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Na diaľku
zo srdca vám prajem
hľadajte skryté inotaje
a všetko čo je čisté v nich
Tiež milé (s)nežné večery
každému kto raz uverí
za stolom s Knihou kníh
Prajem vám pri jej listovaní
aby ste nezostali sami
nech poteší vás Vianoc dych
Sviatky to nie sú iba dary
hoci sa takto každý tvári
je to púť v stopách Pánových
Peter Kubica

Už roky u nás obľúbené rorátne sv. omše

žijúci doma aj v zahraničí,
cirkevní
predstavitelia,
rehoľné sestričky, učitelia na
všetkých postoch, pracovníci samosprávy, občianskych
združení, športovci, milá
mládež, deti.
Pomaly sa blíži koniec
občianskeho roka 2009, blížia
sa nezadržateľne sviatky
pokoja, lásky, svornosti, sviatky, ktoré spájajú nielen deti
s rodinami, ale aj celé naše
habovské spoločenstvo ako
jednu veľkú rodinu. Vianoce.
Nech tieto sviatky radosti
a pokoja vnesú do vašich
sŕdc ozajstný božský pokoj
bez stresu, hádok, závisti
v spoločnom spolunažívaní,
vo svojom okolí – pomerte sa
s každým, no najskôr sami so
sebou, lebo dnešná doba nás
každého núti stať si na pár
okamihov pred zrkadlo, ktoré
nám ukáže vlastnú tvár. Oplatí
sa zamyslieť nad sebou, nad
svojou rodinou, nad okolím,
v ktorom žijeme, tvoríme.
Buďme k sebe bližší, milší,
rozvážnejší, nie nenávistní

a mrzutí. Veď čo je krajšie
ako dobré spolunažívanie
v rodinách, v spoločnosti
vďačných detí – daru, ktorý
udržuje rodinu, v radostiach
a starostiach každodenného
života.
Nech
prichádzajúce
vianočné
sviatky
vám
načerpajú mnoho síl v pokoji,
v kruhu svojich najbližších.
Prajem vám všetkým zdravie,
silu a duševný pokoj pre celé
naše habovské spoločenstvo.
Nový rok 2010 nech
každého z nás urobí novým
človekom.
Ján Taraj, starosta obce
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Rok prípravy lokality na
výstavbu rodinných domov je
za nami. Čo sa podarilo a čo
obec ešte čaká? Vlani v decembri dostal starosta na stôl
geometrický
plán
lokality
Zástudená, kde je navrhnutých
73 stavebných pozemkov.
V lokalite je však 500 vlastníkov pozemkov a – tí sa musia
dohodnúť. Budúci stavebníci
si už sami začali vysporiadavať
prvých šesť pozemkov. Ťarcha
na zabezpečení infraštruktúry
v danom území však leží na
obci, musí dostať do svojho
vlastníctva
pozemky
pod
budúce cesty, kadiaľ povedú
siete pre rozvod plynu, vody,

elektriny,
kanalizácie.
„V
súčasnosti zabezpečujeme majetkovo-právne vysporiadanie
vlastníctva vstupnej časti a cesty
k takmer dvadsiatim stavebným
pozemkom,“ informoval starosta Ján Taraj. V tejto časti má
pozemky Slovenský pôdohospodársky fond (SPF), urbárske
spoločenstvo, Slovenská správa
ciest, Slovenský vodohospodársky podnik a tiež súkromní
vlastníci. Plochu 3200 m2 z SPF
by obec mala dostať bezodplatným prevodom, žiadosť bola
zaslaná. Na urbárske pozemky
o výmere 2939 m2 sa pripravuje nájomná zmluva na 99
rokov. Obec vyplatí urbáru za

meter štvorcový 1,86 € + DPH.
Ďalších 233 m2 od cestárov a 66
m2 od vodohospodárov by mala
obec dostať tiež bezodplatným
prevodom, medzičlánkom však
bude Žilinský samosprávny kraj.
Pozemky súkromných vlastníkov sú vysporiadané približne
na 65 percent, v šiestich
prípadoch prebieha dedičské
konanie. Poponáhľať sa obec
s vysporiadavaním prvej časti
územia pod infraštruktúru musí
aj kvôli predkladaniu projektov
na získanie finančných prostriedkov z príslušných fondov
na jej budovanie. Ako povedal
Ján Taraj, obec už má spracovanú projektovú dokumentáciu

Chcete
urobiť
niečo
prospešné pre dedinu a jej
obyvateľov? Obec Habovka
vás v niektorých aktivitách
môže podporiť aj finančne.
Podmienky, pravidlá a postup
poskytovania dotácie z rozpočtu
obce stanovila všeobecným
záväzným
nariadením.
Uchádzať o nenávratnú dotáciu
sa môžu právnické osoby
a fyzické osoby – podnikatelia,
neziskové organizácie, nadácie,
ktoré majú sídlo, alebo trvalý

pobyt v Habovke. Ide o podporu
všeobecne prospešných služieb
a všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných
účelov,
ktorými sú: tvorba, rozvoj,
ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt, b) ochrana ľudských
práv a základných slobôd, c)
vzdelávanie, výchova a rozvoj
telesnej kultúry, e) tvorba a
ochrana životného prostredia a
ochrana zdravia obyvateľstva,
f) ochrana práv detí a mládeže.

Žiadosť musí mať predpísanú
formu, poskytnutie dotácie a jej
zúčtovania sa riadi stanovenými
pravidlami.
O
poskytnutí
dotácie a o jej výške rozhoduje
v prípade, že ide o sumu do 332
€ starosta obce, ak žiadateľ žiada
podporu vyššiu ako 332 € rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Vlani bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce OZ Habovka
na Habovský kardan 27 tis. Sk.
TJ Blatná Habovka, združujúca
viacero oddielov, dostala na

na vodovod a kanalizáciu pre
spomínanú lokalitu, tiež podala žiadosť Stredoslovenskej
energetike na budovanie NN
rozvodov. Všetky siete povedú
zemou, trčať budú iba stĺpy
verejného osvetlenia.
Starosta Ján Taraj prosí
občanov o ústretovosť pri
vzájomnom
vysporiadávaní
pozemkov v lokalite Zástudená,
keďže v obci už niet kde stavať.
„Viacerí si zarobili v zahraničí,
ťahá ich to domov, bola by
škoda, keby sa nemali kde
vrátiť a keby investovali svoje
peniaze inde len kvôli postojom
niektorých
spoluobčanov,“
hovorí. V prípade miestnych
komunikácií prichádza do
úvahy, ak sa ľudia s obcou nedohodnú aj vyvlastnenie, keďže
ide o verejnoprospešnú stavbu.
„Neboli by sme radi, keby to
muselo dôjsť až do takejto fázy,
v prvom rade sa budeme snažiť
s každým dohodnúť.“
V územnom pláne sú pre
ďalšiu výstavbu rodinných
domov plánované aj lokality
Kubáňovka, Úboč a Lazy. Ako
dodal starosta do budúcna sa
uvažuje aj s prípadnou komasáciou, teda pozemkovými
úpravami. 		
(lv)

činnosť telovýchovnej jednoty
305 tis. Sk. Z tejto sumy boli
hradené aj lyžiarske preteky
(cca 6 500 Sk), stolnotenisový
turnaj O majstra Habovky (cca
6000 Sk), tenisový turnaj (cca
7500 Sk) a cykloturistický
prechod Pieniny (3 000 Sk).
Obec poskytla aj 33 tis. Sk pre
Občianske združenie ZLOM.
(lv)
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Iba
podľa
oficiálnej
stránky obce Habovka, máme
v dedine 90 až 100 zariadení
na podnikanie v cestovnom
ruchu, z toho 4 drevenice, tri

zaplatiť daň za ubytovanie na
rok 2009 nesplnilo takmer 40
ubytovateľov. A čo je trúfalosť,
okolo 30 z nich má reklamu na
oficiálnej internetovej stránke

každé lôžko, b) Sadzba dane
v zariadeniach poskytujúcich
ubytovanie
v
prístavbách
rodinných domov so samostatným vchodom a v rodinných

chaty, hotel, 22 penziónov,
10 samostatných chalúp, 18
samostatných prístavieb, ostatní
ubytovávajú v súkromí. Triezvym minimalistickým odhadom
môže v nich byť okolo tisíc
lôžok, sami viete, že podstatne
viac, keby sme počítali aj
ostatných podnikateľov, nielen
tých zo stránky. Všetci vieme,
že turisti prebývajú aj v ďalších
zariadeniach. Veď, nie nadarmo
si hovoríme centrum turistického ruchu, nie nadarmo obec investuje aj do prezentácií a účasti
na výstavách cestovného ruchu.
Chceme opäť pripomenúť,
že okrem iných miestnych
daní a miestnych poplatkov má
obec vo svojom všeobecnom
záväznom
nariadení,
teda
obecnom zákone, aj daň za
ubytovanie. Platíme?
Podľa informácií z Obecného úradu si svoju povinnosť

obce. Čo bude nasledovať? Ako
vždy – výhovorky typu neubytovávam, nemali sme nikoho...
Podľa
všeobecného
záväzného nariadenia obce
(VZN) je základom tejto dane
počet prenocovaní alebo sa
platí paušálne. Sadzba dane
za prenocovanie v zariadeniach poskytujúcich ubytovanie
v súkromí je 0,27 Є na osobu a
1 prenocovanie, v zariadeniach
poskytujúcich ubytovanie v
chatách, chatových osadách,
penziónoch a turistických ubytovniach je 0,33 € na osobu a
1 prenocovanie. Od tejto dane
sú oslobodené deti do 12 rokov,
nevidomé osoby a držitelia
preukazu ZŤP.
Ročná paušálna sadzba dane
za ubytovanie je nasledovná:
a) Sadzba dane v zariadeniach
poskytujúcich
ubytovanie
v súkromí je 6,65 € ročne za

domoch, ktoré nie sú trvale
obývané je 10 € ročne za každé
lôžko, c) Sadzba dane v zariadeniach poskytujúcich ubytovanie v chatách, chatových
osadách, penziónoch, hoteloch
a turistických ubytovniach je
13,3 € ročne za každé lôžko.
Kedy treba platiť, je uvedené
v príslušnom VZN.
A teraz skúsme nahrubo
počítať
len
ubytovateľov
z
habovskej
internetovej
stránky. Vyšlo nám, že by v nich
mohlo byť približne tisíc lôžok.
Ak by platili paušálne napočítali
sme, že by mohla obec získať
z tejto dane viac ako 12 tis. €
(360 tis. Sk). A keby neplatili
paušálne, ale za prenocovanie,
tak pri smiešnom odhade, že by
na každej posteli prenocovali za
celý rok len dvaja turisti po 5
nocí, tak by zaplatili obci okolo
4 tis. € (120 tis. Sk). Podľa pra-

covníkov obecného úradu,
väčšina platí paušálnu daň.
V roku 2005 obec získala
z tejto dane 103 705 Sk (plánovaný rozpočet bol 104 000 Sk),
v ďalšom roku 200 263 Sk
(172 000 Sk), v roku 2007 to
bolo 200 532 Sk (200 000 Sk),
vlani 236 964 Sk), tento rok 5
490 € z plánovaných 6 640 €,
teda v starom kurze 165 392
Sk z plánovaných 200 000 Sk.
V budúcoročnom rozpočte
naplánovali poslanci získať
5 500€.
Minulý
týždeň
dostali
neplatiči dane za ubytovanie upomienky. Pripomíname, že po
nesplnení tejto povinnosti
bude ako prvý krok nasledovať
odstránenie reklamy z oficiálnej
internetovej stránky obce. Obec
sa zdrží aj akejkoľvek propagácie zariadení na výstavách
cestovného ruchu, organizovaných obcou. Prvá z výstav,
na ktorej sa Habovka odprezentuje svojou ponukou, bude už
21. – 24. januára. Predstaví sa
v Bratislave na medzinárodnom
veľtrhu
cestovného
ruchu
Slovakiatour 2010. Ako k téme
dodal starosta, obec je a chce
byť nápomocná podnikateľom
v cestovnom ruchu, ale očakáva
spätnú väzbu. Aj správcovia
stránky sa snažia udržiavať ju
peknú, aktuálnu a výpovednú aj
pre potenciálneho návštevníka
obce. „Tá spätná väzba je v tom,
že správca dane, teda obec, by to
mala pocítiť finančne. Prepočty
podľa evidencie reklamy na
internetovej stránke nám však
hovoria čosi iné,“ dodáva
starosta Ján Taraj. „Obraz nech
si urobí každý sám. Buďme
zviditeľnení, ale buďme aj hrdí.
Keby bolo dostatok financií
určite by bolo viac upravených
chodníkov, viac oddychových
lavičiek, mohli by sme kúpiť
aj napríklad skúter na úpravu
bežeckých tratí...“ (lv)
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POZVÁNKY
DIVADELNÉ
PREDSTAVENIE

Po trojmesačnom čakaní
na zariadenia potrebné pre
výstavbu „gigovej“ optickej
siete
(GEPON),
môžeme
s radosťou oznámiť jej úspešné
spustenie. Spojazdnili sme
ju a postupne ideme pripájať
jednotlivých
zákazníkov.
Pripomíname, že našim terajším
klientom, ktorí majú bezdrôtový internet, sa po prechode
na optiku rýchlosť pripojenia
zvýši dvojnásobne za ten istý
mesačný poplatok. Rýchlosti internetového pripojenia budeme
poskytovať až do 12 Mbit/s, v

Aj tento rok pripravili deti
a mládež i dospelí divadelné
predstavenie, ktorým priblížia
betlehemské
udalosti.
Na
“Vianočný príbeh” pozývame
1. januára o 18.00 hod. do farského kostola Sedembolestnej
Panny Márie v Habovke.
ŠTEFANSKÝ VÝSTUP
Turistický oddiel Darmošľap
pozýva 26. decembra na IV.
ročník Štefanského výstup na
Skorušinu. Zraz účastníkov
o 9.00 hod. v Kobyľom potoku.

SLOVAKIATOUR
Obec Habovka sa bude
prezentovať na 16. ročníku
medzinárodného
veľtrhu
cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave 21.–24.
januára. Podnikatelia majú
možnosť prezentovať sa vlastnými propagačnými materiálmi,
ktoré treba doniesť na obecný
úrad do 16. januára. Účasť je
podmienená vyrovnaním si
všetkých finančných podlžností
voči obci.

Ponuka na prenájom
Obec Habovka ponúka na
prenájom priestory v kultúrnom
dome (bývalé reštauračné zariadenie). Sú vhodné na kancelárske priestory, obchodné služby,
prípadne zriadenie fitness, či
centra voľného času. Viac
informácií poskytnú pracovníci
Obecného úradu.

(jp)

Tráboloby

OBECNÝ PLES
Už tradičný Reprezentačný
ples obce Habovka, VII. ročník,
bude 23. januára 2010 v sále
kultúrneho domu. Predpredaj
vstupeniek v cukrárni U kmotry
u Jantolovcov. Vstupné 17 €.

budúcnosti aj vyššie.
Nie sme obyčajná káblová
televízia. Začíname skúšobnú
prevádzku duálneho vysielania,
teda analógovo aj digitálne. Radi
poskytneme našim terajším, aj
budúcim zákazníkom technické
informácie ako príjmať digitálnu
TV! Viac nájdete na našej internetovej stránke www. 3omedia.
sk. Všetkým Habovčanom
prajeme požehnané vianočné
sviatky, domácu pohodu a tiež
kvalitný obraz na televíznych
prijímačoch.

Prvú adventnú sv. omšu,
29. novembra, mali možnosť
domácnosti, ktoré sú už pripojené na káblovú optickú sieť,
sledovať v priamom prenose.
Tým splnila spoločnosť
3omedia sľub, ktorý dala
svojim zákazníkom. Vďaka
spolupráci s miestnym kňazom
Jozefom Svitekom sa podarilo
prenos technicky zrealizovať
a tak nedele a prikázané sviatky
bude spoločnosť prinášať sv.
omše na vaše televízne obrazovky pravidelne. Na farských
oznamoch ich nájdete označené
(TV). „Ohlasy od divákov sú
zatiaľ veľmi dobré, dolaďujeme

ešte technické detaily, aby bol
obraz aj zvuk čo najlepší,“
doplnil konateľ spoločnosti Ján
Pilár.
Pripomíname, že sledovanie
sv. omše cez televíznu obrazovku nikdy nenahrádza účasť
na sv. omši. Vážne objektívne
okolnosti sú však príčinou,
ktorá ospravedlňuje od účasti
na nedeľnej sv. omši. Podľa
cirkevného práva účasťou
sú viazaní všetci pokrstení,
ktorí dosiahli 7 rokov života a
užívajú rozum. Prenosy najú
byť službou najmä pre starých,
nevládnych či veľmi chorých
(pl)
ľudín. 		

Poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí sa
zaoberali aj výročnou správou
obce Habovka za rok 2008.
Správa, vypracovaná Margitou Štechovou, ekonómkou
obce, podrobne popisuje obec
z hľadiska organizačného,
ekonomického, hospodárskeho,
sociálneho, ale aj historického.
Pre zaujímavosť vyberáme
z nej niekoľko údajov. Viete, že
celková rozloha obce je 2,915
ha? Viete, že je rozložená v nadmorskej výške okolo 736 m?
Viete, koľko má obyvateľov?
V 1961 mala 1 017 obyvateľov,

v roku 1970 o 15 viac, v roku
1980 už 1 060 obyvateľov, v
roku 1991 vzrástol počet až na
1 132 obyvateľov, v roku 2001
nás už bolo 1 308, v roku 2007 1
351 a v roku 2008 žilo v dedine
1 337 obyvateľov. Dôvodom
poklesu počtu obyvateľov
nemusí byť len menej narodených detí, ale aj nedostatok
stavebných pozemkov, kvôli
ktorým mladé rodiny odchádzajú za bývaním. Obec vlani
hospodárila s rozpočtom na
úrovni 22,3 mil. Sk, v rozpočte
je zahrnuté aj hospodárenie
základnej a materskej školy. (lv)

Čo všetko by bolo treba
urobiť a akosi niet toho, kto by
to urobil, kto by to zabezpečil,
či prikázal. Prinášame zopár nevypočutých prosieb,
odpočutých z rozhovorov pri
káve, pri pive, či len tak na ulici.
Takéto vety sa zvyčajne v našej
dedine začínajú habovským
nárečím Tráboloby...

Tráboloby, keď už
máme možnosť priameho
televízneho prenosu z kostola,
aby obec zabezpečila priame
prenosy aj z rokovaní obecného
zastupiteľstva.
Tráboloby, aby si ľudia
upratovali nielen vo svojich
dvoroch, ale dbali aj na okolie.
Všimnite si tie drevá za domami
v Kobyľom potoku.
Tráboloby, aby sa poupravovalo okolie okolo Blatnej,
je tam samé blato a „beda tade
prejsť“.
Tráboloby, aby tetky
keď idú večer z kostola mali
na sebe aspoň reflexný pásik.
Niekedy ich vodič auta badá
na poslednú chvíľu. Ide o váš
život, znepríjemnite však aj
život vodičovi...
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Veľa mladých už ani nevie,
že sa kedysi pred našim kostolom staval vianočný stromček.
Terajší stromček bol príliš malý
a tak každoročne regrúti stavali
a ozdobovali nový. Tradícia
sa udržiavala desiatky rokov.
Najskôr sa na jeseň „kupovala
hviezda“ od minuloročných
regrútov. Celá udalosť sa
slávnostne odohrávala v krčme
Završkom. Za hviezdu sme
zaplatili okolo tisíc korún,
ešte československých, plus
nejaký alkohol, čo sme museli
„pýtať“ starším chalanom. Po
tejto ceremónii bolo potrebné
opraviť všetky káble s hviezdou,
objímky, kúpiť nové žiarovky,
namaľovať ich a pripraviť na
deň „D“. Ešte nám chýbala
tá najdôležitejšia vec - strom.
Zašli sme za ujom lesníkom,
v lese nám vyznačil smrek,
ktorý máme odpíliť a - išli sme
na vec. Bolo nás tuším desať
urastených regrútov. Smrek
sme odpílili, naložili na vlečku
a priviezli pred kostol. Tam
čakalo LKTčko, ktoré nám ho
pomohlo zdvihnúť a osadiť do

jamy. Hurá, strom stál, len čo
čert nechcel, traktor pri dvíhaní
polámal zopár vetiev. Keď sme
sa pozreli od hlavnej cesty, zistili
sme, že na jednej strane chýbajú
asi štyri vetvy a svieti tam
riadna diera. Zastavovali sa pri
nás ľudia a krútili hlavami, aký
škaredý strom sme postavili. Do
neskorej noci sme skúšali vetvy
opravovať. Bezvýsledne. Ráno
padlo rozhodnutie, že musíme
ísť po nový. Bola sobota ráno,
deň pred Vianocami. Jeden vzal
motorovú pílu, druhý otcovi traktor, ďalší reťaze a sekery a išli
sme do lesa. Našli sme krásny
smrek, opatrne odpílili a naložili
do vlečky. Všetci sme makali,
išlo nám o regrútsku česť. Starý
smrek sme porozpiľovali na
drobné klátiky a namiesto neho
postavili nový. Povešali sme
káble so žiarovkami, navrch
hviezdu a čakali na uja elektrikára, aby nám ho pripojil na
elektrický stĺp. Už sa pomaly
zvečerievalo, ujo dorazil, svetlá
zapojil a náš krásny vianočný
strom sa slávnostne rozsvietil.
Hoci poriadne unavení, tešili

sme sa ako malé deti. Nakoniec
všetko dobre dopadlo. Vianočný
strom sa pyšne vypínal a zdobil
miesto pred kostolom. Zastavil
sa pri nás postarší ujko a vraví
nám: „Chlapci postavili ste
krásny strom, nie ako tí včera.“
My sme sa len zasmiali a spokojní sa rozišli domov.

Prvú kaplnku postavili
naši predkovia v 18. storočí
na Lánoch a zasvätili ju
Anjelovi strážcovi. K nemu
sa utiekali, pristaviac sa,
cestou na trhy a jarmoky
do Trstenej, na slúžnovský
úrad, daňový úrad, okresný
súd a do gymnázia. Ďalšiu
záštitu
si
vybudovali
v Blatnej pod Grúnikmi,
tú zasvätili sv. Jozefovi.
No a najväčšou v dedine
je
kaplnku sv. Márie
Magdalény,
dostavaná
v roku 1856, stojí na
mieste pôvodného prvého
habovského
dreveného
kostola z roku 1715. Nielen
kaplnky sú peknými a cennými stavbami, medzi

Dnešná mládež už podobné
zážitky nemá. Dokonca už ani
máje nestavia. Mimochodom, aj
pri stavaní mája pred kostolom
sme mali podobnú smolu. Ale
o tom nabudúce.

pamätihodnosti a významné
umelecké diela Oravy patria
aj naše chotárne kríže. Jeden
stojí na Biednej, ďalší na
Košariskách s kaplnkou
Anjela strážneho, predkovia
postavili aj kríž v Lánovom
Potoku, v Blatnej na
Paškovke, v obecnom cintoríne, ako aj na mieste
morového cintorína. Ďalším
je kríž na ulici Stodolisko,
na ulici Blatná, na dolnom
konci dediny v časti Zástudená, kríž so sv. Trojicou na
ulici P. E. Bárdoša a misijný
kríž pri kostole.
V tomto roku obec
obnovila kríž na cintoríne
a čiastočne kríž poniže
dediny. Kompetentní tiež

(pl)

zdokumentovali stav ostatných cirkevných pamiatok.
Ako z obhliadky vyplynulo,
bude treba opraviť fasádu
a
oplotenie
kaplnky
Anjela strážneho na Lánoch. Pozornosť majstrov
potrebuje aj kríž na Biednej,
treba ho naimpregnovať,
natrieť, opíliť konáre stromov rastúcich v blízkosti
nej, rovnako treba opraviť
aj kríž na Paškovke a prístupové schody k nemu.
Kaplnka sv. Jozefa v Blatnej
na Grúnikoch potrebuje
obnoviť oplotenie a tiež
prístupové schody. Pri kríži
poniže dediny treba urobiť
nové oplotenie.
(lv)
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Už
sedem
rokov
sa
niekoľko
dobrovoľníkov
venuje chovateľstvu. Základná
organizácia Slovenského zväzu
chovateľov vznikla v Habovke
v roku 2002, spočiatku mala
11 členov, niektorí to vzdali, iní začali, aktivity zaujali aj
mladých chovateľov. Do roku
2008 ich viedol Ivan Grísa,
v súčasnosti je predsedom ZO
SZCH Martin Ondrík. Miestna
organizácia má 12 dospelých a 4
mladých chovateľov.
„Hlavnou náplňou našej
činnosti je chov, rozmnožovanie
a šľachtenie malých zvierat,
ako sú hydina, králiky, holuby,
exoty a ďalšie,“ vysvetľuje
Martin Ondrík. „V roku 2003
a 2004 sme viedli v habovskej
základnej škole aj chovateľský
krúžok.“
Od roku 2004 sa miestna organizácia zúčastňuje oblastných
výstav v Námestove, ostatné tri
roky aj celonárodnej výstavy
v Nitre a klubovej výstavy plymutiek v Žiline.

Habovčanom sa zatiaľ
v aktuálnom ročníku oravskej
futbalovej súťaže darí. Po
jesennej časti skončili v tabuľke
II. triedy dospelých na prvej
priečke. V prípade, že si svoje
postavenie udržia aj v jasnej
časti súťaže, prípadne skončia
na 2. priečke, budúci ročník by
mohli hrať v najvyššej oravskej
súťaži – I. triede. Mužstvo hrá
striedavo v zostave Martin
Čajka, Tomáš Šiška, Jozef
Šiška, Tomáš Bolibruch, Jozef
Leginus, Peter Hruboš, Peter
Sojčák, Šimon Jantačka, Marek
Šišila, Ján Žuffa, Peter Pilár,
Miloš Skuban, Peter Dedinský,
Peter Jurina, Andrej Tekeľ,
Marek Pilár, Marek Klimek,
Ľuboš Pilár, Pavol Štech. Po

Ako obstáli? V roku 2004
získali na oblastnej výstave za
vlašku jarabičiu čestnú cenu,
velsumka veľká sa stala víťazom
výstavy.
O rok neskôr na tej istej
výstave získali habovskí drobnochovatelia dve čestné ceny
– za australopku čiernu a plymutku bielu.
V roku 2006 sa im nedarilo,
neodchovali žiadne mláďatá,
v chove sa totiž vyskytla nejaká
choroba plesňového pôvodu, na
ktorú nezaberali žiadne liečivá.
„V roku 2007 sme v našom
chovateľskom úsilí nepoľavili,
ale pridali, čo sa odzrkadlilo aj
na výsledkoch z výstav.“ Chovatelia doniesli z Námestova
cenu víťazná kolekcia za oravku
žltohnedú a cenu víťaza triedy
za brahmanku žltú, z klubovej
výstavy v Žiline tiež čestnú
cenu za plymutku bielu a z celonárodnej výstavy v Nitre
čestné ceny za brahmanku žltú
a brahmanku jarabičiu.
Aj ďalšie roky boli úspešné,

tréningovej a organizačnej
stránke sa dospelým futbalistom
venuje Alojz Hruboš, Peter
Dedinský, Pavol Pilár a ako
hrač aj Marek Šiška, ktorý aj
keď bol zranený, pomáhal pri
organizácii futbalových zápasov
dospelých a dorastencov.
Habovskí
dorastenci
hrajú po tohtoročnom postupe
v najvyššej oravskej súťaži I.
triedu, zimujú na 8. priečke.
Tvoria výborný kolektív, herne
sú na vysokej úrovni, keď
sa zlepšia v správaní, najmä
v slovnom vyjadrovaní sa, bude
to vynikajúci kolektív vynikajúcich futbalistov.
Žiaci, starší aj mladší hrajú
krajskú súťaž, po jesennej časti
si vybojovali stred tabuľky.

z vlaňajška majú doma cenu
víťaza triedy za oravku
žltohnedú, čestnú cenu za
plymutku čiernu a brahmanka
jarabičia sa stala víťaznou
kolekciou, všetky tri ocenenia sú z oblastnej výstavy
v Námestove. V tom istom
roku sa stala oravka žltohnedá
na národnej výstave v Nitre
šampiónom výstavy.
Tento rok zavŕšili tiež úspechom. Po oblastnej výstave, kde
získali chovatelia z Habovky
dve čestné ceny za plymutku
modrú a plymutku bielu a cenu
za víťaznú kolekciu brahmanky
jarabičej, sa zúčastnili výstavy
európskej. V Nitre sa konala 20.
– 22. novembra 26. Európska
výstava zvierat 2009. Chovatelia na nej vystavovali osem
zvierat, ich brahmanku jarabičiu
poctili hodnotitelia
titulom
šampión výstavy a brahmanke
žltej udelili čestnú cenu.
(mo)

Sklo a plasty
11. január
8. február
8. marec
12. apríl
10. máj
7. jún
12. júl
9. august
6. september
11. október
8. november
6. december
Papier, tetrapack

V prípravke sú deti od 6 do
10 rokov, v súťaži hrajú turnaje,
sú v skupine s družstvami zo
Zuberca, Dlhej nad Oravou
a Oravskej Poruby. Po jeseni
zimujú na 2. mieste. Deťom
sa venujú tréneri Alojz Hruboš
a František Hruboš. Výbor
TJ ďakuje všetkým za dobrú
reprezentáciu obce. Futbal
v Habovke potrebuje obetavých
a zanietených ľudí ako je Alojz
Hruboš, Pavol Pilár, Marek
Śiška, Peter Jurina, František
Hruboš a Peter Dedinský,
poďakovať treba aj chalanom
z Nižnej a Tvrdošína, ktorí
reprezentujú našu obec.
(jt)

28. január
25. február
25. marec
29. apríl
27. máj
24. jún
29. júl
26. august
23. september
28. október
25. november
23. december
Komunálny odpad
každý pondelok
Železo
podľa potreby
Biela technika,
elektrospotrebiče
3-krár do roka
podľa potreby
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Mikuláš
zavítal aj k nám

Vianoce sú, keď...
Vianoce sú, keď sme všetci spolu pri sviatočnom
stole.
Vianoce sú, keď máme v obývačke vianočný
stromček.
Vianoce sú, keď sa nikto nikam neponáhľa.
Vianoce sú, keď má ocino kravatu.
Vianoce sú, keď sa spievajú koledy.
Vianoce sú, keď mama varí kapustnicu s rybou.
Vianoce sú, keď pod stromčekom sú darčeky.
Vianoce sú, keď je v jasličkách Ježiško.
Vianoce sú, keď mama nosí na stvol samé
dobroty.
Vianoce sú, keď nemusíme ísť do školy.

Darčeky

December je mesiac, ktorý majú deti veľmi rady. Na
začiatku prichádza Mikuláš, ktorý rozdáva dobrým deťom
darčeky. K nám prišiel hneď dvakrát. Ráno v škole rozdal
žiakom darčeky, ktoré pripravili rodičia z rodičovskej
rady. Mikuláš, anjeli a čertice rozniesli darčeky po
všetkých triedach. Deti Mikulášovi a jeho sprievodu
zaspievali, zarecitovali i zatancovali. Večer po detskej
svätej omši a po krátkej scénke, ktorú so štvrtákmi
nacvičila sestrička Gemma, si deťúrence z rúk
nášho pána farára prevzali darčeky, ktoré si
vyžrebovali. (piataci)

V škole sa nám začali zimné prázdniny. Rodičia museli ísť ešte do práce
a tak sme doma ostali iba my -deti.
Chvíľu sme pozerali telku, počítač bol
uzamknutý a heslo sme neodhalili.
Tak sme hrali hru Človeče nehnevaj
sa. Potom sme sa klbčili a nakoniec
sme nevedeli, ako si skrátiť čas,
kým sa vrátia rodičia z práce.
Zrazu... „A čo, keby sme sa
zahrali na detektívov a našli
darčeky,“ nahováral som
súrodencov. Kto nájde
viac? Našli sme všetko
-korčule, hovoriaca bábika,
hokejku, DVD, MP3,
auto na diaľkové. A keď
sme boli v najlepšom,
začuli sme auto. Naši!
Razom sme zamrzli,
no iba na maličkú
chvíľku. Mali ste
vidieť ten poplach.
V okamihu bolo
všetko upratané.
Keď naši
vošli do
izby,

našli
vzorné detičky.
My sme si mysleli, že
si nič nevšimli a spokojne sme
očakávali vytúžený večer. Aké však bolo
naše prekvapenie, keď pod stromčekom neboli
darčeky, ktoré sme objavili, ale iba nohavice, rukavice, čiapky
a iné užitočné veci. To bolo sklamanie. Nechápali sme ako je to možné, kde sú tie
krásne darčeky, ale spýtať sme sa hanbili. Boli sme sklamaní, zahanbení. Až na
druhý deň sa pod stromčekom objavili „naše“ darčeky. To boli Vianoce! (piataci)

Vianoce
Vianoce sú zo všetkých sviatkov
tie najkrajšie. Všetky deti sa tešia na
darčeky. Svojím spevom roznášajú po
domoch radostnú novinu o Ježiškovi.
Je to obdobie radosti a veselosti, všetci
sú k sebe akosi milší. Malý Ježiško
uložený v jasličkách nám rozdáva
lásku. O polnoci ideme na omšu osláviť
jeho narodenie. (štvrtáci)

Zima
Už je zima predo
dvermi ,
Mrzneme tu ako
vrany.
Nediv sa, že ti
mrznú na nohách palce,
zabudol si doma
kapce.
A vonku je mínus
jedenásť.
Choď len pekne
domov kapce nájsť!
Trpíme tu pravý
mráz,
Prekvapil nás
dedo Mráz.
(Kristínka,
Soňa, Natália,
Janka, 4.roč.)

Z tvorby habovských žiakov
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Prehliadkou školy sa 27.
novembra začala oslava 50.
výročia otvorenia súčasnej
školy. Chodby a triedy sa zaplnili
bývalými i súčasnými učiteľmi.
Aj keď ubehli desiatky rokov,
dnes už dôchodcovia si čerstvo
a v dobrom spomínali na svoje

pôsobenie v habovskej škole.
Po úvodných príhovoroch sa
hosťom predstavili škôlkari
i žiaci kultúrnym programom.
Na stretnutie boli pozvaní všetci
učitelia, ktorí pôsobili v škole od
jej vzniku. Pri ich spomienkach
na pôsobenie v škole, niektorí

Hranicou katastra obce sa vybrali
v nedeľu 22. novembra nadšenci z turistického oddielu Darmošľap. Pešiu
túru začali v Kobyľom potoku, prešli
cez oddychovú zónu a vyšli až ku jeho
prameňu. Počasie prialo, celý deň bolo
krásne. Oddychová zóna Osly je aj
vďaka občianskemu združeniu ZLOM
vo veľmi dobrom stave. Vidno, že cez letné mesiace pracovníci
združenia nelenili a spravili kus roboty. „Prechádzať týmito miestami je skutočne zážitok,“ konštatovali turisti. „Aj keď v tom čase
už bola pokročilá jeseň, scenéria prírody bola ako vystrihnutá z ro-

pridali aj úsmevný zážitok. Snáď
najviac pobavila prítomných
pani učiteľka Jurinová, ktorá,
ako povedala, sa tak tešila na
stretnutie, že prišla do Habovky
už o mesiac skôr. „Zle som si
prečítala dátum na pozvánke.“
Mnoho z bývalých učiteliek

sem prišlo z rôznych kútov
Slovenska ako mladé a slobodné
absolventky vysokých škôl.
Nielenže si v Habovke zvykli,
ale našli aj životných partnerov
a založili rodiny. Spomenuli,
že im učarovala najmä príroda
a dobrosrdečnosť našich ľudí.

(pl)

zprávky.“ Po horizonte Skorušinského pohoria zišli „darmošliapači“
až ku kaplnke Anjela strážcu a potom späť do doliny. Tento rok čaká
habovských turistov už iba Štefanský výstup na Skorušinu, na ktorý
pozývajú všetkých milovníkov prírody a pohybu.
(pl)
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