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PLÁN KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V ROKU 2019
Mesiac
Február
Marec

Apríl
Máj

Jún
Júl

Dátum
16.2.
23.2.
2.3.
9.3.
10.3.
27.4.
30.4.
8.5.
10.5.
12.5.
8.6.

August
September

28.8.
6. - 8.9.

Október
November
December

20.10.
7.12.

31.12.

Názov podujatia
Detský karneval
Fašiangová zabíjačka /príprava 22. 2.2019
Fašiangová zábava
Stolnotenisový turnaj
Oslavy oslobodenia obce /divadelné predstavenie
Za prvou kukučkou - turistický pochod
Stavanie obecného mája
Chotárom Babinej - turistika
Vatra oslobodenia
Oslava Dňa matiek
MDD + súťaž vo varení gulášu
futbalové turnaje Mikroregiónu plieš. kotlina
- dospelí / žiaci
Pálenie vatry SNP
Oslavy 765. výročia obce
a 13. ročník Slávností na gazdovskom dvore
Jubilanti roku 2019 - spoločná oslava
Pozvanie do Divadla J.G. Tajovského vo Zvolene
Vianočný čas - rozsvietenie stromčeka
- odhalenie betlehemu
- privítanie Mikuláša, vianočný punč
Silvestrovský futbal

/Plán akcií je stále otvorený, zmena termínov vyhradená, komisia pre KOaŠ presné dátumy konania podujatí priebežne a
dostatočne vopred oznámi pozvánkami na webovej stránke obce, úradnej tabuli a miestnym rozhlasom. /
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
5. zasadnutie OZ – 20. 9. 2018 schválilo:
- rozpočtové opatrenie v roku 2018 – 9. úpravu rozpočtu obce, rozpočet obce zostal vyrovnaný vo výške 861 650,- €
- použitie časti prevedených finančných prostriedkov obce z rezervného fondu obce do rozpočtu obce roku 2018 uznesením č. 48-4/2018 zo dňa 27. 6. 2018 vo výške 9.000,- € na dofinancovanie zvýšených kapitálových výdavkov na dokončenie výstavby materskej školy a jej okolia. Do konca roku 2018 vráti obec do rezervného fondu čiastku 51.000,- €
- uzatvorenie kúpnej zmluvy, vysporiadanie pozemkov pod rodinným domom č. 71 vo vlastníctve Daniely L., predaj
obecného pozemky ako osobitný zreteľ, kúpna cena 5,- € za meter štvorcový,
- vyhlásenie zámeru predaja pozemku obce č. 1/2018 priamym predajom, parcely CKN č.3257/46 o výmere 133 m2
v Dolnej ulici z dôvodov hodných osobitného zreteľa, Východisková predajná cena nehnuteľnosti: 5,- € / m2
- OZ doporučilo starostke obce vypracovať návrh rozpočtu obce na rok 2019, prognózy rozpočtu na roky 2020-2021, návrhy všeobecne záväzných nariadení obce s účinnosťou od 1. 1. 2019 (miestne dane a poplatky, TKO, stočné, dotácie
na prevádzku MŠ a ŠJ, dotácie pre centrá voľného času, nové VZN o dotáciách z rozpočtu obce, poriadok odmeňovania pracovníkov obce …. ) a predložiť ich na schválenie na októbrovom zasadnutí OZ

6. zasadnutie OZ – 22. 10. 2018 schválilo:
- VZN obce Babiná č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Babiná na rok 2019,
- Dodatok č. 1/2018 k VZN obce Babiná č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Babiná a
pre centrá voľného času na rok 2019,
- VZN obce Babiná č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO,
- VZN obce Babiná č. 3/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce,
- Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Babiná a volených orgánov obce,
- Prebytkový rozpočet obce na rok 2019 vo výške 14.561,- €,
- Rozpočtové opatrenie -10. úpravu rozpočtu obce v roku 2018, rozpočet zostáva vyrovnaný vo výške 861.650 €
- Výšku stočného na rok 2019 = 0,6568 €/ m3 odvedených odpadových splaškových
vôd obecnou kanalizáciou od producentov napojených na verejnú kanalizáciu na základe
vydaného potvrdenia o cene Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave zo dňa 21. 2. 2017.
Obec ako prevádzkovateľ obecnej verejnej kanalizácie poskytne vlastníkovi tlakovej
kanalizačnej prípojky pre rok 2019
zľavu vo výške 0,15 € za 1 m3 odvedenej odpadovej
vody, ktorá zohľadňuje vynaložené náklady producenta na
elektrickú energiu spotrebovanú pri prečerpávaní odpadových vôd.
- uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj parcely CKN č. 3257/46, ZpaN, o výmere 133 m2, manž. Balážovým za kúpnu cenu 5,- € za m2.
- OZ uložilo členom inventarizačných komisií vykonať mimoriadnu inventúru hmotného v objektoch 101, 102 a 105,
- OZ súhlasilo s vykonanými zmenami a prijatými riešeniami pri realizácii stavby chodníka v Dolnej ulici a spevnenej plochy pri materskej škole

1. ustanovujúce zasadnutie OZ sa konalo 10. 12. 2018:
V úvode ustanovujúceho zasadnutia sa konalo slávnostné odovzdávanie ďakovných listov doterajším poslancom OZ, členom komisií, hlavným kontrolórkam obce a ďalším občanom, ktorí svojou všestrannou pomocou, umom, ochotou
a zanietením prispeli k pestrému kultúrno-spoločenskému životu a k rozvoju našej obce za uplynulé funkčné obdobie
2014-2018.
Po hymne SR nasledovalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. O výsledku komunálnych volieb informovala podpredsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Búliková Drahoslava.
Program :
- zvolená starostka obce a poslanci zložili predpísaný sľub a ujali sa funkcií,
- poslanec Ing.J.Petro sa vzdal odmeny za výkon funkcie,
- Ing. J. Brachna bol poverený zastupovaním starostky obce, a tiež zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v neprítomnosti
starostky v prípadoch podľa zákona o obecnom zriadení,
OZ schválilo:
- zapisovateľku zasadnutí OZ v novom funkčnom období – Ing. Krajčovú K.
- overovateľov zápisníc zo zasadnutí OZ,
- poslanecké obvody,
- komisie a ich zloženie:
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- komisia pre osvetu, kultúru a šport: - predseda: Zuzana Homolová
členovia: Júlia Beňová, Ing. Anna Páleníková, Janka Páleníková, Ing. Krajčová Katarína, Slávka Bartíková,
Ing. Lietavová Daniela, Peter Suchánek, Rastilav Dlhoš, Ing. Ján Petro, Ing. Marcela Karafová
- finančná komisia: - predseda: Ing. Brachna Ján
členovia: Ing. Krajčová Katarína, Zuzana Homolová, Mgr. Ľubica Valtýni Štubnerová
- stavebná komisia: - predseda: Štefan Melich
členovia: Ján Petro, Dušan Polóni, Rudolf Partila, Jaroslav Dubovský
- komisia pre ochranu verejného záujmu - predseda: Ján Bažík,
členovia: Ing. Ján Petro a Zuzana Homolová
- bytová komisia: Bažík Ján, Ing. Brachna Ján, Homolová Zuzana,
Melich Štefan, Ing. Petro Ján , Ing, Krajčová Katarína, Páleníková Janka

2. zasadnutie OZ v novom volebnom období – 18. 12. 2018
OZ vzalo na vedomie:
- informáciu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku mimoriadnej inventúry v objektoch obce č. súp. 101,102 a 105,
- žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Babinej
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 na opravu rímsy kostola,
- odpoveď konateľa Obecných lesov Babiná s.r.o. o servisovaní traktora Zetor Proxima v rokoch 2014 – 2017,
OZ schválilo:
- vyradenie majetku obce na základe zápisu vyraďovacej komisie zo dňa 4.12. 2018 v celkovej výške 2.474,69 €,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s Jánom B., Babiná na prenájom časti z obecných pozemkov na poľnohohospodárske
účely v lokalite Grnobíz, 3500 m2, ročný nájom 40,- € / ha,
- nájomnú zmluvu s Vierou M., D. Niva na nebytové priestory v obecnej budove č.s. 101 o výmere 40 m2, ročné nájomné
120,- €
- poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2019 formou dotácie pre Obecný športový klub Dobrá Niva
vo výške 2800,- € na zabezpečenie činnosti futbalového mužstva Babiná v zmysle Rámcovej zmluvy o spolupráci
a platného VZN obce,
- Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Babiná a komisií pri OZ Babiná, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v OZ Babiná.

Spoločenská rubrika 2/2018

Spoločenská rubrika za rok 2018

Na spoločnú cestu životom vykročili :
3 sobáše

Prihlásení na TP : 13 obyvateľov
Odhlásení z TP : 7 obyv.

Odišli z našich radov : 0

Narodení: 4 obyvatelia
Zosnulí: 1 obyvateľ

Prisťahovali sa : 5 obyvatelia
Odsťahovali sa : 3
Moje rodisko Babiná:
Anna Koncziová
Matúš Dúbravský
Ján Ďurica

Sobáše: 4
Terézia Ďurčová a Pavel Dendiš
Peter Konczi a Alžbeta Chovanová
JUDr. Adriána Ďuricová a Miloš Štefančík
Bc. Jana Luptáková a Radoslav Matis

OŠK II. polrok 2018
Po jesennej časti II. tr. vo futbale sme skončili na 2. mieste za
Sielnicou so stratou dvoch bodov. Najlepšími strelcami sú Ján Baláž so 7 gólmi, najviac odohratých minút má Jaroslav Baláž, až
810, čo je najviac v celej súťaži.
31.12.2018 sa uskutočnil už tradičný silvestrovský futbalový zápas. Účasť však nebola ako po minulé roky, ale stretnutie hráčov a
priateľov futbalu splnilo svoj účel - príjemné stretnutie a ukončenie roka 2018. O občerstvenie sa postaral už tradične Milan Filuš,
ktorý pripravil chutný perkelt z diviny.
V novom roku 2019 sa uskutočnil pod hlavičkou OŠK Babiná turistický pochod na bežkách na chatu Grozau. Tu je
nutné poznamenať: v tomto roku akciu musíme spropagovať v susedných obciach, resp. v Krupine, a tak sa zvýši počet
účastníkov a zatraktívni akcia. Tradičnými aktérmi pochodu sú Ing. Ján Balaž, Vladimír Pšenica st., ml. a Ľuboš Beňo.
Peter Suchánek
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Z denníka starostky
Júl 2018
- príprava nového vydania Babinských novín a vydanie čísla 01/2018,
- kompletizácia dokladov ku kolaudácii materskej školy – kolaudácia 26. 7. 2018,
- riešenie poistných zmlúv – nová budova MŠ, úpravy predmetu poistenia v pôvodnej MŠ, zmena zálohových platieb SSE, SPP .
- výberové konanie na miesto riaditeľky materskej školy,
- personálne zmeny OL Babiná- menovanie konateľa, pracovná zmluva riaditeľ OL.
August 2018
- čerpanie dovolenky na zotavenie,
- doplnenie dokladu z Inšpektorátu práce ku kolaudácii MŠ,
- uvedenie do prevádzky - Regionálny úrad verejného zdravotníctva a ministerstvo školstva – materská škola a školská jedáleň,
- zápis stavby MŠ do katastra, pridelenie súp. čísla, register budov SR,
- príprava slávností na gazdovskom dvore,
- prevádzka ČOV – riešenie nedostatkov v technológii,
- žiadosti na OU cestná doprava – povolenia k výstavbe chodníka v Dolnej ulici ...
September 2018
- slávnosti na gazdovskom dvore,
- kompletizácia podkladov k výzve – projekt Kompostovisko,
- prípravné práce – komunálne voľby 2018,
- príprava stavby – RVHI I. etapa – chodník + spevnená plocha v Dolnej ulici, vytýčenie trasy chodníka a parkoviska pred MŠ,
vytýčenie sietí - SSE, SPP, Veolia, T-com
- Ministerstvo školstva – zmeny v adresári materských škôl – zaslanie žiadosti a dokladov,
- pracovné stretnutie OZ 14.9. - príprava 5.zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- príprava verejného obstarávania - stavba _Trhovisko_ výber dodávateľa diela,
- 5. zasadn. OZ 20. 9. 2018 - plnenie uznesení.
Október 2018
- zlepšenie technológie ČOV – nákup a osadenie kyslíkovej sondy a inštalácia frekvenčného meniča so zameraním na zníženie
spotreby elektrickej energie,
- rekonštrukcia ovládania verejného osvetlenia – výmena rozvádzača,
- kosba Babinského potoka – doriešenie refundácie nákladov obce s Povodím Ipľa,
- prevzatie protipovodňového vozíka na OR Ha ZZ vo Zvolene ( 27. 9.),
- kontrolné dni na stavbe chodníka v Dolnej ulici, riešenie vzniknutých problémov.
- príprava VZN obce na rok 2019, príprava rozpočtu a ďalších obecných predpisov s účinnosťou od 1.1. 2019.
- spracovanie a uzatvorenie nových nájomných zmlúv, kúpnej zmluvy, zámeru predaja,
- stretnutie jubilantov roku 2018,
- generálna oprava traktora – koordinácia postupu prác,
- kontrola poľnohospodárskych pozemkov obce v prenájme FO a PO.
November 2018
- kontrola OR HaZZ - požiarna technika vo výpožičke,
- ukončenie činnosti záhradkárov – odovzdanie dokumentácie z archívu obce okresnému výboru záhradkárov,
- príprava komunálnych volieb – 10. 11.2018,
- podanie žiadosti o dotáciu na BBSK na rok 2019 – na obecné slávnosti,
- ukončenie stavby RVHI I. etapa,
- účasť na odbornej konferencii R-ZMOS v Látkach,
- zasadnutie MR PK na Podzámčoku,
- príprava ustanovujúceho zasadnutia OZ.
December 2018
- riešenie poruchy kúrenia v bytovke Rybničná ulica,
- príprava kultúrno-spoločenských akcií obce /Mikuláš .... odovzdávanie ďakovných listov
- ustanovujúce - 1. zasadnutie OZ - 10. 12. 2018
- príprava 2. zasadnutia OZ – 18. 12.2018, následne plnenie uznesení zo zasadnutí OZ,
- kontrolný deň na ČOV za prítomnosti dodávateľa technológie a OSO za prevádzku,
- projekt Wifi pre Teba – skúmanie podmienok pre našu obec.
- zabezpečenie služieb /obsluha ČOV a zimná údržba počas čerpania dovoleniek a vianočných sviatkov.
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Slávnosti na gazdovskom dvore
Začiatok septembra sa
každoročne v našej obci
nesie v znamení Slávností
na gazdovskom dvore.
V dňoch 1.9.-2.9.2018 to
bol už 12. ročník tohto podujatia.
V sobotu to na dvore ľudového domu žilo prípravami.
Rozkurovalo sa v peci na
pečenie dobrého domáceho
chleba, pripravovalo sa pódium,
hľadisko,
bufet.
V dome už boli pripravené
expozície babinskej chyže,
spracovania ľanu, výstavy
Naše kultúrne dedičstvo,
Z našich
hôr
a záhrad
a výstava poľovníckych trofejí. Všetko
bolo navyše dekorované ovocím, zeleninou a kvetmi z našich domácností a
okolia.
V sýpke sa zbierali domáce sladké aj
slané dobroty našich gazdiniek.
V maštali, hlavne vďaka osobnej angažovanosti Ing. Jána Brachnu, bola
pripravená expozícia domácich zvierat
– teliatka, kuriatka, sliepky, morky –
pre niektorých návštevníkov slávností
je živý kontakt s týmito zvieratami skutočne vzácny.
Na záhrade sa pripravovalo občerstvenie. Palacinky, ktoré pripravili kuchárky z našej škôlky, guľáš z diviny
navarili
poľovníci
z PZ
Bučina
a čerstvú rozvoniavajúcu haruľu chystal Marián Bartík ml. s pomocou kamarátov.
Kultúrny program začal príhovorom
p.starostky Gregušovej a ľudového
rozprávača Jána Chudíka zo Senohradu, ktorý neskôr vstupoval do programu krátkymi vtipnými scénkami

s ľudovou tematikou. Prvú časť hlavného programu otvoril FS Bystrina
z Banskej Bystrice rozsiahlym pásmom
ľudových tancov z regiónov Slovenska.
Šermiari Slovenskej turnajovej spoločnosti z Krupiny svojím vystúpením
predviedli divákom ukážky historického
šermu. Ďalší program slávností sa niesol v duchu country. Zvolenská skupina REBELS BAND rozprúdila náladu,
chytľavé tóny známych piesní a dobrá
nálada hudobníkov bavili celé publikum. Diváci si s kapelou zaspievali
a svojím potleskom vyžiadali niekoľko
prídavkov.
Počas celého popoludnia pri vstupe do
dvora Ema Beňová v babinskom kroji
každého ponúkla dobrotami našich
gazdiniek. Návštevníci mohli ochutnať
domáci chlebík s masťou a cibuľou
alebo aj so slivkovým lekvárom, ktorý
už tradične priamo vo dvore v peci pripravuje Jaroslava Caková a Slávka
Bartíková. V ľudovom dome prebiehala
výstava spracovania ľanu, popri ktorej

Otvorenie MŠ
Na známosť sa všetkým dáva, celkom nová, veselá správa:
otvára sa naša škôlka, vstúpte všetky deti zvonka.
Všade hračky a smiech detí, slnko tu aj v zime svieti.
Vítajte všetci, veľkí i maličkí, tešíme sa na vaše usmiate tváričky!
Dňa 31. 8. 2018 sa v našej obci uskutočnilo slávnostné otvorenie
novovybudovanej materskej školy. Tejto slávnostnej akcie sa zúčastnili viacerí pozvaní hostia, ale aj ostatní občania našej obce. Na
úvod sa všetkým prítomným prihovorila starostka obce Jana Gregušová, ktorá všetkých najskôr srdečne privítala a oboznámila ich
s priebehom výstavby zariadenia. Spolu s pani riaditeľkou Slávkou
Bartíkovou slávnostne prestrihli stuhu na dverách materskej školy.
Materská škola dýchala novotou. Už pri vchode všetkých vítala vyzdobená materská škola s jesenným nádychom. Potešila nás veľká
účasť návštevníkov, ktorí mali možnosť nazrieť do všetkých priestorov školského zariadenia. Pre návštevníkov bolo pripravené malé
pohostenie a pri pozeraní fotodokumentácie a kroník sa mohli vrátiť
do minulosti a zaspomínať si. Pre rodičov, deti a kolektív MŠ to bola očakávaná udalosť, veľká radosť - začať školský rok v nových
priestoroch.
Slávka Bartíková, riaditeľka MŠ

pani Anna Jasenská a jej dcéra Monika záujemcom predviedli aj praktické ukážky jednotlivých prác s ľanom. Na
dvore sme mali aj ukážku ďalšieho remesla – pletenie prútených košíkov s výstavou
predajných vzoriek vyrobených p. Kyseľom z Pliešoviec.
Svoj patriotizmus k obci prejavujú návštevníci čoraz častejšie nosením tričiek s motívom
nášho ľudového kroja, ktorý
nám na tričká veľmi vkusne
navrhla Ivona Kožehubová.
Tieto tričká, ktoré naberajú
stále na svojej popularite, sú
na predaj na slávnostiach
a zároveň aj po celý rok na obecnom
úrade.
Na večer bola pripravená tanečná zábava priamo na pódiu vo dvore, ktorá
musela byť však ešte pred polnocou
pre silný dážď skončená.
Nedeľné popoludnie už tradične patrilo
športu – futbalovému zápasu na našom ihrisku . Podvečer sme privítali
v sále kultúrneho domu divadelníkov
z Kriváňa. Ochotnícke divadlo Kriváň
nám predviedlo veselohru Martina Kukučína - Bacúchovie dvor. Predstavenie bolo živé, vtipné, dedinská téma je
pre našich divákov vždy tým najlepším
výberom predstavenia.
Slávnosti na gazdovskom dvore, ktoré
sú každoročne najväčším podujatím
v našej obci by nebolo možné pripraviť
bez ochoty a spolupráce pracovníkov
obce, členov komisií, poslancov, aktivovaných nezamestnaných a všetkých
ďalších ľudí, ktorí sa na príprave podieľali. Ďakujeme
Janka Páleníková
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Stretnutie jubilantov 2018
Október je obdobím dozrievania a zberu úrody v našich záhradách, príroda sa odieva do pestrofarebnej krásy. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Práve
preto je október venovaný úcte k starším – k naším otcom,
mamám, starým rodičom, či prarodičom, ktorí obohatení svojimi skúsenosťami, mnohými radosťami, či starosťami už symbolicky tiež dozreli a zberajú úrodu vlastného života.
Na popoludnie 21. októbra sme aj v našej obci pozvali na slávnostné stretnutie všetkých okrúhlo jubilujúcich spoluobčanov
od 60 rokov vyššie, aby sme si ich takýmto spôsobom uctili
a vyjadrili im náš rešpekt a vďaku. Pozvanie prijalo 24 oslávencov, z nich najstaršie – Zuzana Chudá a Anna Lieskovská
sfúkli tohto roku na torte po 85 sviečok.
Po úvodných slovách básne a privítaní sa nakrátko rozozvučali
nástroje muzikantov Ľudovej hudby Javorinka z Pliešoviec.
Starostka obce vo svojom príhovore poďakovala jubilantom za
celoživotnú prácu a zaželala im, aby všetky ďalšie dni ich života boli naplnené zdravím, šťastím a spokojnosťou.

Podpisy v pamätnej knihe obce a odovzdané darčeky budú trvalou spomienkou na toto stretnutie.
Jubilantov prišli slovom, piesňou a tancom pozdraviť deti z materskej školy s pani učiteľkami a Monikou Jasenskou, ktorá ich
na harmonike doprevádzala. Dobrú náladu umocnilo vystúpenie Ľudovej hudby Javorinka. Známe piesne z nášho regiónu
v podaní primášky Anky Parobkovej a huslistky Lucky Ostroluckej rozihrali žilky všetkých prítomných.
Po slávnostnom prípitku stretnutie pokračovalo malým občerstvením a spoločným odfotografovaním prítomných jubilantov.
V družných rozhovoroch a pri speve piesní sa spomínalo na
vyparatené detské huncútstva, na nedeľné posedky na priedomiach, či iné zážitky prežité s vrstovníkmi. Veríme, že jubilanti prijmú pozvanie aj na ďalšie stretnutie o päť rokov.
Ing. Anna Páleníková

Mikuláš 2018
Zima robí čáry-máry,
december je v kalendári.
Kým šiesteho narátaš,
zavíta k nám Mikuláš.
A veru k nám aj zavítal. Ani tento rok nevynechal našu
malú dedinku a prišiel potešiť všetky deti. Kým sme
však Mikuláša čakali, deti z MŠ predviedli kúsok zo
svojho krátkeho programu, ktorý si pre neho pripravili.
Potom sme odhalili betlehem a rozsvietili sme stromček.
Po presunutí sa do sály kultúrneho domu už medzi deti
zavítal Mikuláš s anjelikom a čertom.
Rozdal všetkým deťom sladké prekvapenie a nakoniec si
s nimi aj zatancoval na začiatku krátkej diskotéky.
Deti sa potom mohli ešte ďalej zabávať na diskotéke a rodičia si zatiaľ mohli vychutnať vianočný punč, varené vínko,
pochutnať na chlebíku s masťou a cibuľou alebo lekvárom. Toto všetko mohli nájsť naši občania v priestoroch pred
obecným úradom. Účasť bola veľká, čo svedčí o tom, že záujem o takéto akcie stále pretrváva a my sme radi, že naša
snaha nie je márna. Už teraz sa tešíme na vás pri najbližšej akcii.
Júlia Beňová, Člen komisie pre osvetu

Duchovné zamyslenie k novému roku
Nedávno sme vstúpili do nového kalendárneho roku. Začal sa odvíjať nový časový úsek nášho života. Ľudia si pri tejto príležitosti zvyknú dávať všelijaké
predsavzatia, ktoré sa týkajú rôznych
oblastí života. Čo je ich cieľom? Niečo
na sebe alebo okolo seba zmeniť – k
lepšiemu. Schudnúť, prestať fajčiť, viac
sa venovať rodine, dosahovať lepšie
výsledky v práci… Aké predsavzatie, či
predsavzatia sme si stanovili my? Ako
chceme prežiť tento nový úsek života?
V Biblii je napísané: „Vchádzajte tesnou
bránou; lebo priestranná brána a široká
cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou
vchádzajú, ale do života vedie tesná
brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí
ju nachádzajú.“ /Evanjelium podľa Matúša, 7.kapitola, 13.-14.verš/
Z uvedených biblických slov, ktoré povedal náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus
vyplýva, že na prežívanie nového časového úseku života máme dve možnosti.
Tá prvá je, že spôsob nášho života bude zodpovedať obrazu kráčania úzkou

cestou a vchádzania tesnou bránou. To
platí vtedy, keď je človek v spojení s
Bohom, ktorý sa svetu zjavil v Ježišovi
Kristovi. Keď nasleduje Ježiša – čítaním
Biblie, modlitbami, uskutočňovaním Jeho požiadaviek v každodennom živote,
pravidelnou účasťou na službách Božích, pokáním z hriechov, prijímaním
sviatosti Večere Pánovej. Tá druhá
možnosť je, že spôsob nášho bytia bude prebiehať akoby kráčaním širokou
cestou a priestrannou bránou. To predstavuje žitie bez Boha. Bez dodržiavania Božích prikázaní. Treba podotknúť,
že kráčať širokou cestou a priestrannou
bránou je určite pohodlnejšie, než kráčať úzkou cestou a tesnou bránou. Určite je pohodlnejšie robiť si, čo sa mi len
zachce, než vtesnať svoje konanie medzi mantinely Božích noriem. No pri výbere možnosti, ako prežívať nový časový úsek života, by sme mali brať do
úvahy to, kam príslušná životná cesta
vedie. Ježiš hovorí, že do života (myslí
tým večný život v nebeskej sláve-

Jeho vykupiteľským dielom hriešnemu
človeku vydobytý) vedie úzka cesta a
tesná brána. A naopak, široká cesta a
priestranná brána vedie do zahynutia,
večného odlúčenia od Boha. K tomu dodáva konštatovanie, že mnohí ľudia napriek tomu kráčajú práve tou širokou. O
kráčajúcich úzkou cestou a vchádzajúcich tesnou bránou naopak hovorí ako o
takých, ktorých je málo. To je na zamyslenie.
Akú cestu pre život v novom roku si vyberieme my? Nech medzi naše novoročné predsavzatia patrí predovšetkým
toto: žiť tento nový časový úsek spôsobom života zodpovedajúcim kráčaniu
úzkou cestou a vchádzaniu tesnou bránou. To znamená – v poslušnosti trojjedinému Pánu Bohu: Otcu, Synu i Duchu
Svätému. Lebo len taká životná cesta
má Ježišov prísľub radostnej budúcnosti
vo večnosti.
Mgr. Roman Sarvaš, ev. a. v. farár
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Naši najmenší...
Čaro jesene
Jeseň je krásne ročné obdobie. Príroda je nielen pekne sfarbená, ale i bohatá. Toto ročné obdobie využívame na mnohé aktivity, ktoré deťom prinášajú radosť a potešenie. Deti sa prostredníctvom vychádzok do blízkeho okolia oboznamovali s darmi jesene. Zbierali gaštany a listy, ktoré sme potom využili na tvorenie rôznych zaujímavých aktivít. Absolvovali sme turistickú vychádzku na blízky vrch Šofipjarg. Na vychádzke deti pozorovali
prírodu a lesnú zver. Jednou z aktivít bola aj „Šarkaniáda“. Spolu
s deťmi sme púšťali šarkanov na futbalovom ihrisku. Lietali poriadne vysoko.
Tekvicová paráda
29.10.2018 sme zorganizovali tradične už v novej materskej
škole „Tekvicovú parádu“, na ktorú prijali pozvanie aj rodičia. Deti spoločne s rodičmi vyrezávali a vydlabávali tekvice. Pri zdobení tekvíc ukázali, že majú obrovskú fantáziu. Atmosféra bola
veľmi príjemná a nechýbalo ani chutné občerstvenie v podobe
zdravých šalátov z našej kuchyne. Vyrezané tekvičky krášlili náš
školský dvor.

Svetový deň jablka
Tento deň sme si pripomenuli zaujímavými aktivitami
jablko. Prostredníctvom nich sa deti dozvedeli
o priaznivých účinkoch jablka na naše zdravie, aj
o jeho využití. Deti od rána maľovali a vystrihovali jabĺčka. Spievali a recitovali básne o jabĺčku. Odmenou
pre nich bol zdravý šalát, ktorý sme si spoločne pripravili a ochutnali. Staršie deti čistili a strúhali jablká
a mrkvu. Šalát sme dochutili citrónom a posypali orechami. Mňam...

Minko Špinko
9.12.2018 nás navštívili zamestnankyne nemocnice Zvolen
z oddelenia klinickej mikrobiológie. Prostredníctvom edukatívneho
programu pod názvom „Minko Špinko“ deťom vysvetlili, prečo je dôležité správne si umývať svoje ruky a čo všetko im hrozí v prípade, keď
budú hygienu zanedbávať. Názorne aj prostredníctvom príbehu, kde
bol hlavnou postavou Minko Špinko im vystvetlili techniku správneho
umývania rúk. Umyté rúčky im zdravotníci skontrolovali špeciálnou UV
lampou. Deťom sa projekt veľmi páčil a my veríme, že odteraz ich rúčky budú stále čisté.
Predvianočné tradície
– Lucia, pečenie oblátok, medovníkov
V našej materskej škole
sme
si
pripomenuli
predvianočné obdobie
pečením vianočných oblátok a medovníkov. Deti
sa tešili najmä na zdobenie medovníkov.
Pripomenuli sme si aj
deň Lucie. Deti zahalené do bielych plachiet
s pomúčenou
tvárou
husacími pierkami povymetali
v materskej
škole
všetky
kúty
a vyhnali
tak
zlo
a choroby.

Mediátorky – Čítame deťom
Na začiatku adventu sme na adventnom venci zapálili prvú sviečku, ktorá symbolizuje začiatok
adventného obdobia. Do materskej školy zavítali s projektom „Adventné čítanie“, pani mediátorky PhDr. Denisa Morongová a Ing. Katarína Beganová, ktoré deťom prečítali vianočný príbeh.
Deťom sa vianočný príbeh veľmi páčil. Poďakovali sa básňou o advente a zapriali tetám mediátorkám veselé Vianoce. Touto cestou im ďakujeme a radi ich v materskej škole opäť niekedy
privítame.

Vianočná besiedka
Vianoce – čas lásky, pokoja a radosti. Predvianočné obdobie vždy vrcholí milým vianočným
posedením s rodičmi. Deti sa predstavili pásmom vianočných scénok, tančekov, básničiek
o vianočných symboloch, piesňou o stromčeku
a nakoniec aj spoločným vianočným vinšom.
Najväčšiu radosť mali deti z rozbaľovania darčekov, ktoré našli pod vianočným stromčekom. Celý podvečer sa niesol v predvianočnej radostnej
atmosfére.
Učiteľky MŠ
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Finančný rozpočet obce na roky 2019 - 2021
Rekapitulácia rozpočtu :

2 019

2020

2021

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Výsledok hospodárenia - BR

472 045
381 564
90 481

475 925
362 424
113 501

481 095
369 064
112 031

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok hospodárenia – KR

84 580
160 500
-75 920

2 500
100 500
-98 000

2 500
100 500
-98 000

Finančné príjmy
Finančné výdavky
Výsledok hospodárenia - FO

20 150
20 150
0

20 350
20 350
0

20 570
20 570
0

Príjmy spolu :
Výdavky spolu :
Výsledok hospodárenia :

576 775
562 214
14 561

498 775
483 274
15 501

504 165
490 134
14 031

Finančný rozpočet na rok 2019 bol prerokovaný na 6. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
22.10.2018 a schválený uznesením č. 89-6/2018.
Prognózy rozpočtu na roky 2020 - 2021 vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie
uznesením č. 77 - 6/2018.
Schválený rozpočet na rok 2019 a jeho prognózy na roky 2020 - 2021 bol vyvesený na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce dňa 24.10.2018
V roku 2019 plánujeme zrealizovať :
-

zateplenie na združenej budove Dolná č. 102
rekonštrukciu bufetu pri šatniach OŠK
realizácia II. etapy park-tržnica
výstavbu kompostárne – v prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
nákup prídavných zariadení ku kompostárni
rekonštrukcia obecnej budovy - kultúrneho domu a obecného úradu
Ing. Katarína Krajčová

Tiráž
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