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NA GAZDOVSKOM DVORE
759 rokov i sto je veľa
a tým viac ako storočným
s úctou bozkávame dlaň
naokolo horám, poliam,
jarčekom, studničkám,
cestám, chrámom,
praotcom, pramatkám,
spomienkam, 759 krát bozkávame tvár.
Touto výstižnou poetickou rečou bol dňa
7.septembra 2013 otvorený náš vrcholový
miestny deň kultúry, tiež s výstižným názvom Na gazdovskom dvore. Už 7-krát sa
otvorili vráta domu ľudového, aby ožil hudbou, ktorá zaznie, spevom, ktorý poteší, slovom, ktoré zohreje. Profilácia programu pokračuje už tretí rok, je osvedčená a aj účinná
na diváka. Oku a uchu lahodil krásny folklórny pozdrav susedov z Pliešoviec a Krupiny, návštevníkovi však trochu chýbal ľudský
alebo susedský slovný pozdrav. V rámci privítanky sme sa tešili z domáceho bloku, kde
sme videli a počuli tých "svojich", ktorí tancovali, najmä spievali, hovorili a svojím výkonom povýšili úroveň podujatia. Priazeň
návštevníka už dlhodobo smeruje k detvianskemu folklóru, jeho svojráznosti, temperamentu a bezpochyby obdivu krojov. Podpolianski vrchári potvrdili túto skutočnosť, na
škodu veci, dosť krátko.
Pohostinnosť ani v tento deň nezaostávala.

Z 34 domácností sa
každému aj
viackrát dostalo. Chuťovkami v
podobe najrozmanitejších cukrovín, pagáčov, slaného
pečiva bola
preplnená
celá "táfľa". Len sa k nej dostať. V ponuke bolo neodmysliteľné pečenie chleba, ktorý pečie Jarka už tretí rok, v tento
rok v počte 40 ks.
Šikovným, najmä tým prvým sa
ušlo aj na predaj. Návštevník sa
v toto popoludnie nenudil, lebo
aj výstavy zaujali, najmä tá
premiérová Ako kukučky chotár merali. Reprízovateľná "Babinská chyža", "Spracovanie ľanu... "Poľovnícke trofeje" boli oprašovačkou pre mnohých a novinkou pre nových návštevníkov.
Nech hovoria z pamätnej knihy vybraté poďakovania : „ Táto výstava je ukážkou úcty
ku generáciám našich predkov, pohľad za ich
život a prácu. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa
o udržiavanie a prezentáciu histórie starajú.“
Ján Kacian z Pliešoviec.
„ Prajem Vám, návštevníci, aby ste sa
na „Gazdovskom dvore“ cítili tak
dobre, ako som sa cítil aj ja. Veľa úspechov do ďalších rokov.“ Ján Senko,
poslanec NR SR .
„Srdečná vďaka Vám patrí, za to že
každý rok môžeme navštíviť starorodičovský dom a obnoviť si spomienky
na starých rodičov.“
Anna Bosáková zo Sásy.

Poľovné združenie Bučina organizátorsky
premyslelo deň do dôsledkov, kde okrem guľášu za 3 kotle sa prezentovalo pri príležitosti
20.výročia jeho založenia organizovaním tanečnej zábavy, ktorá nenechala nikoho na
pochybách, že poľovníci to vedia roztočiť.
Svojou účasťou vyjadrili priazeň nášmu podujatiu títo vzácni hostia: PhDr. Ján Senko,
poslanec NR SR za stranu SMER- sociálna
demokracia, PhDr. Miroslav Náhlik, prednosta Obvodného úradu vo Zvolene a Mgr.
Roman Sarvaš ev.a.v. farár s manželkou.

Anna Puškárová
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Divadlo na Babinej

Raz, keď som ešte robila osvetárku na
Dobrej Nive a venovala sa ochotníckemu
divadlu, ktoré bolo u nás na veľmi dobrej
úrovni, sme sa stali víťazmi okresnej preprehliadky. Na tejto prehliadke vtedajší
riaditeľ Okresného osvetového strediska
pán Velebný pri gratulácii vyslovil vetu,
na ktorú myslievam vždy, keď vidím
predstavenie divadelných ochotníkov.
Povedal: „Ochotnícke divadlá sú ruže na
záhone záujmovej umeleckej činnosti.“
Vtedy sa nám to zdalo možno trochu pa-

POĎAKOVANIE
Obecné lesy Babiná s.r.o. ďakujú občanom obce, že akceptovali verejným
rozhlasom
uverejnenú
žiadosť
o obmedzení pohybu v poľovnom revíri v čase vychádzok s poľovnými
poplatkovými hosťami počas jelenej
ruje aj napriek tomu, že sa začali na
lúkach a v lesoch objavovať bedle
a iné huby. Hubári, samovýrobcovia
paliva, ale aj ostatní dodržali požadovaný čas večerného a ranného
kľudu v revíri a vďaka tomu sme
splnili plánovaný odstrel zahraničnými poľovníkmi v počte 7 ks jeleňov, a tak sme splnili aj tržby
z odstrelu. Veríme, že aj počas danielej ruje v termíne od 20. októbra do
30. októbra, keď budú v revíri znova
poplatkoví hostia, bude nám umožnené nerušene vykonať poplatkový
odstrel, čo Vám opäť vopred oznámime prostredníctvom rozhlasu a za
čo Vám vopred ďakujeme.
Ing. Kolárčik František,
poľovný hospodár

tetické a vyvolalo aj
úsmev na tvárach. Ale
keď som v nedeľu večer videla predstavenie
Divadla bez groša
z Veľkého
Krtíša,
znovu mi sprítomnili
tieto slová. Už názov
„Spadla z čerešne“ dal
tušiť, že pôjde o dobrú
zábavu. A navyše autor hry Ďurko Matiáš i
jedna z hlavných aktérok Marka Kropáčová sú naši veľmi dobrí priatelia z folklóru a „veselé kopy“.
Tušenie ma nesklamalo. Smiech dal zabrať našim brániciam, miestami sme sa
už ani smiať nevládali. Výkony ochotníkov z Veľkého Krtíša, Plachtiniec, Príbeliec boli dedinsky presvedčivé, a preto
nám blízke. Boli sme aj s kolegyňou
a priateľkou Beátkou veľmi radi, že sme
na Babinú prišli. Zažili sme krásny večer,
neprekážal nám ani chlad. Myslím, že to
bol dobrý nápad organizátorov pozvať

ochotnícke divadlo, navyše s hrou
z dedinského prostredia. Spestrilo to náš
kultúrny jedálniček, lebo väčšina z nás je
už prejedená profesionálnou kultúrou plnej násilia, intríg, potokov krvi a zloby,
valiacej sa na nás z televíznych obrazoviek, či plátna kín. Som vždy rada pri
zisteni, že ešte chvalábohu existuje aj iná
kultúra, ktorá ľudí nestraší, ale zabáva,
teší a možno aj vychováva.
Ešte raz ďakujem organizátorom
i divadelníkom z Veľkého Krtíša za príjemný zážitok.
Za všetkých divákov z Dobrej Nivy
Anna Noskovičová

Poľovnícke združenie Bučina v Babinej oslavovalo
Poľovnícke
združenie
Bučina
v Babinej
oslávilo
tento
rok
20.výročie svojho vzniku. Vzniklo
v roku 1993, keď sa Obec Babiná
pod vedením Ing. Jána Kucbeľa
rozhodla zobrať si poľovníctvo do
vlastnej réžie a vytvoril sa Obecný
poľovný revír Babiná s výmerou
2217 ha, ktorého hranice kopírujú
katastrálnu hranicu. Zo zakladajúcich členov treba spomenúť Jána
Baláža st., ktorý bol zároveň prvým
poľovným hospodárom, Jána Petru
st. ktorý bol prvým predsedom, Jána Brachnu, Jozefa Ďuricu, Jána
Ondruša, Knošku Štefana, Pomotyho Štefana, Majerčíka Dušana, Beňu
Jána,
Jána
Poliaka
a nebabincov MUDr. Cikatricisa,
Doc.Hella a Róberta Štróbla. Keďže užívateľom revíru bola obec Babiná, poľovnícke združenie začalo
činnosť na základe mandátnej
zmluvy s obcou, kde sa zaviazalo
vykonávať poľovnícku činnosť spojenú so starostlivosťou o revír
a lovom zveri , pričom všetky náklady a výnosy z tejto činnosti boli
súčasťou obecného rozpočtu. Po
vzniku Obecných lesov Babiná
v roku 1995 prešlo poľovníctvo
z obce na ne, členovia združenia
však naďalej až dodnes pomáhajú
spoločne
obhospodarovať revír.
V súčasnosti má združenie 24 členov a dvoch kandidátov na členstvo.

Poľovnícke združenie sa nestará
len o poľovnícke hospodárenie, ale
je aj najaktívnejšou organizáciou,
ktorá pomáha obci pri organizovaní rôznych spoločenských podujatí.
Poľovníci pravidelne varia guláše
pri organizácii tradičného Dňa obce Babiná, ale aj Okresnej požiarnickej súťaže, či pri futbalovom
turnaji, reprezentujú obec pri organizovaní Dňa svätého Huberta
v Pliešovciach, pri Okresných streleckých poľovníckych preboroch,
pomáhajú pri organizácii Dňa detí,
letného tábora pre deti, akcie Čistenie chotára, svoje poľovnícke úspechy prezentujú na Okresnej chovateľskej výstave, ale aj výstavkou
v obci. Každý rok sa stretajú na
chate Grozáu aj s rodinnými príslušníkmi a priateľmi, aby si zachovali a upevnili dobré vzájomné
vzťahy. Svoje výročie oslávili večer
zorganizovaním poľovníckej zábavy v rámci Dňa obce . Prajeme
všetkým členom veľa zdravia , poľovníckych úspechov, poľovníckych
zážitkov, trpezlivosti a pochopenia
ich životných partnerov pre túto
krásnu záľubu.
LOVU ZDAR!
Výbor PZ Bučina v Babinej
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Spoločenská rubrika
Na spoločnú cestu životom vykročili :
Ján Ľupták
Jana Balková
Odišli z našich radov :
Zuzana Pavlíková
Prisťahovali sa : 5 obyvatelia
Odsťahovali sa : 0

Z rokovaní obecného
zastupiteľstva...
4. rokovanie OZ Babiná – 23. 9. 2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- 4. úpravu rozpočtu obce v r. 2013,
- členský príspevok pre Verejno-súkromné
partnerstvo Hontiansko-Dobronivské vo výške
0,10 €/obyvateľa ročne,
- konsolidovanú výročnú správu obce za rok
2013 overenú auditorkou,
- zámer predaja obecných pozemkov: parcely
CKN č. 3257/10 a časť z parcely 88/2.

Z denníka starostky
Júl 2013
- dokončenie prípravy vydanie 3. čísla Babinských novín,
- začatie výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ Babiná,
konzultácie na školskom úrade v Banskej Bystrici,
- zasadnutie Mikroregiónu Pliešovská kotlina v Bzovskej Lehôtke,
- príprava programu slávností „Na gazdovskom dvore“ a výstav
- uzatvorenie kúpnych zmlúv - odkúpenie pozemkov,
- stavebné povolenia a vyjadrenia k nim,
August 2013
- organizácia prác – príprava akcie „Na gazdovskom dvore“ ,
- riešenie stavebných konaní,
- výmena PC na OcU a v školskej jedálni,
- výberové konanie v materskej škole na funkciu riaditeľky,
- realizácia prác SSE - posilnenie elektrickej siete v Plánkovej ulici – nové trafo,
- plagáty, zabezpečenie propagácie akcie „Na gazdovskom dvore“,
September 2013
- inštalácia výstav v ľudovom dome, posledné úpravy dvora,
- vykonanie organizačnej zmeny v školstve po ukončenom výberovom konaní,
- príprava pracovného zasadnutia OZ - 13. 9. 2013
- štátny stavebný dohľad a kolaudácia stavby rodinného domu,
- drobné stavby a stavebné úpravy,
- spracovanie mapových podkladov pre SSE – zmluva o výpožičke (stĺpy),
- zasadnutie obecného zastupiteľstva - 23. 9. 2013,
- realizácia prác – predĺženie miestnej komunikácie v Plánkovej ulici

Zo života Cirkevného zboru ECAV Babiná
Konfirmačné jubileá
V evanjelickom chráme Božom na službách Božích v nedeľu 15. septembra 2013 si 15 z 21
pozvaných konfirmandov z rokov 1961 − 1963 pripomenulo jubileá svojej konfirmácie.
Kázňou Božieho slova zo Ž 103, 2 a Mt 7, 21 boli nielen jubilujúci vyzvaní, aby dobrorečili
Hospodinovi a nezabúdali na žiadne Jeho dobrodenia, ktorých sa im počas uplynulých rokov
života dostalo, a zároveň, aby sa zamysleli, či v ňom činili /činia/ vôľu Otca nebeského – teda či napĺňali /napĺňajú/ to, čo pri konfirmácii sľubovali. Po odovzdaní spomienkových listov
bola prislúžená sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Zaspieval aj zborový spevokol a deti z
besiedky.
Po službách Božích jubilujúci v evanjelickom cintoríne položili kvety na hrob farára Pavla
Styka, ktorý ich konfirmoval a v tunajšom zbore pôsobil v rokoch 1930 − 1964. Nasledovala
prehliadka muzeálnej expozície v ľudovom dome a spoločný obed so srdečnými rozhovormi
v kultúrnej sále obecného úradu.
Všetkým, čo akokoľvek prispeli k uskutočneniu spomienky týchto jubileí, ale hlavne Pánu
Bohu, patrí vďaka.
Pozri aj http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRZD/konfirmacne_jubilea_v_babinej
Text: Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár
Foto: Slavomír Beňo

Z činnosti spevokolu
V predposlednú septembrovú nedeľu 22.9.2013 sa náš babinský evanjelický spevokol zúčastnil
na stretnutí spevokolov Hontianskeho seniorátu ECAV na Slovensku, dejiskom ktorého bol
evanjelický chrám Boží v Hontianskych Tesároch. Spoločne s evanjelickým spevokolom zo Sásy sme zaspievali dve duchovné piesne: „Tebe chcem slúžiť“ a „Kto dá mi sily“. Samostatne
sme vystúpili s piesňou „Poď spievať ku cti Pána“. Spev na Božiu slávu na tomto podujatí znel
aj v podaní evanjelických spevokolov z Baďana, Čeloviec, Dudiniec, Hontianskych Moraviec,
Pliešoviec a Prenčova. Spestrením bolo aj vystúpenie detskej hudobnej skupiny zo Sásy a detského spevokolu z Pliešoviec. Každý spevokol dostal aj symbolické ocenenie /viď fotografia/.
Ďakujeme Hospodinu za požehnané chvíle, ktoré sme prežili na tomto podujatí a srdečne pozývame medzi nás aj ďalších /potrebujeme hlavne mužské hlasy – tenor a bas/, ktorí by túžili nábožným spevom oslavovať Pána Boha.
Text a foto: -r.s.-
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Vatra
29. august, červené číslo v kalendári ,
znamená pre mnohých „len“ štátny sviatok, deň voľna od pracovných povinností.
Nezamýšľame sa nad výročím, ktoré tento
dátum symbolizuje, mnohí mladí ani netušia význam Slovenského národného povstania.
Starším ročníkom sa však v mysliach vynárajú smutné spomienky na toto obdobie,
obdobie kedy obyčajný slovenský ľud povstal proti ideológii fašizmu. Aj v našej

obci nám tieto udalosti pripomínajú meravé pomníky v katolíckom cintoríne. Položením kytice kvetov a symbolickým
vzplanutím ohňa si tak každoročne pripomíname pamiatku padlých bojovníkov
v Slovenskom národnom povstaní.
Miestom tejto spomienky bol aj v tomto
roku areál športového ihriska, kde sa
v piatok 30. augusta 2013 pálila pripravená
vatra.
Prítomní
chvíľu
postáli
a zaspomínali na ťažké časy svojich rodi-

čov a starých rodičov, neskôr sa presunuli
k malej vatre, kde si opiekli špekačky
a slaninku. Najväčšiu radosť z tejto akcie
mali samozrejme deti, ktoré boli zastúpené
v hojnom počte.
Na záver všetci vyjadrili prianie, aby sa
udalosti spred 69. rokov už nikdy viac neopakovali, pretože len v mieri budeme
môcť pokojne pracovať a šťastne žiť.
Ing. Daniela Lietavová

Detský tábor na chate Grozáu
V dňoch 11.7. až 14.7. pripravili pracovníci Obecných lesov Babiná
v spolupráci s poľovným združením Bučina Babiná štvordenný letný detský tábor pre babinské deti na chate Grozáu. Zúčastnilo sa
ho 10 detí. Vedúcimi a zároveň kuchármi boli Ing. Kolárčik a Ing.
Zlevský. V programe mali deti turistický pochod na chatu, turistický pochod na Kolpašský tajch s kúpaním v ľadovej vode, odborný
výklad o význame lesov, ich pestovaní a ťažbových postupoch,
o spôsoboch dosiahnutia prirodzeného zmladenia a o poľovníctve.
Program zahŕňal aj večernú poľovnícku vychádzku s poľovníkmi na
posedy, kde deti pozorovali zver, preteky na kolobežke, loptové hry
a turnaj na šachovnici o najlepšieho hráča dámy. Dievčatá pomáhali pri udržiavaní poriadku, umývaní riadu a pri varení, chlapci
mali na starosti znášanie a rúbanie dreva a udržiavanie táborového ohňa. Najväčšou odmenou pre organizátorov bola otázka detí, či
sa nemôže takýto tábor znova uskutočniť ešte tento rok . Všetky sa
už tešia na nový letný tábor v roku 2014. Fotografie z tábora nájdete na www.obecnelesybabina.sk
Ing. Kolárčik, OL Babiná s.r.o.

POZVÁNKA
Milé deti , milí rodičia!
S príchodom zimného mesiaca december sa snáď každému z Vás v mysli vybavia
vianočné sviatky. Chcem Vás preto pozvať na už tradičnú akciu VIANOČNÍČEK,
ktorá sa uskutoční 14.12.2013
o 14:00 hod.
Deti mladšie ako 6 rokov musia prísť v sprievode rodiča.
Teší sa na Vás Júlia Beňová

Tiráž
Redakčná rada:

Jana Gregušová
členovia komisie pre osvetu,kultúru a šport
Mgr. Zuzana Páleníková
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Vaše pripomienky, návrhy, nápady píšte na adresu :
obec@babina.sk
Viac informácií, fotografií a Babinské noviny v on-line
podobe na www.babina.sk
Babinské noviny vydáva obec Babiná.

