Ročník XIX.

Milí spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a máme za sebou
ďalší rok. Rok plný zmien, obmedzení,
uzatvárania sa, testovania, neraz skúšky
nervov či nechápavého krútenia hlavou.
Nečakane do našich životov zasiahla
koronakríza a celkom ich zmenila.
Uzatvorila nás pred širokým svetom, ale
aj pred našimi najbližšími. Zakázala nám
stretávať sa, objímať, podávať si ruky,
zabávať sa. Zo všetkých strán sa na nás
doslova valia informácie o tejto pandémii.
Bolo by namieste vyhnúť sa jej na týchto
úvodných riadkoch nášho občasníka.
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To sa však nedá. Veď je neoddeliteľnou
súčasťou našich životov.
Ja vám však chcem v súvislosti s týmito
skutočnosťami priniesť aspoň zopár
zrniek nádeje. Nádeje, že nadchádzajúci
rok bude lepší, otvorenejší, že sa opäť
budeme môcť zabávať na spoločných
obecných akciách, ktoré sa vždy tešili
takej veľkej obľube. Že budeme môcť
bez obmedzení navštevovať blízkych
i vzdialenejších známych bez toho, aby
nám niečo hrozilo, bez toho, aby sme
nejako my ohrozovali ich. Viem, že tento
rok bol skúškou našej zodpovednosti
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a spolupatričnosti, no verím, že budúci
už takéto skúšky nebudeme musieť
podstupovať a budeme sa môcť smelo
objať a podať ruku.
A čo vám zaželať na sklonku starého
roka? Niekedy by to možno znelo ako
klišé, no dnes sa zaň považovať nedá –
prajem Vám hlavne zdravie. Zdravie Vám
aj Vašim blízkym, aby ste nadchádzajúci
rok prežili v takom alebo ešte väčšom
počte v akom sa budete lúčiť s rokom
2020.
JUDr. Alojz Lajčin, starosta obce
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Príbeh pozemkových úprav nekončí
Ešte v polovici januára,
presne 14. januára tohto roku,
katastrálny odbor Okresného
úradu v Tvrdošíne zapísal
jednoduché
pozemkové
úpravy Habovka do katastra
nehnuteľností.
JPÚ v lokalitách Zastudená
a Lazy definitívne vyriešili
extrémnu
rozdrobenosť
pozemkového vlastníctva, ktorá
bola zásadnou prekážkou ich
rozvoja. Podľa územného plánu
sú lokality určené prevažne na
plochy individuálneho bývania
a rekreačných zariadení, čo
sa môže začať v plnej miere
realizovať.
Aktualizácia
územného plánu, na ktorej sa
pracuje, by mala prehodnotiť
a vhodne zakomponovať do
lokalít aj plochy občianskej
vybavenosti a verejnej zelene.
V
oboch
lokalitách
sa
vlastníkom
zhodnotili
fragmenty
výmer
do
scelených pozemkov s plnou
prístupnosťou po verejných
komunikáciách. V priebehu
celého roka boli vytyčované

vlastnícke hranice prihláseným
záujemcom. Je potešiteľné, že
JPÚ v Habovke nezostali len pri
pekne vyzerajúcej katastrálnej
mape, ktorá je mimochodom
v najvyššej triede presnosti,
čo do budúcnosti minimalizuje
susedské spory.
Obec neváhala a začala
postupne pretvárať obidve
lokality aj v teréne. Kým
prekládku
plynovodu
a optického kábla ešte nebolo
až tak vidno, zemné práce
na nových uliciach začaté
v lete menia celkovú podobu
Zastudenej. Rýchle začatie
terénnych úprav na cestách
bolo dôležité najmä pre prvých
stavebníkov,
ktorí
okrem
zabezpečeného
prístupu
k svojim novým pozemkom
potrebujú aj informáciu pre
výškové osadenie novostavieb.
Zemné práce na budúcich
uliciach
mali
za
úlohu
vytvarovať
zemné
teleso
v takom výškovom usporiadaní,
aby vhodne zapadlo do lokality,
vyrovnalo terénne nerovnosti

bez zbytočných zmien sklonu
a využilo materiál, ktorý je
na mieste k dispozícii. Takto
pripravený
terén
umožní
v budúcnosti jednoduchšiu
výstavbu ulíc aj ich následnú
údržbu.
Po ukončení zemných prác
na komunikáciách využili viacerí
vlastníci prítomnosť ťažkej
techniky a dali si upraviť aj

vlastné pozemky. Žiadali najmä
o stiahnutie ornice a následné
vyrovnanie
štrkového
podložia. Práce v lokalite stále
prebiehajú a budú pokračovať
aj na jar, kedy bude potrebné
preložiť Jamový potok a urobiť
následné úpravy zostávajúcich
pozemkov pod ulicami.
Marián Bulla,
zhotoviteľ JPÚ

Úprava terénu ťažkou technikou .

Slávnostné uvítanie detí do života

Život je dar, ktorý si vážime. Aj preto obec po rokoch opäť
obnovila slávnostné vítanie svojich nových členov. V januári a v
auguste takto privítala 14 detí. Novopečení rodičia dostávajú od
obce príspevok 150 eur.
Na slávnostnom uvítaní dostali rodičia z rúk starostu Alojza

Lajčina nielen peniaze, ale aj malý darček pre dieťatko, ktorý
im bude pripomínať tento deň. Slávnostné uvítanie spojené
s posedením a občerstvením rodičom a ich bábätkám spríjemnili
svojím vystúpením dievčatá Žmijákové.
(OcÚ)
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Aj takéto chýry sa nesú o vianočnom stromčeku
Neodmysliteľnou
súčasťou vianočných sviatkov
a vyzdobených domácností je
vianočný stromček. Ozdobený,
niekde
bohatšie,
inde
skromnejšie, no najmä krásne
rozsvietený. Má pripomínať
strom zasadený v strede rajskej
záhrady a taktiež strom kríža.
Vedeli ste, že história
vianočného stromčeka siaha
až do 11. storočia? Počas
adventu sa v Európe konali
náboženské oslavy, pričom na
pódiu bol strom vyzdobený

červenými jablkami, ktorý mal
symbolizovať „rajský strom“.
V 15. storočí si veriaci začali
24. decembra, na sviatok
Adama a Evy, vo svojich
domovoch pripravovať takéto
rajské stromy.
V 16. storočí sa ozdobené
stojace
stromy
stali
populárnymi v Nemecku a vo
Francúzsku.
Prisťahovalci
preniesli tradíciu do Ameriky,
ale tento zvyk sa tam stal
populárnym až o 300 rokov
neskôr. O niečo rýchlejšia

bola Kanada, kde sa tradícia
vianočných stromčekov začala
šíriť už v 18. storočí.
Existuje dokonca legenda
o prvom vianočnom stromčeku.
Podľa nej sv. Bonifác, apoštol
germánskych kmeňov, vyťal
posvätný dub boha Thora
pred
očami
náčelníkov
kmeňov. Keďže sa mu pri tom
nič nestalo, presvedčil ich,
aby sa dali pokrstiť a prijali
kresťanstvo.
Zaujímavosťou
bolo, že v dutine duba rástla
jedlička.

Pri zdobení vianočného
stromčeka sa dá snívať,
premýšľať a je tu priestor aj
na rodinnú modlitbu. Môžete
vyskúšať túto: Modlíme sa za
krásu tohto stromčeka. Nech
nám jeho vždy zelené vetvičky
pripomínajú tvoju nekonečnú
starostlivosť o všetkých ľudí,
nech jeho svetielka osvetľujú
temnotu zimných nocí a nech
jeho
prítomnosť
prinesie
rozveselenie a nádej všetkým
ľuďom. Amen.
Zdroj: Saletini Rozkvet

Viete, čo symbolizujú sviece na adventnom venci?
S Vianocami sa spája
advent a s ním adventný
veniec so štyrmi sviecami,
ktoré si štyri týždne pred
Štedrým večerom postupne
po jednej zapaľujeme. Slovo
advent pochádza z latinského
„adventus“ a znamená príchod.
Je časom duchovnej prípravy
na Vianoce, kedy oslavujeme
príchod Božieho syna medzi
ľudí. Je tiež očakávaním jeho
druhého príchodu na konci
vekov.
Súčasťou adventu je pôst,
spánok na tvrdom lôžku,
kedy je zakázaná hlučná
zábava aj ohováranie. Žiaduca
je
každodenná
návšteva
rorátov – ranných svätých
omší pri sviecach – a konanie
dobrých skutkov. Atmosféru

adventného obdobia, ktoré trvá
štyri týždne, dotvára adventný
veniec. Je symbolom kráľovskej
dôstojnosti a víťazstva Krista
so štyrmi sviecami, ktoré
zapaľujeme počas štyroch
adventných nedieľ.
Dnes
adventné
vence
podliehajú módnym trendom.
Podľa
jeho
pôvodného
významu
však
existujú
presné pravidlá, ako by mal
vyzerať. Mal by byť vyrobený
z vetvičiek ihličnatých stromov
alebo cezminy, pretože tieto
predstavujú život. Veniec zo
slamy či prútia by mal odháňať
zlých duchov a domu priniesť
požehnanie. Sviečky a stuhy
na venci by mali byť fialové, vo
farbe adventu symbolizujúcej
dôstojnosť a pokánie. Výnimkou

je tretia svieca v poradí, ktorá
by mala byť ružová, pretože je
zasvätená priateľstvu. Sviečky
sa majú zapaľovať proti smeru
hodinových ručičiek. Často
vídať aj sviece nie so štyrmi,
ale s piatimi, pričom piata je
uprostred. Tá sa zapaľuje na
Štedrý deň a symbolizuje Krista.
Svieca zapálená na prvú
adventnú nedeľu, tzv. železnú,
symbolizuje nádej. Nazýva sa
„svieca prorokov“ na pamiatku
prorokov, hlavne Izaiáša, ktorí
predpovedali narodenie Ježiša
Krista. Podľa starých zvykov
by ju malo zapáliť najmladšie
dieťa rodiny.
Druhá adventná nedeľa je
tzv. bronzová a svieca, ktorá
sa vtedy zapaľuje, symbolizuje
mier a pokoj. Nazýva sa tiež

betlehemská
a
znamená
Kristove jasle, príchod Lásky na
svet. Podľa starých zvykov by
ju malo zapáliť najstaršie dieťa
rodiny.
Tretia adventná nedeľa je
strieborná a svieca symbolizuje
priateľstvo, predstavuje radosť
a vzájomnosť. Zapaľovať by ju
mala matka rodiny.
Štvrtá svieca predstavuje
lásku a nazýva sa tiež anjelská.
Predstavuje mier a pokoj.
Zapaľuje ju otec rodiny.
Ak máte na venci piatu
sviecu, tú treba zapaľovať na
Štedrý deň po západe slnka.
Je biela a zasvätená Kristovi.
Na moderných vencoch často
chýba, ak je, tak je umiestnená
v strede.
Zdroj: Marek Reguly
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Oddýchnite si v novom altánku
v Blatnej doline

bol roky v dezolátnom stave
z dôvodu rozkopávkach pri
robení kanalizácie. Poďakovanie
patrí predsedníčke Žilinského

samosprávneho kraja Erike
Jurinovej a podpredsedovi
Igorovi Janckulíkovi.
(OcÚ)

Cintorín je opäť dôstojnejší

Nadšenci z Habovky vo
svojom voľnom čase a na
vlastné náklady postavila nový
altánok.
Mnohí, či už počas
prechádzok
alebo
na
bicykli, smerujú do prírodou
obklopenej Blatnej doliny. A
práve tam, v časti nazývanej
pod
Maňovou,
pribudol

drevený altánok. Okoloidúci
si v ňom môžu nielen
oddýchnuť, ale aj sa ukryť pred
nepriaznivým počasím.
Starosta Alojz Lajčin dal
usilovným
dobrovoľníkom
ďakovný list v mene obce, aby
im takto aspoň symbolicky
poďakoval.
(OcÚ)

Na ulici Blatná je vynovená
hlavná cesta do Oravíc

Obec
pokračuje
v
obnovovaní
miestnych
ciest. V júli sa podarilo
zrekonštruovať druhú časť
cesty tretej triedy na Ulici
Blatná.
Pôvodne mala spomínanú
komunikáciu ešte v roku 2014
prevziať do svojej správy obec
a opraviť ju na vlastné náklady.
Starosta Alojz Lajčin však už
v roku 2015 zariadil, aby ju
samospráva nemusela prevziať
do svojej správy. Ide o úsek

od križovatky pod Klimkovým
vŕškom po križovatku Oravice
- Zuberec. K zrekonštruovaniu
cesty v prvej etape došlo
už v roku 2018 po otočku
autobusu na ulici Blatná
a druhá etapa pokračovala
v tomto roku po križovatku na
konci obce.
Rekonštrukcia cesty bola
financovaná
zo
zdrojov
Žilinského
samosprávneho
kraja.
Išlo
zhruba
o 700-metrový úsek, ktorý

Pri
vstupnej
bráne
pribudla nová informačná
tabuľa
s
prevádzkovým
poriadkom. Vendelín Leginus
zrekonštruoval hlavný kríž na
cintoríne.
V
máji
sa
podarilo

zrekonštruovať
schody
k cintorínu.
Vďaka
manželom
Litvákovým a zamestnancom
obecného úradu je aj chodník
upravený a bezpečný.
(OcÚ)

Aj toto sme ešte urobili

• Obecný úrad v Habovke bol
úspešný v projekte „Vybavenie
knižnice v Habovke“, vďaka
ktorému dostala obec z Fondu

na podporu umenia 2000 eur
na nové police do knižnice.
• Pri chodníku popri hlavnej
ceste je nové zábradlie,
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kde steká potok z Grúňa do
potrubia pod cestou smerom
k budove TJ Blatná. Aj tento
malý krok dokazuje, že
bezpečnosť patrí v našej obci
medzi najdôležitejšie.
• Obec skrášľuje okolie
kaplnky sv. Márie Magdalény.
Zamestnanci obecného úradu
v lete zrekonštruovali chodník
ku kaplnke sv. Márie Magdalény
z ulice Pod Brehom.

• Zamestnanci obce sa od
jari do jesene starali o čistotu,
úpravu zelene a kosenie okolo
ciest, okolo potoka Blatná,
potoka Studená, okolo krížov,
o čistenie a kosenie okolo
krížovej cesty k cintorínu,
o kosenie a okolie cintorína.
O čistotu okolo kontajnerov
a autobusových zástaviek sa
starajú celoročne.
(OcÚ)

Zberný dvor je v prevádzke

Od marca je v prevádzke
nový zberný dvor. Habovčania
sa tam môžu zbavovať
starého nábytku, plastov, skla,
elektroodpadu, textilu a iných
druhov odpadu počas celého
roka. Dokonca môžu do dvora
priniesť aj veci, ktoré im doma
zaberajú miesto a niekomu
by sa ešte zišli, napr. starý
pojazdný bicykel.
Od sprevádzkovania dvora
sa ukázali aj nedostatky, ktoré
ľudia robia pri triedení odpadu.
Tak, ako pri všetkom, aj tu treba
vidieť „za roh“ a predvídať, že
to, čo skončí na zbernom dvore,
musí niekto ručne pretriediť,
pretože je to odpad určený na
ďalšie využitie.
Preto obecný úrad prosí, aby
ľudia odpad určený na zberný
dvor nemiešali s komunálnym
odpadom. Môže dôjsť k úrazu
zamestnancov
zberného
dvora a tiež odberateľov
odpadu. Na zberný dvor treba
doniesť odpad už vytriedený.
Zamestnanci majú vytriedený
odpad od ľudí iba prebrať

a nie ho za niekoho triediť. Ak
teda nie je celkom vytriedený,
ľudia sa musia pripraviť na to,
že ho na zbernom dvore ešte
dotriedia.
Zberný dvor je určený pre
obyvateľov obce a tých, ktorí
podnikajú na území obce,
platia dane a poplatok za
odvoz komunálneho odpadu.
Je otvorený v stredu od 12.00 h
do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h
do 13.00 h.
Bližšie informácie nájdete
aj na webovej stránke obce
v záložke Občan - https://www.
habovka.sk/obcan/zbernydvor/. Za pozornosť stojí aj
webová stránka organizácie
zodpovednosti
výrobcov
pre obaly NATUR-PACK, a.s.,
ktorej odkaz sa nachádza
v ľavom stĺpci na webovej
stránke obce alebo priamo na
h t t p : / / w w w. n a t u r p a c k .
sk. Tam záujemcovia nájdu
informácie, ako správne triediť
odpad, nechýbajú ani krátke
videonávody.
(OcÚ)

Čaká nás ďalšie veľké sčítavanie
Budúci
rok
nás
po
desiatich rokoch opäť čaká
sčítanie obyvateľov, domov
a bytov. Toto však bude iné
ako posledné. Prvýkrát bude
prebiehať výlučne elektronicky.
V prvej etape sa sčítavajú
domy a byty a prebieha od
1. júna 2020 do 12. februára
2021. Organizuje sa bez účasti
obyvateľov, robí ho obec. U
nás je už sčítaných približne
80 percent domov a bytov.
Potrebné informácie získava
obec najskôr z vlastných
evidencií a následne aj z iných
zdrojov, v niektorých prípadoch
aj oslovovaním samotných
majiteľov domov či bytov.
Druhá
etapa
sčítanie
obyvateľov začne 15. februára
2021 a potrvá do 31. marca
2021. Povinnosť sčítať sa má
každý obyvateľ Slovenska,
ktorý tu má trvalý, prechodný,
obvyklý alebo tolerovaný
pobyt.
Sčítavať sa bude každý
obyvateľ
sám
tak,
že
elektronicky vyplní sčítací
formulár na webovej stránke

www.scitanie.sk alebo cez
mobilnú aplikáciu. K sčítaniu
bude teda každý potrebovať
počítač, mobilný telefón alebo
tablet. Starším ľuďom môžu
pri sčítaní pomôcť aj rodinní
príslušníci tým, že vyplnia
formulár namiesto nich.
Obyvateľom,
ktorí
sa
nebudú môcť sčítať sami, bude
k dispozícii stacionárny asistent
sčítania na obecnom úrade.
Ľudia, ktorí nebudú môcť
prísť na obecný úrad, budú
môcť využiť služby mobilného
asistenta, ktorý ich navštívi
priamo u nich doma. Stačí, ak
sa nahlásia na obecnom úrade
na telefónnom čísle 043 5395
142.
Ľudia, ktorí sa nesčítajú,
môžu dostať pokutu od 25 do
250 eur. Okrem toho na tých
obyvateľov s trvalým pobytom
v danej obci, ktorí sa nesčítajú,
samospráva
nedostane
podielové dane, čím sa zníži
obecný rozpočet. Preto prosíme
všetkých našich obyvateľov,
aby si svoju povinnosť splnili.
(OcÚ)

Mimoriadna situácia spojená
s koronavírusom

Marec
nás
prekvapil
a
celkom
zmenil
náš
každodenný život. Dvanásteho
marca Ministerstvo vnútra SR
vyhlásilo mimoriadnu situáciu
v súvislosti so šírením ochorenia
COVID-19. Odvtedy nosíme
rúška v obchodoch, kostoloch
a úradoch, dezinfikujeme

si ruky, neobjímame sa,
nepodávame si ruky. Život na
uliciach stíchol, skončili zábavy
aj kultúrne podujatia.
Obecný úrad nakupuje
a zabezpečuje rúška pre
seniorov, jeho zamestnanci
robia nákupy seniorom, ktorí
žijú sami, bez príbuzných a tiež
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pre ľudí v karanténe.
Prvé rúška pre seniorov
a zamestnancov obecného
úradu ušili zadarmo naše
šikovné ženy Iveta Vitanovcová,
Zuzana Triebeľová a Martina
Šišková, za čo im patrí veľké
poďakovanie.
Slovíčko Covid a korona
sa však v marci skloňovať
neprestali. V júni sa síce
situácia mierne upokojila
a prijaté opatrenia sa postupne
uvoľnili, trvalo to však len do
septembra, kedy sa pandémia
prejavila v druhej vlne.
Nakazených pribúdalo najmä
na Orave.
Preto bolo aj v našej
obci
nariadené
pilotné
testovanie
antigénovými
testami. Pilotného testovania
sa zúčastnilo necelých tisíc
ľudí, z ktorých bolo 29
pozitívnych. V prvom riadnom
celoplošnom testovaní u nás
otestovali necelých 800 ľudí
s 15 pozitívnymi a v druhom
celoplošnom testovaní bolo
viac ako 800 otestovaných,
z toho 4 pozitívni, ktorí však
neboli z našej obce.
Náklady
súvisiace
s
nákupom
rúšok,
dezinfekčných
prostriedkov
a so zabezpečením vybavenia
pri testovaní už obec dostala zo

štátneho rozpočtu preplatené.
Testovanie
prebiehalo
v kultúrnom dome, ktorý
poskytol ideálne podmienky
na túto náročnú akciu.
Zúčastnilo sa na ňom niekoľko
dobrovoľníkov
z
našej
obce, zo Zuberca, aj z iných
kútov Slovenska. Vytvorili
spolu výborný tím a dobrú
atmosféru, aká sa len dá v takej
vážnej situácii vytvoriť.
Patrí im naše veľké
poďakovanie a uznanie za
ich pomoc a ľudský prístup
okorenený humorom.
Počas trvania mimoriadnej
situácie z dôvodu zvýšeného
rizika
rozširovania
koronavírusu obecný úrad
zabezpečuje
donášku
základných potravín, drogérie
a liekov pre najviac ohrozené
skupiny ľudí - seniorov, ťažko
zdravotne postihnutých a ľudí
v karanténe, ktorí v mieste
bydliska nemajú blízkych.
V prípade, že ste sa ocitli
v situácii, kedy potrebujete
nakúpiť základné potraviny
a lieky, nemáte tu rodinu alebo
ste v karanténe, kontaktujte
obecný úrad v pracovných
dňoch od 8.00 h do 15.30 h
na čísle telefónu 043/5395142
alebo 0903 540 881.
(OcÚ)

snehovými lapačmi. V interiéri
je
čiastočne
vynovená
elektroinštalácia, podopreté
sú stropy a steny a taktiež
je nová podlaha, omietky
a maľovky v garáži. Z budovy
zmizli káble a drôty, ktoré boli
nefunkčné, špatili objekt a boli
nebezpečné.
Zrekonštruovaný
objekt
poslúži na uskladnenie hasičskej
techniky - protipožiarneho

vozíka, prívesu na prenosnú
striekačku TS12 a starej
historickej striekačky z roku
1961. V horných priestoroch
sa budú môcť stretávať mladí
hasiči.
Dobrovoľný hasičský zbor
Habovka dostal tento rok
z rezortu vnútra aj vozidlo Iveco
Daily, ktoré nahradilo starú, už
nepoužiteľnú Aviu.
(OcÚ)

Hasičská zbrojnica po rekonštrukcii.

Upratovacia výzva dopadla na výbornú

Stará hasičská zbrojnica dostala nový šat
Ministerstvo vnútra poskytlo
obci 30-tisícovú dotáciu na
rekonštrukciu starej hasičskej
zbrojnice. Vďaka nej sú na

budove nové okná a dvere,
je kompletne zateplená, má
odvodnené a odizolované
základy, opravenú strechu so

Zamestnanci obce vyzbierali množstvo odpadu po
nezodpovedných ľuďoch, ktorí zámerne znečisťujú okolie.

Hasičská zbrojnica pred rekonštrukciou.

Ešte na jar sme v našej obci
vyhlásili upratovaciu výzvu,
do ktorej sa mohol zapojiť
každý, od najmenších až po
najstarších.
Zapojili sa do nej aj
zamestnanci obce, ktorí vyčistili
niekoľko úsekov. Začali od
drevoskladu pri obci Oravský
Biely Potok pokračovali smerom
k cintorínu, odkiaľ išli hore
Grúňom a vracali sa naspäť po

ulici Blatná. Vyzbierali viac než
30 vriec plných odpadu.
Poďakovanie patrí aj Emke
Jurinovej, ktorá len v Blatnej
vyzbierala šesť veľkých vriec
odpadu.
Rovnako
ako
všetkým
ostatným, ktorí priložili ruku
k dielu. Vďaka aktívnemu
prístupu mnohých je naša obec
opäť krajšia a čistejšia.
(OcÚ)
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Čas rozkladu odpadu v prírode

Plot je pekný aj bezpečný
Na začiatku letných prázdnin dala obec zrekonštruovať plot
okolo základnej školy. Oprava bola nevyhnutná, keďže oplotenie
bolo nielen staré, ale už aj nebezpečné. O rekonštrukciu sa
postarali obecní zamestnanci. Technickú stránku mali na starosti
najmä Dušan Hajdučiak a Ján Pavlov.
(OcÚ)

tie najpoškodenejšie úseky. Budúci rok samospráva plánuje
pokračovať s výstavbou chodníka na Ulici Blatná.
(OcÚ)

Vandali si posvietili na studničku
Studničku v Blatnej doline na začiatku Habovky len nedávno
zrekonštruoval Martin Klimek s rodinou. Neprešlo veľa času
a ich snaženie vyšlo nazmar. Vandali rozbili žľab na vodu, lavičku
a vytvorili si tam ohnisko.
Snaha a práca zopár ľudí, ktorí to robili, aby studnička poslúžila
všetkým, akoby šmahom ruky niekto zničil. Možno by ju teraz
mohol ten, kto sa na nej takto nepekne vybláznil, na oplátku zase
opraviť.
(OcÚ)

Oprava ciest pokračuje
V októbri obec pokračovala v oprave miestnych komunikácií
na Ulici Andreja Pavču a na Ulici Pod Grúňom. Opraviť sa podarilo

Škola opeknieva
V škole sa nám tento rok podarilo urobiť viacero zmien.
Zrekonštruovali sme triedy, škola je vymaľovaná, máme nový
nábytok aj počítače v triedach a odborných učebniach.
Na záver zostali žiacke šatne, ktoré už nevyzerali dobre a
zariadenie bolo opotrebované. Školník a upratovačky si vysúkali
rukávy a pustili sa do práce. Celé šatne vymaľovali, vedenie školy
kúpilo nové lavičky, vešiaky a poličky na topánky. Šatne vyzerajú o
poznanie lepšie a sú presvetlené jemnými farbami, takže deti ráno
prichádzajú do pekného a hlavne hygienického prostredia.
(ZŠ)

8

Takto sa vyvíjalo ovocinárstvo pod Roháčmi
Obyvatelia nášho regiónu sa
zaoberali poľnohospodárstvom
aj ovocinárstvom . Svojou
neúnavnou prácou vypestovali
z voľne rastúcich ovocných
druhov sorty.
Ovocie
ľudia
najskôr
pestovali pre svoju potrebu,
do domácnosti. Na habovských
poliach sa sprvoti vyskytovali
ovocné stromy – plánky.
Ľudia ich vyhľadávali a neskôr
zušľachťovali.
Najviac
rozšíreným
druhom
boli
v tej dobe jablone. Postupne
pribúdali
slivky,
hrušky

a drobné ovocie ako maliny či
ríbezle.
Prvými šľachtiteľmi boli
kňazi, mali aj nejaké znalosti,
a boli tu učitelia p. Majerčák
a p. Kuchtiak, ktorí vytvárali
školské záhrady, učili štepiť
a pestovať stromy. Ďalším
priekopníkom bol Alojz Pavlov,
ktorý sa odbornejšie venoval
ovocinárstvu a vedel sa naučiť
štepiť, očkovať a pestovať na
odbornej forme.
Syn Alojza Pavlu Jozef
vybudovali v 90. rokoch
jahodovú plantáž. V 70. rokoch

sa začala v Habovke budovať
plantáž drobného ovocia,
ktorú viedol p. Krajčí a rodáčka
z Habovky Agneša Klimeková.
Pestovali
maliny,
ríbezle,
jahody. Ľudia, vrátane detí,
si cez prázdniny privyrábali
zberom.
Postupne sa ľudia dostávali
k odbornej literatúre a začali
si budovať okrasné o ovocné
záhrady. Pribudlo viac ovocných
druhov.
V dnešných podmienkach
sa aj u nás už dajú dopestovať
čerešne, višne, ba dokonca

i hrozno. Šľachtením pribudlo
viac
druhov
odolnejších
a vhodných aj do chladnejších
podmienok.
S tým sa však zvýšil počet
škodcov, proti ktorým treba
používať
rôzne
chemické
prostriedky.
Ľudia by sa mali vrátiť
k pôvodným odrodám našich
záhrad. Neboli možno na
pohľad
príťažlivé ako tie
dnešné, zo supermarketu, ale
boli omnoho zdravšie.
Vladimír Jurina,
včelár a záhradkár

Aj habovskí včelári majú za sebou náročný rok
V Habovke sa chovu včiel
aktuálne venuje 20 včelárov,
ktorí v zložitých klimatických
a prírodných
podmienkach
obhospodarujú približne 300
včelstiev.
Globálne
otepľovanie
spôsobilo skrátenie jari, čo
znamená, že po zimnom
období, ktoré trvá do konca
marca, je veľmi krátka jar
a nasleduje leto s vysokými
teplotami, pomerne dlhá jeseň
a spravidla slabá zima.
Úbytok kvetenstva na našich
lúkach a krátka jar má vplyv na
kondíciu včelstiev v znáškovom
období. To znamená, že včelári
sa musia intenzívnejšie venovať
jarnému rozvoju včelstiev. Doba
kvitnutia púpavy sa vplyvom
slabých zim s malou snehovou
pokrývkou a vysokými jarnými
teplotami skrátila.
Za posledných sedem rokov
takmer nemedovala lesná
malina, ktorá v minulosti patrila
medzi hlavné zdroje nektáru
(medu) v našich podmienkach.
Medovicová znáška, ktorá
významne ovplyvňuje medné
výnosy včelstiev, sa vyskytuje
v priemerne raz za päť rokov.
Vres, ktorý bol dobrým zdrojom
nektáru v auguste, sa z nášho
chotára celkom vytratil.
Prírodne
a
klimatické
podmienky na včelárenie sa
za posledných desať rokov

výrazne zhoršili, čo nepriaznivo
ovplyvnilo podmienky chovu
včiel.
Okrem týchto skutočnosti
včelári zvýšeným úsilím chránia
svoje včelstva proti varoatóze
t. j. premnoženiu klieštika,
ktorý pri premnožení dokáže
zlikvidovať celé včelstvá, ba
niekedy aj celé včelárstva.
Aby sa včelársky rok
považoval za priemerne dobrý,
musí včelstvo vyprodukovať
najmenej 15 kíl medu. V zlých
rokoch medný výnos na jedno
včelstvo dosahuje 3 až 5 kíl.
Na
zimné
zakŕmenie
včelstiev v dobrých rokoch
je potrebných zhruba 15
kilogramov
glycidových
(spravidla cukrových zásob)
zásob. V rokoch, keď je veľmi
nepriaznivé počasie, včelári
musia kŕmiť včelstvá, aby
nezoslabli a nezahynuli od
hladu, od júna až do jesene,
to znamená dodať včelstvám
ďalších 10 kíl zásob.
Napriek týmto nie príliš
pozitívnym
skutočnostiam
robia naši včelári všetko
preto, aby s Božou pomocou
prostredníctvom
svojich
včelstiev
vyprodukovali
dostatok kvalitného medu
pre svoje rodiny, chorých,
príbuzných,
priateľov
a ostatných obyvateľov našej
obce.

Priemerná spotreba medu
na obyvateľa na Slovensku
je 0,3 kila, vo vyspelých
štátoch Európskej únie je
táto spotreba až 5 kíl. Vďaka
našim včelárom spotreba
medu v našej obci výrazne
prekračuje
celoslovenský
priemer. Koľkokrát, to závisí
od znáškových podmienok
v danom roku.
Slovenský
med
patrí
medzi najkvalitnejšie medy
v Európe. Med vyprodukovaný
našimi včelármi sa radí medzí
najkvalitnejšie
medy
na
Slovensku. Preto naši včelári
spravidla nepotrebujú reklamu
na jeho predaj. Takzvaný med
vyrobený v krajinách Únie sa
mu kvalitou nevyrovná. Ide
spravidla o med vyhotovený
miešaním medov pôvodom
z krajín EÚ a z krajín mimo
EÚ. Ak chcú mať spotrebitelia
kvalitný med, platí pravidlo, že
najlepšie urobia, ak si ho kúpia
priamo od včelára, ktorého
poznajú.
Okrem medu naši včelári
v obmedzenom množstve od
svojich včelstiev produkujú
propolis a peľ. Propolis
je lepkavá živica z práve
vyrastajúcich pukov drevín
a kvetov. Propolisom včely lepia
rôzne škáry v úli a na rámikoch
a taktiež ním dezinfikujú celé
úľové prostredie.

Z propolisu je možné
pripraviť masti a kvapky
v liehových roztokoch, ktoré
sú pre ich antibakteriálne,
antivírusové a protizápalové
vlastnosti
použiteľné
na
liečenie pri zápale mužskej
prostaty, angíne, bolestiach
v krku, žalúdočných vredov,
prechladnutí, chrípke, vysokom
krvnom tlaku, plesňových
ochoreniach
a
iných
ochoreniach ako podporný liek.
Včelí peľ tvoria peľové zrnka
kvetov, ktoré sú zhmotnené
do peľových obnožiek na
nohách včiel. Peľové obnožky
od včiel získavajú včelári na
peľochytoch. Takto získaný
peľ je potrebné z dôvodu
uskladnenia ešte usušiť. Včelí
peľ obsahuje 185 druhov živín
vitamíny skupiny B, A, C, D, E,
27 druhov minerálnych látok
a viac ako 110 druhov enzýmov.
Konzumácia peľu podporuje
tvorbu červených krviniek,
stavbu kostí, zubov a nervov,
taktiež
upravuje
činnosť
čriev pri poruchách trávenia,
pomáha pri zápaloch horných
dýchacích ciest, nervových
ochoreniach. Peľ je vynikajúcim
zdrojom energie v zime a na jar.
Včelárenie je činnosť úzko
spojená s pobytom včelára
v prírode. Pri práci so včelstvami
okrem
namáhavej
práce
včelár relaxuje a pohybom na
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čerstvom vzduchu si upevňuje
svoje zdravie, preto sa mnohí
včelári venujú chovu včiel až
do vysokého veku.
Zima je obdobím, v ktorom
včelstvá
po
zazimovaní
čakajú na jar. Včelári po zime
netrpezlivo očakávajú prvý
jarný prelet. Následne po
rozkvitnutí prvých jarných
kvetov kontrolujú prínos peľu

včelstiev, čo je prvým signálom,
že včely dobre zvládli zimné
obdobie a je potrebné sa
zamerať na podporu jarného
rozvoja včelstiev, prípravu na
hlavnú znášku, ktorá sa v našej
obci začína približne okolo 8.
júna.
Po dobrej včelej znáške
včelári vyberajú od včelstiev
med. V našich klimatických

podmienkach je to najčastejšie
v období medzí 10. až 20.
júlom.
Nový včelársky rok sa začína
1. augustom, to je obdobie,
od ktorého včelári vykonávajú
práce spojené s prípravou na
zazimovaním včelstiev, ako sú
rušenia medníkov, preliečenie
včelstiev proti invázii klieštika,
zakŕmenie
a zateplenie

včelstiev.
Na záver nám ostáva
dúfať, že po zlom uplynulom
včelárskom roku nás čaká
vyrovnaná zima s bohatou
nádielkou snehu, počas ktorej
si príroda oddýchne a bude
nasledovať dobrý včelársky rok,
aby bolo dostatok kvalitného
medu pre každého z vás.
Ing. Ján Dilong

Oddychová zóna Jamy sa opäť zmenila
Projekt oddychovej zóny
Jamy začal vznikať v roku 2018
na úpätí Mnícha, na mieste, kde
ešte donedávna stál drevený
kríž. V prvej fáze bol na tomto
mieste vztýčený antikorový
8-metrový kríž a skultivované
okolie, neskôr bolo spustené
osvetlenie kríža a vytvorený
provizórny chodník.
Tento rok sa vďaka získaným
financiám podarilo nahradiť
provizórny chodník novým
štrkovým chodníkom, ktorý je
spevnený drvenými obrubníkmi
a taktiež osvetlený LED
svietidlami. Taktiež pribudlo
ohnisko, udržiavaná trávnatá
plocha na piknik či posedenie
a mohutné lavičky vytvorené

z drevených podvalov.
Elektrická súprava, ktorá
napája už skôr osvetľovaný kríž,
a teraz aj prístupový chodník,
sú napojené na fotovoltaický

systém, ktorý zabezpečuje
celoročné
osvetlenie
bez
potreby výmeny batérií, ako to
bolo doteraz.
Budúci rok plánujeme

doplniť ďalšie lavičky okolo
ohniska,
smetné
koše
a informačné tabule.
Na projekt bolo do tejto
chvíle
vynaložených
už
približne 25-tisíc eur, ktoré sa
podarilo získať od súkromných
osôb a podnikateľov, obce
Habovka (1000 Eur) a urbáru
(300 Eur). Všetkým darcom,
ako aj dobrovoľníkom, ktorí
nám pri prácach pomáhali,
srdečne ďakujeme.
Tešíme sa, že už dnes
je Oddychová zóna Jamy
slušne navštevovaná a radi
by sme aj ďalších pozvali na
príjemnú prechádzku s pekným
výhľadom na našu obec.
Habovka Inak

Moja milovaná Habovka
Pred viac ako štrnástimi
rokmi, keď som pracoval a žil
v Londýne, ma pozvali na
svadbu do Habovky.
Pochádzam z malej dedinky
v Južnej Afrike a dúfal som, že
Habovka sa jej bude podobať,
aby som si aspoň trošku
pripomenul domovinu.
Keď som však dorazil do
Habovky,
prírodná
krása
a láskavosť ľudí mi úplne
vyrazili dych. Bolo to oveľa
nádhernejšie, ako som čakal
a zamiloval som si dedinku aj
ľudí.
Spomínam si, ako mi
vtedajší
starosta
daroval
brožúry o Habovke, aby som ju
propagoval v zahraničí. Nikdy
som ich ale nikomu nedal,
pretože som si hovoril, že toto
je moja Habovka a ja sa o ňu

nechcem deliť.
Počas mojej krátkej návštevy
sme sa smiali, plakali, veľa
sme jedli a pili a výborne sme
sa zabavili, ale najdôležitejšie
zo všetkého - odišiel som
z
Habovky
s
krásnymi
spomienkami, ktoré mi zostanú
naveky.
Po tejto návšteve som sa
zaviazal, že odídem z Londýna
a presťahujem sa do Habovky.
Ako roky ubiehali, ani jeden sa
nestalo, že by som nenavštívil
Habovku, aby som zažil krásy
dediny, jej obyvateľov a okolitej
prírody.
Odchod z dediny bol
zakaždým veľmi ťažký a vždy,
keď som odišiel, časť zo mňa tu
ostala.
Keď som bol späť v Londýne
a sedel som v kancelárii, celý

čas som premýšľal o svojej
Habovke a o tom, ako sa tam
jedného dňa nadobro vrátim.
Ten deň skutočne nastal,
o 13 rokov neskôr, keď som
odišiel z Londýna so svojou
krásnou manželkou z Habovky.
Sme tu už skoro dva
roky a napriek veľkej zmene
prostredia z veľkomesta na
dedinu a s tým spojenými
problémami, som rozhodnutý
tu zostať, pretože chcem aj
ja prispieť k lepšej Habovke
a spraviť z nej najkrajšiu dedinu
na Slovensku.
Ako správca nehnuteľností
som sa staral o niektoré
z najlukratívnejších budov
na svete a viem, koľko úsilia
a námahy treba na vybudovanie
a
udržiavanie
niečoho
krásneho. Preto by som rád

vyzval všetkých obyvateľov,
aby prispeli k našej krásnej
Habovke v akomkoľvek smere.
Či už susedskou výpomocou,
podporou akcií organizovaných
v
dedine,
staraním
sa
o svoje záhrady a okolie
domov, výsadbou stromov
alebo
rastlín,
podporou
miestnych organizácií a školy,
povzbudením
turistov
a podnikateľov, aby prišli
do Habovky. A keby aj ničím
z tohto, neraz postačí aj vrúcny
pozdrav a milý úsmev.
Ďakujem
všetkým
obyvateľom za to, že je pre
mňa Habovka taká výnimočná,
lebo každá rodina zohrala
úlohu v budovaní jej histórie.
Buďme do budúcnosti všetci
hrdí na „našu Habovku“.
Paul Ceronio
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ČRIEPKY ZO ŽIVOTA V NAŠEJ ŠKOLE
Naši učitelia sa učili v Rumunsku

vypracovávame projekty, ktoré
sú naplánované na najbližšie
obdobie.
V novembri sme v rámci
projektu dostali za úlohu
vybrať si tému a vypracovať
k
nej
fotodokumentáciu
aj s popisom výchovnovzdelávacieho
procesu
detí. Téma, ktorej sme sa
v aktuálnom období venovali,
bola Cesta nie je ihrisko.

Vypracovali sme projekt k tejto
vybranej téme. Deti v rámci
neho zážitkovým učením na
detskom dopravnom ihrisku
poznávali základné pravidlá
správania sa na dopravných
prostriedkoch, oboznamovali
sa a rozširovali si poznatky
o
dopravných
značkách,
rôznymi hrami a činnosťami si
tieto poznatky upevňovali.
(MŠ)

NÁVŠTEVA SVÄTÉHO MIKULÁŠA

Videohovor škôlkárov s partnerskou školou z Rumunska.
Vďaka
úspešnému tému
„ROBOTIKA“.
Deti
rozbehnutému
projektu z partnerských škôl si vopred
Erasmus+ sa v minulom pripravili a vyrobili tri logá, za
školskom roku učiteľky z našej ktoré sa na spoločnom stretnutí
materskej školy, Katarína hlasovalo a vybralo sa jedno
Vrabcová a Jana Harmatová spoločné logo. Potešilo nás, že
pod
vedením
riaditeľky práve naše logo najviac zaujalo
Miroslavy
Mydliarovej, a bolo vybrané spomedzi
zúčastnili
medzinárodného všetkých, aby prezentovalo celý
kurzu vo vzdelávaní. Tento projekt Erasmus+ zameraný
je zameraný na vyškolenie na robotiku. Výhre sa veľmi
učiteľov v oblasti využívania tešíme a našim šikovným
digitálnych a informačno- deťom srdečne ďakujeme
komunikačných technológií pri a gratulujeme.
práci s deťmi. Spolu s ďalšími
Partnerská
škola
učiteľmi z partnerských škôl v Rumunsku nám ukázala ich
z Estónska, Turecka, Španielska vzdelávací systém a poskytla
a Grécka navštívili partnerskú nám praktické ukážky, pomôcky
školu v Rumunsku.
najmodernejších technológií.
Prvá vzdelávacia činnosť bola Nové skúsenosti sa budeme
zameraná na prezentovanie snažiť integrovať do nášho
svojej krajiny, školy a systému vzdelávacieho systému.
vzdelávania. Počas týchto
S partnerskou materskou
dní účastníci navštívili dve školou z Rumunska sme
materské školy, v ktorých uskutočnili aj video hovor,
mali
možnosť
zúčastniť v ktorom sa deti navzájom
sa
výchovno-vzdelávacích videli, zamávali si a zaspievali
činností
v
jednotlivých pesničky. Takto sme našim
triedach a možnosť oboznámiť deťom ukázali, že vo svete
sa s materiálnym vybavením žijú aj také, ktoré bývajú
materských škôl.
v inej krajine, rozprávajú iným
Ďalej mali možnosť navštíviť jazykom, ale tiež navštevujú
inšpektorát a pedagogické škôlku.
centrum. S členmi obidvoch
Tento školský rok boli
inštitúcií
diskutovali naplánované ďalšie cesty
o
rozdieloch
fungovania do
krajín
partnerských
v
jednotlivých
krajinách. škôl. Nakoľko však aktuálna
Navštívili i kultúrne a historické situácia s pandémiou Covid-19
pamiatky.
neumožňuje vycestovať, so
Úlohou prvého stretnutia školami komunikujeme cez
bolo
zvolenie
loga
na sociálne siete a na diaľku

Vitaj, vitaj, Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil
veru, na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ

vrece, nikto z nás už čakať
nechce.
Piatok 4. decembra bol
výnimočný. Mali sme vzácnu
návštevu – sv. Mikuláša, ktorý
prišiel v sprievode anjela
a čertíka. Navštívil škôlku
i školu, vypočul si básničky,
pesničky i modlitby detičiek
a každý dobrý žiačik dostal
sladkú odmenu.

O jedle treba rozprávať

V októbri sa naša škola
zapojila
do
8.
ročníka
celoslovenského
projektu
Hovorme o jedle, ktorý
organizuje
Slovenská
poľnohospodárska
a
potravinárska
komora
a Centrum rozvoja znalostí
o potravinách. Jeho hlavným
cieľom
je
vyvolávať
a podporovať spoluprácu
a aktívnu účasť školy pri
vzdelávaní detí a mládeže
o potravinách a dobrých
stravovacích návykoch ako
súčasti zdravého životného

štýlu, o úlohe potravín pri
ochrane zdravia, ale aj ich
význame pri ochrane životného
prostredia.
Keďže tento projekt ponúkal
viacero vzdelávacích aktivít, so
žiakmi 7. – 9. ročníka sme sa
rozhodli zapojiť do výtvarnej
súťaže Chutné maľovanie
a fotografickej súťaže Očami
gurmána. V súťažnej aktivite
Chutné
maľovanie
žiaci
vytvárali originálne výtvarné
práce, ktoré sa venovali
problematike potravín a výživy.
Mohli si vybrať z nasledujúcich
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ČRIEPKY ZO ŽIVOTA V NAŠEJ ŠKOLE
tém, Chlieb, pečivo, obilniny,
cestoviny, zemiaky, Zelenina,
ovocie, orechy z našich sadov,
Mlieko a mliečne výrobky od
slovenských kravičiek, Mäso,
hydina, ryby, vajcia, strukoviny,
Tuky, cukry, soľ.
Najlepšie
výtvarné
a fotografické práce sme
odoslali a veríme, že budú
ocenené aj
odbornou
porotou. Súťažné príspevky
ďalej poslúžia na inšpiráciu
k vzdelávaniu o potravinách
a výžive aj iným žiakom či
učiteľom a budú dobrým
príkladom aj pre ostatné
základné školy na Slovensku.
Vyhodnotenie školského
kola výtvarnej súťaže – Chutné
maľovanie:
1. téma: Chlieb, pečivo,
obilniny, cestoviny, zemiaky
1. Margaréta Makanová, 9. A
2. Pavol Pilarčík, 9. A
3. Samuel Žmiják, 8. A

2. téma: Zelenina, ovocie,
Október – mesiac úcty k starším
orechy z našich sadov
Každoročne si v októbri Videá s vystúpeniami sme
1. Jaroslav Šuhaj, 9. A
rôznymi spôsobmi uctievame vložili na web stránku našej
2. Eva Žmijáková, 7. A
3. Tatiana Pavlová, Tímea našich starých rodičov. Tento materskej školy, vďaka čomu
rok nám to však situácia si ich mohol každý starý rodič
Bodorová, 7. A
s koronavírusom nedovolila.
spolu s vnúčaťom pozrieť
3. téma: Mlieko a mliečne
Našich malých škôlkarov z pohodlia svojho domova.
výrobky
od
slovenských to však neodradilo a vymysleli
Veríme, že aj týmto milým
iný spôsob. Najskôr vyrobili prekvapením sme starým
kravičiek
darčeky a potom každá trieda rodičom vyčarili úsmev na tvári.
1. Sabína Zuberská, 9. A
pripravila pekný program.
(MŠ)
2. a 3. neudelené
4. téma: Mäso, hydina,
Ďakujeme za spolupatričnosť
ryby, vajcia, strukoviny
Naše veľké ďakujem patrí Ďakujeme, že ste sa zapájali do
1. neudelené
všetkým rodičom, ktorí si od výziev, posielali videá či fotky
2. Matúš Triebeľ, 9. A
marca do mája, kedy sme pre výtvarných a pracovných prác
3. neudelené
pandémiu museli zatvoriť detí, že ste navštívili miesta,
našu škôlku, našli čas na svoje ktoré by sme za iných okolností
5. téma: Tuky, cukry, soľ
ratolesti a zapájali sa do aktivít, mohli s deťmi navštíviť počas
1. Klaudia Jurinová, 9. A
ktoré sme pre ne v týždenných ich pobytu v škôlke.
2. Natália Piscová, 7. A
(MŠ)
3. Dominika Mičáňová, Alica témach ukladali na web stránku.
Šišková, 7. A

Fotografická súťaž Očami
gurmána
1. Margaréta Makanová, 9. A
Veronika Ulrichová

Matematický klokan

Ešte v minulom školskom
roku sme sa zúčastnili najväčšej
medzinárodnej matematickej
súťaže, v ktorej súťažia deti
z viac ako 65 krajín sveta. Súťaž
sa mala pôvodne konať v marci,
ale z dôvodu mimoriadnej
situácie po celom svete sa
presunula na jún 2020.
Na Slovensku sa do
matematického súboja zapojilo
78 891 žiakov. Súťažiaci z 1. –
5. ročníka sa zapojili do súťaže
papierovou formou počas
školského vyučovania, žiaci zo
6. – 8. ročníkov súťažili online.
Súťažilo sa vo viacerých
kategóriách – KLOKANKO,
ŠKOLÁK a BENJAMÍN, z ktorých
chceme vyzdvihnúť výkon
Sofie Hrubošovej a Lukáša
Luckého z terajšej 3. A, ktorí
sa stali úspešnými riešiteľmi
vo svojej kategórii a zaradili
sa k najlepším matematickým
hlavám.
Za zmienku stojí aj
perfektný
výkon
Jakuba
Domiňáka zo ziskom 90

percent a umiestnil sa medzi
250 najúspešnejších riešiteľov.
Dúfame, že deti budú mať
aj naďalej chuť sa zapájať do
matematických súťaží a tým
robiť dobré meno nielen škole,
ale najmä sebe.
Súťažiaci v jednotlivých
kategóriách:
KLOKANKO 2 (S. Hrubošová, L.
Lucký, P. Litvák, F. Veselý)
KLOKANKO 3 (P. Jandura,
P. Lajčinová, L. Kaniščáková,
L. Liová, T. Tunáková, V.
Chorvatovičová, K. Gužiňáková)
KLOKANKO 4 (M. Šveláň, E.
Liová, M. Taraj, S. Skurčák,
V. Jurinová, D. Tarajová, K.
Leginusová)
ŠKOLÁK 5 (J. Domiňák, R.
Katreníková, S. Kelušiaková, I.
Štefánek)
ŠKOLÁK 6 (T. Bodorová, S.
Jurinová, A. Kurátor)
BENJAMÍN 8. (S. Zuberská,
A. Kohárová, V. V. Valeková, T.
Leginus)
Lucia Vilčinská

Obecný úrad dodal do tried nový nábytok
v hodnote 6300 eur a počítače v sume 15 000 eur.

Obec dodala do školy knihy v sume 2 000 eur
a didaktické pomôcky v hodnote 18 000 eur.
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Čo je nové v pozemkovom spoločenstve?
Na valnom zhromaždení,
ktoré sa konalo 16. augusta,
bol zvolený nový výbor
a dozorná rada. Členmi
výboru sa stali Ľubomír
Makan, František Taraj, Martin
Ondroš, Pavol Pilarčík, Ján
Leginus, Katarína Kovačíková
a Pavol Klimek. Dozorná rada
bola zvolená v zložení Mária
Kurcinová, Dušan Hajdučiak
a Eduard Pilarčík.
Noví členovia výboru si na
svojom prvom zasadnutí zvolili
za predsedu pozemkového
spoločenstva Pavla Pilarčíka
a za podpredsedu bol zvolený
Ľubomír Makan.
Členovia
dozornej rady si zvolili za
predsedníčku dozornej rady
Máriu Kurcinovú. Odborným
lesným hospodárom ostal
Peter Veselý.
Predseda výboru Pavol
Pilarčík
oboznámil
výbor
a dozornú radu o celkovom
stave spoločenstva. Nový
výbor spolu s dozornou
radou si rozdelil kompetencie
a úlohy, ktoré budú realizovať
v najbližšom období.
Neľahká situácia v súvislosti
s výskytom pandémie, ktorá
sa dotkla celej spoločnosti
a určitým spôsobom obmedzila
bežný pracovný či spoločenský
život, sa nevyhla ani práci
v pozemkovom spoločenstve.
Pokiaľ
to
pandemické
opatrenia dovoľovali, výbor
spolu s dozornou radou zasadal
pravidelne minimálne raz za
mesiac, aby vyhodnotil práce
v uplynulom mesiaci a riešil, čo

sa bude robiť v nasledujúcom
mesiaci, ktoré práce sú
nevyhnutné pre správny chod
spoločenstva. Vzhľadom na
aktuálne opatrenia, výbor
s dozornou radou v októbri
a novembri nezasadal, ale
v obmedzenom počte sa
stretávali členovia tak, aby boli
zabezpečené potrebné práce
najmä značenie porastu, ťažba
a predaj dreva a taktiež boli
pripravované
podklady na

dohodnúť čo najlepšie ceny.
Začali sme s vyplácaním
podielov za rok 2019 cez
bankový účet a podielnici, ktorí
nemajú účet, dostávajú peniaze
poštovou poukážkou.
Postupne vyplácame aj
podiely za rok 2018. Nakoľko nie
sú ešte v evidencii podielnikov
zaznamenané všetky zmeny
vlastníkov pozemkov, ktoré
nastali v dôsledku dedičského
konania, nemohli byť týmto

Členovia výboru na obhliadke urbárskych lesov.
výplaty podielov a nájomného.
Začalo
sa
s
ťažbou
a
uhadzovaním
haluziny
v lokalite Osly a Skorušina. Do
konca roka by ešte mala začať
ťažba v lokalite Hájik.
Odberatelia
dreva, od
ktorých je naše spoločenstvo
závislé, sú ale značne opatrní
a snažia sa ceny stláčať čo
najnižšie.
Aj
napriek
týmto
skutočnostiam predaj dreva
zabezpečujeme a snažíme sa

podielnikom vyplatené podiely
a nájomné za pozemky.
Zároveň
týmto
chceme
upozorniť všetkých podielnikov
a nájomníkov, aby zmeny, ktoré
nastanú v zmene vlastníctva
podielu, nahlásili aj výboru
pozemkového spoločenstva,
aby do budúcnosti nenastali
problémy
pri
vyplácaní
podielov a nájomného. Taktiež
je potrebné nahlasovať zmenu
adresy bydliska, prípadne
zmenu účtu.

Nájomné
zmluvy
spracováva geodet Marián
Bulla. Je potrebné vyhotoviť ich
na základe dedičských konaní
tak, aby boli podiely a nájomné
vyplatené
vlastníkom.
Predpokladáme
vyplatenie
podielov z nájomných zmlúv
ešte do konca tohto roka.
O
všetkých
dôležitých
skutočnostiach, ktoré nastanú
v pozemkovom spoločenstve,
budeme informovať cez web
stránku, ktorá je umiestnená
na www.habovka.sk. Chceli by
sme vás poprosiť o trpezlivosť,
kým doriešime formu a obsah
zverejňovaných informácií na
uvedenej stránke.
Záverom
by
sme
chceli poďakovať všetkým
pracovníčkam a pracovníkom,
ktorí sa podieľali na prácach
v pozemkovom spoločenstve
počas celého roka, ako aj
predchádzajúcemu
výboru
a členom dozornej rady za ich
vykonanú prácu.
Prajeme
všetkým
členom
spoločenstva
aj
ostatným občanom Habovky
príjemné a pokojné prežitie
nadchádzajúcich vianočných
sviatkov a do nového roka
hlavne veľa zdravia. Veríme,
že budúci rok sa budeme môcť
naplno venovať hospodáreniu
v spoločenstve tak, aby bol
rok 2021 pre nás všetkých čo
najúspešnejší.
Výbor a dozorná rada
pozemkového spoločenstva
bývalých urbárskych
spolumajiteľov obce Habovka

Poľovníctvo je najmä o starostlivosti a ochrane

Keď Pán Boh rozdával zem,
pridelil aj Habovčanom kúsok
chotára. Pôda bola skalnatá,
neúrodná, veď aj začala
na Biednej. Prišlo mu ľúto
obyvateľov, a tak im pridal
lesy a kopce až po Osobitú.
V týchto horách žilo, a dodnes
žije, množstvo vzácnej zveri. Je
tu jeleň, srnec, diviak, medveď,
vlk, líška, hlucháň, tetrov a iné
druhy spevavcov. Od začiatku
sa človek zodpovedne staral

o lesy aj políčka, z ktorých
zbieral poživeň .
Aby si úrodu a lesy ochránil,
volili si gazdovia lesných aj
poľných hájnikov. Títo mali
povinnosť zabraňovať škodám
na úrode a zároveň odovzdávať
divinu a kožušiny vrchnosti.
Postupným vývojom dejín
a vlastníckych práv začali sa
hájnici a horári združovať
do
spolkov
a
vytvárať
organizovanú poľovačku, čím

vzniká plánované poľovníctvo.
Dnes je teda poľovníctvo
celoštátne organizované.
Aj naši habovskí poľovníci
sú členmi
Poľovníckeho
spolku a na poľovačky majú
prísne pravidlá dané zákonom.
V prvom rade sa musia starať
o zver vo svojom pridelenom
revíre. Musia ju udržiavať
v príslušných stavoch a počtoch
podľa rozlohy revíru. Ďalej
musia zabezpečiť dostatok soli

a krmiva pre čas núdze. Musia
sa starať o zariadenia, najmä
soliská , krmelce, posedy,
políčka a chodníky.
Okrem toho sa musia
zapájať
do
starostlivosti
o les a pomáhať pri výsadbe
stromčekov a čistotu prostredia.
Až potom môžu podľa plánu
loviť povolenú zver. Túto musia
patrične ošetriť, prehliadnuť
veterinárom a trofeje pripraviť
na každoročnú prehliadku.
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Takáto prehliadka bola
v našej obci v apríli 2018.
Zúčastnili sa na nej aj školy
a verejnosť, ktorá sa mala
možnosť
oboznámiť
so
životom poľovníkov.
Poľovačka teda nie je iba
strieľanie
a
usmrcovanie
zvierat, ale hlavne ich

ochrana a propagácia . Veď
aj starodávna tradícia medzi
poľovníkmi hovorí, že koľkokrát
daruješ zemi život, toľko rokov
sa ti pripočíta k životu.
Patrónom poľovníkov je sv.
Hubert, ktorý je vytesaný pri
studničke v Blatnej.
Jozef Ondroš, poľovník

Skorušina stále ukrýva svedectvá vojny

Lesní robotníci z Habovky
našli počas prác v poraste
niekoľko kusov nevybuchnutej
mínometnej munície z druhej
svetovej vojny. Nachádzala sa
pod Skorušinou, kde začiatkom
roku 1945 viedla bojová línia
medzi nemeckým vojskom
a sovietskymi vojakmi zo IV.
ukrajinského frontu.
Munícia
bola
pravdepodobne zo sovietskeho
mínometu kalibru 82 mm.
Vojaci tu mali počas vojny
vybudované bunkre. Niektoré,
poznačené zubom času, sa
ešte dajú v lese nájsť.
Privolaný
pyrotechnik
pozostatky
zneškodnil
a naštastie sa nikomu nič

nestalo. Predtým samozrejme
museli okolie nájdenia munície
zabezpečiť policajti. Štastím
bolo, že rozbušky boli v takom
stave, že sa dala munícia
odniesť a zneškodniť mimo
lesa.
Aj
po
viac
ako
sedemdesiatich rokoch od
skončenia vojny sa v prírode
skrývajú takéto „časované
bomby“. Preto treba byť
opatrný na prechádzkach
v okolí Skorušiny. Hoci je málo
pravdepodobné, že nájdete
muníciu
na
turistickom
chodníku. Tá sa väčšinou
nachádza mimo označených
trás, hlboko v lese.
(PL)

Darovali si aspoň trochu času

Žijeme vo veľmi uponáhľanej
dobe. Všetci sa naháňame
za svetskými márnosťami
a to najpodstatnejšie – láska
a pozornosť našim najbližším
– nám unikajú pomedzi prsty.
Aj v dôsledku toho sa hlavnou
myšlienkou tohtoročného Dňa
rodiny stala snaha darovať si
čas. Je jedno, akým spôsobom,
či už rozhovorom, modlitbou
alebo spoločnou zábavou.
Prípravy na akciu už tradične
začínali niekoľko týždňov pred
jej realizáciou. Keď sme boli za
pánom farárom, poprosili sme
ho, aby sa modlil za počasie.
On sa zasmial a opýtal sa,
koľko stupňov má vymodliť.
Nám stačilo, aby sa dalo
vydržať vonku. A tak aj bolo,
ani chladno, ani príliš teplo.
Deň začal svätou omšou
obetovanou
za
rodiny
našej farnosti. V tom čase
už poľovníci brúsili nože,
krájali mäso a cibuľu, aby
uvarili guľáš, ktorý opäť
nesklamal. Bol vynikajúci.
Poobede akcia pokračovala
pobožnosťou s Eucharistickým
požehnaním.
Svedectvo
manželov
Strižencových
z Námestova, ktorých syn
je už tretí rok v komunite
Cenacolo, nám pripomenulo,
že spoločná modlitba v rodine
a odovzdanie sa do Božích rúk
je tá najlepšia voľba pri riešení

aj neriešiteľných problémov.
Po skončení zaujímavého
a
poučného
rozprávania
sa začala na farskom dvore
zábava. Animátori sa tešili
na deti a rodičov, pre ktorých
bola pripravená súťažná trať,
kde si mohli zmerať svoje
sily, svaly a schopnosti. Po jej
absolvovaní ich v cieli čakala
malá, milá a sladká odmena.
Jedna
disciplína
bola
špeciálne
vymyslená
pre
manželov - hod vidlami do
sedem metrov vzdialeného
kruhu.
Odmena
bola
inšpirujúca. Každý, kto trafil,
ale aj tí, ktorí netrafili, dostali
plechovku piva. Mnohí chlapi
sa zhodli, že potrénujú, aby
sa aj budúci rok „pochlapili „
a trafili do kruhu.
Na Dni rodiny nechýbalo
občerstvenie, o ktoré sa už
tradične postarali šikovné
rúčky našich mám, starých
mám a babičiek. Z dvora sa
ozývala nielen veselá hudba,
ale aj smiech a detská radosť.
Naše poďakovanie patrí
rodičom a deťom, že si
darovali čas, obecnému úradu
a všetkým dobrým ľuďom
a sponzorom, bez ktorých
pomoci či modlitby by Deň
rodiny nebol. Jedno veľké
ďakujeme posielame aj do
neba.
Organizátori podujatia

Združenie Zázračnej medaily Habovka

Združenie
Zázračnej
medaily je medzinárodné
združenie veriacich, do ktorého
môžu patriť všetci, ktorí

s úctou nosia Zázračnú medailu
a podľa svojho životného stavu
sa snažia rozvíjať kresťanský
život prostredníctvom šírenia
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jej posolstva. Združenia má tri
charakteristické znaky:
cirkevný
(ciele
Združenia
sú
spojené
s poslaním Cirkvi),
mariánsky
(má
korene v zjaveniach Panny
Márie v roku 1830 sv. Kataríne
Labouré),
vincentský (vzniklo
v rámci rodiny sv. Vincenta
de Paul a jeho charizmou
je evanjelizácia a služba
chudobným)
Zo začiatku malo Združenie
len miestny charakter. V roku
1909 pápež Pius X schválil
a uznal Združenie Zázračnej
medaily aj s jeho cieľmi
a štatútmi pre celú Cirkev.
Združenie
bolo
na
Slovensku schválené v Ríme
27. novembra 2009. Národné
sídlo a centrum združenia
na Slovensku je provinciálny
dom sestier Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky v Nitre.
Znakom Združenia Zázračnej
medaily je medaila rovnaká
na celom svete. Hlavný
sviatok združenia sa slávi 27.
novembra, je to deň, kedy sa

sv. Kataríne Labouré zjavila
Panna Mária.
V Habovke vzniklo
združenie 4. októbra 2020.
Prihlásilo sa do neho sto
rodín farnosti. Tieto rodiny
sú súčasne zapojené do
Podomovej návštevy Panny
Márie Zázračnej medaily.
V tento deň boli posvätené
štyri kaplnky so sochou Panny
Márie Zázračnej medaily.
Posvätené kaplnky sa od
tohto dňa stali súčasťou života
farnosti s túžbou, aby sa
nebeská Matka stala Kráľovnou
našich sŕdc. Od tohto času nás
bude Ona sama navštevovať
v rodinách, kde sme sa ju
rozhodli s láskou prijať, aby
sme si s dôverou mohli pred
ňou otvoriť svoje srdcia, a aby
sme si tak, ako svätá Katarína
Labouré, sadli blízko k nej
a porozprávali jej, čo nás trápi,
ale aj čo nám robí radosť. Tento
dialóg lásky a dôvery nás určite
povzbudí, posilní a pomôže
nám premeniť naše životy tak,
aby boli Bohu na slávu, svetu
na osoh a nám na spásu.
ZZM Habovka

Vymenili sa u nás duchovní

Po ôsmich rokoch, z
nariadenia
otca
biskupa
Štefana Sečku, v našej farnosti
došlo k výmene kňazov.
Duchovný otec Ondrej Poľančík
mení pôsobisko pastorácie.
Jeho novou „vinicou Pánovou“
sa stala farnosť Vrbov.
Počas
ôsmich
rokov
pôsobenia v Habovke sme s ním
prežili veľa pekného. Vzniklo

množstvo
spoločenstiev
mládeže, detí, matiek,
modlitbové spoločenstvá a iné,
ktoré formujú chod farnosti
dodnes.
Za jeho pôsobenia farnosť
urobila veľa rekonštrukcií
a opráv. Nezostalo však pri
materiálnych veciach. Prežili
sme s ním milostivý čas, na
ktorý sa nedá zabudnúť.

Za všetko mu vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať.
Želáme mu v novom pôsobisku
veľa milostí a darov Ducha
Svätého, Božie požehnanie,
ochranu Matky Božej a živú,
aktívnu farnosť. Nech naďalej
bojuje dobrý boj, zachová si
pravú vieru, aby ho raz Pán
ozdobil vencom pre víťazov.
Zároveň sme 1. júla na

sv. omši privítali nového
duchovného
otca,
farára
Rudolfa Pitoňáka, rodáka z
Granč - Petroviec, ktorý k nám
prišiel z farnosti Bystrany.
Prajeme mu veľa šťastia,
zdravia, úspechov a Božieho
požehnania a tiež trpezlivosti
v jeho pastoračnej činnosti
medzi nami.
(LB)

Lekár radí: Ako zlepšovať imunitný systém

V tomto článku sa dozviete,
ako zvýšiť imunitný systém,
najmä v tejto dobe, keď sa
pandémia koronavírusu šíri po
celom svete.
V biológii imunitná obrana
označuje schopnosť tela brániť
sa proti látkam, ktoré ohrozujú
jeho správne fungovanie
alebo prežitie. Tieto „hrozby“
môžu byť 3 typov: mikróby
(vírusy,
baktérie,
huby,
parazity), bunky, ktoré sa stali
rakovinovými alebo cudzie
teleso (napr. transplantát).
Už dlho je známe, že s vekom
alebo chorobou imunitný
systém slabne a organizmus
sa stáva náchylnejším na
infekcie. Stávajú sa vážnejšie
a nebezpečnejšie, takže bežná
chrípka môže degenerovať do
zápalu pľúc a byť smrteľná.
Upozorňujeme však tiež,
že niektorí zjavne zdraví
dospelí s normálnym počtom
imunitných buniek (podľa
krvných testov) sa často
nakazia infekciami.
Kvalitu imunity ovplyvňuje
strava,
fajčenie,
spánok,
fyzická aktivita, stres, kvalita
medziľudských
vzťahov
a životné prostredie.
Zdravie a imunitný systém
spolu úzko súvisia: každodenná
starostlivosť o zdravie zlepšuje
imunitný systém a naopak.
Zvyčajne požiadate svojho
praktického lekára alebo
dôveryhodného lekárnika, aby
vám odporučili najvhodnejšie
riešenie.
Existuje veľa doplnkov
a niektorých potravín, ktoré
pomáhajú zvyšovať imunitu
aj proti vírusu, ktorý je
v súčasnosti v obehu.
Imunitný systém bojuje

proti bežným infekciám, ako
sú nachladnutie a chrípka, ale
tiež bojuje s rakovinou a inými
veľmi vážnymi chorobami.
Bez
fungujúceho
imunitného
systému
by
normálny škrabanec mohol
byť smrteľný, pretože tento
škrabanec vystavuje naše
tkanivá množstvu mikróbov,
ktoré sa prirodzene vyskytujú
vo vzduchu, vode a na pokožke.
Čo však v podstate
ovplyvňuje
náš
imunitný
systém? V prvom rade kvalitný
spánok, ktorý je nevyhnutný
pre správne fungovanie nášho
tela a jeho metabolizmu.
Dieťa spí priemerne 10
hodín v noci, zatiaľ čo dospelý
potrebuje asi 7 - 8 hodín
nočného odpočinku. Oddych
umožňuje telu vykonávať
funkcie
potrebné
pre
psychofyzický vývoj a zdravie.
Rôzne fázy spánku umožňujú
telu doplniť sa energiou
a uchovať si informácie prijaté
počas dňa. Pritom sa obnovuje
aj pamäť. Čas spánku a jeho
kvalita sú veľmi dôležité. Počas
tejto doby mozog vylučuje
hormóny, ktoré pomáhajú
imunitnému systému bojovať
proti bakteriálnym a vírusovým
infekciám.
Imunitný systém posilňuje
aj konzumácia mliečnych
fermentov.
Starostlivosť
o tráviaci systém znamená
posilnenie imunity. Mliečne
fermenty
sú
dobrými
baktériami hojne zastúpenými
v mliečnych výrobkoch. Medzi
všetkými týmito dobrými
baktériami
sú
niektoré
druhy, ktoré sa podieľajú na
posilňovaní nášho imunitného
systému a našej prirodzenej
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obranyschopnosti.
Dodávka probiotík, ako je
obsiahnutý Lactobacillus Casei,
je optimálna na obnovenie
črevnej bakteriálnej flóry,
ktorá by mohla byť narušená.
Aj
pravidelná
fyzická
aktivita podporuje imunitný
systém. Udržiava vás v kondícii
a zdraví. Stres a únava
oslabujú imunitný systém,
ktorý sa stáva zraniteľnejším
voči patogénnym útokom.
Športovanie má pozitívny vplyv
na fyzickú a psychickú pohodu.
Podieľa sa na posilňovaní
imunitného systému. S vekom
imunitný systém starne, čo
zjavne oslabuje imunitné
reakcie na infekcie, najmä
infekcie
dýchacích
ciest.
Fyzická
aktivita
tomuto
oslabeniu predchádza.
Niektoré liečivé byliny
tiež
posilňujú
imunitný
systém. Vo svete, ktorý sa
každý
deň
modernizuje
a industrializuje, sa veľa ľudí
rozhodne vrátiť k základom
pomocou
„prírodných
liekov”. Napriklad Echinacea
(Echinacea
purpurea)
je
liečivá rastlina, ktorá sa vo
viacerých prípadoch osvedčila.
Jej zvláštnosťou je stimulácia
imunitného systému tela.
Cibuľa, cesnak a chren boli
odpradávna prostriedkami na
podporu imunity.
Rakytník má významný
antioxidačný účinok, stimuluje
imunitný systém a je vhodný
pri celkovej rekonvalescencii
organizmu.
Medzi
ďalšie
rastliny s imunostimulačným
účinkom patrí kustovnica
čínska, ďumbier lekársky,
eukalyptus
guľatoplodý,
kozinec blanitý, oliva európska,
kapucínka väčšia, sibírska jedľa
bielokorá, čajovník čínsky, vinič
hroznový, kurkuma, vilcacora,
citrusové plody a iné.
Aj ochrana pred chladom
chráni imunitný systém.
Vírus je malý parazit, ktorý
žije iba infikovaním bunky,
ako v prípade koronavírusu
(Covid-19). Keď vírus vstúpi do

bunky, je schopný sa množiť
exponenciálnou rýchlosťou.
Vírus je všeobecne odolnejší
v zime ako v lete, čo zvyšuje
mieru respiračných infekcií, ako
je chrípka alebo prechladnutie.
Keď je zima, náš imunitný
systém je viac namáhaný, aby
reagoval na vonkajšie útoky,
takže sa oslabuje. Vo veľmi
chladnom podnebí stráca telo
viac energie ako vyprodukuje.
Je dôležité chrániť hlavu, je
to oblasť tela, kde dochádza
k najväčším stratám tepla.
Ruky a nohy vystavené chladu
sú zdrojom omrzlín. Večer
sú teploty ešte nižšie, je
lepšie myslieť na preventívne
opatrenia, najmä u detí
a starších ľudí.
Niekedy stojí za to uchýliť sa
k niektorým doplnkom, ktoré
by doplnili túto zdravú rutinu,
najmä v čase Covid-19.
Užitočné
doplnky
na
zvýšenie imunitného systému
vám odporučia v lekárni.
Antioxidanty sú schopné
minimalizovať voľné radikály,
a preto chránia telo a tiež váš
imunitný systém.
Antioxidačné
doplnky
často obsahujú nasledujúce
látky, ktoré sa považujú za
antioxidanty:
Beta
karotén,
luteín,
Selén, Vitamín A, Vitamín C,
Vitamín E. Vitamín C je veľmi
dôležitý pre zdravý imunitný
systém. Je to najlepšia obrana
proti baktériám, vírusom,
mikróbom. Jeho antioxidačné
vlastnosti sú dobre známe,
ale majú veľa vlastností, ktoré
sú pre väčšinu ľudí málo
známe. Sú protizápalové,
imunostimulačné, antivírusové
a antibakteriálne. Podporujú
tiež
syntézu
kolagénu,
zabraňujú
vysokému
cholesterolu a hypertenzii,
ktoré sú dnes veľmi bežné.
Nezabúdajme v neposlednom
rade na vitamín D. Najväčší
zdroj tohto vzácneho vitamínu
je zadarmo a máme ho priamo
nad nami – je to slnko.
Svatava Žáková, lekárka

Keď Habovka chce, hrá ako Barcelona

Nezvyčajný rok poznačil
aj športový život nielen
v našej obci. Jarná časť sezóny
2019/2020 ani nezačala. AJ
tu sa však ukázalo, že všetko
zlé je na niečo dobré. Naše
A-mužstvo figurovalo po jeseni
na nelichotivej predposlednej
priečke. Chalanom sa nedarilo
v koncovke. Zápasy, ktoré
odohrali, boli na slušnej úrovni
a všetky zápasy, ktoré skončili
prehrou, boli tesné. V tíme
sa začala kryštalizovať skvelá
partia.
Po
uvoľnení
prísnych
pandemických opatrení sa
hráči pustili do prác okolo
areálu ihriska. Snažili sa
zrovnať terén, pribudli nové
siete, vozík na zavlažovanie,
čerpadlo, dôstojne sa nám
podarilo vybaviť aj interiér
budovy šatní. V mene všetkých
zainteresovaných ďakujeme
starostovi,
vedeniu
obce
a poslancovi a hráčovi Matejovi
Jandurovi
za
materiálne
zabezpečenie pri chode klubu.
Príprava na novú sezónu
začala už v júni. Hráčsky káder
v novej sezóne bol premenlivo
v tomto zložení: Pavol Pilár
(hrajúci tréner), Bohuslav
Pilarčík, Erik Taraj, Boris Taraj,
Peter Juráň, Mário Juráň,
František Harmata, Dominik
Pisca, Marek Kuboš, Slavomír
Zaťko, Jakub Skurčák, Matej
Jandura, Patrik Jandura, Filip
Hruboš, Marek Klimek, Peter
Jurina, Eduard Ištok, Michal
Jurina,
Miroslav
Dolník,
Marek Daňko, Alexander
Pilarčík a Maroš Vitanovec.
Posledným
dvom
patrí
osobitné poďakovanie za
dlhoročnú prácu okolo chodu
telovýchovnej jednoty.
Trénovali sme dvakrát,
niekedy trikrát do týždňa.
Odohrali sme veľa prípravných
zápasov . Za zmienku však stoja
zápasy v Nižnej a Trstenej.
Oba mančafty hrajú 5. ligu.
V Nižnej sme síce prehrali
6:3, ale v prvom polčase sme
predviedli fantastický výkon
a viedli sme 2:1.
Na výborný prvý polčas
sme nadviazali v Trstenej kde

sme zvíťazili jednoznačným
rozdielom v pomere 6:2. Celú
prípravu za nás absolvovali aj
Matúš Lajčin a Marko Mikuš,
ktorí momentálne obliekajú
dresy Chlebníc, resp. Trstenej.
Dúfame, že sa k nám čoskoro
vrátia a budeme môcť
pomýšľať na účasť v pohárovej
Európe.
Po nekompletnej jesennej
časti 7. ligy patrí Habovke pekné
4. miesto. Nebyť zbabraného
zápasu
v
Kraľovanoch
a Mútnom, mohli sme
okupovať postupové 2. miesto.
Za zmienku stojí vynikajúci
výkon v Oravskom Podzámku,
kde sme súpera zdolali 5:2.
Návrat hráčov Habovky do
obce bol triumfálny. Ako keď
sa v roku 1986 božský Diego
Maradona vrátil s tímom
Albicelestes do Buenos Aires
po víťazných majstrovstvách
sveta v Mexiku.
Ľudia na námestí pri Coop
Jednota Za vrškom šaleli ako
15-ročné dievčatá na koncerte
Justina Biebera. Kapitán Marek
Kuboš pri oslavách tohto
víťazstva poskytol rozhovor pre
britské periodikum The Sun. Na
otázku, čo si myslí o mužstve
Habovky, odpovedal svojsky:
,,Ty, my hráme jako Barcelóna.
Keď sa rozbehneme, letíme jak
traktor bez bŕzd dolu Lánami
s plným platňákom metrovíc.“
Hráči Habovky ukázali,
že sú dobrá partia. Dokonca
obmedzili svoje pravidelné
sobotné výjazdy do miestnych
pohostinstiev, aby v nedeľu na
zápase podali čo najlepší výkon.
To je znak, že to s habovským
futbalom myslia naozaj vážne.
Jedno z mála negatív jesennej
časti je zranenie dlhoročného
najlepšieho strelca Habovky
Filipa Hruboša.
Nuž, aj taký je futbal. Všetci
veríme, že rok 2021 bude
v mnohých ohľadoch oveľa
lepší než rok 2020.
Novinky a vtipné príhody
zo
sveta
habovských
futbalistov si môžete pozrieť
na facebookovej stránke TJBlatná-trolling-Habovka
Matúš Lajčin
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HABOVKA OPEN 2020

V dňoch 28. a 29. augusta sa
konal na kurtoch pod Závozom
už 19. ročník tenisového
turnaja HABOVKA OPEN.
Zúčastnilo sa ho 32 hráčov.
Vďaka výbornej spolupráci
s TJ Blatná Habovka, so
starostom Alojzom Lajčinom
a Obecným úradom v Habovke
sa športová udalosť teší z roka
na rok väčšej popularite.
Za zdarný priebeh patrí
vďaka aj celému organizačnému
výboru a Petrovi Klimekovi
za zapožičanie exteriérového
stanu.
A ak ste vždy túžili ukázať
svoj talent a nemali ste
možnosť ukázať, že vo vás
drieme Federer či Cibulková,
alebo si chcete len schuti

zašportovať a zabaviť sa
tenisom, srdečne vás už dnes
pozývame na jubilejný 20.
ročník, ktorý sa bude konať
tradične posledný augustový
víkend v roku 2021.
Výsledky 19. ročníka
Habovka Open 2020:
Dvojhra dospelí:
1. miesto Jakub Harmata
2. miesto Tomáš Chrenek
3. miesto Ľubomír Gejdoš
Štvorhra dospelí
1. miesto Jakub Harmata
a František Harmata ml.
2. miesto Ľubomír Gejdoš
a Miroslav Borsík
3. miesto Ondrej Rusnák
a Matej Paško
Ján Hruboš ml.

Trstená - Oravice - Habovka. V Oraviciach sa habovskí cyklisti stretli
so zuberskými, ktorí išli kratšiu trasu, a spoločne v početnom
„balíku“ dorazili domov.

Darmošľap nechýbal na sv. omši na Skorušine, ktorá bola
odslúžená 9. augusta. Príjemná turistika s duchovným zážitkom.

Každoročná výzva okolo Tatier za jeden deň. Dvesto kilometrov
zvládli cyklisti z Habovky a Zuberca aj tento rok 16. augusta.

Turisti informujú

Cyklisti z Darmošľapu absolvovali 26. júla 104 km okruh na
trase: Habovka - Tvrdošín - Námestovo - Bobrov - Jablonka -

Nový most na cyklochodníku z Or. B. Potoka. Odtiaľto nadšenci
z Darmošľapu za podpory miestnych podnikateľov a obce budú
na jar pokračovať v čistení chodníka až po Julianin Dvor. Bude
pokračovať Zastudenou a napájať sa na Zuberec. V lete bude
slúžiť pre peších či cyklistov a v zime pre bežkárov.
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