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Folklórny súbor Bučník oslávil 25. výročie založenia

Pod vedením Danky Kelušiakovej 
oslávil tento rok folklórny súbor Bučník 
25. narodeniny. Absolvoval viacero 
úspešných vystúpení na Slovensku 
a v Českej republike. Všetko sa to začalo 
vo februári Páračkami a dúfajme, že do 
konca roka nás potešia ešte nejednou 
akciou.

Marcové slávnosti MANDLONÍ
Prvý krát vystúpil FS Bučník v mestečku 

Hustopeče na Slávnostiach mandloní: 
„Slavnosti mandloní a vína však nabídly 

bohatý program i tomu, kdo turistice moc 
neholduje. O zábavu nebyla nouze ani na 
Dukelském náměstí. Vedle řemeslného 
jarmarku se tam od rána na pódiu 
střídalo jedno vystoupení za druhým. 
Začala country kapela, pokračovaly 
děti z hustopečských mateřských škol, 
folklórní soubor Bučník až se slovenské 
Habovky a na závěr to na náměstí rozjela 
kapela Parní Lucie.“

Májové notování
V rámci projektu „Program 

cezhraničnej spolupráce“ sa v dňoch 
23.05.2014 – 24.05.2014 na pozvanie 
partnerského mesta Hustopeče zúčastnil  

FS Bučník na folklórnom festivale 
„Májové notování“. Na základe realizácie 
tohto projektu prebiehajú výmenné 
kultúrne pobyty medzi oboma partnermi. 
Okrem vystúpenia FS Bučník prezentoval 
aj prípravu našich tradičných pokrmov. 
Folkloristi z Habovky za prítomnosti 
partnerov z mestečka Hustopeče 
pripravili bryndzové halušky a strapačky, 
ktoré potom boli počas ich vystúpenia 
ponúkané na ochutnávku.

Bačovské dni Malatiná
Dňa 12.6.2014 sme sa zúčastnili 

Medzinárodného festivalu valaskej 
kultúry - Bačovských dňoch v Malatinej. 
Hlavným zámerom tohtoročného 
festivalu bola prezentácia aktuálnych 
podôb tradičnej kultúry z oravských obcí 
a priblíženie regionálnych produktov 
– najmä tradičných jedál a výrobkov 
zručných remeselníkov z Oravy a Moravy 
návštevníkom. Nám sa to podarilo. 
Ponúkali sme strapačky, bryndzové 
halušky, hafirové koláče, hafirovicu 
a borovičku s horcom. Podľa vyjadrenia 
riaditeľa Oravského kultúrneho strediska 
v Dolnom Kubíne PhDr. Miroslava 

Žabenského sme my - Habovčania, 
najväčší záujem vzbudili so svojimi 
hafirovými koláčmi, hafirovicou (likérom 
z čučoriedok) a borovičkou s horcom. ;)

Podroháčske folklórne slávnosti
V nedeľu 3.8.2014 FS Bučník vystúpili 

v amfiteátri na Brestovej, v spoločnom 
programe s DFS Roháčik a Podroháčskou 
folklórnou skupinou zo Zuberca na 
PFS. Habovčania sa tak prezentovali po 
niekoľkoročnej pauze. Vo furmanke, 
smerom z Habovky na Brestovú, sme 
si zaspievali spolu s Hustopečskou 
chasou, partnermi spoločného projektu 
„Zachovajme tradície“.

Stavění máje - Krojované HODY 
v Hustopečích

Místostarosta mesta Hustopeče 
p. Libor Sadílek pozval FS Bučník dňa 
15.8.2014 na Stavění máje - Krojované 
HODY. Mali sme možnosť vidieť, ako sa 
na južnej Morave stavia máj. Hoci u nás 
je zvykom stavať máje na začiatku jari 
ako okresané a ovenčené stromy, ktoré 
mládenci postavia v posledný aprílový 
deň pred tie domy, kde je dievčina súca 

(pokračovanie na strane 6)
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Jedna z mála atrakcii, pre návštevníkov 
našej obce je Stará cesta, ktorá vedie 
z dediny až ku skanzenu na Brestovej. 
Cesta je po celej dĺžke upravená vhodná 
na letnú aj zimnú turistiku. Stačí však 
jedno miesto pokazí a to je  križovatka so 
štátnou cestou zo Zuberca do Oravíc, kde 
sa opakovane objavuje divoká skládka 

odpadu, ktorá okamžite pokazí celý 
dojem. Možno tu vidieť bežný domový 
odpad ale aj rôzne plasty, kartóny ale aj 
okná ale videl som tu napríklad aj kožu 
zo zajaca. Je pre mňa nepochopiteľné, že 
sa takýto odpad nachádza tu, veď každá 
domácnosť má smetnú nádobu, na odpad, 
ktorý je pravidelne odvážaný a v obci 

máme kontajnery na separovaný odpad. 
Ďalší druh odpadu, ktorý tam možno 
nájsť je stavebný materiál, tehly, škridle 
a pod. tento odpad nie je škodlivý, preto 
by sa mohol využiť na úpravu a spevnenie 
lesných a poľných ciest, čo by bolo na 
našich flyšových pôdach celkom vhodné, 
samozrejme vyviezť ho po dohode 
s majiteľmi alebo obhospodarovateľmi 
lesných či poľnohospodárskych pozemkov. 
Ľudia by si  mali všímať, čo sa deje v jeho 
susedstve, kto doma niečo búra, prerába, 
čo nakladá na vozík či  vlečku, kde to 
vyvezie a „skrášli“ okolie obce. Stačí málo 
ľudí, ktorí takýmto počínaním znechutia 
turistov ktorí  sa sem viac nevrátia. Určite 
si tieto skúsenosti nenechajú pre seba 
a tým odradia od návštevy  našej obce aj 
svojich známych, čím vlastníci ubytovacích 
zariadení (aj tí poriadni) prídu o zárobok. 

P.S. Celkom na záver jedno prianie zo 
srdca prajem týmto “neporiadnikom“ aby 
sa u nich nikto nikdy neubytoval.

Ing. Alexander Halák

Ach tá naša Stará cesta

V dňoch od 12.5.2014 až 16.5.2014 
došlo vplyvom neustáleho dažďa 
k výraznému vzostupu miestnych 
potokov a hlavne Studeného potoka. 
Hladina potoka  Studená sa  behom 
krátkej doby prudko  zvýšila  až do takej 
miery ,že začala ohrozovať majetok 
fyzických a právnických osôb.

V častiach zregulovaného potoka v k.ú. 
Habovka došlo k poškodeniu regulácie 
z dôvodu vytvárania  štrkových lavíc, ktoré  
spôsobili lievikový prietok, a vplyvom   
väčšieho  tlaku vody, v úsekoch potoka  

došlo k poškodeniu brehov  aj tých častiach 
ktoré boli spevnené  lomovým kameňom.   
V obci Habovka bol dňa 16.5.2014 
vyhlásený  III. Stupeň povodňovej aktivity, 
nakoľko voda neustále stúpala a získavala  
na sile, ktorá ohrozovala lávky, mosty, 
komunikáciu  štátnej cesty II/584 ako aj 
súkromný a obecný majetok.

Sila vody bola taká obrovská, že 
podmyla a zobrala aj hrádzu medzi obcami 
Habovka a Zuberec, ktorá bola vybudovaná 
ešte v 70 rokoch. Tento oporný múr slúžil 
ako ochrana brehov potoka , mostov a ako 

aj zachytávač  rôznych nánosov.
Po vyhlásení III. Stupňa povodňovej 

aktivity dňa 17.5.2014 bola vykonaná 
obhliadka zdevastovaného Studeného 
potoka spolu so správcom SVP Povodie 
Horného Váhu Ružomberok.

Dňa 21.5.2014 SVP Povodie Horného 
š.p.  flexibilne zareagovala na nelichotivý 
stav potoka a začali sa záchranárske 
a zabezpečovacie  práce na poškodených 
častiach potoka. Toho času je potok opäť 
vo svojom koryte, upravený a vyčistený 
a dúfame že dlho už nezažijeme šok 
z povodne na tomto veľmi prudko tečúcom 
potoku. 

Touto cestou by som sa chcel poďakovať 
v mene svojom ako aj v mene občanov 
obce Habovka, za osobnú angažovanosť 
a ochotu riešiť túto mimoriadnu situáciu 
riaditeľovi SVP v Piešťanoch, riaditeľovi 
SVP Ružomberok, vedúcemu prevádzky  
SVP  Ružomberok  a vedúcemu strediska 
Orava za okamžité reagovanie na daný 
stav pri ochrane majetku súkromných 
a fyzických osôb. Nebyť ochoty riešiť 
situáciu  okamžite, by mohlo dôjsť 
v budúcnosti k nepredvídateľným škodám. 
Ďakujem.

Starosta obce - Ján Taraj

Potok Studená
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Minulý školský rok našu školu 
navštevovalo 154 žiakov z Habovky, 
Zuberca, Oravského Bieleho Potoka, 
Hút, Malého Borového a Veľkého 
Borového.

Žiaci mali možnosť navštevovať Ľudovú 
školu umenia Nižná, ktorá tu má svoje 
vysunuté pracovisko s odbormi hra na 
klavír, husle, gitaru a tanec. V poobedných 
hodinách mohli žiaci, na vyplnenie voľného 
času, navštevovať 13 záujmových útvarov.

DOCHÁDZKA 
Za celý školský rok žiaci školy vymeškali 

9084 vyučovacích hodín, čo prestavuje 59 
hodín na žiaka. Neospravedlnených bolo 13 
vyučovacích hodín. Najlepšiu dochádzku 
mali žiaci 4. triedy – 37,4 hodiny na žiaka, 
druhí najlepší boli  prváci – 46,1 hodiny 

na žiaka, tretí tretiaci – 51 hodín na žiaka, 
najhoršiu dochádzku  mali deviataci – 93,7 
h., šiestaci – 67,5 h. a siedmaci 64,1 hodiny 
na žiaka.

PROSPECH 
Na konci školského roka prospelo zo 

154 žiakov školy 148 žiakov. Dvaja žiaci 
budú opakovať ročník, štyria žiaci, ktorí 
neprospeli zo slovenského jazyka budú 
robiť opravnú skúšku 26. augusta 2014. 

SPRÁVANIE
Správanie väčšiny žiakov je dobré. Ak 

sa vyskytol závažnejší priestupok proti 
školskému poriadku bol riešený hneď 
pokarhaním triednym učiteľom, alebo 
riaditeľom školy a zasielané rodičom. Na 
konci školského roka boli dvom žiakom 

školy znížené známky zo správania na 
druhý stupeň za opakované porušovanie 
školského poriadku, nevhodné správanie 
na hodine a nepísanie domácich úloh.

Ale aby sme žiakov len nekritizovali 
– pomáhajú pri úprave okolia školy, 
pri tvorbe školského časopisu, tvorbe 
centrálnych násteniek školy, výzdobe školy, 
tvorbe rôznych prezentácií školy. Zo žiakov, 
ktorí končia školskú dochádzku každoročne 
vyberáme najlepšieho žiaka, ktorý má 
výborný prospech a reprezentoval školu – 
tento rok je ním FILIP LAJČIN.

Ako každý rok, aj tento sa zúčastňujeme 
vedomostných súťaží, predmetových 
a športových olympiád. 

(jh)

Dňa 12.marca, v deň deviatackého 
monitoru, sme v poobedňajších 
hodinách boli privítať učiteľov 
z Francúzska, Nemecka, Španielska, 
Turecka, Veľkej Británie a Poľska. Poliaci 
k nám prišli aj s päticou žiakov.

Keď sme v Julianinom dvore čakali 
Poliakov, boli sme napätí. Nevedeli sme, 
čo od tejto návštevy máme čakať. Poliaci 
prišli asi s hodinovým meškaním. Keď 
prišli, najprv sme sa zoznámili. Všetci 
sa usmievali, ale vnútri svojho tela boli 
nervózni. Potom sme si Poliakov rozdelili 
- kto u koho bude spať. Artur, ten spal u 
Filipa, Kornélia a Natália spali u dvojičiek 
Sone a Janky, Dominika spala u Sáry 
a Paulína spala u mňa.

 Keď sme prišli domov, všetko bolo 
čudné, nevedeli sme, o čom sa máme 
rozprávať. V ten večer bolo ešte dosť času, 

tak sme sa všetci stretli v penzióne Ján, kde 
spali Kornélia a Natália. Tam bolo super. 
Nevedeli sme, ako sa po poľsky povedia 
hranolky, tak som zapla mobil, do Googlu 
som naťukala hranolky a ukázala im 
obrázok. Asi 10 minút sme sa na tom smiali. 
Takýchto príhod máme viacero. Vo štvrtok 
sme išli na Oravský hrad. Všetkým sa tam 
páčilo. Sprievodca, ktorý nás sprevádzal, 
hovoril po anglicky. Bola som prekvapená, 
že som mu rozumela. Večer sme boli 
v skanzene v Zuberci. Zo začiatku to síce 
bola nuda, ale bolo super. Prechádzali sme 
sa po skanzene s lampášmi a potom sme 
sa všetci usadili v „hale“, kde bol pre nás 
pripravený program. Spievala a hrala nám 
rodina Janoštínovcov, potom chlapi hrali 
typickú „Klobúkovú hru“. V dobre nálade 
sme sa vrátili domov.

 V piatok sme navštívili našu školu. My 

s Poliakmi sme prišli skôr a ukázali sme im 
naše triedy a projekty, ktoré sme vytvorili. 
Páčilo sa im. Boli fascinovaní kresbami, 
ktoré nakreslili naši výtvarníci. Tieto 
kresby boli vystavené na dolnej chodbe 
ako „Európske námestie“. Neskôr prišli aj 
učitelia. Privítali sme ich typicky slovensky 
- chlebom a soľou. Janka Klimeková 
a Dávid Vitanovec boli oblečení v krojoch. 
Počasie bolo nádherné, teplé a slnečné ako 
v lete. Všetci si ich obzerali a fotili. Potom 
učiteľom pani učiteľka Mydliarová ukázala 
našu školu. Boli fascinovaní triedami, 
vybavením, aké v našej škole máme. 
Neskôr sme mali kultúrne podujatie v KD. 
Vystupovali tam Klimekovci mladší (žiaci 
našej školy), Karolínka I., Karolínka II. 
a ďalší. 

V tretí deň, sobotu, sme boli v Spálenej. 
Keď sme tam prišli, počasie bolo ako-také. 
Lenže asi sme to zakríkli a začalo pršať. Keď 
sme peši vyšli k lanovke, už lialo ako z krhly. 
Niektorí nadávali, iní to brali s úsmevom. To 
sme ešte nevedeli, čo nás čaká hore. Keď 
sme išli lanovkou hore, mrzli sme, ale dalo 
sa to zvládnuť. Čo mali povedať tí, ktorí 
mali rifle, či nohavice? Asi najšťastnejší 
z tohto výletu na lanovke bol Španiel Paco. 
Ten sa usmieval, kýval nám, a predsa mrzol 
ako my. Keď sme sa vracali autobusom 
domov, všade naokolo bol sneh. 

Všetci už boli radi, že si doma posedia 
s čajíkom v ruke. 

Poobede sa učitelia išli kúpať do Oravíc. 
My sme sa zviezli autobusom do Zuberca 
k suvenírom, pretože Poliaci si chceli 
nejaké kúpiť. Potom sme išli k Filipovi 

MEDZINÁRODNÁ NÁVŠTEVA V HABOVKE

Ako sme prežili minulý školský rok
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domov, tam sme sa porozprávali, nasmiali, 
pozerali videá, a veľa ďalších somarín. Keď 
sme prišli domov, boli sme totálne unavení 
z celého dňa.

V nedeľu sme mali namierené do 
Demänovskej jaskyne. Museli sme si vyjsť 
asi 900 metrov dohora po chodníku. Padal 
sneh s dažďom. Keď sme prišli do areálu 

jaskyne, čakali sme 5 minút na vstup. 
Jaskyňa sa všetkým páčila. My Oravci 
sme mali pocit, akoby sme v tej jaskyni 
už niekedy boli. Fotili sme všetko, čo sa 
dalo. Hlavne, že tam bolo zakázané fotiť. V 
pondelok ráno sme prišli pred Julianin dvor 
a rozlúčili sme sa s Poliakmi. Padli aj slzy, 
ale tak všetko sme brali s nadhľadom. 

Bola to úžasná skúsenosť stretnúť 
nových ľudí iného národa. Hlavne 
dorozumievanie medzi nami bolo divné. 
Pol vety po anglicky, druhá polovica 
po poľsky. Hlavné je, že sme sa vynašli.  
S Poliakmi naďalej komunikujeme cez 
Facebook, či Skype.

(naťa)

Už od začiatku roka sme sa snažili 
pracovať na projekte Comenius, ktorý nám 
umožňuje spoznávať nových ľudí z iných 
štátov a zdokonaľovať si cudzí jazyk.

Prvou výmennou mobilitou bola 
návšteva Turecka, konkrétne hlavného 
mesta Ankary, ktorej sa zúčastnila p.uč. 
Mydliarová a p. uč. Pilarčíková. Potom sme 
v našej škole privítali všetkých učiteľov 
našich partnerských škôl a nakoniec prišla 
naša vytúžená mobilita v hlavnom meste 
Anglicka, v Londýne. 

Výmenný pobyt sa konal 8. - 12. júna 
2014. Pobytu sa zúčastnili 4 učitelia našej 
školy - Miroslava Mydliarová, Juraj Hurťák, 
Eva Mokošová a Alena Matysová a 6 žiakov 
- Natália Pilárová, Soňa Pilárová, Janka 
Pilárová, Kristína Jurinová, Filip Lajčin 
a Janka Klimeková. Cesta do Londýna bola 
veľmi dlhá a náročná, ale nakoniec sme sa 
dočkali, a šťastne sme dorazili do Suttonu, 
kde nás čakali naše hosťujúce rodiny. 

Žiaci, u ktorých sme boli ubytovaní, boli 
vo veku 9 -11 rokov, čo je od nás o dosť 
menej, ale to preto, lebo škola z tohto 
projektu patrí medzi základné školy 
1.stupňa.

Rodiny pre nás pripravili večeru plnú 
typických anglických pochúťok, pri ktorej 
sme sa zoznámili, a my sme im porozprávali 
o našom nádhernom Slovensku. Po večeri 
nás zmohla únava a museli sme si dobiť sily 
na nasledujúci deň.

Pondelok – 9.6.2014
V pondelok sme mali na programe 

návštevu paláca Hampton Court. Je to 
bývalé sídlo Henricha VIII., ktorý bol známy 
tým, že dal svojim ženám sťať hlavy. 

Hampton Court je taktiež známy svojimi 
obrovskými záhradami, ktoré nás očarili. 
V tomto paláci sme strávili väčšinu dňa. 
Prechádzali sme sa v obrovských záhradách, 
a potom sme mali v Hlavnej záhrade piknik 
s našimi rodinkami. Na obed sme mali 
sendvič, čo nás milo prekvapilo. Po obede 
sme si pozreli Hampton Court zvnútra. 
Milo nás okúzlila nádherná architektúra, 
ale hlavne rozloha paláca, ktorý sme si celý 
nestihli prejsť. O náš večerný program sa 
vždy postarala rodina. 

Utorok – 10.6.2014
Utorok sme strávili v typickej anglickej 

škole. Škola sa im začína o 9:00 a končí, 
čo nás dosť zarazilo, až o 15:30. Pre nás 
boli ich hodiny príliš dlhé, ale celkom 
zaujímavé. Prvú hodinu sme mali 

Literatury (u nás Literatúra). Tam sme mali 
kresliť polo- človeka a polo-zviera a učiteľ 
im čítal príbeh Lion Boy. Druhá hodina 
bola  Maths (Matematika), tam sme sa 
učili rímske číslice. Tretiu hodinu sme mali 
English (Anglický jazyk), kde sme im my 
dali rýchlokurz slovenčiny a naučili sme ich 
typické frázy ako Dobrý deň, Ahoj, Ako sa 
máš... Musíme povedať, že im to išlo veľmi 
dobre. No a nakoniec sme mali Workshop, 
hodinu dejepisu, ale takou formou, že im 
z nejakého kultúrneho centra prišli zahrať 
divadlo k danej téme a do divadla sa 
zapájali aj žiaci, ktorí hrali určité vedľajšie 
postavy. 

Streda – 11.6.2014
V stredu na nás čakal Londýn, ale ešte 

predtým si pre nás anglickí žiaci pripravili 
menší kultúrny program. 

V Londýne sme videli celosvetovo 
známe pamiatky, ako napríklad, 
Buckingham palace, Trafalgar Square, Big 
Ben, a samozrejme, London Eye, ale aj 
mnohé iné. Navštívili sme aj obchodnú 
ulicu Oxford Street. 

Keďže streda bol náš posledný deň 
strávený s našimi rodinami, tak tie si pre 
nás pripravili rozlúčkový piknik, na ktorom 
sme sa stretli všetky rodiny. Zahrali sme 
si typické anglické hry, ale najviac sa nám 
páčil kriket.

Štvrtok – 12.6.2014
V tento deň sme sa lúčili s našimi 

rodinami, ale aj študentmi a učiteľmi 
z tejto komunity. Poďakovali sme sa im za 
všetko a na nás čakala dlhá cesta domov.

Návšteva Londýna v rámci projektu Comenius – školské partnerstvá
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Vonku je chladný, sychravý jesenný deň 
a ja, v teplúčku svojej postele ponorená 
do svojich myšlienok, zamýšľam sa nad 
návštevou, na ktorej som bola spolu 
s priateľkou. V hlave mi bojujú dve 
protichodné predstavy. ..ako je možné, že 
rodina, ktorú sme navštívili má na svojich 
pleciach tak veľa starostí a súženia, no 
zároveň je v nej toľko pozitívnej energie 
a chuti žartovať a smiať sa? Ako je možné, 
že to títo ľudia tak zvládajú? Iste to bude 
tak, že „koho Pán Boh miluje, toho krížom 
navštevuje“ a preto, hoci má ich dcérka 
Anetka veľa zdravotných problémov a musí 
znášať mnoho bolestí, aké si možno nikto 
z nás nevie ani predstaviť, je dobrý Pán pri 
nich a dáva im silu a radosť.

Je zvláštne, že Anetka žije v našej obci už 
11 rokov, no myslím, že málokto (tak, ako aj 
ja donedávna) tuší o jej trápení. Je to tým, 
že sme zaslepení sami sebou alebo ťažkosti 
iných nechceme radšej ani vidieť, len aby 
sme sa zbytočne „nezaťažovali cudzími 
problémami“? Či to ospravedlňujeme tou 

ustavične používanou frázou „je rýchla, 
uponáhľaná doba“ a preto nemáme čas 
zaoberať sa inými? Čo tak vyjsť zo svojej 
ulity a skúsiť pomôcť? Veď to krásne 
modrooké blonďavé dievčatko si to zaslúži. 
Zaslúži si náš záujem už len preto, že za 
celý svoj detský život musí znášať toľké 
bolesti. A nám, hriešnym stvoreniam by 
mohlo lichotiť, že akákoľvek naša pomoc  
nám bude osožná a určite raz zúročená. 

Anetka potrebuje našu finančnú pomoc 
na to aby mohla absolvovať vyšetrenie, 
ktoré jej pomôže rozhýbať stuhnuté svaly 
na nožičkách a ručičkách. Toto vyšetrenie 
si rodina nemôže dovoliť, akokoľvek by 
chcela Anetke zmierniť bolesti, pretože 
je finančne náročné. Náklady na liečbu 
v centre ADELI MEDICAL CENTER  stoja 
takmer 3 000 €.

Tak teda skúsme všetci spolu, tak 
súdržne, ako jedna veľká rodina ponúknuť  

Úsmev pre Anetku
Aj vo Vás sa pohlo srdce a túžba  

pomôcť? Vedzte, že každé EURO sa počíta. 

Veď veľké veci sú vždy vyskladané z tých   
malých, pre niekoho až nepotrebných. Ten   
anjelik Anetka sa Vám napokon odvďačí 
úsmevom a vyprosí Vám Božie milosti. 

Na tento účel je zriadené číslo účtu: 
0324307893/0900 

FS Bučník pripravuje milú akciu, na 
ktorú srdečne pozýva všetkých - malých 
aj veľkých, mladých i starších obyvateľov 
Habovky. O presnom termíne Vás budú 
informovať prostredníctvom TV 3o media 
a rozhlasom.

Výťažok z dobrovoľného vstupného FS 
Bučník v plnej sume daruje Anetke.

(jm)

Úsmev pre Anetku

Vykúrená izbietka, perie, dievky, 
ženy, starké, ich rozprávanie veselých aj 
strašidelných príbehov, ... Túto príjemnú 
atmosféru umocňuje praskanie dreva 
v  „špahriete“ a vôňa  šišiek domácej 
gazdinej...  Takto to kedysi vyzeralo na 
páračkách. 

Perina plná peria bola oddávna súčasťou 
výbavy a každá dievka bola pyšná, ak sa 
mohla pochváliť svojím budúcim venom. 
Napárať perie do veľkej periny však nebolo 
jednoduchou a rýchlou záležitosťou. 
Gazdiná po celé leto pracovito zbierala 
a ukladala každé pierko,  pilne ošklbávala 

husi, aby mala na jesenné páračky dostatok 
peria.  Keď skončila práca na poliach 
a nastali dlhšie jesenné večery, znášala 
sa vždy časť uschovaného peria z komory 
či povaly do izby na páranie. Páračky boli 
obľúbeným spoločenským stretnutím.

FS Bučník chcel oprášiť  tradície starých 
mám a preto  nápad páračiek, s ktorým 
prišla Danka Michalcová sme všetci 
s radosťou a nadšením uvítali. Najskôr sme 
si pripravili najdôležitejšiu časť programu 
– scenár, potom sme sa niekoľko dní 
stretávali a nacvičovali, zháňali všetky 
potrebné rekvizity na vytvorenie tradičnej 

izbietky, aby dej príbehu ktorý sa v nej 
mal odohrávať, vtiahol a pohltil všetkých 
do doby, ktorá sa žila. Chceli sme mať 
javisko stopercentne pripravené tak, ako 
nás to naučil  „náš rejžo“ a preto sa každý 
z nás snažil prispieť svojim najlepším 
a originálnym nápadom alebo rekvizitou. 
Dňa 22.2.2014 sa nám tento program 
podarilo zrealizovať. Na pomoc sme si 
prizvali aj mamky a staré mamky, ktoré 
nám ochotne predviedli, ako párali ony. 

Scénkou sme chceli priblížiť atmosféru  
tradičných páračiek a ukázať mladým, ako 
sa kedysi ľudia stretávali a zabávali počas 
dlhých jesenných večerov.

Teší nás, že sa nám podarilo pripraviť 
takéto zábavné podujatie. Popri ľudovej 
hudbe a úsmevnej scénke, sme návštevní-
kov pohostili zvyčajnými dobrotami, ako 
sú škvarky, šišky, škvarkovníky, i chlieb so 
šmáľcom a posedeli a pospievali sme si pri  
čaji a vínku. 

Pri  tejto príležitosti FS Bučník oslávil 25. 
výročie svojho založenia a starosta obce 
ocenil dlhodobú aktivitu FS. Z jeho rúk sme 
si prevzali ďakovný pohár.

Ďakujeme všetkým sponzorom 
i ostatným zúčastneným, ktorí nám svojim 
potleskom vzdali uznanie a tým nás 
povzbudili do ďalšej práce na podobnom 
podujatí, ktoré čoskoro budeme avizovať.

(jm)

„Habofskie páračky“
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Sv. omša pri kaplnke Anjelov Strážcov

(pokračovanie z prvej strany)
na vydaj, u nich je stavanie mája 

dožinkovou slávnosťou.

Dôrobek v Habovke
Dňa 23.08.2014 sa v Habovke mlátilo 

obilie starodávnym spôsobom, piekli 
kabáče na špahriete, mohli ste vidieť 
ukážky ľudových remesiel, výrobu syra, 
ochutnávku hafirovice a hafirových koláčov. 
Z Hustopeče nám zatancoval detský  
súbor KRAJCÁREK. Partneri prezentovali 
svoje tradičné pokrmy (moravské udené, 
mandle, víno, atď.)

Folklórnemu súboru prajeme ešte veľa 
rokov účinkovania. Všetkým členom patrí 
veľká vďaka, že oživujú tradície a vôbec, že 
im to toľko rokov vydržalo.

(jm)

Vynovená a posvätená „Trojica“
Takmer všetky sakrálne pamiatky 

v celom habovskom katastri boli vynovené 
už v predchádzajúcich rokoch. Medzi 
poslednými, ktoré si už vyžadovali obnovu 
zostala „trojica“, celým názvom: „Súsošie 
Najsvätejšej Trojice - výjav korunovania 
Panny Márie Najsvätejšou Trojicou“. 

Koncom leta sa trojicu podarilo 
zreštaurovať. Plech na striešku zabezpečil 
Edmund Pilarčík a súsošie opravili 
a namaľovali Miroslav Hurťák z Or. B. 
Potoka a Staszek Dzidur zo Spitkowic.

Pod striešku pribudlo nové LED 
osvetlenie, ktoré v noci nádherne osvetľuje 
súsošie. Veľká vďaka patrí starostovi 
obce za zabezpečenie prostriedkov 
a koordináciu prác pri obnove. Pomohli aj 
pracovníci obce. 

(pl)

Po niekoľkých rokoch príprav sa 
podarilo členom cykloturistického oddielu 
Darmošľap a farskému úradu zorganizovať 
a pripraviť sv. omšu na Lánoch pri kaplnke 
Anjelov Strážcov. 

V nedeľu 31. augusta 2014 poobede 
náš správca farnosti vdp. Ondrej Poľančík 
odslúžil sv. omšu a slávnostne posvätil 
obnovenú kaplnku. Svojim krásnym 
spevom pomohli mladí zo súboru SiNaj. 
Počasie nám vyšlo a každý, kto prišiel na 
Lány mal pekný duchovný zážitok . 

Dúfajme, že táto nová tradícia bude 
pokračovať každý rok a vždy na sklonku leta 
sa na Lánoch zídeme v čoraz hojnejšom 
počte.

(pl) 
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Futbalisti
Družstvo mladších žiakov účinkuje 

v okresnej súťaži, kde jednotlivé futbalové 
družstvá hrajú medzi sebou turnajovým 
spôsobom. Chlapci trénujú pod vedením 
trénera Karola Hrnčiara a ich prístup ku 
futbalu je veľmi dobrý. Podľa trénera ak 
budú takto pokračovať vyrastú z nich 
osobnosti, ktoré sa v budúcnosti môžu 
uplatniť na futbalovom poli.

Dorastenci účinkujú veľmi úspešne 
v najvyššej oravskej futbalovej súťaži, kde 
sú po jesennej časti na 1. postupovom 
mieste. Vytvoril sa jeden veľmi kompaktný 
celok, ktorý hrá výborný kolektívny futbal. 
Je to výborná partia chalanov pod vedením 
trénera Karola Hrnčiara a vedúceho 
mužstva Františka Hruboša. Chlapci spolu 
s trénerom a vedúcim mužstva výborne 
reprezentujú nielen klub, ale aj obec. 
Ďakujeme chalani.

Družstvo dospelých účinkuje v okresnej 
súťaži striedavo. Keby všetci využívali 
možnosti tréningu, určite by na tom boli 
lepšie, ako na 7. mieste v tabuľke po 
jesennej časti. Pevne veríme, že emócie, 
ktoré boli v rámci zápasových zaujatostí 

opadnú a chlapci si vstúpia do svedomia. 
Dúfajme, že po vzore dorastencov budú 
robiť len dobré športové výsledky s 
príkladnou  športovou morálkou na 
futbalových trávnikoch.

Výbor TJ Blatná Habovka ďakuje 
všetkým športovcom bez rozdielu za dobrú 
reprezentáciu obce v ktoromkoľvek druhu 
športu v roku 2014.

Mladí hasiči
V obci sa pomerne dobre rozbieha 

aj hasičský šport. Mladí dorastenci dali 
dokopy družstvo, ktoré pravidelne trénuje 
na futbalovom ihrisku a zúčastnili sa aj na 
prvých súťažiach. Budeme sa ich snažiť 
podporovať.

(jt)

Cestná cyklistika
Aj tento rok sa podarilo Soni Pilárovej 

veľmi dobre reprezentovať našu obec. Soňa 
je už kategórii kadetov. Začiatok sezóny 
bol trošku bolestivý, keď na pretekoch 
v Krupine spadla. Našťastie to bola  len 
prasknutá prilba a odreniny.

Dňa 3.8.2014 sa uskutočnili 
Majstrovstvá SR v časovke jednotlivcov 

v Bratislave - Čunove. Trať merala 10 km. 
Pod farbami Cyklistického spolku Žilina  
obsadila Soňa pekné tretie miesto. 
Preteky boli podľa jej slov náročné v tom, 
že sa konali  v popoludňajších hodinách, 
keď teplota dosahovala takmer 37 °C. 
S bronzom bola spokojná, aj keď titul bol 
blízko. Ďalšie preteky v slovenskom pohári 
boli náročné, ale medzi dievčatami sa 
udržala v prvej trojke. 

Na jesennej Časovke družstiev , ktorá 
sa každoročne koná v Liptovskom Mikuláši, 
Soňa získala zlato v tíme so sestrami 
Železníkovými a Vierkou Šróbovou zo 
Zuberca. 

Budúcu sezónu by sa chcela nominovať 
do slovenskej reprezentácie. Prajeme 
jej veľa športových úspechov a veľa 
kilometrov bez nehody.

(jp)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby 

poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Habovke 15. novembra 2014. Volebný 
obvod číslo 1. Vo volebnom obvode sa 
volí 9 poslancov. 

Kandidáti:
1. Otto Baračka, Ing., 55 r., ekológ 

ochranného obvodu Zverovka, Habovka, 
Stodolisko 134/67 nezávislý kandidát

2. Peter Bebej, 44 r., stolár, Habovka, 
Blatná 48/29, nezávislý kandidát

3. Radim Fiala, 50 r., živnostník, Blatná, 
285/83, SMER- SD

4. Martin Jandura, 52 r., živnostník, 
Habovka, Stodolisko 298/76, KDH

5. Matej Jandura, Ing.,28 r., 
stavbyvedúci, Habovka, Stodolisko 298/76, 
nezávislý kandidát

6. Miroslav Jandura, 41 r., robotník, 
Habovka, Pod Brehom 27/12, SNS

7. Lenka Jandurová, Ing., 33., komunálna 
aktivistka, Habovka, Blatná 139/99, SIEŤ

8. Peter Jurina 43 r., skladník-vodič, 
Habovka, Blatná 329/94, ĽS Naše Slovensko

9. Vladimír Jurina, 37 r., vodič, Habovka, 
Stodolisko 294/68, nezávislý kandidát

10. Daniel Klimek, 43 r., živnostník, 

Habovka, Edmunda Petra Bardoša 239/32, 
SMER-SD

11. Martin Klimek, 52 r., 
živnostník,Habovka, Stodolisko 293/66, 
SDS

12. Ján Kováľ, 52 r., vedúci údržby, 
Habovka, Blatná 46/25, KDH

13. Eduard Lajčin, 52 r., technik, 
Habovka, Stodolisko 297/74, KDH

14. Peter Leginus, 38 r., informatik, 
Habovka, Edmunda Petra Bardoša 230/61, 
nezávislý kandidát

15. Ľubomír Makan, 42 r., robotník, 
Habovka, Pod Úbočou 344/2, SNS

16. Martin Ondrík, 52 r., lesný hospodár, 
Habovka, Edmunda Petra Bardoša 218/66, 
SMER-SD

17. Eduard Pilarčík, 35 r., živnostník, 
Habovka, Pod Brehom 22/7, nezávislý 
kandidát

18. Pavol Pilarčík, 49 r., SZČO, Habovka , 
Pod Brehom 22/7, SNS

19. Magdaléna Pilarčíková, Mgr., 48 
r., učiteľka, Habovka, Edmunda Petra 
Bardoša, 205/45, nezávislá kandidátka

20. Ján Pilár, 44 r., mechanik elektronik, 
Habovka, Blatná 165/26, SMER-SD

21. Milan Pilár, 48 r., robotník, Habovka, 

Edmunda Petra Bardoša 211/52, SNS
22. Ľuboš Tkáč, 20 r., študent, Habovka, 

Edmunda Petra Bardoša, 217/64, SMER-SD
23. Daniel Turčák, 50 r., živnostník, 

Habovka, Blatná 51/33, SMER-SD
24. Tomáš Vitanovec, 27 r., prevádzkar, 

Habovka, Pod Grúňom 255/13, nezávislý 
kandidát

25. Milan Zuberský, 38 r., elektrotechnik, 
Habovka, Blatná 397/22, SMER-SD

HLASOVACÍ LÍSTOK pre voľby starostu 
obce v Habovke 15. novembra 2014

Kandidáti:
1. Milan Kurcin, 47 r., vedúci lomu, 

Habovka, Edmunda Petra Bardoša 200/35, 
nezávislý kandidát

2. Alojz Lajčin, JUDr., 44., príslušník 
Policajného zboru SR, Habovka, Stodolisko 
325/47, nezávislý kandidát

3. Martin Ondrík, 52 r., lesný hospodár, 
Habovka, Edmunda Petra Bardoša 218/66, 
SMER-sociálna demokracia

4. Ján Taraj, 59 r., strojár,Habovka, 
Stodolisko 117/34, nezávislý kandidát

Zo športu
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HABOVKA OPEN 2014 - výsledky
DETI A NÁDEJE DO 15 ROKOV :
1. miesto Jurina Martin
2. miesto Leginus Kristián
3. miesto Reguly Šimon

DOSPELÍ ŠTVORHRA:
1. miesto Knaperek Miroslav, Hruboš 

Ján
2. miesto Leginus Juraj, Leginus Michal
3. miesto Budinský Ján, Leginus Jozef

DOSPELÍ DVOJHRA :
1. miesto Hruboš Ján
2. miesto Leginus Jozef

3. miesto Budinská Petra

ABSOLÚTNY VÍŤAZ O PUTOVNÝ POHÁR 
STAROSTU OBCE HABOVKA :

Hruboš Ján

O HABOVSKÝ KARDAN 2014
do 1000 ccm
1. miesto traktor Havelka Martin
2. miesto traktor Kuchář Vladimír
3. miesto traktor Gužík Martin
nad 1000 ccm 2x4
1. miesto Matloň Maroš
2. miesto Borovička Jaroslav
3. miesto Retlich Ján

nad 1000 ccm 4x4
1. miesto Garabík Peter
2. miesto Krčula Majo
3. miesto Bažík Michal
KARDAN OFF-ROAD
1. miesto Suchánek Richard
2. miesto Čierny Jozef
3. miesto Úradníček Ján
Najkrajší traktor 
Michnáč Matej
Najsilnejší traktor
súboj dopadol nerozhodne: Bažík 

Michal a Garabík Peter
Najrýchlejší traktor
Retlich Ján

Cykloturistický oddiel Darmošľap

Tretí ročník cykloputovania Habovka - Chabówka 2014  
s kolegami z cyklooddielu TJ Roháče Zuberec sa uskutočnil 

cez víkend 6. – 7. 9. 2014. Ako vždy s dobrou náladou.

Tour de Pologne 7.8.2014 po prvýkrát v histórii prechádzal 
Slovenskom. Trasa viedla aj cez našu obec. Povzbudzovali 

všetky vekové kategórie a vytvorili krásnu kulisu.

Sv. omša na Lúčnej (1652 m n. m.) sa každoročne koná za 
účasti slovenských a poľských veriacich. Boli sme tam aj my.

Druhé pokračovanie Podroháčskej časovky bolo úspešné. 
Padol na ňom traťový rekord, ktorý spravil Milan Rusina.


