
Sme na konci kalendárneho roka 
2005, je tu čas bilancovania sa nad 
sebou, svojim konaním a učinkova-
ním vo svojom okolí. Samotná doba  
najlepšie vyskúša naše slabé a silné 
stránky, náš postoj k veciam rodin-
ným a spoločenským. Dobré súžitie, 
harmónia, znášanlivosť, tolerancia 
ako protiklad nenávisti, neznášanli-
vosti a ohovárania dokáže vytvoriť 
dobro človeka, ktorý myslí nielen na 
prítomnosť ale aj na budúcnosť. Je 
veľkou chybou ak si myslíme, že to, 
čo máme dnes okolo seba, ako žijeme, 
že to nám postačuje. Ak chceme ísť 
dopredu, musíme rozmýšľať o čase 
budúcom.

Preto využime danosti človeka 
ako jediného tvora v celej zemeguli, 
ktorý má slobodnú vôľu a schopnosť 
myslieť. Zamyslime sa nad svojim 
pôsobením a konaním. Prispejme 
každý svojou troškou tolerancie 
a prispôsobivosti vo svojom okolí 

Požehnané vianočné sviatky,
šťastia, zdravia, lásky

a všetko najlepšie
do Nového roku 2006

praje redakcia Habovčana.

k uvoľneniu napätých vzťahov, ktoré mnoho krát nás 
vedia dokonale rozdeliť a odpudiť. Nikto z nás, ani ja 
sám, ani vy nechceme robiť zle.

Vážení habovčania, milí mladí priatelia, podnika-
telia, spolupracovníci, dovoľte aby som vám všetkým 
poprial hlavne veľa zdravia, šťastia, porozumenia a 
láskou naplnené vianočné sviatky. V novom roku vám 
prajem mnoho osobných a pracovných úspechov. 

Ján Taraj - starosta obce



CESTA ORAVICE 
Dlho avizovaná stavba, tzv. malý tatran-

ský okruh resp. cestný prepoj do kúpeľných 
Oravíc sa stal skutočnosťou. Naša obec vyšla 
z tohto projektu veľmi dobre. Bol položený 
živičný kryt v dĺžke 3,1 km. Podotýkam, že 
v zimnej sezóne bude do Oravíc premávať 
pokusne aj autobusový spoj Zuberec - Ha-
bovka (cez dedinu) - Oravice. 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Cesta bude v zimnom období udržiava-
ná.  Celkový objem investície bol 173 mil. 
Sk. Myslím si, že je to veľmi prepotrebná 
investícia, ktorá určite prispeje k rozvoju 
cestovného ruchu.

 Chcel by som sa všetkým obyvateľom 
obce poďakovať tak v mene svojom ako aj v 
mene dodávateľov stavby Inžinierske stavby 
Košice a.s. za trpezlivosť, ktorú ste preukázali 
počas výstavby uvedenej cesty.

Ján Taraj, starosta obce
Premiér M. Dzurinda v družnej debate 
s našími starostami pri otvorení cesty

Obecné zastupiteľstvo – Obec Habovka 
vydalo VZN o určení názvov ulíc v obci Habovka 
s platnosťou od 1. januára 2006.

Účelom tohoto všeobecne záväzného 
nariadenia je určiť názvy nových ulíc z dôvodu 
prehľadnosti a lepšej orientácie v obci.

OcZ určuje tieto názvy nových ulíc:
Stará dedina – Blatná
 Od Alojza Kurcina č. 179 po Miroslava Lajčina 

č. 337 po druhej strane od Štefana Jurinu č. 345 
po Júliusa Magerčáka – predajňa ND

Pod Brehom
 Od Roberta Črepa č. 16 po Miroslava 

Kelušiaka č. 28
Betlehem
 Od Alojza Pilarčíka č. 13 po J. Fabšíkovú č. 

326. Patria sem K. Litvák č. 14, Ján Tekeľ č. 15 
a Peter Lepp č. 4

Kút 
Od Jána Kučmu č. 35 po Jána Jantačku č. 34 

a budúce budovy okolo Blatnej

Pod Ubočou
Od Miroslava Šrobu po Jozefa Pilára č. 84 a 

budúce budovy v časti obce Priesadiská
Stodolisko
Od Jána Pavču č. 86 po Daniel Tekeľ č. 91, 

Marian Chorvatovič . 92 po Alojz Kurátor č. 131 
po druhej strane: Ján Taraj č. 117 – Potraviny 
PIGEJA. Od Milana Vidiečana č. 125 po 
Vladimíra Pilarčíka č. 291 po druhej strane Ján 
Lajčin č. 118 po Peter Pavlov č. 124. Od Štefana 
Pilarčíka č. 132 po Miroslava Klimeka č. 138 po 
druhej strane Vavrek č. 301 po Hoza Ján č. 292. 
Od Eduarda Kovalčíka č. 284 po Jána Pavču č. 
281 a budúce stavby nad rod. domami. Dolná 
ulica od Jána Hruboša č. 304 po Juraja Pilarčíka 
č. 335 druhá strana Jozef Štech – novostavba po 
Šimona Motyčáka č. 143.

Ulica Edmunda Petra Bárdoša
Od Dušana Hruboša – predajňa po Petra Pilára 

Habovka č. 317 po druhej strane – ŠL Tanapu po 
Vendelína Leginusa č. 178. Sem patria budovy 



Ľubomír Vitanovec, Juraj Žmiják, Alojz Kurcin, 
Dušan Tekeľ, Anna Fialová, Ivan Tekeľ.

Ulica Andreja Pavču
Od Ivana Štefánka po Pavla Pilára č. 283. 

Druhá strana :Sem patria budúce budovy od 
Eduarda Skurčáka po Jána Tekeľa č. 333 a 
budúce budovy pod ZŠ.

Pod Grúňom
Od Telekomunikačnej budovy- Vlasta 

Knaperková, 245 Mária Hrubošová 246 po 
penzión Becy, druhá strana bytovky po Eduarda 
Janduru. Sem patria budúce stavby v záhradách 
nad rodinnými domami.

Kubáňovka
Od Vojtecha Jurinu a budúce stavby na 

Kubáňovke.

Počnúc 1. januárom 2006 budú platiť nové 
sadzby daní a poplatkov. V čase, keď sme 
tvorili toto číslo Habovčana, všeobecne záväzné 
nariadenia obce boli len v štádiu návrhu. Úplné 
znenie a  prípadné zmeny si môžete prečítať 
na vývesných tabuliach alebo priamo na OÚ. 
V článku sme sa zamerali len na sadzby dane 
a výšku poplatkov. Mnohých budú zaujímať 
oslobodenia od daní. Tie sú samozrejme 
súčasťou VZN, ale pre nedostatok priestoru sme 
ich nepublikovali.

Daň za psa  150,- Sk
Daň za užívanie verejného priestranstva 3,- 

Sk za každý m2 
Daň za ubytovanie – túto daň môžeme platiť 

dvoma spôsobmi: 
(1) sadzbou za počet prenocovaní:
Sadzba dane za prenocovanie  v zariadeniach 

poskytujúcich ubytovanie v súkromí  8,- Sk na 
osobu a l prenocovanie

Sadzba dane za prenocovanie v zariade-
niach – chaty, chatové osady, penzióny, 
turistické  ubytovne 10,- Sk na osobu a jedno 
prenocovanie

(2) paušálne
V zariadeniach poskytujúcich ubytovanie v 

súkromí  200,- Sk ročne za každé lôžko
V zariadeniach poskytujúcich ubytovanie v 

prístavbách rodinných domov so samostatným 
vchodom a v RD, ktoré nie sú trvale obývané  300,- 
Sk ročne  za každé lôžko

V zariadeniach poskytujúcich ubytovanie v 
rekreačných chatkách a chatkách na individuálnu 

ZA ČO VŠETKO BUDEME PLATIŤ

rekreáciu  300,- Sk ročne za každé lôžko
V zariadeniach poskytujúcich ubytovanie v 

chatách, chatových osadách, penziónoch a 
turistických ubytovniach  400,- Sk ročne  za 
každé lôžko

Daň za nevýherné hracie prístroje – sadzba 
dane je 2000,- Sk za jeden nevýherný hrací 
prístroj a kalendárny rok

Miestny poplatok za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady 

(1) Sadzba poplatku za odvoz sa určuje pre 
jedného poplatníka, ktorý má v obci trvalý alebo 
prechodný pobyt nasledovne: fyzická osoba 
– 180,- Sk/rok (za poplatok obdrží poplatník  4 
žetóny)

Občania nad 70 rokov – 90,- Sk/rok (za 
poplatok obdrží poplatník  3 žetóny)

Rodina s 5 deťmi a viac – 1200,- Sk/rok/rodina 
(za poplatok obdrží poplatník  4 žetóny na 
osobu)

Deti do troch rokov – 90,- Sk/rok (za poplatok 
obdrží poplatník 2 žetóny)

(2) Sadzba poplatku pre poplatníka, ktorým 
je fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická 
osoba – podnikateľ, ktorý poskytuje ubytovacie 
služby – 150,- Sk/rok/lôžko

(3) Sadzba poplatku pre prevádzkovateľov 
pohostinských zariadení a iných prevádzkovateľov 
živnosti, produkujúcich odpad v množstve 
väčšom ako 500 kg ročne – 1200,- Sk/rok

(4) Sadzba poplatku pre poplatníka, ktorý má 
v katastri obce Habovka objekt využívaný na 
individuálnu rekreáciu – 600,- Sk/rok



Daň z pozemkov
Základom dane z pozemkov (orná pôda, 

chmeľnice, vinice, ovocné sady a TTP) je 
hodnota pozemkov určená vynásobením výmery 
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 v zmysle 
zákona 582/2004 Z.z.- orná pôda 4,15 Sk/m2, 
TTP 0,73 Sk/m2.

Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky 
je hodnota pozemku určená vynásobením 
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku na l 
m2 – 0,73 Sk/m2.

Sadzba dane:
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre 

všetky druhy pozemkov 0,25 % zo základu 
dane.

(2) Ročná sadzba dane z pozemkov za 
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné 
plochy a stavebné pozemky uvedené v bode 1 
sa v celej obci zvyšuje na 0,35 % zo základu 
dane.

(3) Ročná sadzba dane z pozemkov (orná 
pôda, TTP) uvedená v bode 1 sa v celej obci 
zvyšuje na 0,30 % zo základu dane. 

Daň zo stavieb
(1)Ročná sadzba dane zo stavieb je 1,- Sk za 

každý aj začatý m2 zastavanej plochy
(2) Ročná sadzba uvedená v bode l sa 

zvyšuje:
2,- Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby 

tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
1,- Sk za stavby na pôdohospodársku 

produkciu, skleníky, stavby na skladovanie 
vlastnej poľnohosp.produkcie, stavby pre vodné 
hospodárstvo

15,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych 
chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

6,- Sk samostatne stojace garáže
20,- Sk priemyselné stavby, stavby slúžiace 

energetike, stavby pre stavebníctvo
25,- Sk stavby na podnikateľskú a zárobkovú 

činnosť, skladovanie a administratívu
15,- Sk stavby slúžiace na prechodné 

ubytovanie, resp. na individuálnu rekreáciu v 
rodinnom dome

3,- Sk ostatné stavby
(3) Upravená ročná sadzba dane zo stavieb sa 

zvyšuje pri viacpodlažných budovách o 1,- Sk za 
každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé 
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia

ČO SA CHYSTÁ V OBCI V ROKU 2006
- Kanalizácia Kút, Breh, Priesadiská, Stodolisko
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v časti obce Stodolisko
- Zateplenie a výmena okien na budove ZŠ spojená s rekonštrukciou pivničných priestorov 

na     učebne
- Dokončiť Územný plán obce Habovka
- Územný plán zóny Zastudená – zmena a doplnok, vysporiadanie pozemkov, budovanie 

technickej infraštruktúry
- Rekonštrukcia NN a VN rozvodov v časti obce Kubáňovka.

Ján Taraj, starosta obce

INVESTÍCIE V OBCI V ROKU 2005
Cesta Habovka – dĺžka 3,1 km      6   mil. Sk  - financované z fondu PHARE
Regulácia potoka Studená      20   mil. Sk  - Eurofondy
Kanalizácia Kút poza dedinu  2,5 mil. Sk  - Envinronmentálne fondy
Rekonštrukcia strechy ZŠ      1,8 mil. Sk  - Ministerstvo školstva SR
     300 tis.  Sk  - vlastné zdroje
Podujatie SNMS          100 t is. Sk   - Ministerstvo kultúry SR
Rekonštrukcia MŠ nadstavba  3,2  mil. Sk  - vlastné zdroje
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne MŠ      500  tis. Sk  - vlastné zdroje

ČO SA CHYSTÁ V OBCI V ROKU 2006ČO SA CHYSTÁ V OBCI V ROKU 2006

INVESTÍCIE V OBCI V ROKU 2005INVESTÍCIE V OBCI V ROKU 2005



Tak ako každoročne, aj tento rok  
sme si v októbri – pri  príležitosti me-
siaca  úcty k starším zorganizovali milé 
stretnutie našich dôchodcov. Je to vždy 
stretnutie v družnej atmosfére, kedy sa 
stretnú naši dôchodcovia združení v 
klube dôchodcov. Ich predsedom je p. 
Karol Tekeľ a podpredseda p. Florián 
Jurina. A tak ako vždy, aj na  tomto 
posedení bol pekný  kultúrny program, 
ktorý pripravili p. učiteľky zo ZŠ a MŠ 
spolu s deťmi. Po kultúrnom programe 
nasledoval príhovor starostu obce, v 
ktorom oboznámil prítomných s dianím 
v obci. Neskôr sa našim dôchodcom  
prihovorili aj pozvaní hostia. Boli to 
tí „najfundovanejší“ – z OÚ Tvrdošín 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

- odboru sociálnych vecí. Oboznámili prítomných s tým, čo starších ľudí najviac zaujíma z 
oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. No a na záver - akáže by to bola 
akcia bez záverečného pohostenia na družnej diskusie?

Naši dôchodcovia si tiež pripomínajú významné životné jubileá: 60 r., 65 r., 70 r., 75 r., 
80 r., 85 r., 85 r., a 50 r. , 55 r., 60 r., manželstvá.  Ako darček každý jubilant dostáva už 
tradične  posteľné prádlo.

Každoročne si naši dôchodcovia poriadajú zájazd do Poľska spojený s nákupom a obh-
liadkou kostolov a pútnických miest. Okrem toho poriadajú zájazdy na termálne kúpaliská 
do Oravíc, kde sa vždy zabezpečí primerané vstupné pre dôchodcov a zdravotne postihnu-
tých. 

Myslím si, že všetci si podľa svojich možností prídu na svoje a odnesú si z poriadaných 
akcií dobré dojmy.  

Florián Jurina

NOVÝ HLAVNÝ KRÍŽ
NA  HABOVSKOM CINTORÍNE

To miesto na vŕšku, vybrané našimi dávnymi predchodcami 
za miesto posledného odpočinku, si zasluhuje osobitnú pozor-
nosť. Často tam prichádzame, aby sme v tichosti  zaspomínali 
na svojich blízkych, ktorí tam odpočívajú. Všetko si zasluhuje 
osobitnú pozornosť, hrob a jeho okolie, dom smútku a jeho 
okolie, oplotenie, jeho údržba a okolie.

Dominantou každého cintorína je kríž. Kríž nielen na hro-
be, ale hlavný kríž v cintoríne. Ten náš kríž postavený pred 
vyše ako 200 rokmi bolo potrebné citlivo zrekonštruovať. Na 
túto neľahkú prácu bol oslovený a podujal sa majster kamenár 
Milan Hudec z Oravského Bieleho Potoka.  Na kríži sa píše 
– postavený v r. 1785, zrekonštruovaný v r. 2005. Vážený pán 

Hudec, dovoľte mi, aby som sa Vám za všetkých habovčanov zo srdca poďakoval za Vašu 
obetavú a k spokojnosti všetkých dobre odvedenú prácu. Ďalej sa chcem poďakovať pracov-
níkom aktivačných služieb v obci za asistenciu pri tejto práci: V.Leginusovi, P. Matlákovi, 
M. Leginusovi, Š. Žofiakovi, J. Vidiečanovi M. Hrubošovi.



Zber komunálneho odpadu sa bude robiť 
tým istým spôsobom ako doteraz - žetónovým 
systémom. Zber bude uskutočňovaný v turistickej 
sezóne každý týždeň, mimo sezóny 2x mesačne 
a podľa potreby. 

Separovaný zber - naša obec sa zapojila do 
projektu rozšírenia a zefektívnenia separovaného 
zberu komunálneho odpadu v regióne Horná 
Orava. Do projektu sú zapojené aj ostatné obce 
okresu Tvrdošín. Každá domácnosť dostala 
vrecia na tento účel, odvoz bude raz mesačne. 

Zbierať sa bude  5 komodít - plast, sklo, papier, 
obaly z viacvrstvových materiálov  a kovové 
obaly - plechovice. Na tento účel boli dovezené 
do jednotlivých častí obce aj veľkoobjemové 
kontajnery.

Chcem ešte nájsť spôsob, ako likvidovať 
drobný stavebný odpad. Bol by som rád, keby 
sme našli riešenie a z abránili vyhadzovaniu 
odpadu tam, kde nepatrí. Vieme, v akej oblasti 
žijeme, návštevník našej obce navštívi všetky 
zákutia a svoj názor si urobí.

Ján Taraj, starosta obce

SEPAROVANÝ ZBER A KOMUNÁLNY ODPAD

V zmysle zákona 188/2003  poľnohospodárske 
družstvo  nemôže skladovať splašky zo žúmp 
na poľnohospodárskej pôde v rámci správnej 
farmárskej praxe, nakoľko podľa regulí EÚ 
dostáva na túto pôdu dotáciu. V prípade kontroly 
nadriadených orgánov poskytujúcich dotáciu 
muselo miestne RPD pristúpiť k opatreniu, 
že odpady zo žúmp a kaly z ČOV sa nesmú 
skladovať na hospodariacej pôde. RPD vyzvalo 
obec a správcu ČOV Sevak a.s. Dolný Kubín 
na zjednanie podmienok, tak aby sa  splašky 
mohli likvidovať na ČOV Habovka a ČOV Nižná. 
Po jednotlivých  rokovaniach sa dospelo k 
nasledovnému:

Čo sa všetko účtuje pri vývoze fekálií zo 
žúmp: 

1. RPD
Traktor-cisterna obsah 8 m3

Doprava ČOV Habovka 800 Sk s DPH
Doprava ČOV Nižná 2000 Sk s DPH
+ uloženie odpadu na ČOV Sevak a.s.648 Sk 

s DPH

ODPADOVÉ HO SPODÁRSTVO

Spolu za jeden odvoz:
ČOV Habovka 1448,- Sk
ČOV Nižná 2648,- Sk
Poznámka: Na ČOV Habovka sa môže denne 

odviesť  20 m3 mimo turistickú sezónu
2. Doprava – Sevak a.s.
ČOV Habovka 776,- Sk – 3,5 m3 

PV3S
ČOV Nižná 1736,- Sk – 3,5 m3 

3. V rámci platenia stočného t.j. plus 16,20 
k vodnému sa Vám bude pravidelne o žumpu 
starať SEVAK, a.s. Fekálie bude vyvážať 
vlastnými prostriedkami po včasnom ohlásení 
u p.Vladimíra Tekeľa, Habovka č. 229, tel.: 
5395524, mobil 0902 212750. Táto možnosť 
je hlavne pre tých, ktorí sa nemôžu toho času 
napojiť na verejnú kanalizáciu. 

Na záver by som chcel požiadať všetkých, ktorí 
sa môžu napojiť na verejnú kanalizáciu, aby tak 
urobili v čo najkratšom čase. Do budúcna urobím 
všetko preto, aby sa hlavný kanalizačný zberač 
dobudoval do všetkých ulíc obce.

Ján Taraj, starosta obce



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATER-
SKOU ŠKOLOU 

V uplynulom školskom roku 2004/2005 
navštevovalo základnú školu 217 žiakov,  z 
toho dve žiačky  zo Zverovky, dvaja žiaci z 
Oravského Bieleho Potoka a ostatní z Habov-
ky. Na škole bolo zriadené jedno oddelenie 
školského klubu, vysunuté pracovisko tu 
mala ZUŠ Nižná a ZUŠ Trstená. Žiaci mali 
možnosť pracovať v školskom športovom 
stredisku futbalu a viacerých krúžkoch. 

V školskom roku žiaci vymeškali 13 063 
vyučovacích hodín, čo predstavuje 60,2 
hodiny na žiaka. Z 217 žiakov našej školy 
neprospeli piati žiaci. Traja neprospeli z cud-
zieho jazyka, jeden zo slovenského jazyka, 
jeden z chémie a jeden z matematiky. Jeden 
žiak opakuje ročník, ostatní sa zúčastnili 
opravných skúšok, ktoré úspešne zvládli a 
postúpili do vyššieho ročníka. 

Žiaci boli vedení k slušnému a príkladné-
mu  správaniu v škole i na verejnosti. Vyuču-
júci dbali na jazykovú prípravu žiakov, osvo-
jovanie matematických vied, spoznávanie 
prírodných a spoločenských javov, na rozvoj 
zručností, estetického cítenia, tolerancie. V 
školskom roku 2004/2005 boli na stredné 
školy poslané prihlášky 24 žiakov 9. ročníka 
a jedna prihláška žiačky 4. ročníka. Z nich  
sa 20 žiakov umiestnilo na štvorročných 
maturitných odboroch, 4 žiaci na trojročných 
učebných odboroch. Rozmiestnenie podľa 
škôl: GMH Trstená 8 žiakov, SOU Slanická 
Osada 2 žiaci , SPŠ Tvrdošín  9 žiaci, SOU 
Nižná 3 žiaci, SOU Liptovský Mikuláš 1 
žiak, Gymnázium Tvrdošín jeden žiak. Väč-
šina žiakov bola prijatá už po 1. kole.

Úspechy, ktoré dosiahli žiaci v okresných 
súťažiach:

OK  Matematická olympiáda 1.miesto Michal Jurčo
OK Fyzikálna Olympiáda 1.miesto Michal Jurčo
 2.miesto  Matúš Markusek
OK  Pytagoriáda 2.miesto   Matúš Markusek
  úspešný riešiteľ Bibiana Lajčinová
OK prednes prózy Šalianský Maťko  3. miesto Anna Bažíková
OK Slávik Slovenska  1.miesto  Adriana Pilarčíková
OK streľba zo vzduchovky  1. miesto - družstvo :  Jakub Šadlák
   Jakub Leginus
   Ján Hruboš
Krajské majstrovstvo behu všestrannosti
 žiačky 1.miesto   Martina Juráňová
 žiaci  1.miesto  Jakub Šadlák
Okresné kolo cezpoľný beh   žiaci 2.miesto - družstvo  Jakub Leginus 
    Ján Hruboš
    Jakub Šadlák
 žiačky 2.miesto - družstvo Martina Juráňová 
    Mária  Jantačková  
    Elena Rástočná
Okresné kolo atletika 1.- 4. 1.miesto   Bohuslav Pilarčík
 1.miesto   Jakub Jurina
 2.miesto   Martin Hurťák

Nový školský rok 2005/2006 sa začal  
2. septembra v budove školy. Pán riaditeľ 
Mgr. Juraj Hurťák  a pán  starosta Ján Taraj  

privítali 207 žiakov . Prváčikom, ktorí prišli 
v sprievode svojich rodičov, obaja zaželali  
veľa  radosti a úspechov  pri osvojovaní si  



nových poznatkov a zručností. Pán  riaditeľ 
predstavil kolektív pedagógov, ktorí sa budú 
v tomto školskom roku starať o vzdelávanie  
žiakov.

Zmeny v kolektíve : na dôchodok odišla 
pani učiteľka Margita Vidiečanová, z mater-
skej dovolenky sa vrátili PaedDr. Miroslava 
Mydliarová, ktorá učí anglický jazyk a 
telesnú výchovu a Mgr. Michaela Podbieľan-
číková - učí prírodopis a chémiu.

Dňa 24.11.2005 sa uskutočnila štvrťročná 
hodnotiaca pedagogická rada, na ktorej boli 
zhodnotené výchovné a vyučovacie  vý-

sledky žiakov za I. štvrťrok  školského roka 
2005/2006. V ten istý deň bolo aj plenárne 
a triedne  rodičovské  združenie, na ktorom 
sa zišlo 73 rodičov. Vypočuli si správu o 
výchovno-vyčovacích výsledkoch  za uply-
nulý školský rok, ako aj hodnotenie prvého 
štvrťroka na triednych schôdzkach.

V tomto školskom roku vďaka zriaďo-
vateľovi, ktorým je OcÚ v Habovke, škola 
dostala novú strechu. Žiaci  sa majú možnosť 
stravovať v novej školskej jedálni, ktorá 
vznikla rekonštrukciou bývalých tried ma-
terskej školy.

-zrš-

Úžitok z lesa je neodmysliteľne spojený s jeho správnym 
využívaním a rešpek-tovaním jeho podstaty. Keďže táto 
časť roka nás nabáda na akési bilancovanie, nedá nám aby 
sme sa trošku neobzreli na uplynulý rok, ktorý za krátku 
dobu skončí.

Tento krátky príspevok možno by mohol doviesť 
vlastníkov lesa či je to súkromný alebo urbársky k tomu, 
aby sa zamysleli nad tým, aké hodnoty v ňom vlastne 
majú. Aby sa tieto hodnoty uchovali, ba ešte znásobili, 
treba pristupovať k lesu ako k živej zložke prírody na 
ktorú sme všetci odkázaní. 

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych 
spolumajiteľov obce Habovka ľudovo nazývaný URBÁR 
považuje za potrebné aj touto cestou oboznámiť vlastníkov 

o tom, čo sa nám podarilo za 
uplynulé obdobie vykonať a čo 
máme do budúcnosti v pláne. 

Urbár hospodári na cca 150 
ha urbárskych a cca 100 ha 
súkromných lesov. Všetky úlohy 
sa vykonávajú na základe predpisu 
podľa Lesného hospodárskeho 
plánu (LHP) s platnosťou od 
1.1.1977-31.12.2006. Okrem 
p r e d p i s u  L H P  s a  b e ž n e 
spracováva napadnutá kalamita 
v jednotlivých porastoch. (2004-
479 plm, 2005-873 plm). Z 
pestovateľských prác bolo 
vykonané v r. 2004 – 8,82 ha 
prerezávok   Klinky, Jurkovka 
a 6,57 ha hygiena porastov 
(Maňová). V r. 2005 prerezávka 
na ploche 5,81 ha (Hájik). 
Od 26.10.2004 pôsobí Urbár 
ako pozemkové spoločenstvo 
s právnou subjektivitou. V 
roku 2005 sa výbor Urbáru 
s plnou vážnosťou zaoberal 
uznesením z Valnej hromady o 
prevode vhodných pozemkov z 
poľnohospodárskeho do lesného 

URBÁR HABOVKA



pôdneho fondu. V katastrálnom území 
Habovka sa nachádza si 850 ha plôch, ktoré 
sú les (250 ha), alebo majú charakter lesa a 
poľnohospodársky sa nevyužívajú (600 ha). V 
dôsledku toho bolo navrhnuté cca 300 ha na 
prevod do lesného pôdneho fondu. Uvedený 
návrh bol vyvesený na výveskách v obci a 
následne bola zaslaná žiadosť na kompetentné 
orgány.

Rok 2006 je posledným rokom platnosti 
LHP a čakajú nás úlohy:

- prevedenie zalesňovania v lokalite Háj 
cca 0,30 ha

- prevedenie prebierok Skorušina – 10,82 
ha, Maňová – 9,07 ha.

- V roku 2006 sa taktiež budeme venovať 
spracovaniu kalamity hlavne v lokalite Háj. 
Momentálne tu evidujeme 150 plm kôrovcovej 

kalamity, ktorá musí byť spracovaná do 
30.4.2006. Budeme naďalej monitorovať stav 
všetkých porastov, spracovávať chrobačiare 
a udržiavať tak porasty v čo najlepšom 
zdravotnom stave.

 Tento príspevok nemal za úlohu podať 
správu o hospodárení Urbáru, ale mal podať 
podnet na spoluprácu zo strany vlastníkov  
za spoločnú vec, na ktorej by malo záležať 
všetkým. Príroda je jedinečná a preto 
spoločnými silami jej musíme pomôcť tam 
kde už sama nevládze.

Výbor Urbáru Vás už teraz srdečne pozýva 
na výročnú schôdzu, ktorú plánujeme v 
marci 2006. Zároveň Vám prajeme pokojné 
prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov 
v Novom roku 2006.

Alojz Hrnčiar

V zmysle zákona NR SR č.315/2002 Z.z. 
o požiarnej ochrane a na základe kontroly 
Okresného riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Dolnom Kubíne vykonanej 
na Obecnom úrade v Habovke je obec povinná 
vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v 
rodinných domoch, ubytovniach, penziónoch a 
v iných prevádzkach  (stolárske , zámočnícke 
dielne atď.), v ktorých nevykonáva kontrolnú 
činnosť OR HaZZ v Dolnom Kubíne.

Obec Habovka musela vytvoriť v zmysle hore 
uvedeného zákona funkciu preventivára obce, 
ktorý spolu s členmi Dobrovoľného hasičského 
zboru v Habovke bude vykonávať preventívne 
protipožiarne kontroly. Vlastník resp. užívateľ 
nehnuteľnosti musí kontrolnej komisii umožniť 
vykonanie kontroly v miestnostiach ako sú 
kotolne na pevné a plynné palivo, kontrolu 
elektroinštalácie a v povalových resp. v 
podkrovných priestoroch kontrolu komínov.

Kontrolná komisia vyhotoví z kontroly zápis zo 
zistenými závadami a s termínom ich odstránenia. 
Vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti je povinný 
odstrániť závady v stanovených termínoch.

V prípade poistnej udalosti t.j. požiaru 
nehnuteľnosti ktorá bola poistená, poisťovňa bude 
zisťovať či vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti 
umožnil komisii vykonať kontrolu. V prípade, 
že neumožnil vykonanie kontroly, poisťovňa sa 
zbaví plnenia poistnej udalosti.

Ochrana pred požiarmi je teraz o to 
aktuálnejšia, že veľa vlastníkov nehnuteľností 
prechádza z dôvodu vysokých cien elektrickej 
energie a plynu na vykurovanie pevným palivom 
(drevom, piletami, uhlím) a z toho dôvodu 
hrozí skôr ohrozenie požiarom pri zanedbaní 
základných protipožiarnych povinností.

Z týchto dôvodov budú v blízkej budúcnosti 
vykonané protipožiarne kontroly. Vlastne vrátime 
sa k tomu čo pred 15 rokmi bolo samozrejmé. 

Eduard Lajčin
preventivár obce

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE PREHLIADKY



-Rekonštrukcia miestnych komunikácií v 
obci Habovka

-Program sociálneho a hospodárskeho 
rozvoja obce Habovka

-Dobudovanie kanalizácie obce Habovka 
- Ochrana prírody v chránených územiach 
slovensko-poľského pohraničia

-Rovnocenný prístup k vzdelaniu pre deti 
z Habovky

-Kanalizácia obce Habovky II. a III. 
etapa -  Ochrana vodných zdrojov - čistenie 
odpadových vôd

-Územný plán  obce Habovka  (Tento 
projekt je už schválený) 

-Program Intereg III.A. - Nástroje podpory 
rozvoja cestovného ruchu Hornej Oravy a 

PROJEKTY, KTORÉ BOLI PODANÉ NA ŠTRUKTURÁLNE FONDY

Gminy Czarny Dunajec s využitím jeho 
potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva. 
(Projekt je už schválený)

-Program obnova dediny - Spracovanie 
projektovej dokumentácie kanalizácia 
Habovky. 

Na všetkých projektoch je spoluúčasť obce 
5% z celkového objemu projektu na investičné 
a neinvestičné akcie. Projektové dokumentácie 
boli spracované tak, aby spĺňali všetky 
podmienky v zmysle stavebného zákona. 
Nie je to jednoduchá záležitosť, potrebné je 
splniť všetky relevantné podmienky. Všetky 
projekty boli prijaté, zaregistrované, majú 
svoje identifikačné číslo, prešli prvou fázou 
hodnotenia. 

Ján Taraj, starosta obce

Pri dnešnom najfrekventovanejšom 
“bezúponom“ športe – surfovaní po internete 
sa človek nevdojak prekliká k stránkam kde 
objaví známe zábery, mená, adresy ...

Na stránkach známych aj menej známych 
cestovných agentúr, rôznych súkromných 
a osobných stránkach možno nájsť ponuky 
našich ubytovateľov. V tomto smere je 
reakcia na možnosť propagácie rýchla a v 
duchu doby. 

Sú však tieto informácie pravdivé a 
aktuálne?

AJ O TOM JE CESTOVNÝ RUCH ....

To je už druhá otázka a podľa nej možno 
tak rýchlo, ako rýchlo sme sa dokázali 
adaptovať na služby cez internet, tak aj stratiť 
kredit solídnych poskytovateľov služieb v 
cestovnom ruchu.

Prevažná väčšina ponúk má štandardný 
charakter – vymenúva počet lôžok, vybavenie 
ostatných priestorov a nasleduje široká 
ponuka aktivít ešte širšieho okolia.

Nezabudnú pripomenúť možnosť využiť 
služby lyžiarskych stredísk, termálnych 
kúpeľov, kultúrnych pamiatok, krytej 
plavárne a pod. Nebudeme sa teraz venovať 
spoluúčasti ubytovateľov na fungovaní 
lyžiarskych stredísk, na budovaní bežeckých 
tratí a dedinského klziska. Pristavme sa pri 
informácií o krytej plavárni v Nižnej. Túto 
nezabudne spomenúť 90% ubytovateľov. 
Koľkí z nich vedia, že plaváreň od 18.12.2005 
bude uzavretá, pretože jej zimná prevádzka 
je neúnosné drahá a nedokáže sa zaplatiť? 
Kto si v tomto duchu zmení informácie na 
webe? Pritom nám dobre padlo, keď náš hosť 



pochválil možnosť zaplávať si v sychravom 
počasí v blízkej plavárni. 

Povieme si dobre, ale čo môžeme práve 
my v tomto urobiť?

Pre komplexnosť uveďme, že krytá 
plaváreň patrí pod odborné učilište v Nižnej a 
to je v kompetencií vyššieho územného celku 
(VÚC), do ktorého sme nedávno „nevolili“ 
(14% účasť v Habovke). Plaváreň zabezpečuje 
plavecký výcvik našich najmenších počas 
školského roka, kde prispieva obecný úrad 
ako zriaďovateľ a tútor základnej školy. 
Výška príspevku je v jednotlivých obciach 
odlišná. To je jeden z príjmov odborného 
učilišťa. Druhým je výber vstupného v dobe 
prevádzky pre verejnosť. Tretím a najväčším 
príjmom je dotácia z VÚC.

To všetko dohromady dáva na konci roka 
stratu okolo 1,5 mil. Sk. 

Ako teda môžeme prispieť k takému 
zložitému problému? 

Je to práve podchytenie všetkých poskytova-
teľov služieb v našom mikroregióne. 

Navrhnuté boli dva modely spolufinan-
covania. 

Prvým modelom bol konštantný celoročný 
príspevok od obcí hornej Oravy na počet 
obyvateľov. 

Druhým adresnejším by bola možnosť 
dotovať deti a mládež priamo polovičnou 
zľavou – kde by druhú polovicu zaplatila 
na konci mesiaca obec v súčinnosti s 
ubytovateľmi, ktorí by si zakúpili do svojich 
zariadení polovičné lístky na obecnom úrade 
a poskytovali ich v cene ubytovania. 

Takto by mohli hovoriť o poskytovaných 
službách – na ktoré sa odvolávajú na svojich 
prezentáciách.

J+J

ZOSOBÁŠENÍ
MUDr. Andrea Pilarčíková - MUDr. Alexander Klabník

Soňa Ondrošová - Marek Feranec
Lukáš Šveláň - Monika Sitáriková

Pharm Dr. Iveta Pilarčíková – Ing. Vladimír Ragač
Jana Bažíková – Juraj Laubert

Mária Lajčinová – Ing. Jaroslav Dulovec
Katarína Tekeľová – Ing. Zdeněk Děrda
Ivana Čajová – Ing. Tomáš Bolibruch
Daniel Klimek – Darina Vitanovcová

Mária Matláková – Ján Bedrich
Vladimír Jurina – Viera Tarčoňová

Marián Harmata - Monika Matysová

NIEKOĽKO ÚDAJOV Z UPLYNULÉHO ROKU

ZOMRELÍ
Emília Štefánková (*1922)

Peter Leginus (* 1952)
Viktor Tekeľ (* 1923)
Pavol Kurcin (* 1949)

Ján Jurina (* 1949)
Anton Halák (* 1928)

František Klimek (* 1938)
Alojz Knaperek (* 1920)
Jozef Hajdučák (* 1926)

Klementína Dutková (* 1916)
Alojz Žák (* 1929)
Ján Tekeľ (* 1945)

Karolína Jurinová (* 1920)
Alojz Pilarčík (* 1932)

NARODENÍ
Timotej Vitanovec

Patrik Šepeľa
Nina Veronika Klimeková

Natália Šišková
Kristián Leginus

Šimon Taraj
Jakub Mores

Michal Pilarčík

NIEKOĽKO ÚDAJOV Z UPLYNULÉHO ROKUNIEKOĽKO ÚDAJOV Z UPLYNULÉHO ROKU



Stránka www.habovka.sk 
už onedlho oslávi 6 rok svojej 
existencie. Začiatky „výstavby“ 
našej obecnej stránky boli skutočne 
ťažké. Bolo treba vytvoriť stránku, 
naplniť ju materiálmi, fotografiami 
a starať sa o jej aktualizáciu a 
jazykové preklady (angličtina, 
nemčina, poľština). Boli sme na 
začiatku dvaja, ktorým veľmi 
záležalo na tom, aby mala Habovka 
peknú prezentáciu, na ktorú sa 
môžu pozerať ľudia z celého sveta. 
Nech všetci vidia, ako je u nás 
krásne, že aj my Habovčania 
máme čo ponúknuť. 

P rekona l i  sme prvé roky 
ex i s t enc ie ,  m a t e r i á ly  sm e 
pozháňali z obecného úradu a 
fotografie nám poskytol dlhoročný 
návštevník Roháčov p. Jindřich 
Kubín z Prahy.

Ohlasy na stránku boli väčšinou 
kladné. Z tých záporných nám bolo 
jasné, že návštevníci chcú viac 
aktualít, knihu návštev, aktuálny 
pohľad na Roháče, databázu 
ubytovateľov, vyhľadávanie na 
stránke, jednoducho dynamickú 
stránku. Toto všetko sa nám 
podarilo dosiahnuť tento rok. 
Výsledok nášho snaženia máte 
možnosť vidieť na internete. 
Vybudovali sme www stránku s 

aktuálnymi informáciami o dianí v našej obci, ba 
aj na celej Orave. Stránka obsahuje 13 fotogalérií 
s našimi fotografiami z uskutočnených podujatí (O 
habovský kardan, Stará cesta, Staré nôty mladých 
strún a PFS), fotografie Habovky, okolia a najmä 
Roháčov vo všetkých ročných obdobiach. Na 
stránke je každú hodinu aktualizovaná predpoveď 
počasia. Už samozrejmosťou je aktuálny pohľad 
na Habovku a Zuberec z kamery umiestnenej na 
Bučníku. Obrázok je obnovovaný každých 5 min. 
Pod ním je zobrazená aktuálna teplota v Habovke. 
Aktuálny pohľad z kamery sa nám podarilo 
dať na stránku vďaka združeniu 3omedia, ktoré 
financuje prenos na internet, čo nie je vôbec lacná 
záležitosť. V zime tu ešte pribudnú aktuálne zábery 
z lyžiarskych stredísk v Zuberci. 

Nesmieme zabudnúť ani na oznamy farského 
úradu. Tieto sú každý týždeň poctivo aktualizované 
naším pánom farárom Jozefom Svitekom, za čo mu 
veľmi pekne ďakujeme. Domáci, aj hostia si môžu 
na internete prečítať čas, kedy začína sv. omša a 
úmysel, na ktorý je obetovaná. Najnovšie si môžete 
interaktívne vyhľadávať vo Svätom písme priamo 
zo stránky www.habovka.sk. Aktuálne oznamy 
sú vždy doplnené o peknú fotografiu a duchovné 
slovo.

Od nového roku bude bežať nový databázový 
systém pre ubytovateľov v Habovke. Každý 
ubytovateľ dostane meno a heslo, ktorým sa bude 
môcť prihlásiť na svoju podstránku www.habovka.
sk a zmeniť si ceny, počet lôžok, aktuálne zľavy, 
obrázky zariadenia atď. Pribudne hľadanie objektov 
podľa lôžok, ceny a služieb. Hostia, ktorí navštívia 
našu stránku si zadajú podmienky vyhľadávania 
a zobrazia sa im iba také ubytovacie zariadenia, 
aké skutočne hľadajú. Tento systém už rok beží na 
www.zuberec.sk a sú s ním spokojní nielen hostia, 
ale aj ubytovatelia. 

Máme ešte veľa plánov s našou obecnou 
internetovou prezentáciou, ale o tom Vás budeme 
informovať v budúcom čísle Habovčana.

 Peter Leginus a Michal Jandura

NAŠA OBEC NA INTERNETE...

 Aktuálne informácie
Dôležité tel. čísla
Habovka
História
Oznamy Farského úradu
Poloha obce
Samospráva
Atrakcie a okolie
Kultúra v obci
Lyžovanie
Pamiatky
Podujatia v obci a okolí
Turistika
Služby
Ubytovanie



Do ročníka 2005-06 sme prihlásili štyri 
futbalové družstvá: mladší žiaci - ročník 
1993-1994 a vyššie, starší žiaci - ročník 1991-
1992, dorastenci a dospelí . 

Mladší žiaci hrávajú turnajovým spôsobom 
každý s každým. V skupine sú so Zubercom 
a dvoma družstvami Oravskej Jasenice A-B. 
Oproti minulému ročníku sa zlepšili herne ale 
aj v postavení v tabuľke. Sú na druhom mieste 
za Oravskou Jasenicou A . Dokázali uhrať 
vyrovnané súboje s Jasenicou, ale hlavne 
proti Zubercu. Ak budú na sebe pracovať, 
môžu pomýšľať aj na najvyššiu priečku. 

Starší žiaci mali dobrý vstup do súťaže 
hlavne po hernej stránke . Vonku sa nám 
darilo viac ako v domácom prostredí. Dobré 
zápasy odohrali proti Zakamennému, 
Oravskej Polhore a Vavrečke. Zápasy na 
súperovej pôde boli víťazné v Žaškove, 
v Medzibrodí a Hruštíne. Veľmi stabé 
stretnutia odohrali so Zubercom, Mútnym a 
Zubrohlavou. Zisk 19 bodov a siedma priečka 
v tabuľke nezodpovedá sile a možnostiam 
mužstva. Koniec jesennej časti chlapci 
nezvládli a zbytočne postrácali body, ktoré 
môžu na jar chýbať. 

Ńajväčším sklamaním sú naši dorastenci. 

HODNOTENIE JESENNEJ ČASTI 
NAŠICH FUTBALOVÝCH DRUŽSTIEV 

Zo všetkých zápasov jesennej časti, ktoré 
sa odohrali, sa zrodili štyri dvojciferné 
výsledky: 

Bziny - Habovka  16 : 0 
Dlhá - Habovka  12 : 1 
Habovka – Párnica 0 : 11 
Podbieľ - Habovka  13 : 1 
Patria nám aj iné nelichotivé výsledky. Len 

jedna výhra, najviac prehier - deväť, najviac 
obdržaných golov - 75 a posledná priečka v 
tabuľke. Je to veľká hanba pre našich mladých 
hráčov. Treba len dúfať, že v jarnej časti už 
horšie výsledky neurobia a budú na sebe 
pracovať počas zimnej prestávky . 

Dospelí po veľmi zlej minulej sezóne sa 
zlepšili a v jesennej časti súťaže skončili 
na 7. priečke so ziskom 12 bodov. Určite 
tých bodíkov mohlo byť aj viac. Mrzia 
najmä domáce prehry s Oravským Bielym 
Potokom a Bobrovom. Vonku potešila výhra 
v Liesku, kde mužstvo podalo veľmi dobrý 
výkon. Sklamaním boli zápasy v Zubrohlave 
a v Sihelnom. Pri dospelých je to aj o tom, 
koľkí hráči sú doma, veď ani jedno stretnutie 
nenastupovali kompletne pre pracovné 
povinnosti. Dúfam, že všetci naši hráči 
počas zimnej prestávky urobia všetko preto, 
aby výkonnosť jednotlivcov a družstiev sa 
zlepšovala k spokojnosti nás všetkých . 

Do Nového roku prajem všetkým 
športovcom veľa zdravia a športových 
úspechov. 

Alojz Hruboš, tréner

V BUDÚCOM ČÍSLE NÁJDETE
 zo života obecného úradu a o čom sa rokovalo na zastupiteľstve, prvú časť rozsiahleho 

materiálu o Habovke pod názvom „Tu som sa narodil...“, predstavíme vám jednu z 
najznámejších habovských firiem, dozviete sa ako sme plesali na III. Ročníku habovského 
plesu, ako sme sa my aj deti bavili na karnevale a množstvo iných zaujímavostí. Ak by ste 
chceli aj vy spestriť budúce číslo Habovčana, budeme len radi. Príspevky, návrhy a podnety 
môžete doručiť priamo na OÚ alebo prostredníctvom www stránky.



História dravého potoka Studená je všeobecne 
z dejín známa. Všetci vieme, že rozbúrená Studená 
v minulosti už neraz narobila veľké škody zvlášť 
Habovčanom a Bielopotočanom. V roku 1813 
zobrala kostol na Kamenci spolu s troma zvonmi. 
Vtedy pán farár Ján Prengubiak zachránil z 
kostola iba monštranciu a kalich s hostiami. 

Vinou človeka, hlavne pri hľadaní stavebného 
materiálu – štrku, sa veľakrát necitlivo zasahovalo 
do potoka, pričom vždy minimálne raz ročne vo 
veľkých prívalových vodách z Roháčov potok 
stále ohrozoval obydlia, záhrady, športoviská. 
Preto som sa rozhodol, že urobím všetky 
relevantné kroky preto, sa primerane zabezpečili 
brehy Studeného potoka. Veľkú úlohu zohrala 
aj skutočnosť, že na jej ľavom brehu z pohľadu 
toku je schválený územný plán a pri samotných 
vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy 
bol aj správca toku Povodie Horného Váhu, závod 
Ružomberok, a.s. Na vždy opakované požiadavky 
na úpravu potoka Studená zohrali veľkú úlohu 
peniaze z fondov a granty Európskej únie, ktoré 
rešpektujúc všetky splnené požiadavky projektu 
boli schopné zastrešiť aj požiadavku regulácie 
potoka v dĺžke 900 m. Projektová dokumentácia 
sa začala spracovávať v roku 2003, stavebné 
povolenie bolo vydané v roku 2004. Pôvodne 
sa mala realizácia robiť na etapy, rok 2005 – I. 
etapa, rok 2006 – II. etapa, rok 2007 – III. etapa, 
ukončenie. Vzhľadom k tomu, že etapovitosť 
nebola vhodná pre poveternostné vplyvy, regulácia 

REGULÁCIA POTOKA STUDENÁ

sa robí ako celok. Práce sú už ukončené. 
Osobne si myslím, že to bol dobrý krok, 
urobí sa veľmi dobré dielo, čo bude slúžiť 
nielen ako ochrana pred povodňami, 
ale bude slúžiť aj ako pekná kompaktná 
oddychová zóna. 

Na druhej st rane, ako som už 
spomínal, pre schválený územný plán 
Zastudená sa otvoril jeden prekrásny 
zlegalizovaný priestor pre výstavbu 
rodinných domov. Nemusí existovať 
žiadny strach, že nás zoberie voda, 
i keď je to nevyspytateľný živel. Je 
nevyhnutné sa len skutočne dohodnúť 
na majetkoprávnom vysporiadaní 
danej lokality, aby sme mohli začať 
prípravné práce na výstavbu technickej 
vybavenosti územia komunikáciami, 
vodovodom, kanalizáciou, plynofikáciou 
a elektrickými rozvodmi. V lokalite je 
plánovaných celkom 73 stavebných 
pozemkov. 

Verím, že určite pochopíte závažnosť 
potreby výstavby malých rodinných 
domov. Ja osobne urobím všetko pre 
to, aby sa naplnil spoločný cieľ - nové 
rodinné domy pre mladé rodiny. V 
blízkej budúcnosti sa určite každý 
uchádzač o stavebný pozemok v katastri 
obce uspokojí, nakoľko sa už spracováva 
územný plán obce - časť Kubáňovka 
- Lazy a časť Blatná dolina.

V každej spomenutej lokalite je 
jeden a ten istý problém – vlastnícke 
vzťahy. To znamená, že majetkoprávne 
vysporiadanie na legalizáciu územia si 
musíme zabezpečiť sami medzi sebou v 
opačnom prípade sa nepohneme ďalej.

       Ján Taraj, starosta obce



Rok 2005 pre šport bol o čosi priaznivejší, 
ako rok predchádzajúci. Najmasovejší šport v 
obci – futbal sa presťahoval v lete z hosťovania 
v Zuberci na domácu pôdu. Dovtedy naše 
futbalové ihrisko prešlo radikálnou zmenou. 
Podarilo sa upraviť hrubú nerovnosť trávnika, 
vysadiť nový, vybudovať oplotenie, vymeniť 
bránky  a nakúpiť materiál na dobudovanie 
záchytných pletív od potoka a za bránkami. 
Finančné prostriedky sa podarilo získať z 
programu „Materiálno - technický rozvoj 
športu - investície v oblasti športu pre 
všetkých a záujmovej činnosti na školách“ 
– z ministerstva školstva SR vo výške 200 tis. 
Sk. Ďalšou finančnou pomocou bola možnosť 
zaslania 2% z daní našej telovýchove, z 
ktorej nám prišlo 47 tis. Sk. Okrem týchto 
zdrojov treba prirátať práce realizované v 
rámci aktivačných prác z obce.

Z materiálno – technického zabezpečenia 
je potrebné do budúcnosti vybudovať tomu 
odpovedajúce šatne a  prípojku vody. V 
neposlednom rade však treba zabezpečiť 
udržanie vybudovaného štandartu, jeho 
prevádzkovanie a údržbu. Tu sa nepodarilo 
nájsť prienik záujmu telovýchovnej jednoty a 
poslancov miestneho zastupiteľstva na ďalšie 
fungovanie športu v obci a jeho organizačno 
- technické zabezpečenie.

Zástupcovia TJ apelovali na zástupcov 
obce, aby pre lepšie fungovanie športu 
prijali trénera A. Hruboša do zamestnania 
v základnej škole tak, aby spojil tréningový 
proces žiakov na každodenný, mohol sa 
venovať aj kategórií dorastu a zabezpečiť s 

nimi údržbu futbalového ihriska a to aj za 
cenu zrušenia jedného z dvoch školníkov. 
Nakoľko túto požiadavku zastupiteľstvo 
nepodporilo, budeme sa pokúšať, podľa  
nášho názoru  prospešnú vec, presadiť v 
novom obecnom parlamente.

Druhé naše športovisko „Pod závozom“ 
nemá dlhodobo svojho gazdu. Vďaka 
tenisovému podujatiu Habovka Open sa na 
ňom urobia najnutnejšie udržiavacie práce a 
spolu s nadšencami tenisu tento areál čaká 
na radikálnejšie riešenie. Objektívne treba 
povedať, že  v krátkom čase telovýchova ani 
obec nie sú schopné takúto zmenu zabezpečiť. 
Je tu ešte riešenie – dlhodobo prenajať tento 
areál  tak, aby  mohol nájomca do neho 
investovať. S touto myšlienkou sa však borí 
miestne zastupiteľstvo už niekoľko rokov.

V Habovke tak popri tradične úspešných 
podujatiach kultúrneho a špor tového 
charakteru, akými bezpochyby sú „Staré 
nôty mladých strún“, „O Habovský Kardan“, 
„Habovka OPEN“, by mohli slúžiť na slušnej 
úrovni športoviská a prispieť tak k šíreniu 
dobrého mena obce. 

J +  J

ŠPORTOVÉ AKTIVITY V ROKU 2005

LEKCIA NÁDEJE
Tri veci sebe aj iným želaj: 
zdravie, priateľstvo a radosť.
Tri veci ovládaj:
Svoju povahu, jazyk a správanie.
Tri veci na sebe zdokonaľuj:
Odvahu, dobrotu a lásku.
A tri veci si váž:
Slobodu, deti a starých ľudí.

LEKCIA NÁDEJELEKCIA NÁDEJE



S koledou chodíme
a šťastie nosíme.
Prajeme radosti

aj Božích milostí
gazdinej, gazdovi,

dcére aj synovi.
Nech sa vám vydaria,

majetok nemárnia.
Zo srdca prajeme
ľuďom tejto zeme:

Každému suchý dom,
pred ním zelený strom.

Na stole chleba dosť
a deti pre radosť.

Chorým uzdravenie,
smutným potešenie.
Starčekom vnúčatá,
pesničku vtáčatám.
Deťom teplé slnko
a vrabcovi zrnko.

My sme malí koledníci,
Ježiškovi pomocníci.

Nech naše koledovanie
prinesie vám požehnanie,

Aby ste škody nemali,
choroby vás obchádzali.

Tiež vám prajeme zo srdca,
aby ste mali do hrnca

kapustu, chlieb, klobásu
a myslite aj na spásu.
Pokloňte sa Ježiškovi,

s ním začnite život nový.
Viacej lásky vám prajeme,
šťastné sviatky vinšujeme.

V jednej krajine, 
v jednej dedine, v 

jednom dome žil prvák 
Jožko. Keď bol dobrý, 

volali ho Jožinko. V škole 
sa ešte nenaučil písať 

všetky písmenká, ale mal šlabikár a v tejto zázračnej 
knihe boli namaľované všetky. Mamička mu ich prečítala 
už niekoľkokrát, a tak z videnia abecedu poznal.

V jeden deň, bolo to na Mikuláša, sedel pri okne a 
pozoroval, ako si v záhrade na konáre stromu sadajú 
snehové vločky. Pekne jedna ku druhej ako písmenká 
v riadku.

Sedí Jožko a rozmýšľa.
Mal by som napísať do neba list. Veď som už žiak. 

Mám tenký papier, ten položím na stranu v šlabikári 
a obkreslím písmenká, ktoré mi nepôjdu. Veru tak 
urobím!

Mama varila v kuchyni večeru a jej synček sa dal v 
izbe do roboty.

Najprv sa patrí pozdraviť, potom napíšem, kto som, a 
nakoniec čo by som chcel pod stromček.

Znova sa Jožko zamyslel.
Mal by som v tom liste poprosiť aj o niečo pre 

našich.
Spokojný s týmto nápadom, zobral ceruzku a list do 

neba mal pomaly prvé slová.
„Ruky bozkávam.“
Ocko takto zdraví babku. Vraví, že je to úctivejšie ako 

– dobrý deň.
„Milý Ježiško.“
To bude dobre. Naozaj je milý, všeličím nás 

obdarúva.
„Ja som prvák Jožko.“
Priezvisko netreba. Teraz by som mal poprosiť o 

darčeky.
„Prosím ťa, prines mi auto aj veľkú knihu.“
Takú obrázkovú by som chcel, ale to je veľa písmen. Už 

toto napísať mi dlho trvalo. Teraz dačo pre mamu. Že by 
ihlice na pletenie? Áno, tým by sa iste potešila. Keď som 
chcel takú čiapku, akú spravila Barborke jej mama, tak 
mi povedala, že je na to ľavá a ani ihlice nemá.

„Pre mamu ihlice.“
Čo by som poprosil 

pre ocka? To, čo nemá. 
Stále nemá čas a keď som chcel, aby mi opravil autíčko, 
tak nemal ani skrutkovač. Tomu sa iste poteší.

„Ockovi prines trochu času a skrutkovač.“
Babka, tá si praje len zdravie a má stále studené 

nohy.
„Babke papuče. Teplé.“
Babka mi vždy pripomína, aby som myslel aj na 

druhých, nielen na seba. Mal by som myslieť aj na 
Ježiška. Aj jemu dačo treba. Vždy pred Vianocami 
nám chodia pohľadnice a na každej je napísané: Veselé 
Vianoce. Je to dobré prianie. Ja som rád veselý, tak to 
napíšem.

„A tebe, Ježiško, veselé Vianoce.“
Ostalo mi ešte miesto, keby som niečo nakreslil, list by 

bol krajší. Nakreslím papučky aj skrutkovač, aj ihlice, aj 
auto. Horšie je, že ešte neviem pekne kresliť. Papučky by 
vyzerali ako vyčaptané, auto ako po havárii… Už viem, 
čo spravím, nakreslím ich zabalené v balíčkoch.

V dlhom a tenkom budú akože ihlice a v tom najväčšom 
by mohlo byť auto. Dlho-predlho písal Jožko ten list. 
Zabudol aj na večeru. Mamička ho prišla osobne ozvať 
a nevedela sa vynačudovať, akého ma usilovného syna. 
Ráno našla na okne v obálke takýto list:

„Ruky bozkávam, milý Ježiško.
Ja som prvák Jožko. Prosím ťa, prines mi auto a veľkú 

knihu. Pre mamu ihlice. Ockovi prines trochu času a 
skrutkovač. Babke papuče. Teplé. A tebe, Ježiško, 
veselé Vianoce.“

Mama list vzala a spolu s otcom študovali nakreslené 
rôzne nepravidelné obdĺžníky. Čo by to mohlo byť? 
Neprišli na to, ale Ježiško im pod stromček priniesol 
všetko, čo bolo v liste napísané.

Malý Jožko bol nadšený. Stál pri stromčeku a ukazoval 
rodičom.

„Vidíte presne také balíčky som nakreslil do listu pre 
Ježiška.“

A tak vyšlo najavo tajomstvo listu do neba.

LIST DO NEBA


