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Dovoľte, aby som sa Vám pri-
hovoril na sklonku roka 2007, ďal-
šieho roka 3 tisícročia v dejinách 

ľudstva. Čas tak neúprosne beží, že si mno-
hokrát neuvedomujeme, aký je dnes deň. 
Čas sa zastaviť nedá. Ale človek, ktorý má 
rozum a slobodnú vôľu, by mohol vo svojej 
mysli na chvíľku zastať a zamyslieť sa nad 
sebou, zmyslieť sa nad tým ako žijem, ako 
nažívam so svojimi najbližšími doma, ako 
vo svojom najbližšom okolí. Ako pôsobím 
vo svojom pracovnom kolektíve, ako viem 
pochopiť toho druhého: Neuzatváram sa 
príliš do seba? Nemyslím si, že len moja je 
pravda, nemám pocit že som niekomu ublí-
žil a to len pre svoju tvrdohlavosť, lebo len 
ja mám pravdu? Je tu čas na zamyslenie sa 
nad sebou, preto sa snažme urobiť každý 
vo svojom svedomí malú rekapituláciu, či 
to, ako konám je dobre pre mňa, pre moju 
rodinu, pre moje okolie, ale ak treba niečo 
zmeniť, pokúsim sa o to. Veď život je aj o 
kompromise. 

Na záver mi dovoľte, aby som sa 
všetkým svojim spolupracovníkom, pra-
covníčkam a pracovníkom obecného úra-
du, poslancom obecného zastupiteľstva, 
učiteľom a učiteľkám, ako aj ostatným pra-
covníkom ZŠ a MŠ, farskému úradu – p. fa-
rárovi, rehoľným sestričkám, všetkým, ktorí 
šíria dobré meno obce cez kultúrno-spolo-
čenské a športové akcie, všetkým, ktorí sa 
podieľajú na zveľaďovaní obce akýmkoľvek 
spôsobom, zo srdca poďakoval. 

Želám Vám príjemné prežitie vianoč-

ných sviatkov v kruhu svojich rodín, nech 
sviatky vianoc sú pre všetkých sviatkami 
pokoja a porozumenia v celej našej habov-
skej spoločnosti. 

Do nového roku prajem lásku, pokoj a 
zdravie pre všetkých.

Ročník VI. Číslo 1 17. 12. 2007

Keď napadne sneh, všade je bielo
a celý kraj sa schová pod perinu,

všetci už vedia, že sa blíži deň,
keď pred mnohými rokmi...

... v jasličkách zrodený, na tento svet
zoslaný otcom svojím, 

medzi ľudí
prišiel Ježiš – Boží syn.

Radostné Vianoce a šťastný nový rok!
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…sa začal hlavne 
tým, že bol rok po 
komunálnych voľ-
bách a do funkcie 
poslancov obecného 
zastupiteľstva prišli 
noví, resp. starono-
ví poslanci. Život tu 
však zaspať nemôže, 
ten musí pokračovať 
ďalej. Obmenené vedenie obce začalo svo-
ju dobrovoľnú prácu z vôle ľudu vykonávať. 
Práce v obci je dostatok - populárnej i ne-
populárnej, chcenej vidieť i nevidieť. Je to 
tak, či chceme alebo nechceme resp. či ch-
ceme vidieť alebo len kritizujeme. Samo-
správa sa vždy snaží a bude sa snažiť vyjsť v 
ústrety podľa možnosti všetkým skupinám 
obyvateľstva ako aj lokalitám v ktorých 
bývajú, hlavne z hľadiska informovanosti 
(miestny rozhlas), osvetlenie ulíc, údržba 
miestnych komunikácií, vodovodné potru-
bie, kanalizácia, rozvod NN sietí, odpadu a 
separovaného zberu, čistenie miestnych 
komunikácií, údržba verejnej zelene, údrž-
ba cintorína, údržba športovísk a obecných 
budov. 

Osobne si myslím, že pravidlá sú nasta-
vené dobre, čo sa týka hlavne čistoty kto-
rú chceme dosiahnúť v obci čo najlepšiu. 
Máme na to vytvorenú legislatívu – dopra-
vu a pravidelný zber komodít. Každý týždeň 
v pondelok komunálny odpad, raz do me-
siaca separovaný zber (komodity sklo, plas-
ty, papier, tetrapak, kovový obal). Okrem 
toho minimálne dvakrát do roka sa zbiera 
elektronický odpad (televízory, chladničky, 
mrazničky, mikrovlnky, varné kanvice atď.), 
nebezpečný odpad – akumulátory. 

Obec zabezpečila resp. dojednala s ak-
ciovou spoločnosťou Oravská vodárenská 

spoločnosť Dolný Kubín zmluvný vývoz sep-
tikov pre tie domácnosti, ktoré sa nemôžu 
napojiť na kanalizáciu takým spôsobom, 
že jednotlivým domácnostiam na základe 
zmluvy budú vyvážať žumpy za poplatok 
ako za stočné.  

Neviem, či som všetko spomenul, ale 
z uvedeného mi vyplýva že v žiadnom prí-
pade nemusím ilegálne nič schovávať do 
prírody.

Rekapitulácia: 
Komunálny odpad – každý pondelok 

(podmienka žetón na koši), smetné koše 
110 l kuka nádoby máme dostatok kusov 
na sklade, cena za kus je 800 Sk.

Separovaný zber – sklo, platy, tetrapak, 
kovový obal, papier – 1 krát za mesiac

Na uvedené komodity obdržala každá 
domácnosť vrecia farebne odlíšené, okrem 
toho sú v troch častiach obce 1100 l kon-
tajnery na jednotlivé druhy odpadu.

Elektroodpad – akumulátory sa zbie-
rajú 2krát do roka a môžu sa aj viackrát 
podľa potreby takým spôsobom, že zber sa 
vyhlási miestnym rozhlasom s dátumom 
skutočného odvozu. Akumulátory zbiera-
me priebežne. Na tento druh nebezpečné-
ho odpadu máme zabezpečený špeciálny 
kontajner.

Zber papiera vo väčšom množstve 
zabezpečuje základná škola. Najväčším 
problémom sú textílie, handry, ktoré zatiaľ 
žiadna organizácia nezbiera, do budúcna aj 
tento druh odpadu budeme riešiť. 

Na záver chcem dodať že poplatník - 
jednotlivec platí len za odvoz komunálneho 
odpadu osoba/rok, lôžko/rok, spolu so zľa-
vami v zmysle VZN. Zber ostatných komo-
dít platí obec zo svojho rozpočtu. Takže pri 
dobrej komunikácii a znalosti problemati-
ky veľmi ľahko vieme odľahčiť našu krásnu 
prírodu a urobiť veľa pre napredovanie a 
chápanie pre ďalšie generácie.

  Rok 2007
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Investície: so spoluúčasťou obce
- Rekonštrukcia križovatky ciest II/584 a 

III/52019 Pod Klimkovým Vŕškom
- Položenie živičného krytu pred nákup-

né stredisko
- Kanalizačný zberač vetva AC a AC-1 v 

dĺžke 570 m na ulici Blatná (poza dedinu) 
a ulica Pod Úbočou (Priesadiská) s napoje-

  Čo sa urobilo tento rok v obci?

  Z činnosti OcÚ:

ním na kanalizačnú vetvu na ulici Stodolis-
ko.

- Rekonštrukcia VN a NN vedenia v čas-
ti obce Stodolisko – dve nové trafostanice-
kioskové, zemný rozvod káblov vysokého 
ako aj nízkonapäťového vedenia spolu s 
rozvodom káblov pre nové verejné osvet-
lenie v časti obce Kubáňovka spolu s prí-
pojkami k budúcim rodinným domom.

Príprava projektov:
Projekt: odkanalizovanie obce, zaslaná 

MŽPSR II. a III.etapa
 Biologická linka na spracovanie odpa-

du zo záhrad - konáre stromov atď, štep-
kovač, ktorý spracováva drevnú hmotu do 
250 mm priemeru

Projekt: Miestna komunikácia k radovej 
zástavbe na Stodolisku s kanalizáciou

Rekonštrukcia MK na ulici A.Pavču
Rekonštrukcia MK Stodolisko 
Rekonštrukcia MK ul.Pod Úbočou (pod-

mienka zriadiť kanalizačné prípojky)
Projekt: Cykloturistický chodník okolo 

brehu Studeného potoka spolu s vybudo-
vaním oddychových lavičiek a novej lavičky 
cez potok Studená.

Projekt: Rekonštrukcia strechy kultúr-
neho domu s prístavbou požiarnej zbroj-
nice.

Projekt: Výmena okien – zateplenie bu-
dovy ZŠ.

Projekt: Telocvičňa pri ZŠ v Habovke.
Čo ma najviac trápi a pričom mám zvia-

zané ruky je ešte stále dosial nezapísaný 
register obnovy evidencie pozemkov, na 
čom vlastne stojí aj nová zástavba – in-
dividuálna bytová výstavba Zastudená. 
S vysporiadaním pozemkov v tejto časti 
sa nedá začať skôr, pokiaľ nebudú jasné 
vlastnícke vzťahy. Dúfam, že tento tak pre-
potrebný dokument sa zapíše na správe 

katastra v najbližšom čase, lebo takmer 
všetky uvedené aktivity obce budú zále-
žať od vlastníckeho vzťahu k pozemku, na 
ktorom chce obec robiť investíciu (napr. 
ZŠ pozemok-telocvičňa pozemok, miestne 
komunikácie v budúcej zástavbe v Zastu-
dení). O fenoméne novej zástavby v loka-
lite Zastudená nabudúce, resp. ihneď ako 
bude zapísané dielo ROEP.

Obec má zriadený spoločný školský 
úrad v Tvrdošíne spolu s obcami Zuberec, 
Or. Biely Potok, Podbiel, Nižná a mesto Tvr-
došín.

Spoločný stavebný úrad v Tvrdošíne 
spolu s obcami: Zuberec, Nižná, Podbiel a 
mesto Tvrdošín.

Opatrovateľskú službu zabezpečuje 
obec cez Spišskú katolícku charitu spolu s 
obcami Zuberec, Trstená, Liesek, Vitanová, 
Hladovka, Štefanov nad Oravou.

Obec spolu s podnikateľskými subjek-
tami našej obce, ktorí budú osobne oslo-
vení, sa pripravuje na výstavu Slovakiatour 
v Bratislave, ktorá bude v januári 2008 v 
Inchebe Bratislava. Preto by som chcel po-
žiadať všetkých podnikateľov v cestovnom 
ruchu o aktívny prístup k tejto pripravo-
vanej prezentácii našej obce. Výstavy sa 
zúčastníme v spoločnom oravskom stánku 
s obcami Zuberec, Vitanová, Brezovica, 
Nižná, Podbiel, mesto Tvrdošín a Trstená 
ako aj ostatné obce Oravy, pokiaľ prejavia 
záujem.



4

Trápi vás nejaký problém v obci? Nevie-
te na koho sa obrátiť? Viete ktorý poslanec 
má na starosti váš poslanecký obvod?

Poslanecký obvod č. 1: Ulica E. P. Bár-
doša – poslanci Peter Leginus a Lucia Kli-
meková

Poslanecký obvod č. 2: Andreja Pavču, 
Pod Grúňom – Ing. Ján Urban

Poslanecký obvod č. 3: Blatná – Ján Ko-
váľ, Ing. Martin Ondroš

Poslanecký obvod č. 4: Stodolisko – 
Eduard Lajčin, Peter Bebej

Poslanecký obvod č. 5: Pod Úbočou, 
Kút – Alojz Hruboš

Poslanecký obvod č. 6: Breh, Pod Bre-
hom – Oľga Bažíková

  Poslanecké obvody

Komisie obecného zastupiteľstva v 
zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 15 sú po-
radné, iniciatívne a kontrolné orgány obec-
ného zastupiteľstva. Sú zložené z poslan-
cov obecného zastupiteľstva a obyvateľov 
obce. Každá komisia má predsedu – ním 
je vždy poslanec OcZ. V našej obci máme 
zriadené nasledovné komisie:

Komisia finančná, sociálna a zdravot-
ná: predseda Oľga Bažíková, členovia: Kli-
meková Lucia, Jandurová Silvia, Štechová 
Margita, Pavlová Emília, Ondrík Martin, 
Pavlová Janka

Táto komisia pripravuje rozpočet obce 
a jeho zmeny, monitoruje sociálnu situáciu 
občanov – ZTP, starších a bezvládnych ob-
čanov, viacdetných rodín, resp. iné špeci-
fické problémy

Komisia stavebná a na ochranu verej-
ného poriadku: predseda Ing. Ján Urban, 
členovia: Eduard Lajčin, Ján Hruboš, Ing. 

Martin Ondroš, Jozef Jandura, Martin Jan-
dura

Jej náplňou je dohliadanie nad dodržia-
vaním stavebného zákona, poriadok a čis-
tota v obci, rieši spory písomne doručené 
na obecný úrad, robí obhliadky drobných 
stavieb, otváracie a zatváranie hodiny v 
zariadeniach obce, monitoruje situáciu v 
obci vo večerných hodinách.

Komisia pre cestovný ruch, podnikanie, 
školstvo, šport a kultúru: predseda Ing. 
Martin Ondroš, členovia:  Peter Bebej, Ján 
Kováľ, Peter Leginus, Ján Ondroš, Ján Pilár, 
Alojz Hruboš, Jozef Lajčin, Martin Leginus 
a Edmund Pilarčík. Komisia zabezpečuje 
chod kultúrno – spoločenských a športo-
vých podujatí, združuje podnikateľov v CR, 
zabezpečuje chod v oblasti CR, spolupra-
cuje s radou školy a ZRŠ pri zabezpečovaní 
potrieb ZŠ a MŠ

  Komisie obecného zastupiteľstva



5

V auguste sa konal 
už štvrtý ročník poduja-
tia Dva dni folk-country, 
ktoré organizuje Ob-
čianske združenie Stará 
cesta, Obec Habovka a 
Žilinský samosprávny 
kraj - Oravské osvetové 
stredisko Dolný Kubín. 
Sobota bola celkom vy-
darená, predstavilo sa 
nám niekoľko kapiel. 
Koncert ukončila pre-
šovská HRDZA, ktorá sa 
páčila všetkým divákom. 
Program pokračoval tan-
covačkou, kde správnu náladu robili KILL 
BILL a Holátka. Nedeľný koncert sa pre ne-
priazeň počasia uskutočnil v sále Kultúrne-
ho domu v Habovke. Najlepšia atmosféra 
bola nepochybne počas vystúpenia dua 
Wabi Daňka a Miloša Dvořáčka z Prahy. 
Veľa ľudí potešil nezabudnuteľný Stanley 
a Kapucíni. Toto zoskupenie zabávalo divá-
kov svojimi vtipnými historkami a spravili 
nepochybne výbornú bodku za celým pod-
ujatím.

Medzi kapelami vystúpili tanečné sku-
piny IZABELA, Karolínka a SUN (Habovka, 
Zuberec a Trstená).

Tanečníci svojimi presne nacvičenými 
choreografiami zaujali všetky vekové kate-
górie medzi divákmi.

Najväčší problém na celej organizácii je 
zozbierať množstvo financií na pokrytie ce-
lého podujatia a nákladov s tým spojených. 

Keby nebolo ľudí, ktorí sú ochotní prispieť 
na realizáciu takého náročného projektu 
tak by sme to neboli schopní utiahnuť. V 
mene všetkých organizátorov sa chceme 
ešte raz dodatočne poďakovať reklamným 
partnerom a sponzorom, že nám pomohli 
a že v Habovke vystúpila legenda ako Wabi 
Daněk, či kapely VEGET, Holátka, Kapucíni 
atď... Mnohým ľudom je tento hudobný žáner 
cudzí, ale prídu zo zvedavosti pozrieť a zabaviť. 
Keďže sme turistická oblasť, počas letnej sezó-
ny je tu veľa hostí z Česka, Poľska a Slovenska. 
Títo navštevujú každé kultúrne podujatie či v 
Habovke, alebo v Zuberci. Horšie je to s do-
mácimi návštevníkmi. Je nám veľmi ľúto, ako 
organizátorom, keď míňame veľa úsilia na prí-
pravu podujatia a príde len zopár ľudí z obce, 
všetci ostatní sú cudzí ľudia, ktorí neváhajú 
prísť z väčších diaľok a vychutnať si koncerty 
kapiel a spevákov takých zvučných mien…

Poobhliadnutie sa za letnými akciami

  Stará cesta
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  Obecná kronika
Viete, že naša obec má svoju obecnú kroniku? Prvých 50 strán kroniky zachytáva deji-

ny Oravy a Habovky od najstarších čias až po rok 1948. Túto časť vpísal p. Karol Halák a sú 
tu zachytené všeobecné dejiny, osídľovanie Oravy a Habovky, vznik Habovky, rastlinstvo, 
pôda, podnebie, povesti a zvyky, náboženstvo, kultúra a školstvo, poľnohospodárstvo, ad-
ministratíva a počasie.

Už ôsmykrát sme 
usporiadavali preteky 
podomácky vyrobe-
ných malotraktorov. 
Od vzniku súťaže je v 
názve slovíčko „malo-
traktorov“, čo by sme 
mohli poopraviť, pre-
tože na tento ročník 
prvýkrát zavítal GOLIÁŠ 
a medzi malotraktormi 
bol skutočne nepre-
hliadnuteľný. Minulý 
rok súťažiaci hundrali, 
že bolo málo blata, nudé prekážky a tak 
ďalej. Tento rok sme spravili „prekvapko“. 
Toľko blata pokope sa len tak nevidí každý 
deň. Traktoristi zapadávali, svoje vyblýska-
né mašiny mali komplet od bahna, ľudia 
híkali, očami pomáhali súťažiacim z bahna 
a FORESTER mal plné ruky práce. Musel 
traktory vyťahovať z blatistého terénu. 
Kto nevie, FORESTER je názov skutočne vy-
makaného traktora. Majiteľ, Karol Valent 
z Moškovca už u nás v Habovke povyhrá-
val nejaké tie ceny. Na trati sa vyšantili aj 
chlapci z Poľska na džípoch. Ľudí pobavili 
svojimi kúskami v blate až sa chvíľami zda-
lo, že ani z neho nevylezú. Nakoniec všetko 
dobre dopadlo, traktory vystriekali vodou 

  O habovský kardan

naši hasiči, traktoristi si dali guľáš, diváci 
pivko. Popočúvali sme Peťa Bažíka a za-
bávali sa do polnoci s kapelou GOLF. Už sa 
všetci tešíme na 9. ročník, tradične posled-
ný júlový víkend. Bude toho trošku viac, 
nechajte sa prekvapiť. Podobné preteky 
malotraktorov bežia aj v iných obciach na 
Orave. Súťaženie takéhoto formátu sa teší 
čoraz veľkej popularite. Zázrivský diferák, 
Hruštínska prevodovka, Sliačsky drapák a 
najnovšie aj Sihelské turbo. Ale Habovský 
kardan bol prvý a jedinečný. Vďaka patrí 
nielen organizátorom, ale aj súťažiacim, 
ktorí každoročne prichádzajú z rôznych 
kútov Slovenska a pretekajú s primeranou 
dávkou recesie.

Tento vzácny dokument od r. 1950 píše 
p. Oľga Haláková a sú v ňom zachytené 
všetky významné udalosti zo života našej 

obce. Kronika je písaná chronologicky – rok 
za rokom, pričom v každom roku sú kapito-
ly: politické pomery, miestny národný vý-
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bor, kultúrne pomery, školstvo, hospodár-
ske pomery, stavebné pomery, zdravotné 
pomery, počasie a štatistika obyvateľstva.

Kronika bude čoskoro aj v elektronickej 
podobe a bude teda dostupná každému, 
kto bude mať o ňu záujem. Spôsob distri-
búcie určite zverejníme v niektorom z na-
sledujúcich čísel.

 Dnes vám prinášame jednu ukážku z 
Habovkej kroniky:

Povesti a zvyky 
Ústnym podaním zachovali sa povesti 

o zvláštnych bytostiach, ktoré volali „bo-
hyňkami“. Tieto vraj nepriali ľuďom, ale žili 
podobným živo-
tom a spôso-
bom. Kde a ako 
mohli vykoná-
vali občanom 
rôzne neprí-
jemnosti. V 
Habovke vraj 
kedysi ukrad-
li mladú Živ-
nostkovú a 
držali ju v 
močiari na 
Zverovke v za-
jatí. Tam musela prať prádlo a bohyňkám 
plekať (kojiť) deti. Raz istý Habovčan idúc 
okolo, videl ju a mohol s ňou rozprávať. 
Dala mu radu, ako by mohli vyslobodiť. O 
polnoci mal ju vraj uniesť jej manžel a až 
by ho bohyňky prenasledovali, mal vysypať 
na cestu mak. Bohyňky zdržali by sa zbiera-
ním maku a manželia za ten čas dostali by 
sa domov. Mužíček však nedbal, možno sa 
bál, alebo bol rád, že sa jej zbavil, o únos 
sa nepokúsil a teda svoju ženu nikdy viac 
nevidel. Bohyňky ju asi doriadili k smrti.

Teraz bohyňky sa stratili, človek tisne 
sa ďalej a ďalej do malebných Roháčov. Je 
preč čas kedy na Zverovke vystrájali a do-
konca púšťali sa aj do samej Habovky, kde 
sa opovážili aj do domov. V jednom dome 

ju vraj aj lapili pri krádeži čižiem. Poriadne 
ju vtedy zbili, od tých čias sa tuná neuká-
zali.

Starší obyvatelia Habovky boli veľmi 
poverčiví. Pred dávnymi časmi bol nočným 
hlásnikom v Habovke istý občan menom 
Jeliga. Bol náruživým poľovníkom. Raz mu 
ktosi poradil, aby šiel v noci na medveďov 
s hostiou, že bude mať istý „trefer“. V cho-
tári však boli nastavené pušky s kohútikom 
upevneným na drát, takže keď sa niekto 
drátu dotkol, puška vypálila a rušiteľa 
mohla na mieste usmrtiť. Takéto zariadenia 
boli stavané na medveďov. Niekedy miesto 

drátu používali po-
ľovníci i černicové-
ho šľahúňa, aby to 
medveď nezvetril.

Jeligovi sa raz 
snívalo, že akási 
cudzia žena volá 
ho von na poľo-
vačku. Šiel teda 
za ňou. Ona 
brala sa v tú 
stranu, kde boli 
pušky rozosta-
vané. Rozbe-

hol sa a kričal za ňou: „Stoj nechoď tam!“
Ale sám nevedel ako, šiel ďalej a keď 

ho žena vytiahla až na pušky, tieto ho za-
strelili.

I vlkov bývalo tu v starších časoch dosť, 
aj rysov a divých mačiek. Z dravých zverov 
udržali sa vlci najdlhšie a skoro úplne vy-
kynožili medveďov. Pre množstvo vlkov ani 
valasi nemohli pásť ovce bez silnej ochra-
ny. Lapali ich do vlčích jám a podhadzovali 
im rôznu otravu. Obzvlášť v zime bývali vlci 
smelí a raz dostal sa jeden až do dediny a 
prenasledujúc psa až do Paškovho domu, 
vliezol tam pod posteľ. Podesení občania 
chceli ho lapiť a ubiť, ale kým nahrali zbra-
ní a odvahy, vlk vyskočil oknom a ušiel.

Raz istý občan menom Tekeľ, šiel do 
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lesa na saniach. Bola zima, šiel si nahotoviť 
dreva na kúrenie. Prišiel do „Kremenej“ v 
údolí Blatnej a začal stínať hneď najbližšie 
stromy, nevšímajúc si veľmi okolia. Prvý 
strom zoťal, ktorý s veľkým lomozom spa-
dol na zem. Pod stromom spal však práve 
ozrutný medveď. Ten pádom stromu sa 
zobudil a zo strašným mrmľaním vrhol sa 
na úbohého Tekeľa. Oblapil ho, ale šťastie 
bolo, že Tekeľ mal kožený opasok, takže z 
neho medveď dušu nevytisnul. A keďže 
to bolo na svahu, skotúľali sa spolu až do 
potoka. Tam sa mu konečne vyprostil a je-
den v jednu a druhý v druhú stranu utiekli. 
Doma sa potom smial, ako sa v kožuchu a 
čiapke s medveďom šúľal.

Za zuberským chotárom vyčnieva do 
1808 m vrch Sivý, ktorý majestátne Prezerá 
si celú Oravu a delí ju od súsedného Lipto-
va. Pomaly krásnou stezkou dá sa vystúpiť 
na vrchol. V nej je aj krásny vodopád. Po 
namáhavej púti sme odmenení krásnym 
výhľadom po šírom okolí a až do ďalekého 
Poľska. Dolu sa možno dostať upravenej-
šou cestou ku Bielej Skale. Mysľou preletia 
rozprávky starých čias o Jánošíkovi, kedy 
tento v mohutnom balvane ukladal vraj 
veľké poklady. Mnoho ľudí ich hľadalo, o 
tom svedčia četné diery vyvrtané v skale. I 
pušným prachom ju rozbíjali, ale skala ne-
chce zjaviť, kde hrdina poddanských dôb 
zlato uložil. Odtiaľ môžeme ísť cestou Ba-
ňáryho, ktorý tu dlhý čas strávil a majetok 
premárnil hľadaním pokladov.

Podobných dier vo výpencových ska-
lách je mnoho a možno že v rušných do-
bách slúžily za úkryt rôznym ľuďom i vojen-
ským zbehom. Z týchto vraj jeden strávil v 
týchto horách celý život, asi 30 rokov. Raz 
ho v Brestovej lapali bandúri, on ale pre-
skočil bez rozbehu 3 m vysoký múr a zmi-
zol v lese. Žil bez soli, nejedol nič, iba lesné 
plody a zverinu. V zime 2 – 3 razy prišiel 
do dediny. Spával so zbraňou v ruke. Chorý 
šiel potom do rodiska Ratulówa v Poľsku, 

kde v pokoji zomrel.
Druhý zbeh zdržiaval sa tiež v Rohá-

čoch, bol pre akýsi čin odsúdený k smrti. 
Na Nový Rok mal byť v špalieri bitý. Vojaci, 
stojaci v dvoch radoch mali ho tak biť, že 
každý ho mal čo najviac udrieť korbáčom. 
Pred ním šiel vojak na koni a za ním druhý 
aby trestaný nezutekal. Tie rady mal prejsť 
18 krát sem i tam. S ním bol odsúdený aj 
syn istého grófa, ale ten bitku nevydržal, 
zomrel, keď mu hrozne rozbili prsia. Náš 
zbeh chodil uličkou so založenými rukami 
v chodníku krvi, ale vydržal. Keď išiel 18. 
raz a posledný, vbehol rovno do blízkeho 
Dunaja. Pokiaľ okom videl vraj sa voda čer-
veňala krvou. Ostatní vojaci mysliac, že sa 
chce utopiť, pribehli a chceli ho vytiahnuť. 
Zbeh sa ale nedal a pochvaľoval si kúpeľ, že 
je vraj lepší ako matkin. Ležal v Dunaji, až 
kým ho neopustili sily a v nemocnici ho po-
tom museli doliečiť. Po prepustení od voj-
ska dostával 5 zlatých podpory a bačoval 
na Hutách. Nemohol sa riadne zohnúť, ani 
dobre spať, ale žil vraj vyše 80 rokov.

Začiatkom 19. storočia žil v Habovke 
asi 80-ročný Juráň, ktorý mal vlastný dom, 
ale inak bol chudobný. Nebol učený, ale sa-
morastený mudrc, ktorý svojimi nápadmi 
Habovčanov uvádzal v úžas. Ženám ktoré 
nosili vtedy zástery veľmi široké proroko-
val, že budú chodiť bez nich a chlapi vraj po 
železe ako kone. Nik nechcel vraj veriť, ako 
možno chodiť po podkovách, keď všetci 
nosili krpce!

Tvrdil aj, že budú koče lietať samy. Keď 
hovoril že vymyslia stroj, ktorý sa bude 
vznášať v oblakoch ako vták spytovali sa: 
„Ký čert bude ten voz ťahať?“ Tušil ale aj 
horšie časy, keď prídu vraj namiesto strie-
borných a zlatých peňazí, železné a papie-
rové.

V Košutovských vojnách 1848 – 49 priš-
lo do studenodolinských dedín mnoho voj-
ska – ako hmly – nezdržali sa tu však dlho – 
za 24 hodín odtiahli preč. Ľudia sa ich vraj 
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veľmi báli. Tunajší obyvatelia stáli asi viac 
pri Košutovi, na čo poukazuje pieseň z tých 
dôb, ktorú vtedy spievali:

Košut Lajoš, čo si myslel,
že si na tú vojnu išiel?
Myslel som si čo dobrého
pre sedliačka chudobného!
Zaujímavosti z obecnej kroniky
Bolo to asi začiatkom 18. storočia za 

tuhej zimy, keď z Habovky viezli mŕtvolu 
pochovať do Nižnej. Bola asi šťipľavá zima, 
takže kočiš ani nezbadal, že za Bielym Po-
tokom mŕtvola zo saní vypadla. Toto zistil 
len po príchode do Nižnej a teda vrátili sa 
ju hľadať. Medzitým však prišla silná fujavi-
ca, mŕtvolu nenašli a nebožtík musel až do 
jari budúceho roku čakať na svoj pohreb.

Prvý človek odtiaľto v Amerike bol istý 
Ondrej Hrnčiar. Bol tam 4 roky a pracoval v 
uhoľných baniach. Zarábal vraj 50 centov 
denne. 

V r. 1934 bol v Habovke zbúraný dom 
Živnostkov, ktorý bol pravdepodobne po-
stavený pri založení obce. Dňa 17. júla priš-
la veľká povodeň, ktorá postrhávala všetky 
mosty na Studenej, ich oprava trvala až do 
novembra. Zničená bola tiež lesná želez-
nica Podbiel – Brestová, ktorá bola len v 
r.1933 dokončená.

V obci bola prevedená elektrizácia a 28. 
apríla 1949 rozsvietili sa po všetkých do-
mácnostiach žiarovky. Od tej doby začalo 
prichádzať do obce putovné kino a taktiež 
sa premietali filmy na vlastnom premieta-
com prístroji.

1.januára bol slávnostný štart do 5. roku 
Gottwaldovej päťročnice v budove školy 
za účasti funkcionárov MNV a Správe les-
ného hospodárstva za účasti robotníkov a 
zamestnancov. Oslavy 5. výročia Februáro-
vého víťazstva boli 24. februára. Program, 
žiaci tunajšej školy, slávnostná reč – Václav 
Lukeš, zást. riad. školy. 9. marca smútočná 
tryzna v budove školy za účasti žiakov, zam. 
SLH, funkcionárov MNV a občanov, smú-

točný prejav za SČSP Ján Paluga. 19. marca 
smútočná tryzna za zomrelého prezidenta 
Československej republiky Klementa Gott-
walda. Smútočný prejav mal Adolf Lang, 
riaditeľ SLH, čestnú stráž držali pionieri 
školy.

Rok 1953: Život na dedine dostáva 
novší ráz. Krojov veľmi ubúda. Dievčatá už 
len v nedeľu, keď sa dohodnú, oblečú kroj. 
Radi nosia tmavé skladané sukne, svetlé 
blúzky, pestré šáfolové ručníky. U mláden-
cov už nevidno súkenných nohavíc. Tie ob-
lečú zriedka starší pri práci na poli. Kožúšky 
obliekajú staršie ženy. „Papute“ sa ešte no-
sia, no deti už majú obuv kupovanú. Doma 
šité kapce sú rozšírené, lebo sú veľmi teplé 
a trvácne.

Rok 1956: Január bol takmer bez sne-
hu, koncom mesiaca prišli silné mrazy a ak 
tunajšie teplomery sú správne 31. januára 
ukazovali – 39 °C. Vyše 20 ° mrazy trvali do 
polovice februára. 

Rok 1959: Daždivé počasie spôsobilo 
slabú úrodu obilia, ktoré dlho zostávalo na 
poli. Podobná sťažená práca bola aj so se-
nom. Úroda zemiakov tiež bola slabšia, v 
dôsledku čoho zaostalo plnenie dodávky. 
Po celý rok viazlo dodávanie mlieka, čo je 
zavinené jednak nedostatočnou starost-
livosťou o pašienky a tiež tieto sú veľmi 
vzdialené. Mlieko bolo splnené na 60%. 
Stav hovädzieho dobytka 678 kusov, z toho 
270 kráv, 301 ošípaných, 999 kúr, 98 husí, 
437 oviec.

Rok 1957: V obci je 70 rádioprijímačov 
a 1 televízor, ktorého majiteľom je miestny 
farár P. E. Bárdoš.

Rok 1959: Počet televízorov 3. Ich maji-
telia: Osemročná škola, miestny farár, Les-
ný závod.
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Blíži sa koncoročný čas, kedy sa človek 
pozastavuje a prehodnocuje uplynulé chví-
le svojho života, to, čo sa mu podarilo do-
siahnuť. Chcel by som využiť túto príleži-
tosť a obzrieť sa späť za chvíľami, kedy sme 
opravovali kaplnku.

Zakladajúca listina kaplnky pochádza z 
28. apríla 1850. Tam predstavenstvo obce 
zaviazalo všetkých obyvateľov Habovky, 
slovami: „My, richtár prísažný a celá obec 
Habovka prítomným písmom na známosť 
dávame (tým) ktorým prislúcha a neb 
budúcne prislúchať bude všeckým, že mi 
chcejice zachovať památku toho svatého 
místa na kterom predošlý kostol habovský 
vybudovaný stál… …nás, potomkov našim 
a jakejkoľvek obci Habovka obyvateľov za-
väzujeme, aby kaplnku túto… v dokonale 
dobrom stave zadržať potrebné vnútorné 
i zovnútorné reparácie pri oznámení pána 
farára Habovského jakisto budúceho ka-
plnky tejto dozorca bez meškania obecným 
keľčíkom vykonať a kaplnku potrebný-
mi svicami podobne z kasi obce Habovka 
vždycki zaopatriť povinní boli ako i po všicki 
časi povinni budeme.“…

Stav interiéru, plesnivé steny, zatuch-
nuté a prehnité lavice, ktoré držali len silou 
vôle... zatekajúca deravá strecha to všetko 

  Rekonštrukcia kaplnky
vyzývalo k tomu, aby sa slová fundačnej 
listiny naplnili a „patričné reparácie sa na 
Božiu slávu previedli“

A tak sme začali spoločnými silami 
zhromažďovať prostriedky aby sme mohli 
dať do poriadku v prvom rade strechu. Pri 
poradách s hospodárskou radou sa konšta-
tovalo, že ideálny materiál je meď. Vďaka 
veľkej štedrosti veriacich sa nám podarilo 
nazbierať prostriedky na jej zakúpenie. To 
bola najväčšia finančná záťaž. A keď už stá-
lo aj lešenie, rozhodli sme sa aj pre opravu 
fasády a úpravu okolia

Práce to neboli ľahké, dalo by sa vy-
rozprávať veľa zážitkov už od samotného 
začiatku stavebných prác. Zážitkov, ktoré 
veľmi tešili, ale aj skúsenosti, ktoré boli bo-
ľavé (snaha vlámať sa do kaplnky a ukrad-
núť meď). 

Veľký obdiv patrí dôchodcom tesárom, 
p. Lajčinovi, Tekeľovi a Hrubošovi. Kto s nimi 
pracoval, mohol sa dozvedieť veľa o histó-
rii kaplnky, ale aj obce a mnoho životných 
osudov, veselých i vážnych. Keby ich chceli 
spísať, bolo by to veľmi zaujímavé čítanie. 
Títo tesári previedli všetky tesárske práce 
na krove - a odviedli ich precízne. Spomí-
nam to preto, lebo v ich veku sa škriabať 
po väzbe – to si vyžaduje obdiv. Dodnes 
mám v ušiach slová p. Lajčina: „Ja idem 
hore, ja nie som naučený podávať...!“

Vďaka patrí i mladým mužom, ktorí 
si našli čas a prišli nezištne pomôcť. Svoj 
diel zásluhy majú aj miestne firmy, ktorí 
vypomohli svojimi pracovníkmi, alebo aj 
technikou, ženy, ktoré pripravovali stravu 
odviedli kus práce a všetkým, čo venovali 
čo len kúsok času pri tejto šľachetnej práci, 
ktorú najlepšie odmení len Boh. Nedá sa 
všetkých menovite spomenúť.

Chcel by som vyzdvihnúť krásnu spolu-
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  Zberný dvor Habovka

prácu s vedením obce. Vzájomná ústreto-
vosť, dobrá komunikácia a jeden spoločný 
cieľ za ktorým sme šli spolu s hospodárskou 
radou vyústili do úspešného, síce ešte nie 
celkom dokončeného diela.

Bez Božieho požehnania – márne naše 
namáhania. Boh nás požehnával a naša ná-
maha nebola márna. 

No taktiež bez štedrosti Vás farníkov, 
ktorí ste dokázali obetovať prostriedky, by 
táto práca nebola úspešná. A tak všetkým 
darcom milodarov, z ktorých habovská far-

nosť bez zadlženia dokázali pokryť všetky 
náklady patrí vďaka. O všetkých tých da-
roch, obetách, modlitbách vie len Boh. On 
dá tu hlavnú odmenu. 

Radosť zo slávenia sv. omše na historic-
kom mieste ktoré dýcha svojou atmosférou 
teší nie len domácich, ale aj návštevníkov, 
ktorých tu máme mnoho.

Vynaložená námaha a aj prostriedky 
neboli márne. Ešte raz nech Boh požehná 
všetkých zainteresovaných, i tých, ktorí 
toto posvätné miesto navštívia.

Čistota, upravenosť 
obce a jej okolia súvi-
sí s celkovým obrazom 
obce, či už v súvislosti s 
turistickým využívaním 
oblasti, alebo dobrým 
menom obce, ktorá sa môže 
stať príkladom pre okolité obce. Sa-
mospráva obce cíti ako povinnosť zabezpe-
čiť chod v obci a v blízkom okolí tak, aby sa 
chránilo životné prostredie. Občania majú 
povinnosť udržať zdravú prírodu pre seba, 
pre budúce generácie a tým podporiť napl-
nenie rekreačného potenciálu, ktorý obec 
a jej okolie má, ale aj úroveň kvality života 
v nej. 

Zámerom obce je vybudovať zberný 
dvor, ktorý bude slúžiť na zber a zhromaž-
ďovanie vyseparovaných odpadov z komu-
nálneho odpadu, ktorý je v mnohých prí-
padoch ukladaný na divokých skládkach v 
obci a jej blízkom okolí. Navrhovaný zberný 
dvor bude slúžiť hlavne pre potreby oby-
vateľov obce Habovka. Zberný dvor by mal 
zaberať plochu cca 980 m2, bude oplotený 
s uzamykateľnou otváracou bránou a ob-
sluhou. Dvor bude vybavený dvomi typmi 

kontajnerov na zber 
a zhromažďovanie 
ostatného odpadu vyseparovaného z ko-
munálneho odpadu. V zbernom dvore na 
betónovej ploche bude vyčlenená plocha 
na zber “zeleného odpadu” (BRO - biolo-
gicky rozložiteľné odpady). 

Zber odpadu sa bude uskutočňovať 
bezplatne.

Navrhované odpady, ktoré sa budú 
zbierať v navrhovanom zbernom dvore :

- Papier - Do tohto druhu patrí odpad z 
každého druhu papiera zbavený kovových 
častí, indiga, plastových súčastí. Papier 
nesmie byť znečistený olejom, dechtom, 
farbami a pod.. Zber sa bude robiť do za-
tvoreného kontajnera 7 m3.

- Sklo - (sklené fľaše, poháre, tabuľové 
sklo, iné sklené obaly). Sklo sa bude deliť 
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podľa farby na : biele a farebné. Pre zber 
skla budú slúžiť plastové kontajnery.

- Plasty - jedná sa predovšetkým o PET 
nápojové fľaše. Plasty vo všeobecnosti mu-
sia byť čisté, bez znečistenia farbami, rop-
nými látkami, Zber sa bude vykonávať do 
otvoreného kontajnera 7 m3.

- Plasty ostatné - - polyetylén PE fó-
lie, PE obaly, PE nádoby, plastové hračky, 
prepravky..... Zbierané plasty nesmú javiť 
známky znečistenia po ropných látkach, 
farbách, resp. iných nebezpečných látkach. 
Zber sa bude vykonávaný do otvoreného 
kontajnera 7 m3.

- Pneumatiky - z osobných vozidiel, 
budú zhromažďované na vyhradenej plo-
che.

- Objemový odpad z domácností - zber 
sa bude vykonávať do otvoreného kontaj-
nera 7 m3.

- Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc a keramiky - zber sa bude vykoná-
vať na vopred určenú plochu a následne 
nakladaný otvoreného kontajnera.

- Šatstvo a textílie - zber sa bude vyko-
návať do zatvoreného kontajnera 7 m3.

- Biologicky rozložiteľný odpad 

Vytvorením zberného dvora predpo-
kladáme zvýšenie environmentálneho 
povedomia občanov, úplné odstránenie 
problému divokých skládok..

Súčasťou zberného dvora je aj tech-
nologické zariadenie, ktoré bude slúžiť na 
odoberanie separovane zbieraných zložiek 
komunálnych odpadov a drobné stavebné 
odpady okrem nebezpečných odpadov a 
železného šrotu. 

K vybaveniu zberného dvora budú pat-
riť: - Traktor

- Čelný traktorový nakladač
- Kontajnery
Výstavba zberného dvora s vlastným 

traktorom a zabezpečenie kvalitného sys-
tému nakladania s odpadom bude mať 
bezpochyby pozitívny dopad na životné 
prostredie obce.

Financovanie výstavby zberného dvo-
ra zabezpečuje recyklačný fond. Na ná-
kup traktora so štiepkovačom prideľuje 
prostriedky envirofond.  

Na uskutočnenie a dotiahnutie tohto 
projektu ostáva „maličkosť“. 

Dohodnúť sa na umiestnení zberného 
dvora.

  Prieskum nelegálnych skládok  
 v katastri obce

Na podnet viacerých spoluobčanov sa dňa 1. 5. 2007 
uskutočnil poslanecký prieskum v obci Habovka a okolí. 
Zábery boli uverejnené aj v regionálnej televízii ORT. Je 
neskutočné, kde sú ľudia z našej obce schopní vysypať od-
pad. Hlavne okolo potoka Blatná a Kobylieho potoka. Vo 
vode pláva kus kostry z bicykla, vysypané tehly, obkladač-
ky, stará sklená vata atď. Vrchol všetkého bolo rozsypané 
obnosené šatstvo vo vrbinách 1km za Habovkou, smerom 
na Oravice. Nevieme či vy, znečisťovatelia nemáte svedo-
mie, hádzať odpad do vody a do kríkov. Na jednej strane 
chce každý budovať turizmus, doma mať pekne, ale nevá-
ha znečisťovať okolitú prírodu. Mali by sme si všetci vstú-
piť do svedomia a snažiť sa neskrášľovať len svoje domy, 
dvory, penzióny, ale aj okolie za naším plotom.
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Každá obec, ktorá chce žiadať 
prostriedky z fondov Európskej únie, musí 
mať vypracovaný plán hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce. Je to dôležitý plá-
novací dokument pre každú obec. Uznese-
ním obecného zastupiteľstva v Habovke č. 
10/2007 zo dňa 06. 03. 2007 bol vydaný 
súhlas na jeho vypracovanie Agentúre Se-
ver v Dolnom Kubíne.

 Pri príprave a vypracovaní podkladov 
ste sa podieľali aj vy – vyplnením dotazní-
kov, ktoré vám doručili naši poslanci. V do-
tazníku bolo šesť otázok, ku ktorým ste sa 
mohli vyjadriť. Prvá otázka bola: „Čo by sa 
podľa Vášho názoru malo prioritne v obci 
realizovať, postaviť, vybudovať, zriadiť, 
urobiť?“ Na prvom mieste je jednoznačne 
výstavba rodinných domov – lokalita Zástu-
denie, kanalizácia a čistota v obci. Mnohí 
ste poukazovali aj na vchod do Habovky po 
ľavej strane, miestne komunikácie, pýtali 
ste sa čo s rozostavanou budovou MŠ dolu 
v dedine, ROEP, poštové stredisko, poboč-
ka VÚB, klub pre matky s deťmi, predaj 
darčekov a suvenírov. Samozrejme, že bolo 
pripomienok ešte viac, no vybrali sme len 
tie najčastejšie sa vyskytujúce. Na mnohé z 
týchto otázok sa budeme v mene vás pýtať 
starostu a poslancov obce, a v najbližších 
číslach si môžete prečítať ich odpovede.

„Aké služby najviac v obci chýbajú?“ – 

  Vyhodnotenie dotazníkov
tak znela druhá otázka. Opäť široká škála 
odpovedí, ale najčastejším problémom 
našich občanov sa javí chýbajúca predaj-
ňa textilu a odevov, nasledujú reštauračné 
zariadenia, zelenina a ovocie, mäsna. No 
boli aj netradičné požiadavky – napríklad 
akvaristika, masážne služby, chovprodukt, 
kúpalisko či bazény. Ďalšie otázky boli za-
merané na podnikateľské aktivity, výstavba 
ciest a chodníkov, problematika školstva, 
cestovného ruchu a kultúry. Tu odpovede 
neboli tak jednoznačné, ako pri predchá-
dzajúcich otázkach. Je zrejmé, že občania 
k ostatným problémom pristupujú indivi-
duálne a z toho boli aj veľké rozdiely v ich 
názoroch. No predsa len sa veľmi často 
vyskytovala problematika reštauračných 
služieb, termálnych kúpalísk, lyžiarskych 
vlekov, bežeckých tratí, vytvárať kluby pre 
deti, mládež či dôchodcov, internetová ka-
viareň, podporovať kultúrne tradície, stra-
vovanie pre dôchodcov a mnoho mnoho 
iných.

V poslednej otázke ste mali vysloviť 
najpálčivejší problém. Nuž tých bolo na-
ozaj neúrekom: výstavba nových domov, 
nečistota v obci, skládky dreva, štrku, vy-
púšťanie fekálií, vstup do Habovky, cviče-
nie psov na ihrisku, problematika mládeže 
a Bostonu, kanalizácia, rušenie nočného 
kľudu na Stodolisko – Pigeja, túlavé psy, 
detské ihrisko, telocvičňa.

Prvá písomná zbierka o vzniku na-
šej obce je z roku 1593. Odvtedy okrem 
písomných kroník nie je vydaný žiaden 
materiál v knižnej forme z histórie. Tento 
dokument je veľmi potrebný, aby aj gene-
rácie, ktoré prídu po nás, vedeli o našej 

  Monografia obce 
obci, o svojom rodisku, svojich predkoch a 
o svojom rodokmeni. Na monografii budú 
spolupracovať mnohí odborníci. Keďže 
monografia obce od vzniku po súčasnosť 
sa bude konať formou stretnutí s pamät-
níkmi, by som Vás chcel požiadať všetkých 
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k aktívnemu prístupu pri spracovaní tohto 
diela. Zároveň budeme oslovovať podnika-
teľské subjekty a organizácie o možnosti 

spolufinancovania pre spracovanie tohto 
diela. Viac informácií uverejníme v budú-
com čísle Habovčana.

Na našu obecnej stránke sme tento rok 
pridali viacero noviniek. Okrem fotogalérií, 
360° panoramatických záberov a aktuálne 
vylepšeného zimného šatu bola pridaná 
aj digitálna mapa habovského cintorína. 
Mapu vytvorila spoločnosť Virtual Data 
Group. Vyhľadávať môžete podľa mena, 
priezviska alebo dátumu úmrtia. Po zada-
ní Vašich kritérií sa Vám zobrazí fotografia 
hrobu a pozícia na cintoríne. Ohlasy na 

  Čo nového na www.habovka.sk
mapu sú väčšinou kladné. Hlavne návštev-
níci zo zahraničia, ktorí v Habovke majú 
svojich predkov boli prekvapení a veľmi 
ďakovali za takúto vymoženosť pozrieť si 
aktuálnu fotografiu hrobu svojich predkov. 
Aj v Novom roku sa budeme našu obecnú 
www stránku snažiť rozvíjať vo všetkých 
smeroch, aby si každý našiel čo potrebu-
je…

Tak ako každoroč-
ne aj tohto roku sa 
uskutočnilo z príleži-
tosti mesiaca októbra 
-mesiaca úcty k star-
ším slávnostné pose-
denie spojené s kul-
túrnym programom. 
Kultúrny program 
pripravili učiteľky so 
žiakmi zo ZŠ a MŠ v 
Habovke. Po kultúr-
nom programe bola 
premietnutá kazeta 
z príležitosti 400 roč-
nice založenia obce 
(1593). Na tejto kaze-
te sa mohli mnohí poznať, no boli tam aj tí, ktorí nás navždy opustili. A tak ako je dobrým 
zvykom na októbrovom stretnutí s dôchodcami aj tohto roku sme si pripomenuli životné 
jubileá: 70 , 75, 80, 85 roční a 50, 55 a 60 ročné manželstvá.

  Október-mesiac úcty k starším
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Pravidelne športujúca mládež, kvalitné 
športoviská a odborné vedenie. Dobré vý-
sledky a šírenie dobrého mena obce.  

S týmto mottom by jeho nositeľ nemal 
mať oponentov v žiadnej obci. Skutočnosť 
však všetci poznáme. 

Celé by sa to dalo jednoducho vysvetliť 
ďalším mottom: “Šedá je každá teória, ze-
lený je len strom života”. 

Keď si rozložím dobre znejúce prvé 
motto vychádza mi :

1. mládež
2. športoviská
3. odborné vedenie
4. výsledky 
Poďme sa po zrieť na 

tieto činitele postupne. 
Mládež - jej vzťah a 

prístup k športu, obec ani 
telovýchovná jednota ne-
ovplyvní. 

Športoviská – to je 
zodpovednosť obce a ochota dobrovoľné-
ho združenia občanov nazývaného telový-
chovnou jednotou. Obec prispieva na chod 
telovýchovnej jednoty zo svojho rozpočtu 
každoročne sumou od 150 do 180 tis. Sk. 
Tieto prostriedky samozrejme nepostaču-
jú na chod TJ, nieto ešte na budovanie a 
skvalitňovanie športovísk a športového vy-
bavenia. Tu našej mládeži a športu pomá-
hajú miestni aj iný sponzori, ktorých doká-
žeme osloviť a presvedčiť, že ich podpora 
do habovského športu má význam. Ďalším 
zdrojom sú granty a štátne dotácie, ktoré 
je potrebné kvalitne pripraviť a včas o ne 
žiadať. Veľkým prínosom je darovanie 2% 
dane z príjmu o ktoré si Vás touto cestou 
dovoľujeme požiadať.

Odborné vedenie – tréneri, učitelia, 
ekonóm. Táto oblasť sa v spolupráci s ob-
cou začína kryštalizovať. Tu treba vyriešiť 
hlavne dlhotrvajúci problém trénera – 
správcu.

Výsledky – to je zrkadlo súčinnosti vyš-

  Športu zdar a futbalu zvlášť. 
šie uvedených faktorov. Po dvoch rokoch 
pôstu sa tento ročník začal skutočným od-
razom zo dna tabuliek. Najlepšie výsledky, 
ako po iné roky, dosahujú najmladší futba-
listi. Títo sa stále nevzdali bojovať o histo-
rický postup žiakov 

do III. ligy. Taktiež dorastenci a muži 
začali dosahovať výsledky, ktoré nerobia 
hanbu im 

a obci. Skôr začínajú vyvolávať rešpek-
tu u svojich súperov. 

T á t o 
nová gene-
rácia, ktorá 
by mohla 
otvoriť ďal-
šiu peknú 
ére futbalu 
v obci, nás 
inšpirovala 
k riešeniu 
jedného z 

hlavných dôvodov odchodu najlepších – 
k vybudovaniu dôstojného sociálno-pre-
vádzkového objektu.  

V objekte by sa mali vybudovať štyri 
šatne s kompletným sociálnym zázemím 

a sprchami. V podkroví vznikne miesto 
pre kanceláriu, sklad, technologickú miest-
nosť, miestnosť pre trénerov a rozhodcov 
so sociálnymi zariadeniami.  

Po prvej fáze, ktorou bolo pôvodné 
ihrisko – sklad dreva, premenené na pri-
merané športovisko chceme zastabilizo-
vať káder žiakov v prechode cez dorast a 
možno po dobudovaní tohoto areálu sa 
nám podarí vytvoriť podmienky pre návrat 
niektorých hráčov, ktorí odišli za lepšími 
podmienkami, ale srdcom ostali v obci. 

Telovýchova pritom nezabudla na akti-
vity v iných športoch poriadaním turnajov 

v stolnom tenise, tenise, turistických 
podujatiach a pod. Prioritou roku 2008 
vďaka dobudovaniu futbalového areálu o 
sociálne zariadenia ostáva futbal. 
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Od septembrového zvonenia už ubehol 
prvý štvrťrok školského roka 2007/2008. V 
tomto školskom roku si do školských lavíc 
zasadlo 184 žiakov. 

Z učiteľského kolektívu odišli sestrička 
Luciana a Ing. Roman Žák. Privítali sme ses-
tričku Beatu,ktorá učí náboženskú výchovu 
a výtvarnú výchovu. 

V škole je zriadené jedno oddelenie ŠK 
pod vedením vychovávateľky Zlatice Šro-
bovej, v ktorom je zapísaných 30 žiakov.

Školská jedáleň poskytuje stravu 45 
žiakom a 19 zamestnancom školy, 19 žiaci 
využívajú možnosť mliečnych desiat.

Do práce v 15 krúžkoch v škole sa zapo-
jilo 172 žiakov.

Počas tohto štvrťroka ôsmaci a devia-
taci navštívili Vlkolínec,Tajov a Banskú Bys-
tricu a zúčastnili sa spevohry Múdra žena, 
činohry Neznámy vojak v Štátnej opere v 
Banskej Bystrici. Siedmaci sa pripravujú na 
lyžiarsky výcvik a brigádou na lyžiarskom 
vleku v Janovkách si zabezpečili zľavu na 
lyžovačku. Príslušník OHP PZ Nižná Tibor 
Šándor na pravidelných stretnutiach oboz-
namuje piatakov s prácou príslušníkov poli-
cajného zboru. Tretiaci absolvovali základ-
ný plavecký výcvik a štvrtáci zdokonaľovací 
plavecký výcvik v plavárni v Nižnej.

Štvrtáci na úvodnom stretnutí s pra-
covníkom TANAPu pánom Michalom Gaz-
dom sa zapojili do súťaže Múdra sova, kto-
rú každoročne organizujú ŠL TANAPu. Na 
estrádnom vystúpení českých umelcov sa 
zabávala celá škola.

Žiaci úspešne reprezentovali našu školu 
v športových súťažiach:

Cezpoľný beh OK –chlapci Jozef Tekeľ, 
Maroš Vitanovec,Martin Hurťák obsadili 
1. miesto. Streľba zo vzduchovky jednot-
livci OK – Jakub Knaperek 1.miesto, Ján 
Hajdučák 2. miesto, Maroš Vitanovec 3. 

  Základná škola miesto. Streľba zo vzduchovky OK– druž-
stvo chlapcov Jakub Knaperek,Ján Haj-
dučák, Maroš Vitanovec 1. miesto. Veľký 
futbal OK - 2. miesto.

V školskom kole matematickej Pyta-
goriády najlepší riešitelia v jednotlivých 
ročníkov postupujú do OK: 3.A trieda Ma-
tej Pilarčík, 4.A trieda Jakub Harmata, 5.A 
trieda Lenka Tarajová,6.A trieda Veronika 
Leginusová, 7.A trieda Bibiána Lajčinová, 
8.A trieda Ivana Jurinová.

Deviataci si už vyskúšali, ako budú písať 
MONITOR prostredníctvom testov KOMPA-
RO a výsledky tohto testu si môžu pozrieť 
na internetovej stránke.

Prvý štvrťrok uzavrela štvrťročná hodno-
tiaca porada,ktorá sa konala 22.10.2007.

Naši žiaci dostali ocenenie svojej škol-
skej práce vo forme pochvál,schválených 
pedagogickou radou a udelených riadite-
ľom školy v počte 12 žiakov, no žiaľ i napo-
menutí za slabý prospech počet - 7 žiakov 
a napomenutie za opakované porušovanie 
školského poriadku počet -7 žiakov.

V ten istý deň sa konalo aj celoškolské 
rodičovské združenie,na ktorom sa stretlo 
75 rodičov,by sa dozvedeli ako ich ratoles-
ti napredujú v osvojovaní si nového učiva 
i slušného správania sa. Pána riaditeľ Mgr. 
Juraja Hurťáka zhodnotil uplynulé obdo-
bie školskej činnosti. Výchovná poradky-
ňa Mgr. Daniela Ondrošová informovala o 
rozmiestnení vlaňajších deviatakov a per-
spektívnom záujme terajších deviatakov 
o stredné školy. V zaujímavej prednáške 
príslušník OHP PZ Nižná Tibor Šándor rodi-
čom vysvetlil čo znamená šikanovanie,van-
dalizmus a pripomenul rodičom ich zodpo-
vednosť za výchovu svojich detí. Prednáška 
mala medzi rodičmi pozitívnu odozvu.

Štvrťrok sa skončil a život školy ide svo-
jím tempom ďalej.

zrš.
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Spoločnosť 3o media od svojho vzniku 
vybudovala v našej oblasti sieť mikrovlné-
ho pripojenia na internet, ktorá tu chýbala.
Tým sme poskytli lacné a rýchle pripojenie 
do siete internet. Už dnes vieme, že bez-
drôtová, teda wi-fi sieť svojimi kapacita-
mi nestačí na multimediálne vymoženosti 
dnešnej doby. Aby sme mohli pokračovať 
so zvyšovaním rýchlostí internetového pri-
pojenia, pracujeme na projekte, ktorým 
by sme v horizonte 2-3 rokov zrýchlili in-
ternet až do rýchlosti 10 Mb u zákazníka 
za veľmi výhodných cenových podmienok 
oproti ostatným poskytovateľom dátových 
služieb. Na porovnanie, teraz sú naši zá-
kazníci pripojení rýchlosťou od 256 kb do 
2048 kb.

Riešenie spočíva v etapovitom skáblo-
vaní obcí Habovka, Zuberec a Oravský Bie-
ly Potok optickým káblom.V súčasnosti je 
to najlepšie médium na prenos internetu, 
telefónie a televízie. K tomu by sme chceli 
ešte pridať kamerový systém s nahrávaním, 
aby sme zvýšili bezpečnosť obyvateľov a 
hlavne hostí, ktorí každoročne prichádza-
jú do našej oblasti, pretože so zvyšovaním 
turistického ruchu sa nám zvýšila aj krimi-
nalita.

Pre obec Habovka plánujeme do pro-

  Projekt Mutimediálna studená dolina
jektu zahrnúť aj obecný rozhlas, kde by 
sme mohli správy z obecného rozhlasu 
preniesť až k Vám domov. Toto by ocenili 
hlavne starší občania.

Systém spočíva v privedení jedného 
optického kábla do každého domu. Pri-
pojíte si naň zariadenie tzv. Set-top-box, z 
ktorého veľmi ľahko pripojíte internet, TV 
a telefónny aparát.

Televíziu rozvediete po dome klasickým 
spôsobom, nemusíte si dávať k TV príjíma-
čom prevodníky.

Internet by sme chceli do určitej rých-
losti a kapacity poskytnúť zdarma. Zaplatí-
te si len poplatok za zriadenie a okamžite 
môžete surfovať. Telefónia by v rámci našej 
siete bola samozrejme zdarma. 

Do jedného roka pripravujeme spustiť 
Regionálny Informačný Systém, ktorý bude 
zadarmo poskytovaný hosťom v našej ob-
lasti Studená dolina . Tieto informácie budú 
dostupné aj v informačných boxoch, ktoré 
chceme distribuovať po reštauráciach, 
hoteloch a penziónoch. Týmto chceme 
prispieť vo veľkej miere k informačnému 
rozvoju v našom regióne. Viac informácií 
prinesieme na našej stránke www.3ome-
dia.sk v najbližších dňoch. Všetko najlepšie 
do Nového roka vám praje 3omedia s.r.o.
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Počuli sme že televízne vysielanie kon-
čí ku koncu tohto roka?

Licenciu ako aj frekvenciu sme mali 
udelenú dňa 31.7.2002 s dobou platnos-
ti do 31.12.2007. Na základe žiadosti na 
Telekomunikačný úrad Slovenskej odbor 
správy frekvenčného spektra v Bratislave 
nám dňa 18.10.2007 predĺžili dobu licen-
cie a pridelenej frekvencie do 31.12.2008, 
takže vysielanie bude v prevádzke celý bu-
dúci rok.

Dobre a čo po 31.12.2008 ?
V priebehu roka 2008 sa rozhodneme 

či opäť požiadame o predĺženie (zo zákona 
do roku 2012 všetci majú prejsť na digitál-
ne vysielanie), alebo sa rozhodneme na 
základe skúseností z Nižnej, ktorá sa roz-
hodla už teraz zrealizovať digitálne vysiela-
ne s nábehom v priebehu  január - február 
2008 a spustíme digitálne vysielane začiat-
kom roka 2009, samozrejme bude to zále-
žať aj od počtu záujemcov v tom čase, ak 
ich bude málo tak to nebude.

Budeme v čas informovať svojich zá-
kazníkov o možnostiach prostredníctvom 
Oravskej regionálnej televízie, miestneho 
rozhlasu prípadne miestnych novín.

Koľko máte účastníkov v súčastnej 
dobe?

K 30.11.2007 v je Zuberci pripojených 
285 účastníkov, v Habovke 212, Or.B.Potok 

  Rozhovor s konateľom spoločnosti BMU,  
          s.r.o., Vladimírom Magerčákom

má 78 účastníkov spolu teda 575. Dvaja sa 
odhlásili nakoľko si zaviedli už digi TV.

Ako je to s platením poplatku za vysie-
lanie?

To až také dobré nie je. V priebehu 
mesiaca november sme posielali polročné 
upomienky 98 účastníkom čo nemali zapla-
tené. V Habovke sa nájdu aj takí čo nemajú 
zaplatené aj rok a viac, ale aj čierni odbe-
ratelia. Keď hovoríme o platení rád by som 
upozornil našich zákazníkov čo majú trvalý 
príkaz na úhradu aby si predĺžili mesačné 
úhrady do 31.12.2008

Prečo v súčasnosti nevysiala ORT?
Chceli sme odskúšať čo budú hovoriť 

ľudia. Boli rôzne pripomienky, že načo to 
je, čo tam vysielame a podobne. Po odsta-
vení sa pýtajú a majú záujem aby Oravská 
regionálna televízia vysielala, takže ju opäť 
spustíme v priebehu vianoc s tým, že bude 
fungovať aj živá panoráma z lyžiarskych 
stredísk Janovky, Milotín a možno aj Uhlis-
ká v Nižnej.

Nejdete rozšíriť vysielanie o ďalší ka-
nál?

Nie. Zatiaľ neuvažujeme o rozšírení. 
Tento počet a skladbu máme nahlásenú na 
Rade pre vysielanie a retransmisiu a každú 
zmenu musíme mať nahlásenú a odsúhla-
senú.
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Milé žienky,
je čas konečne začať upratovať si pove-

dala nejedna z nás. 
Veseľme sa, radujme sa! Tak ako sa na 

Vianoce patrí. Už od polovice novembra 
všetko kričí a núti nás finišovať k šťastným a 
veselým. Cukríkové obrázky v televízii, tep-
lučké rozhovory v rádiách, ulice utopené v 
svetielkach, nákupné reťazce  vyčačkané 
ligotavými dekoráciami, všetko sa trblie-
ta, bliká, hučí...Od všadiaľ počuť koledy a 
všadeprítomnú reklamu.  Niektoré ženy sa 
ešte stále hanbia priznať, že nemajú rady 
Vianoce, pretože sú pre ne vyčerpávajú-
cou, umelou povinnosťou. Nechcú sa zú-
častňovať na tradičnom šialenstve príprav. 
Nemajú chuť organizovať Štedrý večer, ani  
chodiť po návštevách. Najradšej by sa za-
mkli doma na štyri zámky, vypli telefón a 
spali. Lenže boja sa otvorene postaviť proti 
tradícii. Čo teda robiť? Nie, nebojte sa ne-
začnem vám nútiť nové recepty a vylepše-
nia chŕliace okolo nás v každom časopise 
a preto som rada, že len malé percento 
ženičiek má chuť na zmenu. Ja som vyzna-
vateľkou tradície spojenou s tajomstvom 
Vianoc.

A v tomto okamihu sa pre mňa zastavil 
čas, spomínam si na Vianoce keď som bola 
ešte celkom malá a takto si to pamätám...

Zatiaľ čo my deti sme s otcom zdobili 
stromček, rozmotávali svetlá a s údivom 
čakali, že dozaista zasvietia aj tento neza-
budnuteľný večer ako každý rok.

Celý náš dom už rozvoniaval čistotou a 
čerstvo napečenými koláčikmi, obrovským 
pleteným koláčom, ktorým keď sa zvečeri-
lo starká so starkým išli po kúsku nakŕmiť 
všetky zvieratá čo sme mali. Medzitým sa 
už varila naša rybacia kapustnica s ryžou, 
vyprážali filé k šalátu.

  Vianočná poradňa trochu inak
Na štedrovečernom stole postupne pri-

búdali dobrôtky o akých sa našim rodičom 
a prarodičom ani nesnívalo. Zrazu bolo 6 
hodín, stáli sme vtedy ešte v hojnom počte 
pri stole a modlili sa za všetky dobrodenia, 
ktoré sa nám za celý rok dostali. Všetko sa 
posvätilo svätenou vodou. Potom starká 
dala každému krížik na čelo namočený v 
mede, aby sme boli aj my dobrý a sladký 
ako med. Vždy sme hundrali, lebo nám po-
lepila vlasy a leteli sme sa umyť čo najskôr 
ako to bolo možné, odchádzať sa nemalo 
od stola...Potom oblátku, orech, symbolic-
ký prípitok a sadli sme si k večeri. My deti 
sme rýchlo jedli, aby sme mohli ísť čo naj-
skôr spievať vonku koledy zatiaľ čo Ježiško 
poukladá darčeky pod stromček... Mimo-
chodom, že Ježiško naozaj JE sa naozaj po-
tvrdilo, len sme riešili ako tak neskutočne 
rýchlo postíha obdarovať všetkých na ce-
lom svete. Tešili sme sa s darčekov a tej po-
hody, čakali na návštevy a potom spoločne 
kráčali po tej zasneženej ceste s prskavkami 
do kostola na polnočnú sv.omšu. Neviem 
prečo, ale vždy bola taká poriadna zima 
ako má byť k tejto čarovnej atmosfére. 

Na druhý deň sme cestovali za babkou 
a dedkom, najúžasnejšie bolo to keď sme 
s bratmi utekali na stanicu kúpiť lístky “do 
babky“ a oni nám ich vždy s úsmevom pre-
dali presný počet a k babke . To boli neza-
bnuteľné časy.

Teraz už mám vlastnú rodinu, snažím 
sa piecť rovnaké koláčiky ako moja mami-
na,pripravujem rybaciu kapustnicu, ktorú 
už stihol starkej pravnúčik premenovať na 
Ježiškovu polievku a všetko čo som si za-
pamätala. 

No nie je to celkom ono, pretože vždy 
som to videla svojimi detskými očami.

Myslím, že som sa celkom prebudila z 
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  Čím je pre deti zaujímavý piatok? 

môjho sna na ten neutíchajúci zvuk novo-
dobej pyrotechniky. Šťastie, že sme to my 
nemuseli zažiť.

Zostala nám už len stará mama, pre 
ktorú sme nepochybne najväčším darom 
my jej potomkovia a naopak. Preto už teraz 
sa teším, ako budeme všetci spolu spríjem-
ňovať chvíle našim rodinám a na rodičov, 
ktorí nám budú pripomínať historky akí 
sme boli. Využijem to, že aspoň takýmto 
spôsobom sa im môžeme poďakovať za to, 
že nám ukázali správnu cestu a takto nás 
vychovali.

Prajem Vám pokojné prežitie vianoč-
ných sviatkov v rodinnom kruhu a pokoji 
a dúfam, že som vám na chvílu oživila tie 
vaše jedinečné detské láskyplné a hojné 
Vianoce aké môžeme zažiť len v tom bez-
starostnom útlom veku.

Do nového roku veľa zdravia, šťastia 
a Božieho požehnania a myslite na to, že 
nie je dôležité len dávať a dostávať, ale aj 
prosiť. Preto sa v duchu tajne modlím, aby 
sme sa všetci takto stretli aj o rok. Neponá-
hľať sa, nájsť si viacej času a zdraví... To je 
pre mňa najdôležitejšie !

Receptík na Vianočné koláčiky a ako • 
to môže dopadnúť piecť v strese. 

Zapni trúbu. Odprac z linky zapackané 
poháriky, lego a prázdne obaly od cukríkov. 
Priprav misu a suroviny. Vylúskaj orechy, 
odváž múku a cukor. Vyber z múky puzzle. 
Odožeň deti a umy z nich múku. Zober va-
jíčko. Podaj manželovi pivo. Vráť sa, odo-
žeň deti, zober handru a utri rozbité vajíč-
ka. Zober iné vajíčka a rozbi ich do misy. 
Zdvihni telefón, odožeň deti, pozametaj 
črepiny z misy a utri podlahu. Zober druhú 
misu. Zarob nové cesto. Nájdi rum. Odo-
ber rum manželovi. Odožeň deti a umy z 
nich cesto. Plech vytri palmarínom. Podaj 

  Trochu humoru nielen na vianočnú nôtu... 
manželovi tlačenku. Vráť sa, odožeň deti a 
vyber z plechu orechové škrupinky. Podaj 
manželovi noviny. Vráť sa a odožeň kocúra, 
ktorý dojedá zbytky cesta. Zavolaj veteriná-
ra. Zober si ukľudňujúce prostriedky. Umy 
podlahu, stôl, stoličky, riady, chladničku, 
sporák, steny, deti a kocúra. Choď do cuk-
rárne „U kmotry“ a kúp vianočné koláčiky. 

Krásne Vianoce, bohatého deda • 
Klausa a Santa Mráza. Je čas zabaliť kapra, 
upiecť darčeky a zabiť vianočku. Hlavne to 
v tom zhone nepopliesť... 

Nezabudnite, že sa Ježiško narodil • 
v chlieve. Takže sa vykašlite na vianočné 
upratovanie, aby sa u vás cítil ako doma!

Začína sa víkend. To je prvá radostná 
správa. Druhá je, že majú stretko. Vo far-
skom klube sa môžu stretávať od 16,00 
hod. Tieto stretnutia vedú mladí Barborka 
Gazdová, Dáška Jandurová a Natália Teke-
ľová. Deti sa veľa dozvedia, tí starší prebe-
rajú rôzne tému a delia sa so svojimi skú-
senosťami, tí mladší sa spoločne zahrajú, 
či pozrú peknú rozprávku. (Aj dôchodcovia 
už boli v „kine“.) 

K dispozícii majú kalčeto a aj biliard, za 
ktorý chcem poďakovať darcovi p. Stanisla-
vovi Cyrulovi. 

Mládež, ktorá má chuť sa zabaviť a 
nechce tráviť voľné chvíle v zafajčenom 
priestore, srdečne pozývam do farského 
klubu. Teplo krbu priateľstva nech vytvára 
pevné a krásne vzťahy medzi mladými. Vy-
užite tento ponúknutý priestor na vzájom-
né stretnutie.
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  Vianočný blázon
V jednej krajine na Východe žil pred 

dvetisíc rokmi mladý blázon. Ako každý 
blázon sníval aj on o tom, že sa raz bude 
múdrym. Miloval hviezdy. Nikdy ho neu-
navilo pozorovať ich. A tak sa stalo, že jed-
nej noci neobjavili novú hviezdu len králi 
Gašpar, Melichar a Baltazár, ale aj tento 
blázon.”Tá nová hviezda je jasnejšia ako 
ostatné”, myslel si. “To bude tá Kráľovská 
hviezda - narodil sa nový kráľ! Chcem mu 
ponúknuť svoje služby. Však ak je to kráľ, 
bude potrebovať určite nejakého blázna. 
Vydám sa na cestu a budem ho hľadať. 
Hviezda ma povedie. “ Dlho premýšľal, čo 
by mohol novému kráľovi priniesť ako dar. 
Avšak okrem svojej bláznovskej kapucne, 
zvonkohry a jednej kvetiny nemal nič, čo 
by mohol darovať.A tak sa z domova vy-
dal na cestu.Prvú noc ho hviezda priviedla 
do chudobnej chalúpky. Tam našiel dieťa, 
ktoré bolo chromé. Plakalo, pretože sa ne-
mohlo hrať s ostatnými deťmi. “Ach” , po-
myslel si blázon, “dám tomu dieťaťu svoju 
bláznovskú kapucňu. Potrebuje ju viac, ako 
kráľ. “ Dieťa si bláznovskú kapucňu nasa-
dilo na hlavu a šťastne sa rozosmialo. To 
bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo.
Druhú noc ho hviezda zaviedla do krásneho 
paláca. Tam našiel dieťa, ktoré bolo slepé. 
Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatný-
mi deťmi. “Ach” , pomyslel si blázon, “dám 
tomu dieťaťu svoju zvonkohru. Potrebuje 
ju viac, ako kráľ. Dieťa zvonkohru radostne 

rozohralo a šťastne sa rozosmialo. To bláz-
novi miesto poďakovania úplne stačilo.Tre-
tiu noc ho hviezda zaviedla do zámku. Tam 
našiel dieťa, ktoré bolo hluché. Plakalo, 
pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deť-
mi. “Ach” , pomyslel si blázon, “dám tomu 
dieťaťu svoju kvetinku. Potrebuje ju viac, 
ako kráľ. Dieťa si kvetinku zobralo a šťastne 
sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďako-
vania úplne stačilo.”Teraz mu už nič nezo-
stalo, čo by mohol kráľovi darovať. Bude 
lepšie, keď sa vrátim”, pomyslel si blázon. 
Avšak keď sa pozrel k oblohe, hviezda stá-
la na jednom mieste a žiarila veľmi jasne, 
jasnejšie ako kedykoľvek predtým. A v tom 
uvidel cestu k nejakej stajni v strede poľa. 

Pred stajňou stretol troch kráľov a zá-
stup pastierov, aj oni hľadali nového kráľa. 
Ten ležal v jasliach - malé, bezbranné die-
ťa. Mária, ktorá chcela práve na slamu pre-
strieť čisté plienky, sa bezradne pozerala a 
hľadala pomoc. Nevedela kam by dieťa po-
ložila. Jozef práva kŕmil osla a všetci ostatní 
mali plné ruky darov. Traja králi doniesli zla-
to, kadidlo a myrhu, pastieri vlnu , mlieko a 
chlieb. Len blázon tu stál s prázdnymi ruka-
mi. Mária, plná dôvery, položila teda dieťa 
do jeho náruče. Tak našiel Kráľa, ktorému 
chcel v budúcnosti slúžiť. A taktiež vedel, 
že svoju bláznovskú kapucňu, zvonkohru a 
kvetinu rozdal deťom, aby mal miesto pre 
Dieťa, ktoré mu teraz so svojím úsmevom 
darovalo múdrosť, po ktorej tak túžil.
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V školskom roku 2007/2008 bolo prija-
tých do materskej školy v Habovke 51 detí. 
Z tohoto počtu je 23 predškolákov, z ostat-
ného počtu 28 sú tri deti 2-ročné. MŠ v Ha-
bovke navštevujú deti nielen z Habovky (41 
detí) ale aj Zuberca (6 detí), O.B.Potoka (1 
dieťa), Malého Borového (2 deti) a Veľkého 
Borového (1dieťa).

Medzi hlavné priority našej materskej 
školy pre roky 2007/2008 patrí:

- zabezpečovanie systematickej prí-
pravy predškolákov na vstup do 1.roč.ZŠ v 
spolupráci so ZŠ v Habovke a PPP Trstená, 
poskytovaním poradenstva rodičom, stret-
nutím rodičov s pedagógmi ZŠ

- spolupracovať s logopédom a vytvárať 
priestor v priebehu výchovno-vzdelávacie-
ho procesu v oblasti výslovnosti a rečového 
prejavu u detí

- v triedach vytvárať podnetné prostre-
die pre rozvoj gramotnosti a uplatňovať 
metódy na rozvoj gramotností detí pred-
školského veku

- vytvorenie priestoru na oboznamova-
nie detí s cudzím jazykom – anglický jazyk, 
zabezpečenie výučby kvalifikovanou učiteľ-
kou so ZŠ Habovka

- spolupracovať s vedením ZŠ s MŠ Ha-
bovka a s rodičmi pri úprave školského dvo-
ra – detské drevené preliezky, lavičky a iné

- vštepovať deťom lásku k ľudovým 
tradíciam a zvykom prostredníctvom tvo-

rivých dielní aj pre rodičov a na kultúrno-
spoločenkých vystúpeniach

- zrealizovanie 9.ročníka súťažnej pre-
hliadky v speve ľudových piesní detí mater-
ských škôl okresu Tvrdošín „Oravský spevá-
čik“ v MŠ Habovka

Aktivity a činnosti kolektívu MŠ Habov-
ka, ktoré sa nám podarilo zrealizovať od 
začiatku školského roka:

Šarkaniáda - púšťanie šarkanov, náv-
števa susednej MŠ Zuberec a spoločný pol-
denný výlet do skanzenu na Brestovej, pe-
čenie chleba a medovníčkov za účasti detí, 
kultúrny pozdrav dôchodcom pri príleži-
tosti mesiaca úcty k starším, týždeň zdra-
vej výživy- Ovocníčkov týždeň, Vítamínové 
pochúťky, výučba angličtiny formou krúž-
ku, rôzne výstavky detských výtvarných a 
ročných prác, výučba záujmových krúžkov, 
Mikulášska besiedka a najbližšie nás čaká 
vianočné posedenie pri stromčeku.

 Dobrá spolupráca a vzájomná dôve-
ra, komunikáciou medzi školou, rodinou a 
ostatnými osobami je pre nás aj naďalej 
dôležitá. Veď všetkým nám ide o to, aby 
naše deti prežívali šťastné detstvo. Snažíme 
sa preto vytvárať v materskej škole zdravé a 
podnetné prostredie.

Spracovala: Janka Ondrošová
Zást. riad. ZŠ pre MŠ Habovka

 Materská škola v Habovke
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tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali ho-
voriť. 

Prvá sviečka vzdychla a povedala:
,,Volám sa Mier.
Moje svetlo síce svieti, 
ale ľudia žiaden mier nedodržujú.“
Jej svetielko bolo čím ďalej tým menšie, až 

úplne zhaslo... 
Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka po-

vedala:
,,Volám sa Viera, 
som ale zbytočná, ľudstvo nechcenič o Bohu 

vedieť, 
nemá teda cenu, aby som svietila.“
Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka 

zhasla... 
Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia 

sviečka:
,,Volám sa Láska.
Už nemám silu, aby som horela.
Ľudia ma odstavili na stranu.
Vidia len samých seba a žiadnych iných, 
ktorých by mali mať radi.“
A zhaslo i toto svetlo... 
V tom vošlo do miestnosti dieťa.
Pozrelo sa na sviečky a povedalo:
,,Vy musíte predsa svietiť a nie byť zhasnuté!“
A skoro začalo plakať... 
V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka:,
,Neboj sa! 
Pokiaľ svietim ja, môžeme i ostatné sviečky 

  Horeli štyri sviečky na adventnom venci,

znovu zapáliť. 
Volám sa Nádej!“ 

Zapálilo dieťa od tejto sviečky zápalku a 
rozsvietilo znovu ostatné sviečky. 
Plameň nádeje by nikdy nemal 
v Tvojom živote zhasnúť......a každý z 

nás 
by mal mať plamene:
MIERU,
VIERY,
LÁSKY 
a NÁDEJE
neustále dodržovať.

Habovčan,  pravidelne nepravidelný občasník občanov Habovky, vydal Obecný úrad Habovka. Prí-
spevky: Ing. Katarína Kovalčíková, Peter Leginus, Ján Taraj, Ing. Ján Urban, Mgr. Jozef Svitek, Ján Pilár, 
Janka Ondrošová, Mgr. Magdaléna Pilarčíková. Foto: Peter Leginus. Za zaslané príspevky ďakujeme. Za 
vecnú správnosť uverejnených článkov zodpovedajú autori. Vaše príspevky do budúceho čísla môžete 
posielať emailom na habovcan@habovka.sk, alebo poštou na adresu 027 32    Habovka 266.
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