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Habovský kardan a Zázrivský diferák
Dňa 27. júla 2008 to v obci Habovka poriadne „hrmelo“. Rachot sa
však neozýval z neba, ale priamo z
obce, kde sa konal už 9. ročník pretekov podomácky vyrobených traktorov O habovský kardan 2008. Tejto
súťaže sa zúčastnil aj náš spoluobčan
p.Vladimír Šmitala ml. so svojím
traktorom. Program začal v sobotu
popoludní, kde nechýbalo tradičné
narazenie prvého sudu piva, z ktorého zlatistý mok podávali zdarma. O
14. hodine odštartovali prvé preteky
terénnych áut a o dve hodiny neskôr
sa uskutočnila jazda na štvorkolkách
spojená s vystúpením detských
„stáristov“ a pretekami na horských
bicykloch v bahnisku. Večer až do
polnoci patril diskotéke. Do súťaže
bolo prihlásených 33 súťažiacich.
Domáci si veru výhru nenechali
ujsť. V nedeľu o 11. hodine začal
hlavný program podujatia parádnou
jazdou traktorov cez obec a presne

napoludnie odštartovali preteky O
habovský kardan 2008.
Podujatie samozrejme dopĺňali
ďalšie sprievodné podujatia ako
napríklad predstavenie terénnych
áut, súťaž ťažných koňov s traktormi, program pre deti, let balónom,
vystúpenie skupín Kamienok, Kill
bill či karaoke show. Samozrejme
nechýbala tombola a opäť diskotéka až do ranných hodín. Habovský
kardan prilákal do obce množstvom
divákov, ktorí sa do centra diania
museli dostať doslova boriac sa v
blate. Tento neľahký terén bol však
možno zámerom a po parádnych
pretekoch návštevníci snáď odpustili
aj to, že odchádzali takpovediac zablatení až po uši.
Ďalšia súťaž, bola 31. augusta
2008. Konala v obci Zázrivá lokalite
Paseky Bol to druhý ročník súťaže
podomácky vyrobených traktorov
- Zázrivský diferák. Organizátori

odprezentovali jedenásť traktorov zo
Zázrivej a jeden z Oravskej Poruby.
Prevahu mali podvozky z Tatry 805,
známe pod názvom Kačena, pod
kapotou sa skrývali motory Mercedes, Škoda 1203, Slavia, Major, RS
dvojvalec. Krátko po 13. 00 hodine
sa všetky traktory presunuli na štart
prvej disciplíny, v ktorej bolo treba
čo najpomalšie prejsť meraný úsek.
Potom nasledovalo točenie traktora
na mieste, kde víťazil ten, ktorému
na otočenie stačil najmenší priestor.
Výmena kolesa preverila zručnosť
všetkých súťažiacich, zatiaľ čo traktory oddychovali. Slalom s klátikom
preveril technickú zručnosť vodičov.
Podobne tomu bolo aj v ďalšej disciplíne, ktorou bolo cúvanie do kopca.
V týchto disciplínach rozhodcovia
v prípade porušenia pravidiel k výslednému času pridávali aj trestné
sekundy. Poradie v jednotlivých
disciplínach sa každú chvíľu me-

nilo, každý sa snažil podať čo
najlepší výkon. Potom nasledovali
divácky atraktívne disciplíny. Jazda
v teréne a ťahanie bremena preverili schopnosti vodičov, ale aj silu
jednotlivých strojov. Celkom sa na
silovú súťaž v preťahovaní traktorov
prihlásilo osem traktoristov. Súťaž
bola veľmi vyrovnaná a tak v troch
prípadoch, keď sa traktory zahrabali
a dlhú dobu prehrabávali na mieste,
musel o postupe do ďalšieho kola
rozhodnúť žreb. Podobne to bolo aj
vo finále. Keď rozhodcovia nevedeli
ako ďalej, tak o celkom víťazovi rozhodlo ťahanie bremena. Za krásneho
slnečného počasia sa súťaži prizeralo viac než 500 divákov, pre ktorých
boli okrem občerstvenia pripravené
súťaže v hode ,,drevenuôf känicuôf“
a kotúľaní kolesa z traktora. Všade
vládla príjemná súťažná atmosféra.
M. Bálešová, zdroj: internet
Foto: Vladimír Šmitala ml.

Nové knihy do obecnej knižnice
V máji tohto roku nám bola priznaná dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,
na základe ktorej nám boli pridelené
finančné prostriedky na zakúpenie
nových kníh do knižnice v sume
10 000,- Sk a spolufinancovanie
obce bolo vo výške 3 075,- Sk.
Do obecnej knižnice pribudlo 49
exemplárov rôznych tematických
skupín pre dospelých, mládež i deti,
knihy pre dospelých čiže beletria
predstavuje spolu 15 ks, iná odborná
a náučná literatúra pre dospelých 18
ks. Pre deti a mládež bola zakúpená
krásna literatúra v počte 11 ks a náučné encyklopédie v počte 3 ks.
Zoznam zakúpených kníh:
Literatúra pre deti a mládež:
Brezina Thomas - Posmrtná
maska faraóna n Brezina Thomas
- Stretnutie s veľrybou n Brezina

Thomas - Boj o Rosie n Brezina
Thomas - Tajomstvo prilbice Vikingov n Rúfus Milan - Hrnček,
var! n Rúfus Milan - Modlitbičky n
Švenková Viera - Zvieratká a zbojníci n Denková Melita - Rozprávky
čarovných kamienkov n Busques
Carlos - Dobrodružstvá škriatka Valentína n Cabotová Meg - Môj sused
je božský!
Odborná literatúra
pre deti a mládež:
Benediková Lucia - Atlas zóologie n Tóth Csaba - Potulky svetom
zvierat n Tóth Csaba - Potulky
prírodou
Odborná literatúra
pre dospelých:
Kováč Dušan - Kronika Slovenska 2 n Hričovský Ivan - Pomológia
– jablone n Hričovský Ivan - Pomológia – marhule n Vontorčík Emil
- Nitra v najstarších dokumentoch

Tátoš Vojtech - A teraz túto ...1
Tátoš Vojtech - A teraz túto ...3
Bohuš Dušan - A teraz túto ...8 n
Garaj Bernard - Slovenské ľudové
piesne – Veľká dolina n Nilašová
Lea - Fašiang sa už kráti, už sa
nenavráti n Pavlovič Jozef - 1 000
slovenských ľudových piesní n
Bosák Martin - Zvyky a tradície na
Slovensku n Majling Vojtech - U
nás taká obyčaj n Plaček Miroslav
- Encyklopédia slovenských hradov
n Bartl Július - Slovensko – Ottova
obrazová encyklopédia n Fogle
Bruce - Veľká kniha starostlivosti o
psa n Kovář Ladislav - Malé stavby
v záhrade n Bohnig Franz - 2 000
rád pre záhradkárov n Gavin Joyce
- Pilates n Klocková Mária - Citrusy
n Kalina Miroslav - Kompostovanie
a starostlivosť o pôdu n Bobríková
Katarína - Záhrada – zelený radca n
Klempová Kathrin - Buď štíhla! n
n
n
n

Brull Heinz - Sokoliarstvo n Augustynova M. - Veľká kniha izbových
rastlín n Bernardini Enzo - Odhalené tajomstvá starých civilizácií
Beletria:
Rúfus Milan - Vernosť n Cook
Robin - Kritický stav n Fieldingová Joy - Uteč Jane! n Cornwellová
Ratrícia - Predátor n Harrisová Joane - Cukríkové topánky n Khoury
Raymond - Svätyňa n Brandfordová
Barbara- Dynastia n Dán Dominik Hriech náš každodenný n Lyndsová
Ludlum - Parížska voľba n O´callaghan Thomas - Zberateľ kostí n
Robinson Frank - Sklenené peklo
n Martell Rupert - Úskalia lásky n
Keleová-Vasilková T. - Kvety pre
Lauru n Kiddová Monk Sue - Trón
morskej panny n Steel Danielle Západ slnka v St. Tropez
M. Bálešová

