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Cena za Aktívne 

občianstvo a ľudskosť 
2016 poputovala k nám do 
HABOVKY 

Rada mládeže Žilinského 
kraja oceňovala osobnosti vo 
viacerých kategóriách. Jedna 
z nich sa týkala aj Habovky. 
Odovzdávanie cien sa 
uskutočnilo 9.12.2016 Palace 
Hotel Polom v Žiline. „Milý 
prístup, vždy otvorené dvere 
a ochota vždy nájsť to najlepšie 
riešenie, aby to vyhovovalo 
jednej aj druhej strane, sú jeho 
každodenný chlieb. No tým 
hlavným, čo spojilo starostu 
a mládež bol projekt, týkajúci 
sa letného tábora, ktorý 
Habovka získala dva roky po 

sebe”. Takto charakterizovala 
Habovská mládež nášho 

starostu a vďaka nej sa dostal 
medzi nominovaných na 

túto zaujímavú cenu. Ďalšími 
nominovanými bol Ing. Ivan 
Šaško, primátor Tvrdošína 
a Mgr. Ladislav Tomáň, 
starosta Sedliackej Dubovej. 

Ocenenie za aktívne 
občianstvo a ľudskosť TOP 
STAROSTA-PRIMÁTOR získal 
náš starosta JUDr. Alojz Lajčin. 
Po odovzdaní sa poďakoval 
za nomináciu od Habovskej 
mládeže a dodal, že mu je 
cťou s nimi spolupracovať. 
My všetci takisto k tomuto 
oceneniu blahoželáme. Treba 
len dodať, že projekt letného 
tábora už pravidelne vyhlasuje 
Žilinský samosprávny kraj. 

(rr)

Mládež ocenila nášho starostu

FS BUČNÍK USPORIADAL 
III. VIANOČNÝ BENEFIČNÝ 
TRH Otvorme srdcia pre 
úsmev.

Za zvuku vianočných 
zvončekov sme v nedeľu, dňa 
18.12.2016 otvorili III. ročník 
benefičného vianočného trhu.

Vážime si, že ste opäť prišli 
podporiť toto dobročinné 
podujatie a otvorili svoje srdcia 

pre úsmev znevýhodneným 
rodinám. Tým, ktorí tu s nami 
žijú a našu pomoc potrebujú. 
Ukázali ste, že Vianoce 
by nemali byť symbolom 
bohatstva a materializmu, ale 
sviatkami dobrosrdečnosti, 
žičlivosti, lásky a pokoja.

Dovoľte, aby sme sa 
úprimne poďakovali všetkým 
Vám, ktorý ste akciu podporili 

svojou účasťou a vytvorili 
hrejivú náladu, plnú ľudského 
tepla. Špeciálne sme vďační 
prispievateľom, ktorí ochotne 
a nezištne poskytli svoje 
produkty na vianočný trh. 

Ďakujeme hosťom 
z Vitanovej - Folklórnej 
skupine Gosťovska, 
ktorí opäť s radosťou 
a ochotou prišli podporiť. 

Ďalej ďakujeme mladým 
folkloristom z Habovky, 
nadaným hudobníkom, 
ktorí svojim vystúpením 
prispeli k príjemnej vianočnej  
atmosfére. 

Prajeme Vám požehnané 
Vianoce.  Nech očakávaný 
Spasiteľ príde k Vám a prinesie 
svoj pokoj, radosť a lásku.

FS Bučník

Otvorme srdcia pre úsmev už po tretíkrát
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V nedeľu 28. februára 
2016 sa uskutočnilo valné 
zhromaždenie bývalých 
urbárskych spolumajiteľov 

obce  Habovka. Na tomto 
zhromaždení členovia 
spoločenstva zvolili nový výbor 
na ďalšie štyri roky. Ako prvé 

chcem v mene nového výboru 
poďakovať členom starého 
výboru za kus dobre vykonanej 
práce. Za dvanásť rokov práce 

môžem spomenúť postavenie 
urbárskeho domu, či zakúpenie 
motorového vozidla Mazda. 
Spoločenstvo zobralo pod svoju 

Urbárnici majú nové vedenie

dnes prichádza k nám čas 
Vianoc, čas sviatočný, čas 
radosti, veselosti, vzájomného 
porozumenia, čas výnimočný, 
čas priam zázračný. Dovoľte 
mi prihovoriť sa Vám v čase 
najkrajších sviatkov pokoja, 
lásky a porozumenia. Tento 
sviatočný čas je plný spomienok 
a očakávaní vytúžených cieľov, 
nič nie je bežné ani všedné, 
napriek tomu, že Vianoce sú 
každý rok, ich okúzľujúce čaro 
sa nedá ničím nahradiť ani 

napodobniť. Je čas pozastaviť 
sa a v duchu sa poďakujme za 
zdravie, lásku, porozumenie, 
pomoc a za prácu, ktorá bola 
vykonaná pre nás všetkých. 
Ďakujem Vám všetkým za 
pomoc a podporu pri budovaní 
našej obce. Mnohé miesta 
pri štedrovečernom stole 
ostanú prázdne, kde ešte 
pred nedávnom sedávali 
naši najbližší, ostala prázdna 
stolička, neporušený príbor 
a vtedy slzy vtekajú cez slová 

do hlasu, ale v našich mysliach 
ostanú vždy s nami. Vianočný 
čas má svoje neopísateľné čaro 
pre každého, kto sa nepozerá 
iba očami, ale i srdcom a je 
príležitosťou zastaviť sa, 
pozrieť sa do hĺbky svojej duše. 
Priamo tam kde sú skryté naše 
najtajnejšie túžby a želania. 
V tento čas každý z nás 
s vďakou prijíma teplé ľudské 
slovo, pohladenie, úsmev či len 
pohľad na svet sa zrazu stáva 
krajším. 

Milí spoluobčania, v mene 
celého kolektívu obecného 
úradu, poslancov obecného 
zastupiteľstva, Vám želám 
príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a do nového roka nám 
prajem pevné zdravie, božie 
požehnanie, šťastie a veľa 
pracovných ako aj osobných 
úspechov.

S úctou Alojz Lajčin

Milí spoluobčania,

Keď si uvedomíme, že sám 
Boh prišiel medzi nás, aby 
spoznal a zdieľal našu slabosť, 
vtedy pochopíme čosi, čo je 
skutočnosť Vtelenia.

Nekonečné a absolútne 
dokonalé Bytie-samotný Boh, 
večné Slovo, berie na seba 
ľudskú prirodzenosť. Je to 
najvyšší prejav milosrdnej Božej 
lásky k človekovi. V čase Vianoc 
sa viac usilujeme pochopiť toto 
veľkolepé tajomstvo Vtelenia.

Istý Štedrý večer sa chlapík 
čudoval, prečo sa Boh rozhodol 
prísť medzi nás ako bezbranné 
dieťa. Ako tak o tom premýšľal, 
začul vonku akýsi zvuk 
a vykukol von. Zbadal, že vzadu 
do záhrady priletelo niekoľko 
divých husí. Sneh sa zvíril a ony 
pristáli do snehu. Letiac zo 
Severného pólu k Mexickému 
zálivu, sa jedna z nich zranila. 
A ako je u husí zvykom, keď  
letia v skupine a jedna sa z nich 
poraní, niekoľko ostatných 
zostúpi s ňou a neopustí ju. A 
tak tento muž, viac srdcom, než 
rozumom, vybehol im pomôcť. 
Len čo sa zjavil, samozrejme, 
že ich poriadne vystrašil. 
Husi začali trepotať krídlami, 
brodili sa v snehu pričom si 
samé ubližovali. Otvoril rýchlo 
garážovú bránu, snažiac sa ich 

donútiť, aby šli dnu do garáže, 
dúfajúc, že sa mu podarí 
zohnať nejakú Spoločnosť na 
ochranu divokých husí, ktorá 
by mohla prísť a pomôcť. 
Ale čím viac sa snažil dostať 
ich dnu, tým viac ich udieral, 
a ešte viac poraňoval. V tej 

chvíli si prial, aby bol hus a tak 
mohol rozprávať ich jazykom. 
Povedal by im, že sa im iba 
snaží pomôcť! A potom ho to 
napadlo, prečo Ježiš prišiel tak, 
ako prišiel.

Prišiel ako bezbranné 
dieťa, aby bol ako jeden 
z nás, a tak mohol rozprávať 
naším jazykom. Tak sa mohol 
skutočne dotknúť dieťaťa, 
odpustiť hriešnikovi, nasýtiť 
hladných a ukázať presne, čo 
my sami máme robiť. Neskôr 

dáva za nás i svoj život.
Ježiš, vtelené Slovo, je jediný 

prameň spásy a svätosti. „On 
je obraz neviditeľného Boha“ 
(Kol 1,15), je dokonalý človek, 
ktorý prinavrátil Adamovým 
potomkom podobnosť 
s Bohom, ktorú znetvorili už  

od prvého hriechu. Ježiš, Boží 
syn, ako pravý človek zástupne 
za ľudí vykonáva uzmierenie za 
spáchané hriechy. Dobrovoľne 
znáša ponižovanie od človeka, 
ktorého prišiel zachrániť,  
a s láskou prijíma i jeho mučenie 
i potupnú smrť. Bez Krista by 
človek nemohol nazývať Boha 
otcom, nemohol by ho milovať 
ako syn, nemohol by mať nádej 
dostať sa do dôverného styku 
s ním, nebolo by milosti, ani 
blaženého nazerania na Boha.

Vtelené Slovo prináša ľuďom 
nesmierne dobro – odpustenie 
hriechov, spásu a večné šťastie. 
Boží Syn zostúpil na úroveň 
človeka, aby vyvýšil človeka 
na úroveň svojej dôstojnosti. 
„Tým, ktorí ho prijali dal moc 
stať sa Božími deťmi.“ (Jn 1,12)

Vianočné sviatky sú pre 
nás najkrajšie sviatky roka. 
Vládne radostná a pokojná 
atmosféra, želáme si 
všetko dobré a navzájom sa 
obdaruvávame. Vianocami 
oslavujeme nášho Nebeského 
Otca, že nás miluje až tak, že 
dal svojho jediného Syna, aby 
nás spasil. Oslavujeme Ježišovo 
narodenie. Ale načo by slúžilo 
oslavovať narodenie Ježiša, 
keby sme ho nevedeli zvestovať 
svojím bratom, a to vlastným 
životom?

Skutočne oslavuje Božie 
narodenie ten, kto vnútorne 
prijíma Pána so stále väčšou 
vierou a láskou, kto ho nechá 
narodiť sa vo vlastnom srdci, 
aby sa On mohol zjaviť svetu 
prostredníctvom dobroty, 
láskavosti a obetavosti 
všetkých, čo v neho veria. 
Pokojné a požehnané Vianoce!

Správca farnosti Mgr. 
Ondrej Poľančík

Ježiš prišiel ako bezbranné dieťa
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Prečo boli vyrúbané limby? 

Pred viac ako päťdesiatimi 
rokmi medzi vtedajším lesným 
závodom a dielňami bola 
vysadená skupina borovice 
limby, najhrubšie mali hrúbku 
nad zemou viac ako 40 cm. 
Do začiatku tohto roka sa ich 
zachovalo 16. Čo sa však na jar 
tohto roku stalo? Pozemok kúpil 
p. Peter Klimek a 7.12.2015 bola 
od neho doručená na Obecný 
úrad Habovka žiadosť o výrub 

stromov na tomto pozemku. 
V žiadosti namiesto límb 
uviedol sosny a lipy pomenoval 
jelšami. Som presvedčený, že 
to urobil zámerne, pretože 
limba a lipa sú chránené druhy 
na rozdiel od sosny a jelše (ich 
spoločenská hodnota bola 
spolu s dvomi lipami niekoľko 
tisíc eur) a zrejme predpokladal, 
že sa bude posudzovať 

Je však  nepochopiteľné, 

že starosta obce dal súhlas 
na takýto zásah bez toho 
aby si to preveril, z úradu to 
nemá ďaleko, nie viac ako 200 
metrov a prečo nepožiadal 
o stanovisko komisiu, ktorá 
je na to určená, veď sa volá, 
stavebná,  životného prostredia 
a verejného poriadku. Načo 
bola zriadená, keď p. Klimek 
požiadal na dvoch blízko seba 
sa nachádzajúcich parcelách 
vyrúbať 29 stromov? Pýtam sa 
akáže by to musela byť udalosť 
v obci, na to aby bola  zvolaná 
príslušná komisia? Načo bol 
požiadaný o súhlas aj Okresný 
úrad životného prostredia 
v Tvrdošíne, keď stanovisko je 
v právomoci starostu obce? 
Neviem prečo sa pán starosta 
neporadil s takými, čo tomu 
rozumejú alebo aspoň poznajú 
dreviny, veď v blízkosti od tohto 
miesta býva niekoľko lesníkov 
a je tam aj pracovisko ŠL 
Tanap-u? Súhlas na výrub udelil 

7.1.2016, takže na oslovenie 
niekoho kto tomu rozumie, 
mal viac ako mesiac, ale asi to 
nepovažoval za potrebné.

Porovnajte si fotografiu 
z titulnej obecnej webovej 
stránky a súčasný pohľad 
z Plaviska alebo Grúňa na 
Roháče od Bielej Skaly po 
Osobitú, koľko tam vzniklo 
za posledných pár rokov 
obrovských kalamitných holín, 
ktoré zapríčinil vietor, podkôrny 
hmyz a huba václavka. Človek  
túto prírodnú činnosť nevie 
ovplyvniť, zastaviť alebo aspoň 
zmierniť. 

Nikto nevie ako dlho 
a akou intenzitou  to bude 
pokračovať a či vôbec tam 
nejaký les za pár rokov zostane, 
no a naše kompetentné úrady 
bez mihnutia oka vydajú p. 
Klimekovi súhlas na výrub 
zdravých 29 stromov. 

Ing. Alexander Halák

Miesto po výrube drevín

správu ďalšie lesné plochy,  
obhospodarovaná plocha teraz 
je 600 ha, čo by sa malo prejaviť 
na lepšom hospodárskom 
výsledku ako aj zamestnanosti. 
Pre zvolený výbor je to veľká 
výzva. Latka je nastavená 
vysoko, čaká nás veľa práce 

a je ešte stále čo vylepšovať. 
Tento rok budeme zalesňovať 
plochu 14,81 ha, t.j. vysadenie 
41 600 ks sadeníc. Verím, že 
sa v našej obci podarí nájsť 
dostatok pracovníkov, ktorí 
pri týchto prácach pomôžu. Je 
potrebné dokončiť zateplenie 

urbárskeho domu. Priebežne 
budeme spracovávať kalamitné 
drevo, budú sa robiť prerezávky 
a vysekávať náletové dreviny. 
V mene nového výboru chcem 
poďakovať členom urbárskeho 
spoločenstva za prejavenú 
dôveru. Výbor: Predseda Pavol 

Pilarčík, podpredseda Miroslav 
Jandura, členovia Ján Ondroš, 
Peter Pavlov, František Taraj. 
Dozorná rada: Predseda Eduard 
Ondroš, členovia: Milan Pilár 
a Eduard Pilarčík.

(ep)

Členovia predstavenstva 
riešili začiatkom júna problémy 
komasácie priamo v teréne. 
V lokalite Zastudená určovali 
trasu hlavnej cesty, prekládky 
vedenia vysokého napätia 
a potôčikov pretekajúcich 
lokalitou. Predstavenstvo spolu 

s Ing. Mariánom Bullom sa 
zhodli na optimálnom riešení. 
Mimo iného sa musia dodržať 
aj odstupy inžinierskych sietí od 
výstavby a ciest. Predstavenstvo 
muselo zohľadniť aj existujúce 
stavby Zastudenou.

(pl)

Pozemkové úpravy pokračujú Zmeny vo vysielaní
Rok 2016 bol v televíznej 

technike zdá sa prelomový.
Najskôr televízne spoloč-

nosti, ktoré donútili väčšinu 
prevádzkovateľov zakódovať 
programy. Zákazníci môžu 
platené programy pozerať 
iba pomocou dekódovacích 
kariet. Každý si vyberie, čo chce 
pozerať a zaplatí iba za to.

V lete sme sa dozvedeli, že 
väčšina televíznych vysielateľov 
a poskytovateľov TV signálu 
prechádza na MPEG-4. To 
znamená, že kto mal starší 
prijímač, v novom roku už 
nebude môcť pozerať väčšinu 
programov. Pre našu spoločnosť 
ďalšie investície do technológií, 
pre zákazníkov takisto. Výhody, 

viac programov v HD rozlíšení.
Jeseň priniesla prekvapujúci 

odchod Markízy z pozemného 
DVB-T vysielania a spoplatnenie 
pre všetkých, kto chce Markízu, 
Dajto a Doma pozerať. Spolu 
s TV JOJ vypovedali zmluvy nám 
prevádzkovateľom a žiadajú od 
nás poplatky. Spolu to bude 
činiť viac ako dve eurá mesačne 
na jedného zákazníka. Jednania 
stále prebiehajú a samozrejme 
budeme vás informovať ako to 
celé dopadne. 

Je už isté, že ceny porastú. 
Markíza a JOJka dostane 
peniaze za množstvo reklám a 
aj od nás, divákov. Otázka je, 
dokedy to bude únosné.

(pl) 
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Obec Habovka ďakuje 
spoluobčanom za pravidelné 
odstraňovanie snehovej 
nádielky na chodníku, ulica 
E. P. Bárdoša. Menovite 
ďakujeme: Rodine Tarajovej č. 
201, Márii Vitanovcovej č. 202, 
Vendelínovi Leginusovi č. 178, 
Cyrilovi Jurčovi č. 183, rodine 
Žmijákovej č. 346 a rodine 
Markusekovej č. 199.

Obec Habovka ďakuje 
aj spoločnosti CBA VEREX, 
a.s., Priemyselná 4606, 031 
01 Liptovský Mikuláš, za 
poskytnutie daru v podobe 
10 nákupných poukážok Obci 
Habovka. Poukážky na nákup 
tovaru  v potravinách CBA 
VEREX, a.s. budú roznesené 
spoluobčanom Habovky.

(ocu)

Poďakovanie 

Nový chodník sa najmä v zime jednoduchšie udržiava.

Čo je čierna skládka? 
Čierna skládka je miesto, 
kde sa nachádza nezákonne 
umiestnený odpad. Čiernej 
skládke sa bežne hovorí aj 
neriadená skládka. Tento 
typ skládok nám vznikal 
v minulosti, najviac v okolí 
vodných tokov (veď príde 
väčšia voda a odpad zobere). 
Najsmutnejšie je, že tento 
typ skládok stále pretrváva 
v ľudských hlavách a obyvatelia 
vyhadzujú odpad hlava nehlava 
- kade tade po prírode, po 
potokoch, po lese, po riekach 
bez úcty k prírode a životnému 
prostrediu. Tieto skládky sú 
voľne prístupné pre deti a pre 
živočíchov čo predstavuje 
veľké nebezpečenstvo, pretože 
na týchto skládkach sa nájde 
často aj nebezpečný odpad. 
Spojenie nebezpečného 
odpadu s odpadom ostatným 
a biologickým odpadom sa 
stáva nebezpečné. Znečisťujú 
sa povrchové a podpovrchové 
vody, môže dôjsť k šíreniu 
rôznych druhov chorôb, 
rozmnožovanie parazitov 
a šírenie inváznych druhov 
rastlín. Pri vysokom výskyte 
biologického odpadu môže 
dochádzať k samovznieteniu 
a zapáleniu a následne k šíreniu 
nepríjemného zapáchajúceho 
dymu, ktorý je škodlivý pre 
človeka ale aj živočíchov.        

Odstraňovanie takýchto 
skládok je veľmi  problémové, 
pretože odstránenie takejto 
skládky je finančne náročné.  
Taktiež v našej krajine 

pretrváva veľká neochota ľudí 
poukázať na spoluobčanov, 
ktorí znečisťujú životné 
prostredie týmto spôsobom. 
Environmentálne povedomie 
občanov našej krajiny je veľmi 
nízke. Veľmi často sa stáva, že 
po zlikvidovaní čiernej  skládky 
ju občania opätovne začnú 
vytvárať. 

Je na zamyslenie každého 
z nás, v akej krajine chceme 
žiť. Či v čistej, peknej a hlavne 
zdravej krajine alebo v špinavej, 
chorej a bezohľadnej! Je to 
v každom z nás. Spoločne 
dokážeme veľké veci, len 
musí byť vôľa. Vždy je to 
o rozhodnutí. Ak aj chcete žiť 
v špinavom a chorom prostredí 
myslite na svoje deti a na 
generácie, ktoré prídu po nás – 
aký obraz im zanecháme. A ak si 
niekto myslí, že čierna skládka 
pri potoku ho neovplyvňuje tak 
sa veľmi míli. Pretože každému 
sa to vráti v inej a ešte horšej 
podobe, napr. v znečistenej 
vode vo vlastnej studni, 
alebo znečisteným ovzduším 
– vzduch musí dýchať každý 
a stále, rôzne alergie u detí ale 
aj u dospelých.... 

A aby toho nebolo málo, 
tak pokuty v novom zákone 
o odpadoch č. 79/2015 Z. 
z. určujú, že za nezákonne 
umiestnený odpad – čiernu 
skládku obec zaplatí od 4000 
€ do 350 000 € . Chcete v obci 
radšej nový chodník alebo 
ihrisko alebo čiernu skládku 
a platiť pokuty?      

 Spracovala: Ing. Ďurišová 

Ovplyvňujú náš život čierne 
skládky?

Po ukončenom odkana-
lizovaní obcí spoločným 
projektom našej obce 
a Zuberca ostala hlavná 
cesta na ulici Edmunda Petra 
Bárdoša v dosť zlom stave. 
Žilinský samosprávny kraj už 
dávnejšie prisľúbil, že na cestu 
dá nový koberec. Malo sa tak 
udiať už minulý rok, ale na rad 
sme prišli až tento. Stálo to 
veľa nervov vodičov, cyklistov 
a všetkých ostatných užívateľov 
našej hlavnej cesty. Po 
plánovanom novom chodníku 
po Jednotu Završkom, ktorý 

na jar vybudovala spoločnosť 
Roháče, spol. s r.o., habovskí 
poslanci schválili aj druhú časť 
od Jednoty ku autobusovej 
zastávke. Všetko sa stihlo 
dokončiť načas a čakali sme 
už iba na cestárov. Aj keď prišli 
neskôr, ale predsa, podarilo im 
položiť nový asfalt. 

Vcelku dobre sa vyriešil aj 
priestor okolo lipy. Dúfajme, že 
chodníky budú slúžiť dlhé roky 
a ďalšie staré, rozbité čoskoro 
nahradíme novými modernými.

(pl)

Takúto, takmer deväť metrovú studňu objavili pracovníci pri 
rekonštrukcii chodníka pri lipe pred nákupným strediskom.

Stavbári objavili studňu
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Zhromaždenie občanov 
Habovky sa uskutočnilo 
v nedeľu 5. júna 2016 o 13.00 
hod. v kultúrnom dome. 
Hlavným bodom programu 
boli pozemkové úpravy Za 
Studenou a na Lazoch. 

Starosta obce JUDr. Alojz 
Lajčin privítal prítomných 
v poloprázdnej sále kultúrneho 
domu a predstavil hostí 
Mgr. Miroslava Kudličku za 
spoločnosť Geodeticca  a Ing. 
Mariána Bullu ako zhotoviteľa.

Pripomenul, že je veľmi 
dôležité, aby majitelia 
pozemkov boli čo najviac 
informovaní o ďalšom postupe 
jednoduchých pozemkových 
úprav.

Miroslav Kudlička predstavil 
prítomným zlepšený systém 
zobrazovania pozemkov 
a stavieb v katastri obce. Odkaz 
nájdete aj na obecnej webovej 
stránke www.habovka.sk. 
Aplikácia pomáha najmä 
pracovníkom obecného úradu 
na zlepšenie výberu daní 
z nehnuteľností a rýchlejšiemu 
podaniu informácií občanom. 
Pohodlnejšie môže označiť 
susedov v oznamovacom 
konaní pri stavaní, či 
rekonštrukcii. Obecné 
pozemky sa dajú jednoducho 
označiť. Najdôležitejšou 
vecou je označenie hranice 
jednoduchých pozemkových 
úprav. Takto si vedia návštevníci 
našej stránky ľahko pozrieť, či 
ich pozemky budú zahrnuté 
do úprav. Ďalšími dôležitými 
vlastnosťami systému je aj 
možnosť pridania si vlastných 

objektov, či zisťovanie bonity 
pôdy a jej ocenenie.

Starosta sa poďakoval 
Miroslavovi Kudličkovi, 
v krátkosti informoval o stave 
jednoduchých pozemkových 
úprav a následne odovzdal 
slovo Mariánovi Bullovi. 

„Sme vo fáze schválenia 
registra pôvodného stavu“, 
konštatoval. Podstatou 
registra je skontrolovanie 
ocenenia pôdy a stave u 
každého vlastníka. Parcely, 
ktoré presahujú obvod sa 
rozdelia, tak aby každá parcela 
mala správne zalomenie. 
Momentálne riešime 
všeobecné zásady funkčného 
usporiadania územia. Boli sme 
s predstavenstvom v teréne 
a upresnili naplánovanie 
miestnych komunikácií 
a inžinierskych sietí.  Je potrebné 
preložiť strednotlakové 
plynové potrubie a optické 
kábly. Musíme vychádzať 
z existujúcich stavieb. Potok 
bude zvedený popri vysokom 
napätí priamo do Studeného 
potoka, tak bude dodržaná 
ochranná hranica. Cesta 
bude naprojektovaná, tak 
aby urbár nemal problém pri 
zvážaní dreva, aby čo najmenej 
zaťažoval prostredie. Plocha 
komunikácií tvorí 15% z celkovej 
výmery, vďaka urbárskemu 
spoločenstvu, ktoré prispelo 
výmerou okolo 6000 m2 sme sa 
dostali pod 10 %. „Minimálna 
výmera pozemkov vyplývajúca 
zo zákona je 400m2. Po 
skúsenostiach z iných obcí 
určíme  500 m2, 10% pod 

cesty, takže stavebník musí mať 
pozemok 550 m2, aby mohol 
mať stavebný pozemok“, dodal 
Marián Bulla. 

Na Lazoch sme sa dohodli 
o zmene prístupovej cesty, 
kde sa využije časť cesty 
k existujúcim stavbám.

Horné Lazy nie sú určené 
na zastavanie, Dolné Lazy áno. 
Zo zákona sa museli pozemky 
oceniť. Aby sme dodržali 
zákon, nebude sa dať vymieňať 
výmera Horných a Dolných 
Lazov, čo je dosť na škodu.

Stále nám zostáva otázka 
dokedy?

Návrh zásad sa dostane 
všetkým relevantným 
inštitúciám. Ak by neboli 
námietky, správny orgán 
ich schváli. Zhotoviteľ bude 
s každým vlastníkom rokovať 
a spíše sa o tom zápisnica.

Určenie zásad pre 
umiestnenie pozemkov, môžu 
vlastníci namietať a to môže 
predĺžiť dobu komasácie. Už 
teraz je jasné, že nebude možné 
vymieňať pozemky medzi 
Dolnými a Hornými Lazmi, 
medzi Lazmi a Zastudenou, 
atď. Na obecnom úrade 
a na internetovej stránke 
www.habovka.sk je zoznam 
vlastníkov, ktorí chcú kúpiť, 
prípadne predať aj s výmerami. 

Diskusia s otázkami 
Peter Bebej sa spýtal na 

pozemky s malými výmerami. 
„Malé výmery budeme 
spájať a odsúvať na okraj 
komasovaného územia“, 
reagoval zhotoviteľ Ing. 
Bulla. „Je veľmi dôležité, 
komu chýba na minimálnu 
výmeru stavebného pozemku 
si dokúpiť potrebné metre 
štvorcové“. Edmund Pilarčík 
pripomienkoval vstup do obce 
od Zuberca, je tam skládka 
a kazí to vstup do obce. Starosta 
prisľúbil nápravu v súčinnosti 
s Obecným úradom v Zubereci. 

Odpadové hospodárstvo
Poslednou témou, ktorá 

bola na verejnom hovore 
diskutovaná je nakladanie 
s odpadmi. Za nezákonne 
umiestnenú čiernu skládku 
obec zaplatí pokutu od 4000 do 
350 000 EUR. Jednou z možností 
je aj vybudovanie zberného 
dvora. Už v predchádzajúcich 
volebných obdobiach sme 
podávali projekty na zberný 
dvor, ale neúspešne. Starosta 
informoval, že na jednaniach 
s okolitými obcami sa rozhodli, 
že pôjdeme do vybudovania 
zberného dvora so Zubercom 
a Oravským Bielym Potokom. 

(pl)

Verejný hovor s nízkou účasťou

Habovčania nezaplnili ani polovicu sály kultúrneho domu.

Ukážka aplikácie od spoločnosti Geodeticca, ktorá slúži 
návštevníkom našej internetovej stránky www.habovka.sk na 

zobrazenie určených pozemkov. Tvorcovia systému vyznačili aj 
komasované územie Zastudená a Lazy. Aplikácia je pomerne 

rýchla a na ovládanie jednoduchá. V pravej časti si zvolíte 
s akými vrstvami chcete pracovať a čo konkrétne si chcete 

zobraziť. Výstup v požadovaných mierkach je na tlačiareň, či 
do obrázka. Systém je otvorený a kedykoľvek si môžeme doňho 

vkladať napríklad body záujmu alebo významné miesta.
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Tento rok boli obnovené  
pamätníky pri zdravotnom 
stredisku a na cintoríne 
z finančných príspevkov  
Nadácie Kia Motors 
Slovakia a Zastupiteľstva 
ministerstva RF Komisie 
vojensko memoriálnych prác. 
Rekonštrukčné práce vykonali 
pracovníci  firmy  BMU s.r.o. 
Dňa 13.08.2016 sa uskutočnilo 
slávnostné znovuodhalenie 
obnovených pamätnkov 
a zasadenie pamätného  stromu 
pri zdravotnom stredisku,  za 
účasti zamestnanca Kia Motors 
Slovakia Milana Hrošovského 
a pracovníka  Zastupiteľstva 
ministerstva RF, Komisie 
vojensko memoriálnych prác 
Michaila Mačekina. Príhovor  
mal starosta obce Habovka 
JUDr. Alojz Lajčin .

Ľudia, ktorí nepoznajú svoj 
u históriu, sú nútení prežívať ju 
znova.

Z kroniky obce udalosti 
zapísané, kronikárkou Oľgou 
Halákovou:

Dňa 15. novembra 1944 
prišli Nemci preoblečení do 
civilných šiat a zastrelili troch 
partizánov a 2 kone v blízkosti 
Lesnej správy. 19. novembra 
prišli znova a nariaďovali 
evakuáciu. Čiastka občanov aj 
s dobytkom sa odsťahovala do 
Or. Bieleho Potoka. 

K vážnejším bojom došlo až 
5. decembra  1944 o budovu 
lesnej správy, v ktorej boli 
usadení Nemci. V priebehu 
bojov, ktoré trvali až do noci 

bol zastrelený občan Ján Tekeľ 
a päť partizánov. Nemci lesnú 
správu v noci opustili. Nemci, 
silnému tlaku sovietskych vojsk 
už nemohli odolať. Občania 
hľadali záchranu v pivniciach. 
Boje na katastrálnom území 
obce trvali štyri dni. 1. apríla 
1945 prišli do obce sovietsky 
vojaci, ktorí sa tu zdržali do 6. 
apríla 1945.

Zo svedectva  Jozefa  
Hruboša, nar. 29.03.1926

Na mieste dnešného 
pamätníka padlým partizánom 
sa odohrala ďalšia skutočnosť.  
Po oslobodení Skorušiny, 
Zuberca a Habovky ruskí 
velitelia spolu so Slovákmi 
oslavovali svoje víťazstvo na 
bývalej lesnej správe v Habovke. 
Niekoľko schovaných 
nemeckých vojakov vyčkávalo 
na koniec oslavy neďaleko 
budovy lesnej správy, kým Rusi 
výjdu von. Potom ich všetkých 
postrieľali. Kto je pochovaný na 
cintoríne? Hroby nad dedinou 
patria slovenským partizánom. 
Pri vchode nad cintorín sú 
pochovaní dvaja zahraniční 
vojaci, pravdepodobne medzi 
nimi je aj Rus. 

Zo svedectva MUDr. 
Svatavy Žákovej o exhumácii 
dvoch tiel partizánov, ktorí 
boli pochovaní mimo priestoru 
cintorína

Koncom augusta 1966 sme 
s mojím manželom Alojzom 
Žákom vybavili súhlas okresnej 
hygienickej stanice a cirkevných 

orgánov na exhumáciu tiel 
dvoch partizánov, ktorí padli 
v priebehu druhej svetovej 
vojny na území Habovky. Prvý 
odpočíval v mieste, ktoré sme 
našli, keď sme išli od vchodu 
cintorína hore za plotom. 
Po odstráneni 60cm zeme 
v hrobe okrem kostí sme našli 
zvyšky ušianky, kožené pútka 
trakov, hliníkovú lyžicu a malú 
ceruzku. Všetko sme zabalili 
do čistej plachty a išli hľadať 
ďalší hrob. V druhom hrobe 
bol údajne pochovaný partizán 
z Juhoslávie, ktorého Nemci 
umučili. Potom sme išli do 
cintorína a hneď za vchodom po 
pravej strane uložili pozostatky 
do jamy, ktorú vykopal 
manžel. Časom doniesol zo 
svojho pracoviska na Chopku 
dva kamene a dal zhotoviť 
hliníkovú tabuľku  s nápisom : 
Tu odpočívajú dvaja partizáni. 
Padli v Habovke r. 1944. Naviac 
dal zhotoviť hliníkovú tabuľku aj 
pre miesto odpočinku štyroch 
padlých partizánov, ktorí už 
boli v cintoríne pochovaní.

František Lajčin, nar. 
20.04.1927 si na vojnové 
udalosti spomína:

Na Skorušine v zime 1945 vo 
výške 1314 m. - mali sme tam 
pole, boli boje. Nemci nás zajali, 
aby sme im stavali bunkre. 
Kopali sme do hĺbky asi 2 m 
a potom sme stavali drevené 
steny, navrch sme dávali 
polená a prihadzovali zemou. 

Na Mikulôvku sme nosili pre 
Nemcov jedlo vo varniciach 
a muníciu. Na Hutách bolo veľa 
slovenských partizánov, ktorí 
pomáhali Rusom. Na Skorušine 
boli aj maďarské vojská, 
ktoré pomáhali Nemcom. Na 
jar, v dedine boli Rusi 3 – 4 
dni. Medzi nimi boli rôzne 
národnosti aj šikmookí muži. 
Zo Skorušiny Nemci utekali na 
Brestovú a Salatín. 2. apríla 
1945 Nemcov v Habovke už 
nebolo.

Keď prišli do dediny Rusi 
boli veľmi vyhladovaní, zničení 
a bolo ich veľa zranených. 

V Mikulôvke Maďari držali 
front, lebo boli nemeckými 
spojencami. Maďari aj 
s chlapcami z Habovky 
a Zuberca vytínali mladý 
porast, aby Nemci lepšie videli 
ako idú Rusi.

Jeden Rus na koni ma zajal, 
aby som niesol telefonický 
prístroj. Došli sme do Oravského 
Bieleho Potoka a sponad 
dediny zo strany Zábiedovo 
išli ruskí vojaci. Pomáhal som 
ranených voziť na saniach do 
jedného domu v Oravskom 
Bielom Potoku. Bolo to asi 7. – 
8. apríla. Jeden ruský vojak bol 
postrelený a silno kričal, tak mu 
dali napiť vodky. Od Trstenej po 
cestách išli Rusi. Mali zo sebou 
delá, kaťuše. Pohybovali sa 
rýchlo.

(mp)

Oprava pomníkov padlých v čase druhej svetovej vojny

Obnovený bol aj pamätník pri základnej škole. Staré 
nefunkčné osvetlenie bolo nahradené novým LED. 

Starosta obce s hosťami znovuodhalení pamätníka
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Štvrťstoročie vydržala 
betónová krytina plniť svoju 
funkciu na farskej budove.
Dlhší čas už lokálne avizovala, 
že dosluhuje. Aby sa predišlo 
väčším škodám, ktoré hrozili 
zo zatekania, padlo tohto 
roku rozhodnutie o celkovej 
rekonštrukcií strechy.

Samotná rekonštrukcia 
tak pozostávala z demontáže 
pôvodnej krytiny, latovania, 
nadbitia krokiev o 15 cm a ich 
vyplnenia tepelnou izoláciou. 
Následne bola izolácia prekrytá 
paropriepustnou fóliou 
a namontované nové latovanie 
na rozmer nových strešných 

šablón. Pred samotnou 
montážou krytiny boli 
vymenené strešné okná a jedno 
bolo pridané. Zjednodušili sa 
dva malé vikiere spoločným 
pultovým prekrytím a jedným 
väčším oknom. Drevený obklad 
zvislých stien nad úrovňou 
strechy bol demontovaný. 

Tento priestor, ktorý 
nebol tepelne izolovaný 
bol dodatočne zateplený 
a nahradený horizontálnym 
oplechovaním zo šablón krytiny 

GERARD. Zjednotil sa tak aj 
farebne výraz strechy k čomu 
prispela aj výmena žľabov 
a zvodov v odtieni krytiny.

Vďakabohu, napriek všetkým 
predpovediam počasia sa dielo 
podarilo. Z technologického 
hľadiska je dôležité, že 
nedošlo k zatečeniu tepelnej 
izolácie, ktorá bola realizovaná 
z vonkajšej strany. 

Zvolený postup nevyžadoval 
zásahy do interiéru, okrem 
nových ostení pri výmene 
strešných okien. Už 
s príchodom prvých chladných 
dní konštatoval správca 
farnosti zlepšenie klímy kedysi 

podchladeného podkrovia. 
Výmenou a dodatočným 

zateplením získala farská 
budova nielen novú „čiapku“, 
ale nové tepelné pomery 
v samotnom objekte. Ak sa 
v blízkej budúcnosti podarí 
budovu zatepliť, bude ďalšie 
štvrťstoročie nielen slúžiť 
farnosti, ale aj reprezentovať jej 
farníkov.

Ing. Ján Urban

Nová strecha farskej budovy
Kedže zub času a opakujúce 

sa technické problémy 
nás donútili pristúpiť ku 
zásadnému kroku generálnej 
opravy kostolných zvonov. 
Pretože súčasný stav sa 
nachádzal v kritickom stave 
a poruchovosť bola dosť 
vysoká čo si mohli farníci 
všimnúť aj častým výpadkom 
zvonenia, či už v rannej 6 
hodine alebo 12 hodine, ale aj 
ohlásenie bohoslužby.

Pôvodný pohon zvonov 
osadený asynchrónnym 

motorom, spínaný triakmi 
riadenými mikroprocesorom,  
spojený so zvonom pomocou 
reťaze a lana spôsoboval 
časté poškodzovanie lán 
poháňajúcich vešiak zvonu. 
Laná sa nielen časom 
naťahovali čím dochádzalo 
k rozladeniu systému, ale 
bolo treba dostavovať 
snímač polohy zvonu. Službu 
vypovedali ešte pôvodné 
ložiská. V havarijnom stave už 
bolo aj srdce veľkého zvonu, 
ktoré sme síce svojpomocne 
opravili no vyžadovalo 
odbornejší zásah.

Čoraz častejšie sa 
opakujúce poruchy donútili 
farskú radu konať a bolo 
povolaných niekoľko firiem 
zaoberajúcimi sa montážou 
kostolných zvonov a pohonom 
zvonov.

Na zrealizovanie 
opráv bola vybraná firma  
Zvonárska dielňa Albína 
Iváka z Liptovských Sliačov. 
Po odbornej prehliadke boli 

demontované všetky tri zvony. 
Boli odstránené pôvodné 
nevyhovujúce vešiaky 
zvonov, srdcia a prevezené do 
dielne zvonárov na odborný 
repas. Bola odstránená 
stará elektroinštalácia. Ďalej 
sa demontovali  všetky 
nepotrebné, už nepoužívané 
lapače sŕdc.

Po oprave nosnej 
konštrukcie zvonov, boli 
naspäť osadené zvony už 
s vyspravenými srdciami 
a novými vešiakmi, ktorých 

pohyblivé kĺby 
boli nasadené do 
nových ložiskových 
púzdier. Tieto oproti 
tým pôvodným 
vazelínovým, znížia 
trenie a odpor pri 
pohybe zvonov. Dajú 
sa teraz rozhýbať 
takpovediac dotykom 
ruky.

O pohyb troch 
zvonov sa starajú 
tzv. lineárne motory 
pracujúce na princípe 
elektromagnetickej 

indukcie, čo znamená, 
že systém pohonu nie je 
vo fyzickom kontakte so 
žiadnou časťou zvona či jeho 
upevnenia. Lineárne motory 
nezabezpečujú len pohyb, ale 
taktiež i brzdenie zvonov, čím 
sa odstráni i nežiadúci efekt 
„dozváňania“.

Systém je riadený 
modernou softvérovou 
jednotkou, ktorá po nastavení 
nevyžaduje žiadny zásah 
obsluhy. 

Tento istý proces nás 
ešte čaká v budúcom roku 
v kaplnke sv. Márie Magdalény. 
Zaujímavosťou bude, že zvony 
v kaplnke budeme ovládať 
jednou spoločnou riadiacou 
jednotkou z kostola pomocou 
diaľkového prenosu a tiež 
bude možné celý systém 
spúšťať diaľkovým ovládaním 
napríklad pri pohrebných 
obradoch.

Stanislav Pauko

Oprava kostolných zvonov
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Najvyššie vyznamenanie 
Pro Ecclesia et pontifice založil 
17. júla 1888 Lev XIII., ako 
pripomienku na jeho zlaté 
kňazské jubileum a bol pôvodne 
udelený tým mužom a ženám, 
ktorí pomáhal akýmkoľvek 
spôsobom na príprave jeho 
jubilea. 

V súčasnosti je udeľované za 
význačnú službu Cirkvi laikom 
a kléru. Vzhľadom k laikom je 
to najvyššie vyznamenanie, 
ktoré im pápež udeľuje. 
Vyznamenanie v súčasnosti 
sa odovzdáva v zlatej verzii. 
Na lícnej strane sú postavy sv. 
Petra a Pavla. Na ľavej strane je 
nápis Pro Ecclesia a na pravej 
strane pro pontifice (Pre Cirkev 
a pápeža) Na spodnej časti 
vyznamenania je erb Vatikánu 
a po stranách ako aj na vrchu 
sú grécke kríže.

Azda prvým Slovákom, 
ktorý dostal toto ocenenie 
bol katolícky kňaz Jozef 
Kompánek. Medzi významnými 
nositeľmi tohto vyznamenanie 
nachádzame bývalú belgickú 

kráľovnú Fabiolu, ktorá 
zomrela v chýre svätosti a začal 
proces jej blahorečenia, alebo 
emeritnú belgickú kráľovnu 
Paolu, vynikajúceho pedagóga 
cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty v Bratislave Dr. Aloisa 
Kolíska, alebo známeho 
spisovateľa, autora trilógie 
Svedok nádeje o živote a diele 
Jána Pavla II., Georga Weigla, 
a mnohé iné osobnosti 
kultúrneho, spoločenského 
a politického života. Ocenenie 
púchovského stredoškolského 
profesora Ľudovíta Lajčina 
bolo udelené 10. augusta 2016 
pápežom Františkom za jeho 
pomoc pri obnove duchovného 
života na základe žiadosti 
žilinského diecézneho biskupa 
Mons. Tomáša Galisa.

Žiaľ, pán profesor sa nedožil 
odovzdania tohto významného 
ocenenia. Na jeho pohrebe 
4. októbra zverejnili udelenie 
tohto ocenenia Mons. Michal 
Keblušek a bývalý študent 
profesora Lajčina pri slávení 
zádušnej svätej omše Daniel 

Dian.
Ocenenie vdove po 

profesorovi Lajčinovi odovzdal 
Mons. Michal Keblušek. 
Púchov a púchovská farnosť 
majú tak natrvalo pred sebou 
obraz človeka, ktorý svojim 
životom patrí k osobnostiam 
mesta a farnosti.

Životopis ĽUDOVÍTA 
LAJČINA (* 26. 11. 1930, † 1. 
10. 2016)

Stredoškolský učiteľ Ľudovít 
Lajčin sa narodil v roku 1930 
v Habovke (okres Tvrdošín) 
v roľníckej rodine. Mamin brat 
Thdr. Martin Ondroš, študoval 
v Ríme a pôsobil ako tajomník 
otca biskupa Jantaluša v Trnave. 
V rokoch 1942-1950 absolvoval 
Osemročné gymnázium 
s maturitou v Trstenej. 
V roku 1950 bol na pohovore 
v jedinom teologickom 
seminári v Bratislave (ostatné 
semináre boli zrušené), avšak 
v „revolučných“ časoch, kedy 
komunistický režim bojoval 
s RKC, rušilo sa cirkevné 
školstvo a rehole, ho na 
štúdium nepozvali. Nakoniec 
vyštudoval Pedagogickú 
fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislave, odbor matematika 
– fyzika (1950 – 1954).

Po skončení vysokej školy 
dostal zlý kádrový posudok 
vzhľadom na svoju kresťanskú 
vieru a mal byť ako politicky 
nespoľahlivý odvedený na 
povinnú vojenskú službu do PTP. 
Na škole v Púchove však súrne 

potrebovali matematikára 
a požiadali náčelníka Vojenskej 
správy, aby ho uvoľnil zo služby. 
Tak sa dostal do Púchova ako 
učiteľ matematiky a fyziky 
na Jedenásťročnej strednej 
škole, neskôr bola táto škola 
premenovaná na SVŠ-ku 
a ešte neskôr na Gymnázium 
v Púchove. Ako učiteľ pôsobil 
až do svojho odchodu na 
dôchodok v roku 1994.

V roku 1962 sa oženil 
s manželkou Annou, rodenou 
Janišovou, s ktorou vychoval 
dcéry Katarínu a Evu a tešil sa 
z piatich vnúčat a pravnúčaťa.

Počas socializmu chodil 
s manželkou na sväté omše na 
Moravu. Dostal kárne opatrenie 
za odoberanie Katolíckych 
novín (1970) s postihom 
vyplácania len základného 
platu bez odmien.

V dôchodkovom veku 
zorganizoval 20 letných 
katolíckych táborov pre deti. 
Najväčšou jeho záľubou 
bola matematika, ktorú rád 
doučoval až do konca svojho 
života. O tom, ako mu záležalo 
na vzdelávaní detí a mládeže, 
hovorí aj ten fakt, že každý 
rok, na konci školského roka 
venoval finančné prostriedky 
na odmeny pre ocenených 
žiakov z Cirkevnej základnej 
školy sv. Margity v Púchove 
s podmienkou, aby knihy boli 
z vydavateľstva Spolku sv. 
Vojtecha.

Zdroj: puchovskenoviny.sk

Pápež František vyznamenal Ľudovíta Lajčina

Po roku sme si opäť uctili 
našich seniorov pri príležitosti 
vzdania úcty k starším. 

Tohtoročná účasť bola vyššia 
ako po iné roky. Stretnutie sa 
začalo poďakovaním v kostole 

svätou omšou. Po príchode do 
kultúrneho domu starosta JUDr. 
Alojz Lajčin srdečne privítal 
dôchodcov a prihovoril sa im 
niekoľkými vetami. Úprimne 
zablahoželal dôchodcom, ktorí 
oslávili tohto roku okrúhle 
výročie narodenia a odovzdal 
im darčeky. Najstarším 
jubilantom bol dôchodca 
Jozef Hruboš s krásnymi 90 
narodeninami. Prednášku na 
tému bezpečnosť seniorov 
predniesol policajný preventista 

kpt. Mgr. Tibor Šándor. Po 
dobrom obede a občerstvení 
potešili žiaci z našej základnej 
školy prítomných kytičkou 
básni a pesničkami. Kapela 
z Tvrdošína Radosť, v ktorej 
spieva miestna rodáčka Marta 
Jurinová, rozveselila seniorov, 
nechýbal spev a dobrá nálada. 

Prežívajme ďalšie dni 
v pokoji a želajme si, aby sme 
sa v plnej sile a zdraví zišli aj 
v nastávajúcom roku 2017.

(ocu)

Mesiac úcty k starším 
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Kde bolo, tam bolo, za 
siedmimi horami a siedmimi 
dolami, kde sa Studená liala 
a Osobitá malebne vypínala, 
organizovali mladí z obce 
tábor pre deti. Už štvrtýkrát. 
Čože ? Už štvrtýkrát ? No veru 
áno. Už štyri krásne prežité 
letá sme mali možnosť zažiť 
počas letných táborov. Tak 
tomu bolo i tento rok. Naše 
týždenné dobrodružstvo začalo 
v pondelok (11.7.) a trvalo 
až do soboty (16.7.) Počas 
celého týždňa, 53 detí a 17 
animátorov , prežívali spoločné 
chvíle v areáli základnej školy. 
Vlastne nie len tam. Opäť ,ako 
minulý rok, aj tento rok sa 
podarilo uspieť v grantovom 
projekte , ktorý vyhlásil Žilinský 
samosprávny kraj. Vďaka 
tejto finančnej podpore bolo 
možné pripraviť pre deti taký 
program, aby zažili a prebádali 
aj miesta a atrakcie, ktoré 
nemali možnosť navštíviť. Vraj 
cestovanie je jediná vec, ktorú, 

keď si kúpiš, spraví ťa bohatším. 
V tomto táborovom prípade to 
môžeme len potvrdiť. Previezli 
sme sa na vyhliadkovej lodi 
po Oravskej priehrade, kde sa 
nachádza aj Slanický ostrov 
umenia. Navštívili Oravský hrad, 
na ktorom nám ukázali hádam 
všetky komnaty a dozvedeli 
sme sa ako sa žilo v minulosti. 
Veď kto nepozná minulosť, 
nepochopí budúcnosť, tvrdil 
Thomas Mann. A my sme 
to snáď pochopili a stali sa 
bohatšími na zážitky. 

 Počkať, počkať. To ešte 
nie je všetko! Tu to ešte ani 
zďaleka neskončilo. Táborové 
dni pokračovali a my sme 
okrem cestovania aj čo to 
prežili. Náš pán starosta, Alojz, 
nám vybavil policajtov, ktorí 
nám ukázali svoju službu so 
psami a porozprávali nám 
o tejto profesii. Po prehliadke 
sme mali stretnutie s kpt. Mgr. 
Tiborom Šándorom, ktorý je 
v Žilinskom kraji preventista. 

Ten nás poučil a preškolil ako 
sa máme správať na cestách , 
aby sme neohrozovali svoj život 
a životy iných. Mnohých z vás 
sme mali možnosť aj navštíviť 
vo vašich domoch, kde ste 
nás s láskou prijali a vymenili 
nepotrebný papier za mafin, 
ktorý napiekli deti počas aktivít. 
Za toto prijatie vám ďakujeme. 
Najväčšiu šou mali deti práve 
v tých situáciách, kde mali 
možnosť animátorov oblievať 
a častokrát počas nocí aj zničiť. 
„Ja už nevládzem,“ častokrát 
hundrali. „Mňa už bolia nohy!“ 

A keď už sme si mysleli, že 
im došla energia ,v noci sa to 
rozbehlo a potom nie a nie 
spať! 

 Ako sa týždeň blížil ku koncu, 
mnoho z detí sa už spoznalo 
a kamarátstva sa upevňovali. 
Uzavretosť a hanblivosť, voči 
animátorom, už tiež ustúpila, 
a tak sa všetci navzájom mohli 
hlbšie zoznámiť. Myslím, že 
keď za všetkých animátorov 
poviem, že nám tieto deti veľmi 
prirástli k srdcu, nebudem 
klamať. Večerné rozhovory, 
smiech, spoločenské hry, 
umývanie riadu a spievanie 
nám dali viac než všetky 
atrakcie počas týždňa. Splnili 
sme tému a cieľ tábora. Nájsť 
cestu jeden k druhému, k Bohu 
a k sebe samým. Bolo ťažké 
opúšťať tento náš „spoločný 
domov.“ Ale všetko má svoj 

začiatok a svoj koniec. Tak aj 
tábor s číslom 4 sa skončil. 
Pýtate sa či boli slzy? Ach, áno 
boli a mnoho. Hotové more, 
ktoré sa objavilo hlavne u 
našich animátorov. 

A na záver? Patria tu slová 
vďaky. V prvom rade tam hore. 
Ďakujeme za to, že sa nám nič 
nestalo a prežili sme to v zdraví. 
Potom všetkým animátorom, 
ktorí obetovali väčšinu svojich 
letných brigád a prišli na tábor. 
Nemuseli a predsa aj napriek 
hanlivým slovám na ich adresu 
a na úkor vlastného voľného 
času išli a obetovali sa . Všetkým 
pracovníkom obecného úradu, 
našim rodičom, tetuškám 
z dediny, pánovi farárovi 
a každému, kto priložil ruku 
k dielu. Život nie je taký krátky, 
aby sme si v ňom nemohli 
spraviť radosť a možno veľa 
ľudí nechápe náš život, ale je 
taký, aký ho cítime my. Pretože 
budeme tu možno krátko ,ale 
chceme, aby dovtedy boli ľudia 
okolo nás šťastní, plní úsmevu 
a spokojnosti, aby ho mohli 
rozdať ďalej. Za to i za celý rok 
prežitý s vami vám ďakujeme 
a do ďalších rokov rátame 
so spoluprácou a podporou. 
Sme hrdí a vážime si, že práve 
my môžeme pomáhať deťom 
pri ich ďalších krokoch do 
budúcna.

Lukáš Belopotočan

Óóó hľadáme cestu ....

V sobotu, 20.08.2016 sa 
v Habovke konal už šiesty 
ročník milej akcie s názvom 
Dôrobek, ktorá je ukážkou 
prác na poli,  spomienkou na 
tradície, zvyky a obyčaje, ale 
aj ukážkou remesiel a domácej 
kuchyne. Slovom, Habovka 
v obraze minulosti.

FS Bučník sa touto akciou 
snaží nielen zachovať tradície 
našich starých otcov a materí, 
pripomenúť si zvyky za 
poďakovanie úrody, ale aj pre 
príjemné stretnutie obyvateľov 
z dediny, jej okolia a hostí, ktorí 
našu dedinu navštívili.  

Podujatie spríjemnili 
hostia, z družobného mestečka 
Hustopeče, Hustopečská chasa.  

Krásnym spevom a zvukom 
heligóniek potešila Folklórna 
skupina Gosťovská z Vitanovej.  

Taktiež  vystúpili naše mladé 
nádejné folkloristky Dievčatá 
spod Bučníka. 

Aj tentoraz bola lákadlom 
pre chuťové poháriky vôňa 
pečených kabáčov, hafirových 
a makových koláčov, repky 
s bryndzou, a kukuričanky so 
slaninkou. Počasie nám prialo 
a večerná nálada pri ohni so 
spevom a krásnym zvukom 

heligóniek viedla k utuženiu 
vzťahov, ale i k potešeniu srdca. 
Hostia z Hustopeče boli touto 
rodinnou atmosférou akcie 
unesení. Túto skvelú zábavu 
nemali možnosť vychutnať si 
všetci. Máme na mysli tých, 

ktorí uprednostnili pomoc 
rod. Pilárovej pri odstraňovaní 
škôd po požiari. Aj my súcitime 
s touto rodinou a preto sme sa 
rozhodli im finančne pomôcť 
čiastkou 300 €.

FS Bučník 

Dôrobek aj s moravskou muzikou
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Vzdelávací štandard 
predmetu Technika je 
koncipovaný tak, aby 
vytváral možnosti na tie 
kognitívne činnosti žiakov, 
ktoré operujú s pojmami, 
akými sú hľadanie, pátranie, 
skúmanie, objavovanie, 
manipulovanie s predmetmi, 
e x p e r i m e n t o v a n i e , 
konštruovanie, lebo v nich 
spočíva základný predpoklad 
ich praktických zručností. Žiaci 
sa učia pracovať s rôznymi 
materiálmi a pomôckami 
a osvojujú si základné pracovné 
zručnosti a návyky z rôznych 
pracovných oblastí,organizujú 
a plánujú prácu, používajú 
rôzne nástroje, náradie 

a pomôcky. Toto všetko 
predpokladá vytvorenie 
vhodných priestorov, kde 
by sa mohla plnohodnotná 
výuka tohto odborného 
predmetu realizovať v súlade 
s požiadavkami štátneho 
vzdelávacieho programu. Po 
úprave miestnosti v suteréne 
školy boli objednané pracovné 
stoly a príslušné pracovné 
náradie a po skomletovaní je 
odborná učebňa pripravená 
na výuku predmetu,ktorý je 
zameraný najmä na rozvíjanie 
pracovných návykov našich 
žiakov a ich ďalšie profesijné 
smerovanie. 

Mgr. Daniela Ondrošová

Vo štvrtok 29.9. sme ráno 
o 6:15 nasadli do autobusu 
a ôsmaci s deviatakmi sa už 
tešili na deň plný zážitkov 
a vedomostí. Naša exkurzia 
začínala v prednáškovej 
miestnosti Fakulty prírodných 
vied Univerzity Mateja Bela, 
kde nás čakala fantastická 
vedecká show Michaela 
Londesborougha Svetlo 
a zvuk. Pokračovali sme 
do Tajova. Tu v Pamätnom 
dome J. G. Tajovského 
sme sa poučili o tajovskom 
rodákovi Jozefovi Murgašovi - 
katolíckom kňazovi, maliarovi, 
priekopníkovi bezdrôtovej 
telekomunikácie, ktorý ako 
prvý na svete uskutočnil 
rádiový prenos hovoreného 
slova a svojimi patentmi si 
získal uznanie celého sveta. 
Vo vedľajšej miestnosti sme si 

pozreli expozíciu predstaviteľa 
slovenského literárneho 
romantizmu prozaika, 
dramatika, básnika, redaktora, 
učiteľa,úradníka a politika 
Jozefa Gregora Tajovského. 
Po prechádzke po námestí 
Banskej Bystrice a prestávke na 
obed sme sa od lektora Múzea 
SNP dozvedeli o priebehu 1. 
a 2. svetovej vojny, popozerali 
artefakty tohto obdobia, 
doplnené o filmový záznam 
vojnových udalostí a priebehu 
SNP. V priľahlom parku 
sme sa pofotili pri tankoch, 
guľometoch a posedeli sme si 
v lietadle z tohto vojnového 
obdobia. Bodku za vydarenou 
exkurziou dala nákupná 
horúčka v Európe a potom 
už len pomerne hlučná cesta 
domov. 

Mgr.Daniela Ondrošová

V piatok 21.10. čakal na 
žiakov ročníkov 5.,6.,a 7. 
deň plný zážitkov a nových 
poznatkov. Vybrali sme sa 
do Liptovského Mikuláša 
na literárno-prírodovedno-
výtvarnú exkurziu.Najskôr 
sme zavítali do Múzea Janka 

Kráľa,kde sme v podzemí mohli 
vidieť stredovekú mučiareň, 
v ktorej bol dereš a rôzne 
nástroje na vynútenie priznania 
pri vypočúvaní väzňov. 
Potom už nám sprievodkyňa 
porozprávala o Jánošíkovi, 
romantickom básnikovi Jankovi 

Burza povolaní
V utorok 11.10. sa v Trstenej 

v konala Burza povolaní,na 
ktorej sa aj žiaci našej školy 
každoročne zúčastňujú,pretože 
sa tu prezentuje množstvo 
stredných škôl, takže deviataci 
sa môžu informovať o tej-ktorej 
škole a zobrať si aj propagačný 
letáčik na preštudovanie 
domov.

Keďže sme prišli do miesta 
konania trochu skôr, využili 
sme čas do slávnostného 

otvorenia podujatia tým, že 
sme si pozreli výstavu fotografií 
oravských autorov a odfotili 
si Trstenú z veže farského 
kostola. Myslím si, že sme mali 
deň užitočne, ale aj príjemne 
strávený a obohatený o mnohé 
poznatky a vedomosti. Teraz 
ich len zúročiť v každodennom 
živote a vybrať si tú správnu 
školu, aby sme boli všetci 
spokojní.

Mgr. Daniela Ondrošová

Exkurzia na Liptove

Plníme požiadavky inovovaného ŠVP

Zo života základnej a materskej školy

Banská Bystrica

Kráľovi a iných významných 
mikulášskych rodákoch 
a pozreli sme si expozíciu.

Exkurzia pokračovala 
v  Múzeu ochrany prírody 
a jaskyniarstva, kde nás čakali 
2 hodiny poznávania a zábavy 
z oblasti mineralógie, biológie, 
zoológie, jaskyniarstva, 
ochrany prírody a mnohých 
iných veľmi autentických 
prekonávaní prekážok 
a pútavých prednášok.

Poslednou časťou nášho 
poznávania bola Galéria Petra 
Michala Bohúňa, kde si naše 
deti mohli prezrieť  obrazy, 

plastiky a busty významných 
osobností nášho výtvarného 
umenia a zapojiť sa do tvorivej 
dielne,v ktorej si mohli preveriť 
svoje umelecké vlohy.

Keďže po toľkej „námahe“ 
nám v bruchách začali 
začali „vyhrávať cigáni“, išli 
sme sa občerstviť do Stop-
shopu,potom ešte čo-to 
pomíňať a „sláva, nazdar 
výletu“ pobrali sme sa domov. 
Hoci počasie nám v ten deň 
moc neprialo, zostanú nám 
pekné spomienky na našu 
exkurziu.

Mgr.Daniela Ondrošová

Brestovská jaskyňa
V dňoch 19. až 21. októbra 

sa žiaci Základnej školy 
v Habovke postupne vyvážali 
po triedach do Brestovej, kde 
nás už čakali sprievodcovia 
novootvorenej Brestovskej 
jaskyne. Títo nám najskôr 
porozprávali o objavení 
a sprístupnení tohoto 
prírodného úkazu, potom nám 
nasadili prilby so svetielkom 
a cesta do útrob  jaskyne 
mohla začať. Svietili sme si 
pod nohy, lebo terén bol 
dosť náročný a s prestávkami 
na výklad sprievodcov sme 
absolvovali dobrodružnú cestu 
podzemím. Nadýchali sme sa 
vlhkého vzduchu, popozerali 
zimujúce netopiere a vyšli 
opäť na svetlo božie. Na záver 

sme nazreli k vyvieračke a nasadli do autobusa, ktorý nás vysadil 
pred školou. Bol to vzrušujúci zážitok.

Mgr. Daniela Ondrošová
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Dňa 9.12.2016 Mikuláš 
opäť otvoril svoju velikánsku 
knihu dobrých a zlých skutkov 
a nadeľoval deťom všelijaké 
dobroty. Netrpezlivo sme 
s našimi deťmi v materskej 
škole očakávali príchod 
Mikuláša a samozrejme sme 
sa na túto udalosť poriadne 
pripravili. Najmenšie deti 
sa premenili na veselých 
snehuliakov a mali pripravený 
krásny tanček i básničky 
a pesničky. Pre tieto detičky 
to bolo vôbec prvé vystúpenie 
a patrí im naša veľká pochvala. 

Rovnako krásne vystúpenia 
predviedli  deti zo strednej 
triedy, ktoré  sa predstavili 
pásmom  snehových vločiek 
a anjelikov. Najstaršie deti 
nám priblížili slovenský folklór. 
Domov si okrem balíčkov 
od Mikuláša odniesli krásny 
zážitok. Na vianočnej tržnici 
rodičia ponúkli svojpomocne 
vyrobené produkty prítomným 
k predaju. Peniaze sa použijú 
pri dostavbe detského ihriska. 
Za peknú sumu všetkým veľmi 
pekne ďakujeme.

(ML)

Tak ako každý rok Vianoce 
nám už pomaly klopú na dvere. 
Ani tento rok si to nenechali 
naše deti  z materskej školy ujsť. 
K tradičným koláčikom určite 
patria medovníčky. Na pomoc 
nám prišli aj mamičky a naše 
starké. Deti mali možnosť 
vidieť,  čo potrebujeme na 
výrobu medovníkov. Spolu 
so svojimi blízkymi vaľkali, 
vykrajovali, potierali a ukladali 
na plech. Počas tejto atmosféry 

nám hrali vianočné koledy 
a celou škôlkou sa šírila vôňa 
medovníkov. Keď sme mali 
už hotové medovníčky, naše 
mamičky im dali konečnú 
podobu pekne nám ich 
vyzdobili a na záver si mohli 
deti z nich aj vyskúšať. Deti 
ohodnotili spoločnú prácu 
slovami ,,Medovníčky sú 
super“.

(BK)

Medovníčky sú super

ROK 2015 (december)
Narodení:
Tereza  Pilarčíková
Ela  Hajdučiaková

ROK 2016  (do 14. decembra)
Narodení:
Aneta  Bažíková
Jaroslav Vidiečan
Matúš Grinč
Mia Mária Litváková
Ľubomír Hruboš
Lucia Mikulová
Nina Vojtašáková
Adam Lio
Oliver Sameliak
Adam Vašák
Nikola Šurinová
Adam Jandura
Dávid Taraj
Nina Vidiečanová
Matej Janoštín
Anna Jurinová
Matúš Ján Pavčo
Matúš Lucký

Sobáše:
Eva  Jurčová - Vladimír  Dujčák
Ján  Taraj - Eva  Vidiečanová
Elena  Juráňová - Lukáš  Kulina
Marek  Zuberský - Dominika Mišincová
Anna  Vidiečanová - Pavel  Ružička
Jozef  Žofiak - Viktória  Kubeková
Eduard  Ištok - Anna  Kubíková
Andrej  Kováľ - Lenka  Siteková
Martin  Tekeľ - Barbora  Pavčová
Tomáš  Pavčo - Lenka  Vitanovcová
Nikoleta  Tekeľová - Matúš  Grinč
Tomáš  Pavlov - Monika  Tekeľová

Zomrelí:
Peter Pilár
Irena Jandurová
Tibor Jurčo
Marián Peteľúch
Margita Jurinová
Ignác Tekeľ
Ján Žák
Ing. Kamil Žák
Viktor Pilarčík
Klementína Tekeľová
Alojz Jantol
Ing. Ján Šlauka

Vypísané z matrikyMikulášska besiedka
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Pozvánky
Štefanský výstup
11. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu 26.12.2016 so 

začiatkom o 10:00 hod. Podľa počasia sa upresní trasa výstupu.
Vianoce deťom
OZ Hafiry vás pozývajú na benefičný koncert Vianoce deťom 

dňa 27.12.2016 o 17.00 hod. do KD v Habovke.
Novoročná Stará cesta 2017
1.1.2017 o 18:00 v KD Habovka účinkujú: Bažíkovci - B7, Skalka, 

FS Bučník, Sľza 2 a ďalší.
Zimný turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu
V piatok 6.1.2017 o 11:30 hod. sa stretneme pri kaplnke sv. 

Márie Magdalény a odtiaľ spoločne pôjdeme smerom na Lány.
Akordeonika
srdečne pozývame na vystúpenie súboru AKORDEONIKA, ktoré 

sa uskutoční v KD Habovka dňa 7.1.2017 o 18:00 hod.
Kollárovci
jedinečné vystúpenie fantastických muzikantov Kollárovcov 

bude v KD Habovke dňa 11.2.2017 o 18:30 hod. 

Darmošľap na cykloturistike na Južnej Morave.  
Aj v budúcom roku plánujeme ďalšie „cykloakcie“ v tomto 

krásnom kraji v čase oberačiek hrozna.

Už po tretíkrát sa veriaci zišli na Lánoch pri Kaplnke Anjela 
Strážcu v nedeľu 28.8.2016 na sv. omši, ktorú slúžil habovský 

správca farnosti vdp. Ondrej Poľančík.

Soňa Pilárová zozbierala tento rok niekoľko pódiových 
umiestnení. Niektorých pretekov sa pre zdravotné problémy 

nezúčastnila. Budúci rok štartuje v novom tíme.

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska prechádzali 
tento rok aj cez našu obec. Cieľ tretej a štart štvrtej etapy bol 

v Zuberci. Darmošľap pomáhal s organizáciou pretekov.

Slávnostné otvorenie detského dopravného ihriska sa 
uskutočnilo dňa 15. júla 2016 v areáli ZŠ s MŠ Habovka. 
Projekt bol financovaný z nadačného fondu Volkswagen 

Slovakia. Podieľali sa na ňom okrem učiteliek materskej školy 
aj rodáci z Habovky Juraj Knaperek a Ing. Pavol Jurčo,  

vďaka ktorým bol projekt úspešný.


