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Krížová cesta
Na začiatku bol nápad, potom 

odhodlanie a chuť vybudovať dielo. 
S Božou pomocou sa podarilo na jar v 
našej obci vybudovať Krížovú cestu, 
ktorá lemuje cestu na cintorín. 

Prípravné zemné práce sa začali v 
sobotu 9. apríla 2011. Viac ako stovka 
Habovčanov pripravila základy na 
štrnásť kaplniek. Toľko pracujúcich 
ľudí, techniky a nadšenia pohromade 
ešte naša farnosť nezažila. Bolo 
cítiť, že všetci sa zišli pre dobrú 
vec a vybuduje sa dielo, ktoré po 
nás zostane a za ktoré sa nebudeme 
musieť hanbiť. Postupne po sobotách 
rástli malé kaplnky. Najskôr sa 
betónom vylial základ a vrch oporného 
múru, z okrasných plotových tvárnic sa 
vymuroval spodok, z presných tvárnic 
stred a nakoniec sa pomocou foriem 
vylial vrch kaplniek. Potom prišli na 
rad konštrukcie pod striešky, krytina 
a nakoniec to najdôležitejšie, obrazy 
jednotlivých zastavení. Veľmi vkusne 

korešpondujú s architektúrou kalvárie. 
Sú skryté za ochranným sklom a zvnútra 
podsvietené úsporným LED žiarovkami. 
Krížová cesta bola dokončená bola 22. 
júna, keď bola prvýkrát rozsvietená.

V nedeľu dňa 26. júna, pri príležitosti 
vysluhovania sviatosti birmovania bola 
habovská Krížová cesta posvätená 
Otcom biskupom. 

Na stavbe Krížovej cesty sa 
zúčastňovali a v budúcnosti sa bude 
starať viac ako tridsať rodín. Na 
finacovaní stavby sa podieľali jednotlivé 
rodiny, habovská farnosť, bola vyhlásená 
zbierka v kostole a prispela aj obec. 
Prispeli aj sponzori, ktorí zabezpečili 
betón a časťstavebných materiálov. 
Treba poďakovať najmä nášmu pánovi 
farárovi Jozefovi Svitekovi, ktorý 
stavbu nielenže úspešne riadil, ale sa 
aj intenzívne zúčastňoval na budovaní. 
Takisto stavebnému konzorciu, farskej 
rade a každému kto priložil ruku k 
tomuto jedinečnému dielu.

(pl)

26. jún 2011, posviacka Krížovej cesty
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Habovský kardan 2011
Po minuloročnej prestáv-

ke sa nám tento rok podarilo 
zorganizovať preteky podo-
mácky vyrobených traktorov. 
Tradičným miestom pretekov 
bol od začiatku konania 
súťaže Grúň – Borčák. Or-
ganizátori si ani nevedeli 
predstaviť iné miesto pre 
tieto jedinečné preteky. 
Pre problémy s elektrinou, 
pri rozmočenom teréne aj s 
dopravou, sme sa nakoniec 
rozhodli pre lokalitu pri RPD 
Habovka. Je pravda, že veľa 
vecí sa nepodarilo dotiahnuť 
do dokonalosti, ale preteky 
sa uskutočnili a ohlasy boli 
celkom dobré. Jediná vec, 
ktorá nás organizátorov 
potrápila, bolo počasie. 
Pre takmer celý deň 
trvajúci dážď sme nemohli 
uskutočniť program, tak ako 
sme si naplánovali. Takisto 
aj niektorí prevádzkovatelia 
atrakcií a stánkov pre 
počasie odriekli účasť, čo 

bolo dosť na škodu.
Bolo sa však na čo 

pozerať. Súťažiaci 
zo Slovenska, Čiech a 
Poľska predvádzali priam 
neskutočné kúsky. Trať 
bola hlavne pre malé 
traktory dosť náročná, 
hodne pretekárov sa trápilo 
s prírodnými nástrahami. 
Priamo na trati sa dokonca 
zváralo utrhnuté riadenie 
na jednom traktore. Táto 
nová lokalita však pre 
divákov priniesla niekoľko 
výhod. Z kopca boli 
vynikajúce výhľady na trať. 
Všetko sa odohrávalo pár 
desiatok metrov od hlavnej 
cesty. Blízko bol súťažný 
priestor, tribúna a najmä 
stánky s občerstvením. 
Novinkou bolo cúvanie 
do kopca na čas. Najviac 
divácky atraktívne však bolo 
brodenie sa bahniskom. Ak 
niektorý traktor zapadol, 
iný, silnejší ho za hlasitého 

povzbudzovania divákov 
vyťahoval. Treba uznať 
šikovnosť niektorých súťa-
žiacich. 

Z atrakcií bola najza-
ujímavejšou jazda na 
Hagglunds BV-206. Toto 
pásové vozidlo nepozná 
prekážky. Keď sa doslova 
štveralo hore Rúbaniskami, 
mnohým divákom dole 
stuhla krv v žilách. Pasažieri 
zažili množstvo adrenalínu a 

na jazdu bévečkom len tak 
ľahko nezabudnú. 

Ďakujeme všetkým zú- 
častneným, ktorých neod-
radilo škaredé počasie a 
môžeme povedať, že Ha-
bovský kardan dopadol aj 
napriek dažďu vcelku dobre. 
Budúci rok pripravíme zase 
ďalšie divácky atraktívne 
novinky, takže je sa na čo 
tešiť. 

(pl)

Pretancujme leto

Sme Občianske združenie Hafiry, 
ktoráho členovia sú aj tanečníci skupín 
Izabella a Karolínka. Zaoberáme sa 
country tancami, národnými tancami, 
stepom a úspešne reprezentujeme 
Oravu doma i v zahraničí.

V dňoch 3.-9.7.2011 naše 

Občianske združenie 
Hafiry zorganizovalo Letné 
tanečné sústredenie na 
Hutách. Projekt nazvaný 
„Pretancujme leto“ mal za 
cieľ poskytnúť tréningovo 
- relaxačný pobyt svojim 
členom a bol podporený 
Nadáciou VÚB. Sústredenia 
sa zúčastnilo 41 členov 
Občianského združenia 
a počas 6 dní absolvovali 
66 tréningových hodín. 

No neboli to len tréningy, deti mali 
voľný čas vyplnený rôznymi súťažmi 
a hrami, v podvečerných hodinách im 
Ján Jurina, bývalý náčelník horskej 
služby, premietol zaujímavý dokument 
o rysoch, v iný večer zvaný Pamätníček 

si pri premietaní svojich tancov spred 
10 rokov deti zaspomínali na začiatky, 
ďalší večer ich navštívili čerti a anjeli 
s programom, nechýbalo ani uvoľnenie 
na plavárni v Nižnej, ukážka výcviku psa 
horskej služby, jazdy na štvorkolkách a 
na .záver deti dostali drobnú odmenu 
pri opekačke. Nechýbala tombola, 
ani celoročne očakávaná nočná hra a 
spoločné posedenie s pesničkami pri 
táboráku. Bol to určite nezabudnuteľný 
týždeň a myslím si, 

že deti sa už tešia na letný tanečný 
týždeň o rok. Ďakujeme Nadácii VÚB, 
že nám pomohla pripraviť deťom tak 
zaujímavé a zároveň užitočne strávené 
letné dni.

MUDr. Eva Brečková, vedúca tanečných 
skupín Izabella a Karolínka, ktoré pracujú 

pod OZ Hafiry.
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na 

svojom májovom zasadnutí 
schválilo uskutočnenie malých 
pozemkových úprav  v lokalitách 
Zastudená a Lazy.

Čo takéto pozemkové úpravy 
obnášajú a aký môže byť výsledok?

V prípravnom konaní je potrebné 
určiť hranicu obvodu jednoduchých 
pozemkových úprav (ďalej len JPÚ), 
teda hranicu ohraničeného územia 
ktoré sa bude riešiť. Tu sa musia 
zosúladiť možnosti a požiadavky 
obce s územným plánom, prípadne 
stavom vlastníckych vzťahov. Po 
určení obvodu sa spracuje na 
základe údajov katastra register 
pôvodného stavu, čo je vlastne 
špecifikácia vlastníkov a ich výmer 
ako základný podklad pre získanie 
súladu s pozemkovými úpravami 
najmenej 2/3 vlastníkov podľa výmer 
v záujmových lokalitách. V prípade 
úspechu obvodný pozemkový úrad 
povolí, alebo nariadi vykonanie 
jednoduchých pozemkových úprav 
so zjednodušenou dokumentáciou. 
V prípravnom období je potrebné 
vypracovať okrem toho aj 
stanovy združenia účastníkov 
pozemkových úprav. Toto združenie 
si následne zvolí predstavenstvo, 
ktoré bude v priebehu konania 
zastupovať záujmy vlastníkov 
voči pozemkovému úradu, alebo 
zhotoviteľovi.

Dôvod návrhu:
• vysoký stupeň  rozdrobenosti 

a spoluvlastníckych podielov na 

jeden pozemok
• neusporiadané vlastnícke 

pomery k pozemkom
• prístupnosť pôvodných 

pozemkov
• obecný záujem na 

riešenie  novej výstavby 
v obvodoch pozemkových 
úprav a vypracovanie  
novej územnoplánovacej 
dokumentácie

V najkratšom možnom čase po 
určení obvodu JPÚ a vyhotovení 
registra pôvodného stavu dostanú 
jednotliví vlastníci, ktorých sa budú 
týkať pozemkové úpravy   v zmysle 
zákona 331/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov  návrh na 
začatie konania o pozemkových 
úpravách v k.ú.Habovka,teda 
prihlášku a prehlásenie so 
záväzným súhlasom na vykonanie 
pozemkových úprav.

Dôvod pozemkových úprav 
je nedohoda pri vysporiadaní 
miestnych komunikácií v rámci  
schváleného územného plánu 
zóny v lokalite Zastudená. Keďže 
takýto istý problém vznikne určite 
aj v ďalších lokalitách, na ktorých 
môžu vznikať nové stavby, chceme 
predísť prípadným nezrovnalostiam 
medzi jednotlivými vlastníkmi pri 
majetkoprávnom usporiadaní 
jednotlivých pozemkov.

Pri pozemkových úpravách 
vzniká výhoda hlavne v tom, že 
pozemky, ktoré ľudovo povedané 
patria štátu, sa dajú usporiadať 

pre verejnoprospešné stavby 
v rámci lokality ako prvé. Mám 
na mysli predovšetkým miestne 
komunikácie. Na usporiadanie  
miestnych komunikácií sa použijú 
v prvom rade pozemky štátu a obce 
až potom prípadne prispievajú 
jednotliví vlastníci určitým 
percentom zo svojej výmery.

Chcem pripomenúť skutočnosť, 
že napríklad v lokalite Zastudená je 
potencionálne cca 500 vlastníkov 
a 73 stavebných pozemkov. 
V lokalite Lazy možno bude cca 
160 pozemkov a taký istý počet 
vlastníkov, teda aj tak sa neujde  
každému vlastníkovi stavebný 
pozemok. Nech sa deje čokoľvek,  
vždy je to na dohode nás všetkých.

V lokalite Zastudená je 
miestna komunikácia k obsluhe 
20 stavebných pozemkov  
vysporiadaná takmer na 80 %. Ak by 
obec dostala grant na vybudovanie 
vodovodu a kanalizácie v tejto 
lokalite, budeme Vás opätovne 
žiadať  o súhlas na usporiadanie 
miestnej komunikácie. Bez 
majetkoprávneho usporiadania  
pozemkov pod inžinierske siete 
obec nemôže žiadať o vydanie 
stavebného povolenia  resp. dotácie  
na vybudovanie inžinierskych sietí.  
Ďalej treba spomenúť aj to, že 
aj po prebehnutí pozemkových 
úprav môže potencionálny vlastník 
pozemku stavať na Lazoch, druhý  
za Studenou. 

 Obec si do budúcna  nebude 

môcť za krátku  dobu zabezpečiť  
jednotlivé siete na území, kde sa 
bude plánovať výstavba, preto je 
potrebné robiť efektívne a zamerať 
sa postupne  na jednotlivú lokalitu 
a stavať rodinné domy postupne. 
Obávam sa toho, že nemusí vôbec 
dôjsť k dohode. Za pár rokov zistíme, 
akú sme urobili chybu, keď si 
niektorý postavili hlavu a nesúhlasili 
s usporiadaním pozemku  pod 
miestne komunikácie.

Na záver ešte raz zopakujem – 
samospráva, teda jej zástupcovia, 
Obecné zastupiteľstvo zabezpečila 
územný plán obce a územný plán 
zóny. Vytvorila  a zabezpečila  
celý legislatívny proces pre ďalšiu 
zástavbu, vie zabezpečiť aj zdroje  
na vybudovanie inžinierskych sietí, 
len musí mať pozemky, na ktorých 
sa tieto  siete vybudujú. Nie pre 
seba, ale pre Vás potencionálnych 
stavebníkov. Osobne ma trápi, že 
je celý proces taký zdĺhavý. Mohli 
sme byť ďalej, obec zabezpečila 
všetko. Na ťahu ste vy, jednotliví 
vlastníci. Bez súhlasu vlastníka sa 
nepohneme ani o krok dopredu 
a budúci dôsledok budeme 
niesť  všetci spoločne. Toto sa 
prejaví v stagnácii obce, úbytkom 
obyvateľstva, migrácii mladých 
mimo obec, úbytku detí v základnej 
a materskej škole atď.

Ján Taraj
starosta obce

Obecný úrad informuje
• Dokončili sme rekonštrukciu a 

modernizáciu ZŠ s MŠ – vytvorili 
sa ďalšie lepšie podmienky pre 
výučbu našich detí v ZŠ s MŠ.

• Pracujeme na dokončení úprav 
okolia kultúrneho domu, projekt s 
názvom Regenerácia centrálnej 
zóny obce Habovka.

• Pripravujeme, resp. zmluva 
je už podpísaná na 100 % 
odkanalizovanie obcí Habovka a 
Zuberec. Prebieha už druhýkrát 
výberové konanie na dodávateľa 
stavby.

• V rámci budovania 
kanalizačného zberača sa bude na 
ulici Blatná robiť aj rekonštrukcia 
vodovodu, ktorý je v dezolátnom 
stave.

• Žiadame obyvateľov obce, ktorí 
sa môžu napojiť na kanalizáciu 
nech tak urobia v čo v najkratšom 
čase, hlavne na ulici Blatná, aby 
sa mohol položiť živičný kryt na 
komunikáciu.

• Obecné zastupiteľstvo 
podporilo projekt výstavby Krížovej 
cesty sumou 2000 €. Sponzori 

podporili projekt sumou 2400 €.
• Prosíme obyvateľov obce, aby 

nevysýpali veľkoobjemový odpad 
do kontajnerov pri cintoríne – je to 
otrasný pohľad. Sú tam matrace, 
okná a iný tam nepatriaci materiál. 
Kontajnery slúžia na odpad z 
cintorína. Vývoz jedného 5 m3 
kontajnera stojí cca 400 €. V 
obci každý mesiac robíme zber 
separovaného odpadu – máme 
1.100 litrové kontajnery a vrecia, 
preto Vás žiadame, aby ste 
nedávali odpad vedľa preplnených 

kontajnerov . Kto potrebuje vrecia 
nech si ich pýta na Obecnom 
úrade.

• V obci robíme podľa potreby aj 
zber elektrotechniky – nedávajte to 
do voľnej prírody. Pod Rúbaniskami 
bola objavená čierna skládka tohto 
odpadu Občianskym združením 
Tatry. 

• Obec organizuje aj zber 
obnoseného šatstva. Nenoste ho 
do voľnej prírody!!!
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Keďže veľa obyvateľov 
našej obce sa snaží 
svojpomocne si upravovať 
okolie domu, penziónu, 
chatky či záhradu, spýtali 
sme sa odborníka na 
záhradnú architektúru Ing. 
Waltera Kudlu z neďalekej 
Sedliackej Dubovej na 
problematiku okolo záhrad, 
záhradných stavieb a 
jazierok. 

Kde robia ľudia 
najčastejšie chyby pri 
svojpomocnej úprave 
okolia domu a záhrady?

Z našej dlhoročnej praxe 
máme poznatky, že ľudia 
pri svojpomocnej výsadbe 
záhrady riešia väčšinou len 
čiastkové partie, tie ktoré 
ich najviac „tlačia“. Aj keď 
tieto riešenia na začiatku 
vyzerajú relatívne dobre, 
výsledkom je zmes viacerých 
štýlov odpozorovaných z 
časopisov, ktoré pôsobia skôr 
chaoticky a neusporiadane.

Naša rada: Na začiatku 
si treba najskôr premyslieť 
akému účelu bude záhrada 
slúžiť, čo v nej chceme 
mať a ako bude využívaná. 
Potom tieto myšlienky 
„prenesieme“ na papier. 
Veď ani dom nikto nestavia 
bez projektu. To isté platí 
o záhrade. Keď je dobre 
spracovaný projekt záhrady, 
môžeme si práce podľa 
vlastných možností rozdeliť 
aj na viac rokov. Na konci 
bude určite kompozične a 
esteticky hodnotné dielo.

Čo by ste odporučili, 
ak by si chcel niekto 
vybudovať doma 
jazierko?

Voda poteší nielen 
zrak, ale i sluch, keď zurčí 
potok, hučí vodopád, 
alebo „spieva“ fontána. V 
posledných rokoch čoraz 
viac ľudí túži mať tento 
živel vo svojej záhrade.  
Ak sa chcete pustiť do 
svojpomocnej výstavby 

jazierka, najskôr si z 
dostupnej literatúry 
naštudujte aspoň základné 
informácie, alebo sa poraďte 
s odborníkom. 

Na začiatok vyberieme 
vhodné miesto v záhrade, 
tak aby pôsobilo prirodzene. 
Veľkosť a tvar jazierka treba 
prispôsobiť veľkosti záhrady. 
Nezabudnite, že jazierko je 
živý biologický organizmus a 
kvalita vody závisí od dobre 
navrhnutej biologickej 
filtrácie.

Chodníky a spevnené 
plochy majú pri budovaní 
svoje zásady, čomu by 
sme sa mali vyvarovať pri 
stavbe.

Chodníky ako komu-
nikačné trasy slúžia na 
spájanie jednotlivých sta-
vieb a častí záhrady. Ich 
tvar a šírka sa riešia v rámci 
celkového kompozičného 
riešenia. Pri ich stavbe je 
veľmi dôležitá príprava 
podložia. Ak sa táto etapa 
podcení s tým, že „však tu 
nebudú chodiť nákladné 
autá“, určite sa to vypomstí. 

Výber materiálov a 
farieb zlaďte s farbou 

fasády a strechy domu a 
nekombinujte veľa druhov 
materiálov.

Robili ste úpravy 
záhrad aj na Liptove, 
kde je rovnako rozvinutý 
turizmus s ubytovaním na 
priváte či v penziónoch, 
podobne ako v Habovke. 
Zaujímalo by nás, prečo 
zákazníci vyhľadávajú 
poradenstvo záhradných 
architektov?

Jedno známe príslovie 
hovorí: „Učiť sa na vlastných 
chybách je drahé“. 

Veľmi často sa na nás 
obracajú ľudia, ktorí 
si začali robiť úpravy 
záhrady svojpomocne a bez 
akéhokoľvek premysleného 
plánu. „Skákali“ z jedného 
kúta záhrady do druhého, 
stále niečo presádzali, búrali 
a prekopávali a „stále to 
nebolo ono“.

Majitelia objektov s 
ubytovaním si uvedomujú, 
že turistov okrem dobrých 
služieb priláka hlavne 
úhľadne a kultivovane 
upravené okolie. 

 Aké najzaujímavejšie 
projekty ste riešili?

Na Slovensku sme doteraz 
realizovali viac než 200 
projektov a záhrad. Každý 
je originálny, ani jeden 
sa neopakuje a je svojím 
spôsobom výnimočný. Určite 
sa nájdu také, ktoré sú 
aj pre nás tzv. „srdcové“, 
keď sa majiteľ stotožnil 
s originálnym riešením, 
aktívne spolupracoval pri 
spracovaní projektu a tak 
vznikli ozaj kompozične a 
esteticky zaujímavé diela. 

Kde vás nájdu 
obyvatelia našej obce, 
ak by teda chceli s niečím 
poradiť?

Sídlo firmy je v Dolnom 
Kubíne, projekty záhrad 
však spracovávame doma 
v Sedliackej Dubovej 
(č.d.142). Na začiatku obce 
máme Záhradné centrum, 
kde sa dajú kúpiť nielen 
okrasné dreviny, ale aj rôzne 
príslušenstvo pre záhradu. 
Viac info aj na našej stránke 
www.rworava.sk.

Ďakujeme za rozhovor a 
želáme veľa úspechov.  
   (pl)
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Každé ocenenie poteší
Naša materská škola sa 

zapojila do celoslovenskej 
súťaže ,, Žabka Bupi a jej 
kamaráti. “ Hlavným cieľom 
súťaže bolo poukázať na 
dôležitosť hygieny pre 
deti zábavnou formou, 
rozvíjať fyzickú aktivitu 
detí prostredníctvom 
veselej rozcvičky a podporiť 
kreativitu detí.

Trieda Zvedačekov 
spracovala a nacvičila 
motivačnú pohybovú hru, s 
ktorou vystúpili pred svojimi 
rodičmi, pani učiteľky to 
zdokumentovali a vytvorili 
tak malé reporelo. A deti z 
triedy Šikovníčkov dotvorili 
kresbami, toto kreaktívne 
detské dielo. Vytvorila 
sa tvorivá a nápaditá 
kolektívna spolupráca celej 

našej materskej školy a o to 
viac nás potešilo samotné 
ocenenie.

Získali sme 2. miesto za 
najkreatívnejšiu kolektívnu 
detskú prácu

ŽABKA BUPINKA V 

MATERSKEJ ŠKOLE HABOVKA
A čo sme vyhrali?
Koncoročnú párty pre celú 

MŠ a poukážku v hodnote 
700€ a balíček detskej 
kozmetiky. Koncoročná párty 
sa uskutočnila 22. júna 2011, 

medzi nás zavítala ,,Žabka 
Bupi“ a jej organizátori, 
ktorí nám odovzdali výhru a 
balíčky výrobkov a sladkostí.

Tiež sme vypustili 
spoločne balóniky prianí, 
každé z detí si zaželalo nejaké 
to svoje prianie, dúfajúc, že 
sa im to splní. Spoločne sme 
strávili príjemné a veselé 
odpoludnie.

Chceme sa Vám všetkým, 
ktorí ste boli k nám ústretoví 
a v súťaži nás podporili, 
veľmi pekne poďakovať.

 S Vašou pomocou sme 
zabojovali a oplatilo sa. 

Získali sme hodnotnú 
výhru 10 000 €, ktorú 
použijeme na úpravu 
interiéru, nákup nového 
zariadenia, interaktívnej 
tabule a UP.

Len prednedávnom sme sa 
spoznávali, nadväzovali nové 
kamarátstva, pani učiteľky a 
už tu máme koniec školského 
roku. V prvý deň sme 
privítali nových škôlkárov, 
ktorí s troškou zvedavosti, 
s troš-kou nesmelosti, s 
troškou strachu kráčali k 
bránam našej školy, ale aj 
„ostrieľaných“ škôlkárov, 
ktorí sa už nevedeli dočkať 
stretnutia so svojimi kama-
rátmi, ktorých celé leto 
nevideli. Kolektív našej školy 
sa v tomto školskom roku 
nezmenil – zást.riad.ZŠ pre 
MŠ Janka Ondrošová, Helena 
Juráňová, Bc Marianna Lajči-
nová a Mgr. Zuzana Tarajová. 

V súlade s reformou 
školstva v tomto školskom 
roku sme pracovali podľa 
Školského vzdelávacieho 
programu. Ten náš nesie 
názov ,,Zvedavé a šikovné 
deti spoznávajú svet.“ 
Triedy boli pomenované 
podľa svojich maskotov: 
Zvedavkovia, ktorú 
navštevovalo 21 detí (od 
2-4 rokov) a Šikovníčkovia, 
ktorú navštevovalo 23 detí ( 

od 4-6 rokov + 1 integrácia 
dieťaťa) z obce Habovka 
ale aj Malého Borového, 
Hút, Zuberca, O. B. Potoka.    
Zameranie a stanovené ciele 
materskej školy : 
• obohacovať 
výchovu a vzdelávanie o 
ľudové tradície a zvyky 
prostredníctvom prvkov 
regionálnej výchovy
• utváranie základov 
zdravého rastu a správneho 
psychosomatického vývinu 
dieťaťa, prostredníctvo 
zdravej výživy a pohybových 
aktivít
• utvárať pozitívny 
vzťah k prírode a 
životné-mu prostrediu cez 
enviromentálnu výchovu a 
ekologickú výchovu
• pripraviť dieťa na 
vstup do ZŠ po všetkých 
stránkach, celostne rozvíjať 
osobnosť
• podporovať 
nadanie, osobnosť a záujmy 
každého dieťaťa

Podnetnosť prostredia 
v našej materskej škole 
je dynamická, pravidelne 
vhodne dopĺňaná aktuálnou 

výzdobou a výtvormi detí. 
Citlivým a individuálnym 
prístupom uľahčujeme 
deťom prechod z domáceho 
prostredia na prostredie 
materskej školy a 
rozvíjame interpersonálne 
kompetencie. Najmä, aby 
si deti uvedomovali vlastnú 
identitu, odhadovali svoje 
možnosti a spôsobilosti a 
presadzovali sa s ohľadom na 
seba a druhých. Systematicky 
a cieľavedome spoločnými 
hrami a aktivitami rozvíjame 
v tvorivej atmosfére 
osobnosť každého dieťaťa 
v psychomotorickej, 
poznávacej, sociálnej, 
emocionálnej a morálnej 
oblasti. Denný poriadok 
je dostatočne pružný, 
umožňuje reagovať na 
potreby a záujmy detí. 
Okrem spoločných hier 
a aktivít deti jedenkrát 
do týždňa navštevujú 
krúžok anglického jazyka 
pod vedením p.učiteľky 
Mirky Mydlarovej le aj iné 
krúžky tanečno-pohybový, 
dramatický, šikovných ruči-
čiek pod vedením šikovných 

učiteliek MŠ. Aktívne 
pracoval DFS Bučníček.      
Zabezpečujeme vyvážené 
striedanie činností, dodržia-
vanie zásad správnej 
životosprávy a vytvárame 
časový priestor pre hru a 
učenie detí. Všetky deti, 
ktoré v tomto školskom 
roku absolvujú posledný 
ročník v materskej škole, 
získajú o tom oficiálny 
doklad – osvedčenie o 
absolvovaní predprimárneho 
vzdelávania. Pri plnení 
všetkých cieľov považujeme 
za dôležité vzájomne 
nadväzovať vzťahy s rodičmi 
detí. Najviac si vážime 
spoluprácu s rodičmi, ktorí 
sa podieľajú na príprave 
a realizácii rôznych 
vnútroškolských aktivít a 
podujatí počas roka.

Celý kolektív materskej 
školy si do nového školského 
roku želá, nech tento rok 
prinesie deťom veľa nových 
poznatkov, veľa nových 
zážitkov, veľa kamarátstiev, 
učiteľkám veľa usmiatych 
detí a spokojných rodičov. 

Materská škola
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ŠKOLA
Eko deň

22. apríla si ľudia na 
celom svete pripomínali Deň 
Zeme. My, žiaci Základnej 
školy v Habovke, sme si 
tento deň sprítomnili v 
stredu, 20. apríla, pred 
veľkonočnými sviatkami. V 
našej malej dedinke sme si 
trošku poupratovali. Každá 
trieda upratala určitú časť 

dediny a spolu sme naplnili 
okolo 50 vriec odpadom. 
Celý deň sme dvíhali zo 
zeme odpadky, ale pohľad 
na upratanú dedinu Habovka 
stál zato. Bolo by to však 
lepšie, keby si to uvedomili 
aj tí, ktorí našu dedinku tak 
znečisťujú.

MiškaTekeľová, Adrána 
Pilarčíková 8.roč

Deň narcisov
V piatok 15. apríla ste 

mohli už po pätnástykrát 
v uliciach našej dediny 
stretnúť dobrovoľníkov 
Ligy proti rakovine, ktorí 
vás oslovovali, aby ste 
dobrovoľným príspevkom 
podporili správnu vec. Pripli 
vám narcis, symbolizujúci boj 
proti tejto zákernej chorobe, 
ale aj spolupatričnosť. 

Tejto akcie sa zhostili 
žiačky 9. a 8. ročníka, ktoré 
ukázali, že ani im nie je 
ľahostajný osud niektorých 
ľudí. Zopár dievčat pracovalo 
v obchode na Stodolisku, 
ďalšie v jednej a v druhej 
Jednote a ostatné chodili 

po dedine a zastavovali 
okoloidúcich, ktorí ochotne 
prihodili peniaze. 

Zbierali a rozdávali 
narcisy spolu 7 hodín ( od 
7.00 do 14.00 ) a vyzbierali 
značne veľkú sumu, ktorá 
určite pomôže viacerým 
chorým, ktorí to bezpochyby 
potrebujú. Peniazom, ktoré 
putovali na dobrú vec, 
boli určite vďační nielen 
pacienti, ale aj doktori a 
hrdí môžu byť aj ľudia, ktorí 
prispeli či už malou alebo 
veľkou čiastkou peňazí, za 
čo im aj my chceme srdečne 
poďakovať. 

Kde budú pokračovať v ďalšom štúdiu naši 
absolventi?

V tomto školskom roku 
opustí brány našej školy 
21 žiakov, ktorí budú 
pokračovať v štúdiu na 
stredných školách, a tak sa 
pripravovať na svoje budúce 
povolanie. Z 9. ročníka je to 
20 žiakov, z toho 7 žiaci si 
podali len 1 prihlášku na SŠ 
a 3 z nich boli po úspešnom 
absolvovaní talentových 
skúšok prví zapísaní na 
SŠ. Ostatní žiaci čakali 
na výsledky prijímacieho 
konania do začiatku mája. 
Väčšinu žiakov prijali 
na obidve SŠ, museli sa 
rozhodnúť, na ktorú sa 
zapíšu. Dnes sú už zapísaní 
aj žiaci, ktorí ešte čakali, 
či sa posunú „nad čiaru“ v 
druhej SŠ, pretože zápisné 
listy z prvej SŠ museli zobrať 
a odovzdať v tej, na ktorú 
čakali Naši deviataci sú 
zapísaní a v školskom roku 
2011/2012 budú študovať 
na týchto stredných školách. 

Gymnázium M. Hattalu – 6 
žiakov, z toho 2 žiaci sú 
zapísaní na informatiku a 
4 žiaci na prírodovednú 
vetvu štúdia. Gymnázium A. 
Bernoláka v Námestove – 1 
žiačka do Spojená škola org. 
zložka SPŠ Medvedzie – 1 žiak 
na študijný odbor technické 
a informatické služby. SOŠ 
lesnícka Medvedzie – 2 žiaci, 
1 žiak na 3 - ročný učebný 
odbor – agromechanizátor, 
1 žiak na 3 - ročný učebný 
odbor – mechanizátor lesnej 
výroby. . Hotelová akadémia 
Liptovský Mikuláš – 1 žiačka, 
na 3 - ročný učebný odbor - 
kuchár. Spojená škola org. 
zložka SOŠ Nižná – 3 žiaci na 
študijný odbor – mechanik 
elektrotechnik. SOŠ 
polytechnická Ružomberok 
– 1 žiak na študijný odbor 
mechanik strojov a zariadení 
– do športovej triedy so 
zameraním na futbal. SOŠ 
obchodu a služieb Dolný 

Kubín – 1 žiačka na 5 – ročný 
študijný odbor – hotelová 
akadémia. SZŠ Liptovský 
Mikuláš – 1 žiačka po 
absolvovaní talentovej 
skúšky na študijný odbor 
– masér. SOŠ stavebná 
Liptovský Mikuláš – 2 žiaci, 
1 žiak na študijný odbor – 
pozemné staviteľstvo, 1 žiak 
na 3 - ročný učebný odbor – 
murár Súkromná SOŠ EDUCO 
Slanická Osada – 1 žiačka 
na 3 - ročný učebný odbor – 
kuchár. Z 8. ročníka 1 žiačka 
po úspešnom absolvovaní 
talentovej skúšky sa zapísala 
na bilingválne slovensko – 
anglické gymnázium v Čadci 
a od budúceho školského 
roka bude študentkou 
1.ročníka tejto školy. 
Všetkým prajeme, aby sa 
im na SŠ darilo, aby ďalej 
rozvíjali svoje schopnosti a 
úspešne zmaturovali.

Mgr. Daniela Ondrošová 

2. ročník súťaže s 
Planétou vedomostí

Dňa 14.6.2011 boli na 
slávnostnom vyhodnotení 2. 
ročníka súťaže s Planétou 
vedomostí v hoteli Crowne 
Plaza v Bratislave vyhlásení 
víťazi v jednotlivých kate- 
góriách za účasti zástupcov 
organizátorov súťaže, hodno- 
tiacej komisie a p. ministra 
školstva E. Jurzycu. Spo-
medzi všetkých súťažiacich 
sme si pre Habovku ukoristili 
jedno 1. miesto v kategórii 
UČITEĽ. Prevzala ho p. 
uč. Adriána Kovalčíková 
z rúk rektora Univerzity 
Komenského. V súťaži bolo 
zapojených okolo 240 škôl 
a hodnotili ju odborníci 
na pedagogiku, preto si 
1. miesto veľmi vážime. Práca 
pozostávala z prezentácie 
a metodiky vytvorenej na 
portáli naucteviac.sk a bola 
zameraná na využívanie 
digitálneho obsahu Planéta 
vedomostí vo vyučovacom 
procese. K tomuto portálu je 
naviazaný portál naucsaviac.
sk, ktorý naše deti od 6. 
ročníka už začali spoznávať 
a vypracúvávajú v ňom 
domáce úlohy. Tieto úlohy sú 
nepovinné, lebo nie všetky 
deti majú doma internet

Mgr.Mária Jurinová
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Náš školský časopis je v regióne naj…

Vešanie búdok
Kde bolo tam bolo, bola 

jedna dedinka, v ktorej sme 
žili my. No, viete, ako to 
bolo u nás, tak ako v každej 
jednej, ale predsa sa u nás 
niečo stalo. Pozorne čítajte: 
Raz jedného pekného rána 
sa vybrali starí ľudia do 
poľa, mladí do roboty, väčšie 
deti do školy a menšie do 
škôlky. Ako nám šla hodina 
za hodinou, školníci sa už 
nudili. A viete, akú robotu 
sme im našli ? No teda, my 
deti nie, ale pani učiteľky. 
Na školskom dvore zavadzali 
stromy, pretože mali 

veľké konáre, tak ich mali 
poodpiľovať. Keď dorobili, 
mali sme hodinu vonku a 
všetci sa čudovali, prečo 
ich poodpiľovali. A viete, čo 
sme s tými stromami urobili? 
Využili sme ich. Zavesili sme 
na ne búdky pre vtáčikov. 
Urobili sme im otvor, pre 
nás sme urobili dvierka, aby 
sme im tadiaľ mohli nasypať 
zrniečka. Z vtáčích búdok 
sme sa dlho tešili a bolo nám 
veselšie, že máme nových 
obyvateľov školského dvora. 
A potom zazvonil zvonec a 
rozprávky je koniec.

 Sára Pavlová 5.roč.

Veľmi pekný zážitok 
mali žiaci našej školy z 
vystúpenia nášho bývalého 
žiaka Peťa Bažika, ktorý si 
pripravil zaujímavý koncert 
s témou ochrany životného 
prostredia. Žiaci sa 
dozvedeli nielen o tom, ako 
sa nezodpovedne správame 
k prírode, ale aj to, čo môžu 
spraviť pre zlepšenie vzťahu 
k prírode a k sebe navzájom. 
Po koncerte si žiaci vypýtali 
od Peťa a jeho hudobníkov 
autogrami.

Stalo sa to asi v polovici 
decembra. Keďže bola taká 
strašne studená zima, vtáčiky 
nemali potravu. A my z hodiny 
Enviromentálnej výchovy sme 
urobili jednu múdru vec. Postavili 
sme pre nich kŕmidlo. Samozrejme, 
prilietali jeden za druhým. Nasypali 
sme im tam slnečnicu a iné zrniečka. 
Chodil k nám ujo Gazda z Tanapu 
a rozdával nám pracovné listy. 
Táto krásna vec sa mu tak veľmi 
zapáčila, že chcel, aby sme boli v 
televízore. Prišla k nám redaktorka 
z Joj-ky a jej kameraman. Snímal 

nás, ako vešiame kŕmidlo, potom 
ako sme tam nasypali zrniečka, 
pofotili sme sa s nimi a potom od 
nás Eliška chcela, aby sme niečo 
povedali do mikrofónu. Keď sme 
všetko ukončili, tak sme sa rozlúčili. 
Keď už-už odchádzali, my trieda 
sme si spomenuli na autogram. 
Celá naša trieda sa rozbehla do 
triedy po papiere. Keď nás ostatné 
deti videli, rozbehli sa aj ony po 
papiere a perá. Eliška ani nestíhala 
písať. A to kŕmidlo tam ostalo až 
dodnes.

Redakčná rada časopisu ÚNIK

Peťo Bažík v škole

Monografia Habovky
Po viac ako trojročnom úsilí tento 

rok uzrie svetlo sveta MONOGRAFIA 
HABOVKY. Na jej tvorbe sa podieľala 
takmer desiatka autorov. Stovky starých 
čiernobielych a novších farebných 
fotografií dopĺňajú podrobne popísané 
dejiny našej obce do roku 2010.  Takisto 
mapy a listiny z rôznych archívov 
dotvárajú toto jedinečné dielo. Pretože 
počet výtlačkov knihy bude limitovaný, 

budeme radi, ak si objednáte potrebné 
množstvo u pracovníkov Obecného 
úradu v Habovke.  Každá domácnosť 
v Habovke dostane jednu monografiu 
zdarma, za ostatné je stanovená cena 
na 20 EUR.

V týchto dňoch prebieha druhá 
korektúra a dopĺňajú sa chýbajúce 
fotografie. Ak máte doma  fotografie 
starej tehelne, starej budovy Miestneho 

národného výboru, železnice, prípadne 
dnes už neexistujúcich budov, doneste 
ich prosím na Obecný úrad. Po 
spracovaní vám ich vrátime neporušené 
naspäť. Ak máte problém s donesením, 
zavolajte na tel. čísla 0910 232 806, 
alebo 0903 544 409, prídeme k Vám 
domov a materiály spracujeme na 
mieste.

(pl)

Vešanie kŕmidla s Eliškou Prečovou

Náš školský časopis, ktorý vychádza pod názvom ÚNIK, 
vyhral VIII. ročník regionálnej súťaže školských časopisov 
základných škôl. Zaslúžili sa o to dievčatá z redakčnej rady 
pod vedením pani učiteľky Mydliarovej. Časopis vychádza 
dvakrát do roka. Zachytáva významné udalosti zo života 
žiakov našej školy. Sú tu aj príspevky z vlastnej tvorby 
žiakov. 
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Habovčan - obecný občasník. Vydáva Obecný úrad v Habovke. 
Povolené Okresným úradom v Dolnom Kubíne pod reg. číslom 
25/96. Zostavili: Peter Leginus, Magdaléna Pilarčíková. 
Grafické spracovanie: Jozef Svitek. Tlač: Tlačiareň Kubík, 
Námestovo. Náklad 350 ks.

1. Blatná Habovka 22 17 4 1 78:9 55
2. Tatran Klin 22 16 3 3 114:22 51
3. TJ Oravská Lesná 22 14 4 4 104:27 46
4. Sokol Liesek 22 14 3 5 94:34 45
5. Oravan Rabča 22 13 3 6 96:43 42
6. Tatran Zákamenné 22 12 4 6 63:29 40
7. ŠKM Liptovský Hrádok 22 10 2 10 54:54 32
8. Tatran Sučany 22 8 0 14 48:60 24
9. OŠK Istebné 22 6 3 13 43:77 21
10. ŠK Závažná Poruba 22 5 3 14 38:47 18
11. Družstevník Blatnica 22 1 1 20 16:97 4
12. OŠK Hruštín 22 1 0 21 5:254 3

Horný rad zľava: Hruboš František (asistent trénera), Alexander Pilarčík, Jakub Jurina, Bohuš Pilarčík, Peter Juráň, 
František Harmata, Alojz Hruboš (tréner)

Dolný rad zľava: Marek Kuboš, Branislav Pilár, Filip Hruboš, Matúš Vitanovec, Juraj Leginus, Roman Pavlov.
Chýbajú: Michal Tekeľ, Peter Jurina, Lukáš Pavlov

Konečná tabuľka III. Ligy
III. liga starší žiaci - skupina B

Štatistika v  roku 2011 
(k 15.8.2011)

Narodení 
Adam Bolibruch, Kristína Kurátorová, 

Kvetoslava Gužiňáková, Tobias Rusnačko, Viktória 
Chorvatovičová, Viktor Klimek, Peter Hruboš, Jozef 
Dedinský, Timotej Pisca, Peter Jantačka, Tomáš 
Leginus, Aneta Šišková, Petra Kurátorová, Lea Liová

Zomrelí
Pavol Hruboš, Františka Mikulová, Marián Taraj, 

Karolína Vidiečanová

Sobáše 
Mgr. Jana Pevná – Ing. Peter Sartoris; Renáta 

Hrubošová-Ivan Dedinský; Alena Leginusová-Martin 
Grúber; Silvia Mačniaková-Jozef Mäsiar


