
zo štyroch obcí Žilinského
kraja zapojených do projektu
„Zvýšenie
občianskej
informovanosti a participácie
mladých ľudí Žilinského kraja
na veciach verejných“, ktorý
je podporený z Európskeho
sociálneho fondu cez Operačný
program Efektívna verejná
správa štyroch obcí Žilinského
kraja.
Realizátorom projektu je
Rada mládeže Žilinského kraja
(RMŽK) v spolupráci s obcou
Habovka. Jeho hlavným cieľom
je aktívna spolupráca mladých
ľudí so samosprávou a podpora
ich záujmu o veci verejné.
Výstupom aktivít, ktoré sa
budú u nás realizovať počas
celého nadchádzajúceho roka,
bude vytvorenie obecnej rady
mládeže, podpora spolupráce
skupín a jednotlivcov, ktorí sa
venujú deťom a mladým ľuďom,
ako aj vytvorenie Koncepcie
práce s mládežou v obci na roky
2019-2026. Tento strategický
dokument bude obsahovať
aj plán pláce s mládežou
v Habovke a na schválenie ho
dostanú aj poslanci obecného
zastupiteľstva.
Prínosom

tohto dokumentu, okrem
podpory systematickej práce s
mládežou, bude aj to, že obec
sa po jeho prijatí môže ľahšie
zapájať do dotačných výziev,
ktoré bývajú podmienené
práve uvedeným strategickým
dokumentom
nastaveným
a napísaným práve a len pre
potreby Habovčanov.
V našej obci pracuje
implementačný tím, ktorí
tvoria Radovan Ondrík, Janka
Klimeková, Zuzana Jandurová
a facilitátorka Beáta Štureková,
ktorá zastupuje Radu mládeže
Žilinského kraja.

Aktivity
sme
spustili
v septembri tohto roku. Začali
sme pripravovať stretnutia
zamerané na analýzu stavu
práce s mládežou. Prvé sa
konalo 5. októbra na základnej
škole so žiakmi ôsmeho
a deviateho ročníka, ďalšie
stretnutia boli s dospelými,
študentmi
stredných
a vysokých škôl a napokon aj so
seniormi.
Cieľom týchto stretnutí
bolo zistiť, čo sa im v našej
obci páči, na čo sú hrdí, čo
mladým v obci chýba, aké
zmeny by uvítali, čo je pre

(pokračovanie zo str. 7)
náklady
spojené
s realizáciou akcie. Mladí
habovskí folkloristi sa nenechali
zahanbiť a zahrali prítomným
do tanca. Medzitým už chlapi
na čele s hlavným gazdom
Františkom Žákom nachystali

mláťačku a pripravené obilie
začali postupne do nej klásť.
Je to veľmi zodpovedná
robota, pretože ľahko môže
prísť k úrazu. Našťastie, chlapi
folkloristi to zvládli na jednotku
a obilie omlátili.
Radosť mali hlavne deti.

Padajúcu slamu z obrovského
stroja si dávali na kopu a potom
do nej z výšky skákali. Časť
snopkov nechali aj na ručné
mlátenie, tak ako sa robilo
za starodávna. Poukladali si
na drevený podklad sedem
a sedem snopkov, následne
štyria chlapi začali v rytme
cepami udierať na obilie. Zo
zvedavosti si to vyskúšali aj
návštevníci a veru, bola to
riadna fuška.
Náladu zdvihli a miestnych
rozveselili zuberskí folkloristi,
ktorí prišli trošku modernejšie,
na vlečke ťahanej traktorom.
Spolu s habovskými si zaspievali
a zahrali. Najkrajšie boli ľudové
prekáračky, kde sa v piesňach
zosmiešňovali
Habovčania
a Zuberčania medzi sebou.
Samozrejme, všetko bolo
myslené len zo žartu, aby si
náhodou niekto nemyslel, že

Zľava: Z. Jandurová, B. Štureková, R. Ondrík a J. Klimeková.

nich najväčším problémom.
Organizátori a hostia spolu
živo diskutovali, ako by tieto
problémy riešili a ako by si
predstavovali život v Habovke o
10 rokov. Na sociálnych sieťach
je
elektronický
dotazník,
prostredníctvom ktorého môžu
mladí ľudia z Habovky vyjadriť
názor na život v ich dedine.
Iniciátori
projektu
zo
zistených
informácií
a podnetov vytvoria takzvaný
„strom problémov“. Budú
hľadať príčiny, prečo sa tieto
problémy vyskytli a ich vhodné
riešenia. Pokračovaním bude
„strom cieľov“ a pomenovanie
aktivít, ako sa k cieľom
dostať. Po novom roku
budú prebiehať aj pracovné
stretnutia k založeniu obecnej
rady mládeže a napokon
stretnutia vedúce k založeniu
základov
pre
spoluprácu
medzi subjektmi venujúcimi sa
mládeži v rôznych oblastiach.
Okrem
Habovky
sa
v súčasnosti projekt realizuje
v Rabči, Likavke a Nededzi.
Od začiatku budúceho roka
pribudne ďalších osem obcí.
Rada mládeže
Žilinského kraja
tam vznikla skutočná vada.
Všetci sa vynikajúco bavili
a potvrdili, že folkloristi vedia
vyčarovať parádnu zábavu.
Vďaka patrí folklórnym
súborom z Habovky, Zuberca
a Vitanovej za výborne
zorganizovanú
akciu,
ako
aj
všetkým
zanieteným
nadšencom, pre ktorých je
dôležité zachovávanie zvykov
a tradícií našich starých rodičov.
(pl)

11

Na slovíčko o triedení
Nehádžme všetko do jedného vreca a spoločne vytrieďme farebnejší
svet. O separovaní a jeho nevyhnutnosti, ak sa nechceme do niekoľkých
rokov celkom zahádzať odpadkami, sa hovorí všade a veľa. Neraz sme
o ňom písali aj na stránkach našich novín. Ale, ako sa hovorí, opakovanie
je matka múdrosti. Preto na ozrejmenie si vedomostí opäť prinášame
zaujímavosti a základné zásady spojené so separovaním odpadu.
Zopár zaujímavostí o plastoch:
- v prírode sa rozkladajú 500 až 1000 rokov
- tvoria až 11 % nášho odpadu
- priemerný Slovák použije ročne 466 plastových tašiek
- recykláciou 1 plastovej fľaše získame až 18 hodín svetla
Čo patrí do plastu: PET fľaše, plastové tašky a vrecká, plastové obaly
od kozmetiky, plastové obaly od aviváže a pracích prostriedkov, od
kečupu, fólie.
Čo nepatrí do plastu: znečistené nápojové kartóny ( obaly od mliečnych
výrobkov, džúsov, vína), plechovky od nápojov, konzervy, guma, molitan,
novodurové rúrky, polystyrén.
Zopár zaujímavostí o papieri:
- je ho možné recyklovať 5 až 8-krát
- tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu
- každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 4000
kW energie, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1500 litrov
oleja.
- recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do
ovzdušia
Čo patrí do papiera: noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové
tašky, papierové a kartónové obaly, kancelársky papier, obálky, listy,
pohľadnice.
Čo nepatrí do papiera: znečistený alebo mokrý papier, použité plienky,
obaly z nápojových kartónov, obaly z masla, rolky od toaletného papiera,
knihy, obaly od vajíčok, lepiaca páska.
Zopár zaujímavostí o skle:
- v prírode sa rozkladá 4000 rokov
- jeho recyklovaním šetríme energiu
- je 100 % recyklovateľné, možno ho recyklovať donekonečna bez
straty kvality a čistoty
- je najbezpečnejšie pre balenie a uchovávanie potravín
Čo patrí do skla: biele a farebné čisté sklo, črepy, úlomky tabuľového
skla, sklenené obaly od kávy, pochutín, kozmetiky bez plastových
vrchnákov, sklenené vázy.
Čo nepatrí do skla: znečistené sklo, sklo s prímesami, zrkadlá,
bezpečnostné alebo technické sklo, sklenené fľaše od chemikálií,
porcelán, keramika, autosklo, žiarovky, plexisklo.
Zopár zaujímavostí o kovoch:
- hliníková plechovka sa rozkladá 500 rokov
- recykláciou jednej plechovky sa ušetrí energia zodpovedajúca 3
hodinám pozerania TV
- hliník a oceľ možno recyklovať donekonečna
- na výrobu jedného bicykla potrebujeme 670 hliníkových plechoviek.
Čo patrí do kovov: nápojové plechovky, konzervy od kompótov,
hliníkové kozmetické tuby a fólie, hliníkové obaly od čajových sviečok.
Čo nepatrí do kovov: kovové obaly od farieb, benzínu, lepidiel,
znečistené obaly, ostré kovové predmety.
K nápojovým kartónom patria neznečistené nápojové kartóny
z mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložené
z vrstiev.
(OcÚ)
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Pozvánky na obecné podujatia
Štefanský výstup na Skorušinu

Vianočná Stará cesta

Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva na 13. ročník
Štefanského výstupu na Skorušinu. Zraz účastníkov je v stredu
26. decembra 2018 o 10:00 hod. pod Maňovou. Podľa aktuálnych
snehových podmienok sa trasa a miesto zrazu môže upresniť.
Viac informácií na stránke www.darmoslap.sk.

Vystúpenie habovských skupín a ich hostí sa uskutoční 30.
decembra 2018 so začiatkom o 17:00 hod. Účinkujúci: Strigôň
- Nižná, Bažíkovci - B7, Heligonkári - Rado Ondrík, Dušan Šiška,
FS Bučník, Spevácka skupina Mladí, SĽZA 2. Srdečne pozývame.
Vstupné dobrovoľné.

Trojkráľový výstup ku kaplnke Anjela Strážcu

XVI. Reprezentačný ples obce Habovka

Pozývame v nedeľu 6. januára 2019 na zimný turistický
prechod ku kaplnke Anjela Strážcu na Lány. Stretneme sa o 11:30
hod. pri kaplnke sv. Márie Magdalény. Túra je vhodná aj pre deti.
Každý nech si vezme okrem slaniny aj suché polienko.

Pozývame na ples, ktorý už niekoľko rokov organizuje
cykloturistický oddiel Darmošľap. Uskutoční sa 9. februára
2019 so začiatkom o 19.00 hod. v KD Habovke. Bohatý kultúrny
program. Predpredaj vstupeniek je vo firme 3omedia.

POĎAKOVANIE
Obec Habovka aj tento rok srdečne ďakuje spoločnosti CBA Verex, a.s., ktorá nám pre našich obyvateľov darovala 12 nákupných
poukážok. Poukážky na nákup tovaru v predajniach CBA Verex, a.s. pracovníci obecného úradu poroznášajú našim spoluobčanom, ktorí
potrebujú pomoc alebo si ju svojimi službami pre obec zaslúžia.
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