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Nová tvár Babinských noviniek
Keď v roku 2008 vyšli prvé Babinské
novinky, nesmierne ma to potešilo.
Sama viem, aké je ťažké dostať sa
k informáciám o dianí v obci, keď sa
domov vrátite po týždni, po dvoch mesiacoch zo zahraničia, alebo odídete
ráno z domu o siedmej a prídete večer
o siedmej. Dnes je to už omnoho jednoduchšie, k čomu prispieva aj interne-

tová stránka obce, no vždy je čo vylepšovať.
Preto som sa podujala vytvoriť vopred
avizovanú redakčnú radu Babinských
noviniek, ktorá by mala čiastočne odbremeniť p. starostku, ktorá doposiaľ
novinky zostavovala, a zabezpečiť pravidelné štvrťročné vydávanie.

Aj keď som podobnú prácu nevykonávala, verím, že sme dobrý tím tvorivých
ľudí a v spolupráci s komisiou pre osvetu a šport, pracovníčkami obecného
úradu a anketárkami sa nám podarí
skvalitniť Babinské novinky.
Držte nám palce!
Melichová

Pripomenuli sme si 66.výročie oslobodenia obce

Daň z nehnuteľnosti na rok 2011

Šesťdesiaty šiesty raz sa vraciame v spomienkach
do oslobodzovacích bojov našej obce.
Pre úctu k obetiam, pre pamäť žijúcim.
Slávnostná akadémia dňa 5. marca 2011
v kultúrnom dome v Babinej príhovorom starostky
obce Jany Gregušovej symbolizovala spomínané
veličiny. Súčasne aj apel na povinnosť poznať minulosť a najmä to, že sloboda a mier sú krehké
slová. Celosvetové dianie nám to názorne potvrdzuje.
Sprievodným podujatím spomienkových osláv bol
pozdrav najmladšej generácie a divadelné predstavenie krupinského divadelného ochotníckeho
súboru Braxatoris s hrou Dvaja na lavičke v réžii
Stanislava Siebensticha.
Venujme našej obci aspoň v takýchto chvíľkach
kúsok vlastenectva. Aj účasťou na oslavách.
Ďakujem všetkým, pre ktorých je to samozrejmosťou.

Na obecnom úrade sú od 1. mája pripravené platobné výmery na daň z nehnuteľnosti, ktoré si môžete prevziať počas úradných hodín. Vyrúbenú daň je potrebné uhradiť
najneskôr do 31. mája 2011.
Na základe VZN č. 3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Babiná platného na rok 2011 , podľa § 5 ods. 4 sa daň
z nehnuteľnosti do výšky 3 € nevyberá.

Váš názor
Pýtali sme sa občanov našej obce, či čítajú obecné novinky
a či sú v našej obci potrebné. Výsledok z ankety sme spracovali do tohto grafu. Novinky číta 72 % opýtaných. Veríme, že postupne vás bude viac. Vaše názory nato, čo by
v novinkách malo byť sa budeme snažiť zapracovať už
v ďalšom čísle.
Čítate Babinské novinky?
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Fašiangový sprievod
Dňa 26. 2.2011 sa v našej obci uskutočnil fašiangový sprievod v maskách. Deň
sa začal veľmi pekne, konečne slnko vystrčilo svoje lúče a doprialo nám trochu
tepla. Sprievodu sa zúčastnili najmä deti. Do partie nám trochu chýbala vrstva
starších ochotnejších sa do niečoho zapojiť. Dievčatá, čo prišli v maskách, boli
úžasné. Nad moje očakávanie, za čo im
chcem veľmi pekne poďakovať. Dúfam,
že sa zabavili a mali z toho radosť. Pochod sme začali pred obecným úradom
pesničkou Fašiangy - Turíce za doprovodu elektronických klávesov. Prešli sme
ulicami Dolná, Za Uličkou, Plánkova,
Horná a Rybničná, kde sme občanov pozdravili hraním a spevom. Pochod sme
ukončili na obecnom úrade v sále dobrou, ale trošku pikantnou kapustnicou.
Ďakujem všetkým, čo podporili náš
sprievod pohostením, ale aj tým, čo sa
pozerali spoza zavretého okna. Večer sa
konala diskotéka. Zhrniem to asi takto:
kto chcel, prišiel, zabavil sa a odišiel. No
a jasné, nesmiem zabudnúť na deti, ktoré boli pri tancovaní veľmi šikovné, za čo
boli aj následne odmenené.

Odmenili sme ich sladkosťami, čo darovali účastníkom sprievodu pohostinní
Babinčania. Počula som názory, že to
nebolo ‘‘to pravé,“ čo tu na Babinej bývalo. Možno je to aj preto, že tí, ktorí
sa v minulosti sprievodu zúčastňovali už
vyrástli, odišli alebo sa zmenili. No a
preto som chcela prilákať aspoň mladšie
ročníky a začať s niečím možno trošku
odlišným. Mojím cieľom bolo motivovať
deti, aby sa aj naďalej zapájali do takýchto podujatí, aby sa na to tešili
A hlavne, aby táto pekná tradícia fašiangových sprievodov prežila aj naďalej.

Na záver sa chcem menovite poďakovať
dievčatám, ktoré sa zapojili do sprievodu sú to:
Simonka Štefková, Bianka Randisová,
Nikolka Petrová, Kvetka a Emka Beňové,
Betka Lietavová a najmladšia zúčastnená Alžbetka Kupčová.
Pozrite
si
internetovú
www.babina.sk fašiangy 2011

stránku

Ivana Caková

Naši najmenší
Február sa v našej MŠ niesol v radostnej
fašiangovej atmosfére. Dňa 23.2.2011
sa MŠ premenila na rozprávkovú ríšu,
v ktorej boli víly, princezné, policajt,
vodník, kovboj, kozmonaut a iné rozprávkové bytosti. Fašiangové obdobie
sme ukončili pochovávaním basy.
Dňa
6.3.2011
sme
vystúpili
s programom v sále KD pri príležitosti
oslobodenia obce.
Dňa 16.3.2011 sme pri príležitosti Mesiaca knihy navštívili miestnu knižnicu,
kde deti boli oboznámené s čitateľskou
disciplínou a ako si môžu vypožičať knihu.
V apríli sme s deťmi zhotovili Morenu
a dňa 12. 4. 2011 sa uskutočnil sprievod
s Morenou cez dedinu. Deti recitovali
ľudové rečňovanky na túto príležitosť
a potom sme hodili zapálenú Morenu
do miestneho potoka.

Takto sme sa definitívne rozlúčili
s babkou Zimou, privítali sme jar. Aj takto si pripomíname ľudové zvyky.
Dňa 18. 4. 2011 sa v našej MŠ uskutočnila beseda s políciou, kde boli deťom
predvedené názorné ukážky zásahu pri
zatýkaní, sebaobrany, policajnej výzbroje.

Nechýbali ani ukážky výcviku služobných
psov a na záver policajti previezli deti po
dedine v ozajstnom policajnom aute, z
čoho mali obrovskú radosť. Spomenuli
sme len niektoré aktivity, ktoré sa
v našej MŠ uskutočňujú.
Pg. zamestnankyne MŠ Babiná
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Z denníka starostky
Január 2011







zasadnutie mikroregiónu Pliešovská kotlina – plán na rok 2011
spracovanie plánu protipožiarnej ochrany obce
príprava, tlač Babinských noviniek
prieskum - potreba elektrickej energie v Plánkovej ulici
pracovné rokovanie OZ, 3. zasadnutie OZ
verejné obstarávanie, výber dodávateľa na stavbu: VI. etapa
kanalizácie a intenzifikácia ČOV

Február 2011

Sčítanie obyvateľov
Sčítanie je najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične
realizuje v desaťročných intervaloch. Sčítanie umožňuje každej
spoločnosti lepšie sa spoznať a
úspešnejšie prognózovať svoj
rozvoj. Údaje a informácie zo sčítania sú jedinečné.
V našej obci sa nedajú získať inak
len spoluprácou s vami, našimi
obyvateľmi.
Sčítanie obyvateľstva sa uskutoční od 13. mája do 6. júna 2011 ,
pričom rozhodujúcim okamihom
je polnoc z piatka 20. mája na
sobotu 21. mája 2011.V tejto
dobe Vás navštívi sčítací komisár
– Šišmišová Jaroslava, aby Vám
doručil obálku so sčítacími identifikátormi a požiadal vás o vyplnenie sčítacích formulárov. Sčítací komisár má právo klásť vám aj
otázky súvisiace so vzťahmi medzi členmi domácnosti.
Sčítanie
môžete
vykonať
v listinnej forme (vyplnením doručených formulárov) alebo využijete historicky prvé sčítanie
prostredníctvom web stránky
www.scitanie2011.sk, ktorá je
zriadená na tento účel.
Sčítanie je právo i povinnosť pre
každého občana, ktoré si treba
uplatniť a splniť včasným poskytnutím
úplných,
správnych
a pravdivých údajov.



zvýšenie pokrytia internetového signálu v obci s Detronics
Zvolen - spoločné jednanie






rokovanie stavebnej komisie pri OZ Babiná,
valné zhromaždenie OL s.r.o. Babiná
aktualizácia webovej stránky obce
uzatvorenie 30 zmlúv o vecnom bremene – tlaková kanalizácia
a príprava kolaudácie vodnej stavby

Marec 2011



účasť na Sneme regionálneho ZMO v Dudinciach
podané žiadosti: MF SR - bezdrôtový rozhlas v obci
BBSK - na folklórne slávnosti „Na gazdovskom dvore“





stavebné konanie - Barteková
pracovné rokovanie OZ a finančnej komisie, 4. zasadnutie OZ
spoločná návšteva s p. Páleníkom Jánom v COOP Jednota Krupina – rokovanie
s predsedom p. Kvasom - úprava budovy – predajne




priamy predaj domu č. 162
Deň učiteľov – slávnostné prijatie na OcU Dobrá Niva

Činnosť Obecného kultúrneho centra
Touto cestou by som ešte raz chcela poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí v roku 2010
nezištne spolupracovali na oprave priestorov OKC. Ďakujem aj všetkým občanom, ktorí do
priestorov darovali potrebné zariadenie a materiál. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke obce v časti Kultúra a šport alebo v OKC.
V priestoroch OKC sa 27. februára 2011 konalo stretnutie pozvaných starších občanov pod
názvom „Rozhovory pri petrolejke.“ Pri skutočnej petrolejke si zaspomínali na detstvo, mladosť i na menej radostné obdobie vojny. Tieto rozhovory boli nahrávané na video
po spracovaní budú k dispozícii v centre. Ďakujem za príjemné popoludnie všetkým prítomným.
„Moja obľúbená kniha“ bolo druhé podujatie naplánované na rok 2011. Beseda o knihách
sa konala 31. marca. V príjemnej atmosfére sa stretli zástupcovia viacerých generácií. Hlavne
staršia generácia nás svojim pútavým rozprávaním o obľúbených knihách inšpirovala
k čítaniu nových aj starších kvalitných kníh. Recenzie od našich účastníčok a spomínané tituly
nájdete v knižnici. Verím, že toto prvé stretnutie posmelí aj iných milovníkov kníh a o rok sa
radi podelia o svoje zážitky na podobnom podujatí.
Chcela by som upriamiť pozornosť na plánovanú výstavu „Moja fotografia,“ ktorá sa bude
konať počas dní obce (Na gazdovskom dvore - 10.9. 2011) v priestoroch OKC. Už teraz si môžete pripravovať svoje zaujímavé fotografie.
Touto cestou dávam opäť do pozornosti využívanie priestorov OKC na kultúrne účely pre
komunitu od 4 do 15 osôb. Informácie nájdete na OcÚ alebo u mňa.
Vedúca OKC Melichová
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Rozhovor s... poslancom pánom Suchánekom
Stali ste sa poslancom. Čo by ste chceli
v našej obci zmeniť? Ako?
Chcel by som, aby sme pokračovali
v zveľaďovaní našej obce, ako to dovolia
finančné prostriedky.
Chcel by som, aby sa v obci našiel človek
v produktívnom veku, čo by sa dokázal
venovať mládeži. Chlapcom na ihrisku.
Mrzí ma, že sa málo ľudí zapája do
športovej aktivity. Veľmi ma trápi, že sú
len dvaja občania obce, čo aktívne hrajú
za Babinú. Chcel by som, aby sa pridali
mladí, aby prišli a zapojili sa do tréningu. Mrzí ma, že nie je záujem o šport.

Aké výsledky má naše mužstvo tento
rok?
Výsledky mužstva sú veľmi dobré aj vlani, aj v tomto roku a v prípade výhry
s Dudincami B budeme na treťom mieste. Takže -medaila.

Čo by ste chceli odkázať občanom obce
Babiná?
Aby sme k sebe boli dobrí, úctiví
a pomohli si v núdzi, veď je nás tu pár.
Aby sme neboli nevšímaví a ľahostajní
voči sebe.

Čo by ste nechceli, aby sa zmenilo
v našej obci?
Chcel by som, aby obec zostala obcou,
aby sa ľudia viacej združili, aby sa obnovili zábavy aj viackrát do roka, kde by sa
aj staršia generácia zabavila. Aby mali
ľudia úsmev na tvárach. Človek je tvor
spoločenský, nemôže byť izolovaný.
Od roku 2006 ste predsedom Obecného športového klubu (OŠK) Babiná. Čo
je to OŠK vysvetlite to občanom? Načo
je obci OŠK?
Hlavnou činnosťou je organizovanie
športových podujatí a to hlavne futbalu,
čo je naša najvyššia činnosť, spolupráca
s Oblastným zväzom a ostatná starostlivosť spojená s futbalovým mužstvom.

To, že som si vybrala k prvému rozhovoru Vás nie je náhoda 23.7.2011 bude
v našej obci turnaj Mikroregiónu Pliešovská kotlina (MPK). Čo všetko sa musí urobiť? Ako by to podľa Vás malo vyzerať ?
Je potrebné upraviť okolie ihriska, vykonať kosenie. Musí sa zabezpečiť stan
pre tri mužstvá, pretože bude šesť mužstiev, aby sa mali kde prezliekať. Samozrejme občerstvenie, ozvučenie nemôže chýbať.

Ak sa chcete niečo opýtať niektorého
z poslancov, tak nás môžete kontaktovať na internete. Otázky kládla Melichová 4.5.2011
Aké výhody majú hráči? Dostanú niečo
za zápas?
Zabezpečuje sa cestovné, aby mali ako
prísť hráči na zápas, rukavice pre brankára, pranie, občerstvenie, ale finančné
ohodnotenie neprichádza do úvahy,
pretože v našej aj v iných obciach športové kluby finančne podporujú hlavne
samotné obce.

Celý rozhovor nájdete vo vitríne na budove Obecného úradu.

Pozvánky
Olympiáda Mikroregiónu Pliešovská kotlina
sa bude konať 27.5.2011 v obci Dobrá Niva.
Športové podujatie pre deti zo základných škôl
pripravuje Mikroregión Pliešovská kotlina.

Komisia pre osvetu a šport
pripravuje Medzinárodný deň detí,
ktorý sa bude konať
4.6.2011 na futbalovom ihrisku.

Tiráž
Redakčná rada pracuje v zložení:
Ing. Melichová Anna, vedúca, členky Mgr. Páleníková Zuzana, Mozolová Mariana a anketárky Veronika Šlamiarová, Bianka Randísová.
Príspevky:členovia komisie pre osvetu a šport, pracovíčky OcÚ
Grafická úprava: Kožehubová Ivona

Vaše pripomienky, návrhy, nápady píšte na týchto adresách melichjasenska@gmail.com a obec@babina.sk viac
informácii a fotografií nájdete na www.babina.sk.
Babinské novinky vydáva obec Babiná.

