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N O V I N Y
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FAŠIANGY, TURÍCE,
VEĽKÁ NOC PRÍDE...
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
jedna z najznámejších fašiangových pesničiek.
Málokto však vie, ţe jej
slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po fašiangoch Veľká
noc a presne sedem týţdňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky.
Obdobie od Troch kráľov
do Popolcovej stredy nazývame fašiangy.
Fašiangy sú prechodom
medzi zimným a jarným
obdobím. Počas fašiangov
prevláda bujará zábava,
organizujú
sa
svadby
a zabíjačky.
Tohtoročné fašiangy komisia pre
osvetu, kultúru a šport pri obecnom
zastupiteľstve naplánovala na tri dni.
V sobotu popoludní 16. februára
2019 usporiadali nové členky komisie Z. Homolová a M. Karafová pre
našich najmenších a školopovinné
deti detský karneval. Deti čakala
pekne vyzdobená sála kultúrneho
domu s dobrotami na stoloch,
o ktoré sa postarali šikovné mamič-
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ky a pomohla aj obec. Okrem tanečnej zábavy boli pre deti pripravené
rôzne súťaţe: preťahovanie lanom,
čistenie zemiakov, obliekanie van-

kúša, „sochy“ a pre najmenších hod
loptičkou do vedra. Karnevalové
masky neboli hodnotené, nakoľko
zámerom podujatia bolo pripomenutie fašiangových tradícií a spoločná
zábava detí a rodičov, čo sa organizátorom aj podarilo.
Garantom fašiangovej zabíjačky bol
Dobrovoľný hasičský zbor obce pod
vedením Š. Melicha. Hasiči zo zakúpeného mäsa a potrebných ingre-

Pozvanie na olympiádu
Združenie obcí mikroregión Pliešovská kotlina a ZŠ s MŠ v Pliešovciach
pozývajú širokú verejnosť na
12. ročník Žiackej olympiády mikroregiónu Pliešovská kotlina,
ktorá sa uskutoční v areáli ZŠ s MŠ v Pliešovciach.
Príďte podporiť športové výkony a súťaživého ducha Vašich detí, vnúčat,
našich školopovinných obyvateľov mikroregiónu v piatok
31. mája 2019 od 8.30 hod do 13. hodiny na futbalové ihrisko v Pliešovciach.

ročník XII.

apríl 2019

diencií pripravili v piatok veľmi chutné klobásy a jaternice (hurky), ktoré
v sobotu 23. 2. 2019 od rána piekli
šikovné pekárky v peci vo dvore ľudového domu.
Hasiči uvarili dva kotlíky
zabíjačkovej kapusty. Členovia komisie pre osvetu,
pracovníci obce a ochotní
Babinčania
pomohli
s predajom
zabíjačkovej
kapusty, klobás a jaterníc.
V mrazivom, ale slnečnom
počasí dobre padol na zahriatie teplý čaj a varené
víno. Návštevníci v hojnom
počte popoludní zaplnili
dvor ľudového domu a
ochutnávku zabíjačkových
špecialít
im spríjemnili
muzikanti pod vedením Jozefa Turana.
Fašiangy pokračovali aj ďalšiu sobotu 2.3.2019. V sále kultúrneho domu vyvrcholilo fašiangové obdobie zábavou. Do tanca hral Ján
Pálka.
Jana Gregušová,
Zuzana Homolová
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
3. zasadnutie OZ – 06. 02. 2019 schválilo:
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s A. Jasenskou na prenájom obecného pozemku na poľnohohospodárske účely
v lokalite Grozau ,
- poskytnutie dotácie na rok 2019 vo výške 500,- € CZ ECAV v Babinej na opravu rímsy vo dvorovej časti
evanjelického kostola v Babinej,
- plán práce a kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Babiná na I. polrok 2019,
- nového člena dozornej rady spoločnosti Obecné lesy Babiná s.r.o. – Ing. M. Sliackeho,
Babiná namiesto odstupujúceho D. Majerčíka, Babiná,
- podanie ţiadosti o dotáciu na Úrad vlády SR v rámci programu „Podpora športu na rok 2019“ –
vybudovanie detského ihriska v Materskej škole Babiná a 5% spolufinancovanie projektu ,
- podanie ţiadosti na MF SR o dotáciu na individuálne potreby obcí v roku 2019 na projekt rekonštrukcie obecného
kultúrno-športového centra - Dolná č. 101 a spoluúčasť obce vo výške 10% skutočných nákladov projektu,
- výsledok inventarizácie majetku obce k 31.12.2018 v zmysle zápisu ústrednej inventarizačnej komisie.
OZ odporučilo starostke obce:
- zvolať v I. štvrťroku 2019 v spolupráci s geodetickou kanceláriou spoločné stretnutie vlastníkov pozemkov
v lokalite nad ihriskom – Na hošteti za účelom spustenia procesu jednoduchých pozemkových úprav,
- zvolať stavebnú komisiu za účelom prípravy projektu rekonštrukcie OŠC,
- prejednať s právnikom postup, moţnosť výpovede z nájmu poľnohopospodárskych pozemkov
spoločnosti Farmária s.r.o. ,

4. zasadnutie OZ – 26. 03. 2019 schválilo:
- vyhlásenie zámeru predaja pozemku obce č. 1/2019 priamym predajom - časť z pozemkov
CKN č. 3259/11 a CKN č. 3259/12, celkom 27 m2 v Hornej ulici v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v zn.n.p. z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
- rozpočtové opatrenie obce – 3. úpravu rozpočtu v roku 2019, rozpočet obce zostáva
prebytkový vo výške 17 184,- EUR,
- poskytnutie mimoriadneho návratného príspevku Verejno-súkromnému partnerstvu
Hontiansko-dobronivskému vo výške 499,16 € na preklenutie nedostatku finančných
prostriedkov na chod kancelácie miestnej akčnej skupiny,
OZ odporučilo starostke obce:
- opakovane osloviť vlastníkov pozemkov pod poţiarnou zbrojnicou za účelom vysporiadania pozemkov
pod stavbou, ktorá je majetkom obce,
- zistiť predpokladané náklady na vybudovanie infraštruktúry (cesta, chodník, voda, plyn, kanalizácia,
verejné osvetlenie) v lokalite nad ihriskom pre výstavbu rodinných domov.

Demografia obyvateľov obce Babiná k 31.03.2019
Tabuľka: Stav obyvateľov podľa vekových
kategórií k 31.3.2019

Stav obyvateľov k 31.03.2019
podľa vekových kategorií

Muži

Ženy

Spolu

do 6 rokov

17

21

38

100

od 7 do 15 rokov

29

23

52

80

od 16 do 18 rokov

4

10

14

od 19 do 40 rokov

80

73

153

20

od 41 do 62 rokov

95

83

178

0

nad 63 rokov

47

59

106

Spolu

272

269

541

60
40

do 6 od 7 od 16 od 19 od 41 nad
rokov do 15 do 18 do 40 do 62
63
rokov rokov rokov rokov rokov
Muţi

Ţeny
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Z denníka starostky
Január 2019
- úpravy v personálno-mzdovej agende podľa platných predpisov (platy, pracovné náplne, čerpanie dovoleniek),
- dotácie na stravu v školskej jedálni v materskej škole – ţiadosť na I. polrok 2019,
- prevádzka ČOV – vypracovanie podkladov pre ročné hlásenia,
- verejné prerokovanie „Správy o hodnotení vplyvov na ţivotné prostredie“ – cesta R3 Šahy - Zvolen,
- zabezpečenie revízií plynových kotlov v obecných objektoch, revízií tlakových nádob a komínov,
- kontrola ORHaZZ zameraná na pripravenosť a dokumentáciu Dobrovoľného hasičského zboru obce,
- príprava nového vydania Babinských novín,
- podanie ţiadosti o kolaudáciu „chodník Dolná ulica“,
- pracovné stretnutie s poslancami OZ,
- nájomné zmluvy pozemky – úpravy
Február 2019
- príprava 3. zasadnutia OZ - konaného 6. 2. 2019, následne plnenie prijatých uznesení,
- štatistické výkazy (poţiarna ochrana, ČOV, aktualizácia civilná obrana ....)
- stavebná agenda – kolaudácia RD, stanoviská k novostavbám rodinných domov, vypracovanie zmlúv
o vecnom bremene – inţinierske siete, vstupy k RD, súhlasy na zriadenie
a uţívanie malých zdrojov znečistenia,
- príprava volieb prezidenta SR,
- účasť na školeniach – verejné obstarávanie, voľby, zasadnutie mikroregiónu,
- valné zhromaţdenie obecnej spoločnosti – Obecné lesy Babiná s.r.o.,
- príprava obecných fašiangových akcií,
- účasť na sneme regionálneho Zdruţenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina.
Marec 2019
- príprava podkladov pre započatie procesu „Jednoduchých pozemkových úprav“ v lokalite
nad ihriskom, zámeroch ktorých bude vytvorenie nových stavebných pozemkov,
- účasť na odbornom zamestnaní v Hontianskych Nemciach – poţiarna ochrana, DHZO,
- školenie vodičov referenčných vozidiel – všetci zamestnanci,
- voľby prezidenta SR – I. a II. kolo, obecné kultúrno-spoločenské akcie,
- doplnenie výzvy z Ministerstva ŢP SR – podaná ţiadosť o NFP – projekt Kompostovisko,
- príprava a podanie ţiadosti na detské ihrisko v materskej škole na Úrad vlády SR,
- príprava a podanie ţiadosti na obnovu obecného športového a kultúrneho centra na Ministerstvo financií SR,
- konanie vo veci výrubu drevín popri ceste I/66 v smere do Krupiny,
- nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu - trhovisko,
- účasť na výročnej členskej schôdzi DHZO Babiná,
- pracovné stretnutie s poslancami, 4. zasadnutie OZ, následné plnenie uznesení.

Obecný športový klub Babiná
Ako je uţ viac rokov zvykom, aj tento rok sa konal v našej obci stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce a Memoriál Matúša
Majerčíka. Je prekvapivé, ţe naša mládeţ stráca záujem nielen o stolný tenis, ale sme svedkami, ţe aj o šport ako taký. Je doba,
kedy mladí ľudia dajú prednosť počítačom a mobilom pred pohybom, ktorý je pre zdravie človeka najpotrebnejší. A nielen pre
zdravie, ale aj pre spoločenské aktivity a vzájomné spolunaţívanie. Na našom turnaji bola účasť dospelých veľmi dobrá, to by
malo byť príkladom pre mladých!
Výsledky: muţi

1.miesto
2.miesto
3.miesto

Dlhoš
Mozoľa
Pomoty ml.

chlapci

1.miesto
2.miesto
3.miesto

Baţík
Homola
Sepeši

dievčatá

1.miesto
2.miesto

Ţiliková
Homolová

Jesenná časť II. triedy vo futbale nezačala podľa našich predstáv. Z troch zápasov sme vyhrali len jeden. Avšak podstatné je, ţe
domáci hráči, ktorých je pribliţne sedem, sa podieľajú na tom, ţe futbal v Babinej sa hrá a verím, ţe sa bude pokračovať aj
v budúcich ročníkoch.
Peter Suchánek, predseda OŠK Babiná
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Rok 2018 bol v spoločnosti OL Babiná
rokom prelomovým, počas ktorého sa
realizovali úlohy Obecných lesov pod
vedením dvoch konateľov. Ing. Kolárčik František v polovici roka 2018 odišiel na starobný dôchodok a Ing. Zlevský Pavol v započatej práci pokračoval
a hospodárske úlohy k 31.12.2018
ukončil. Zároveň nového riaditeľa
ustanovil Okresný úrad Zvolen aj do
funkcií odborného lesného hospodára a poľovného hospodára.
Celková ťaţba aj so samovýrobou bola vykonaná vo výške 5
669 m3, z toho na zásoby bolo
vyťaţené 4 492 m3. Samovýroba bola vo výške 2 588 prm. Výška
ťaţby bola odevidovaná oproti ročným
ťaţbovým moţnostiam platného hospodárskeho plánu na 59%.
Zo zásob bolo predané 4 553m3 dreva, z toho vláknina činila aţ 2472 m3,
čo je 54,30% a guľatina činila 2081m3
to je 45,70%. Bolo to v dôsledku toho,
ţe sme počas roka vykonávali všetky
plánované prebierky a v rubných ťaţbách sa robili prevaţne presvetľovacie
ruby. Priemerné speňaţenie dreva
v roku 2018 dosiahla spoločnosť OL
Babiná vo výške 67,66 eur/m3, čo je o
3,68 eur/m3 viac ako v roku 2017, keď
bol podiel vlákniny o 18% vyšší.
Ťaţbovú činnosť vykonávali súkromní dodávatelia prác. V pestovnej

Správa konateľa spoločnosti
Obecné lesy Babiná s.r.o
o hospodárskych výsledkoch
za rok 2018
činnosti sme zamestnávali na dobu určitú dve pracovníčky, občianky Babinej. Niektoré práce, ako bolo oplocovanie kultúr, údrţba oplotkov , údrţba
odvozných ciest a priepustov, jarné zalesňovanie a zimné prikrmovanie zveri
sme
zabezpečili
v spolupráci
s obecným úradom prostredníctvom
aktivačných pracovníkov. Vyjadrené
technickými jednotkami sme v roku
2018 vykonali prvé aj opakované zalesnenie na ploche 0,52 ha, odevidovali sme 3,67 ha nového prirodzeného
zmladenia, vyţínanie kultúr na ploche
0,28 ha, výsek krov a prerezávky na
ploche 21,24 ha.
Pri obhospodarovaní poľovného revíru sme plánované úlohy splnili

i prekročili, a to jednak vo výške odstrelu, ako aj po ekonomickej stránke.
Bolo strelené 87 ks jelenej zveri, 100
ks danielej zveri, 33 ks diviakov, 8 ks
srnčej zveri vrátane evidovaných úhynov na št. ceste 1/66 a strhnutím vlkmi.
Pri plánovaní lovu pre sezónu
2018/2019 sme razantne lovom zasiahli do stavov raticovej zveri, snaţiac
sa zabezpečiť NKS zveri, a tak ochrániť
kultúry
pred
škodami
a vytvoriť podmienky pre obnovu
lesa vykonávanú podrastovým
hospodárskym spôsobom
V priebehu roka sme 2x ţiadali
okresný úrad o navýšenie odstrelu zveri, nakoľko sme potrebovali
z dôvodu škôd zverou hlavne na repke
zníţiť stavy.
Plánované trţby za poplatkový odstrel
ako aj za divinu sme prekročili. Na poplatkových odstreloch sme utŕţili
16 541.-eur, za divinu 17 175.- eur,
spolu boli trţby za poľovníctvo 33
768.-eur a náklady 11 061.-eur, pričom
náklady nezohľadňujú réţiu, pouţívanie našich i obecných dopravných
prostriedkov
na
zvoz
zveriny
a prikrmovanie.
Ing.Zlevský Pavol,
konateľ spoločnosti

Oslobodenie prišlo pred 74. rokmi ...
Komisia pre osvetu, kultúru a šport pripravila v nedeľu 10. marca 2019
o 14.hodine spomienkovú slávnosť k 74. výročiu oslobodenia našej obce. Pani
starostka Gregušová v slávnostnom príhovore priblížila prítomným občanom dejinné udalosti z obdobia II. svetovej vojny, ako sa o nich píše v obecnej kronike.
Naša obec bola oslobodená Červenou armádou 6. marca 1945.
Slávnostné popoludnie umocnilo vystúpenie DOS Gelo zo Sebechlieb. Ochotníci
predviedli svoje herecké umenie v divadelnej komédii „ Kuchárky z Ovseného“.
Dej komédie, ktorej autorom je Ján Kedro, sa odohráva v časoch socializmu, kde
sa chystá slávnostné otvorenie novej materskej školy. Pri tej príležitosti má predseda MNV plné ruky práce. Organizovanie osláv na dedine sa mu značne skomplikuje, keď sa do jeho úradu začne starať žena, a nie jedna.
Dôležité fakty z obecnej kroniky:
Ako sa približovala fronta, tak rástli nároky okupantských vojsk, ktoré ničili všetko na ústupe, čo nemohli zobrať. Rohatého statku vyhnali
z dediny naraz okolo 200 kusov. Chlapi do 50. rokov nastupovali denne do práce. Kopali zákopy, bunkery a prekážky a pred ústupom
Nemcov museli spiľovať stĺpy telefónneho a elektrického vedenia. V nedeľu 4. marca 1945 bol jeden z najžalostnejších dní, keď hľadali
Nemci chlapov po domoch a sústreďovali ich v miestnom potravnom družstve. Niektorých prepustili, niektorým sa podarilo ujsť cestou
a niektorí boli odtransportovaní do koncentračných táborov. V nemeckých táboroch bolo celkom 21 mužov z obce.
V noci z 5. – 6 marca vnikli ruské a rumunské vojská do obce. Niekoľko nemeckých vojakov, ktorí boli v obci a mali zničiť podmínované
mosty, padli do zajatia a mosty ostali neporušené. Celú noc sa prevádzal prísun vojsk od Krupiny, takže ráno bola obec definitívne obsadená Červenou armádou a oslobodená. Cez deň sa bojovalo o neveľkú, ale strategickú vyvýšeninu zvanú „Podmúr“, kde boli nemeckí vojaci zakopaní a pokúšali sa klásť odpor. Druhého dňa postupovala fronta smerom severným k Dobrej Nive.
Ani táto hrôza nevyžiadala si obetí na životoch domácich občanov. 7 ruských a 13 rumunských vojakov a dôstojníkov bolo pochovaných
v mieste. Príslušníci sovietskej armády boli pozdejšie prevezení z miestneho cintorína do spoločného cintorína Červenej armády vo Zvolene. 13 rumunských vojakov je však pochovaných v tunajšom cintoríne. Pri dobýjaní obce oslobodzovacími armádami dňa 4. marca zhorelo 6 domov a hospodárskych stavísk.
- verný odpis z kroniky -
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Naši najmenší...
Bábkové divadlo Slniečko
Do našej materskej školy dňa 9. januára zavítalo bábkové divadlo Slniečko s náučným predstavením k téme zdravá výţiva
s názvom „Abeceda zdravia“. Prostredníctvom rozhovoru dvoch
bábok Miška a Katky sa deti dozvedeli, aké je dôleţité jesť dostatok ovocia a zeleniny, cvičiť, aby sme boli zdraví. Oboznámili
sa s písmenkami abecedy pri určovaní zdravých potravín. Hra na
hudobných nástrojoch, spev a tanec vyčarili úsmev na tvárach
všetkých detí. S bábkovými kamarátmi a ujom bábkarom sa lúčili
veľkým potleskom.

Karneval
„Chystáme sa na karneval, bude zábava.
Do tanca uţ veselá nám hudba vyhráva.
Ja dnes budem princezničkou, a ty zasa kráľ.
Celý svet je zrazu krajší, keď je karneval!

Konečne prišiel deň 27. február, keď sa naša materská škola
premenila na krásnu rozprávkovú krajinu, v ktorej sa nám predstavili masky od výmyslu sveta. Príjemnú atmosféru dotvárala
pestrá výzdoba v triede.
Trieda oţila vravou a veselou hudbou. Bola to riadna zábava.
Masky súťaţili, hrali sa, spievali a tancovali. Pochutnali si na
sladkých šiškách, ktoré im pripravili tety kuchárky. Kaţdé dieťa
dostalo diplom a sladkú odmenu za peknú karnevalovú masku.
Karneval sme si uţili a tešíme sa naň opäť o rok.

Deň vody

Návšteva knižnice

Dňa 22. marca sme si pripomenuli
Svetový deň vody. Začali sme krátkou prednáškou o dôleţitosti vody
pre náš ţivot a o význame jej šetrenia. Príbehom o kvapke sa deti
oboznámili s významom a kolobehom vody na Zemi. O tom, kde všade v prírode sa nachádza, aké má
podoby, ale aj o nebezpečenstve jej
znečistenia človekom. Samozrejme,
ţe počas celého dňa sme v našej
škôlke pili len čistú vodu. Okrem toho si s vodou uţili veľa zábavy, experimentovali a robili rôzne pokusy.
Veríme, ţe tento zdravý nápoj nám
bude chutiť i naďalej a nebudú ho
ani doma nahrádzať sladenými sýtenými nápojmi.

„Kniha je náš dobrý priateľ, poteší nás, pobaví.
Hoc je malá, hoc je tenká, radosť veľkú nám spraví.
Preto deti pozor dajte, listy z knihy netrhajte.
Lebo čo sa naučíte, celý ţivot nestratíte“.

Pri príleţitosti Mesiaca knihy sme dňa 19.3.2019 navštívili obecnú kniţnicu. Vo dverách kniţnice nás srdečne privítala pani knihovníčka Janka Páleníková. Oboznámila
nás s pravidlami správania sa v kniţnici. Vysvetlila deťom postup pri poţičiavaní
kníh, správne zaobchádzanie s knihami a pozvala ich na návštevu kniţnice spolu s
rodičmi. Deti mali moţnosť poprezerať si knihy. V kniţnici sa im veľmi páčilo. Poţičali sme si rozprávkovú knihu, ktorú si spolu v škôlke čítame. Deti odchádzali z
kniţnice spokojné, obohatené o nové záţitky. Sľúbili, ţe kniţnicu navštívia aj s rodičmi.

Morena
„Vyniesli sme Morenu zo vsi, priniesli sme máj nový do vsi“.
Dňa 28. marca sa deti z našej materskej školy rozlúčili so zimou jedným z ľudových
zvykov – vynášaním Moreny. Aj takto sme dali zime najavo, ţe uţ chceme jar!
V sprievode básní sme niesli Morenu. Rozlúčili sme sa s ňou, zapálili a hodili do potoka, aby sme vyhnali zimu a veríme, ţe teplé lúče slniečka k nám uţ naozaj zavítajú a veľkonočné sviatky oslávime v slnečnom a teplom počasí.
Učiteľky MŠ
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Pozvánky
Poľovné zdruţenie BUČINA Babiná
v spolupráci s KOKŠ pri OZ Babiná pozýva občanov
na turistickú vychádzku

V piatok 10. mája 2019 o 19.00 hod. za šatňami
OŠK Babiná spoločne zapálime
„Vatru víťazstva“ ,

„Chotárom Babinej“

ktorou si pripomenieme 74. výročie skončenia
II. svetovej vojny.
Na menšom ohnisku si budete môcť opiecť
špekáčiky, slaninu a pod.
Srdečne Vás pozývame!

Kedy: 8.5.2019 / streda /
Zraz účastníkov: 8.00 hod. pri OcU
Trasa: Babiná - Pleso - Hrabová - U dvorcov –
Strmý vršok - Krásna dolinka - Babiná

Druhá májová nedeľa bude patriť iba našim
mamičkám, starým mamám a babkám.
V nedeľu 12.5. 2019 Vás všetky pozývame na
„Posedenie do kaviarne“
s programom pre Vás od Vašich detí, vnúčat a pravnúčat.
- sála kultúrneho domu o 14. hodine –
oslava DŇA MATIEK - tešíme sa na Vás.

Komisia pre osvetu, kultúru a šport v obci Babiná
Vás pozýva

4. ročník súťaže vo „Varení gulášu“
V sobotu 8. 6. 2019 od 10:00 hod.

Súťaţ sa bude konať na ihrisku v obci Babiná a akcia bude spojená spolu s MDD,
podmienky súťaţe na úradnej tabuli a na www.stránke obce Babiná.

Obecné lesy upútavka na prezentáciu
Pracovníci Obecných lesov Babiná, s.r.o. sa v septembri 2018 zúčastnili na odbornom lesníckom seminári
„Zachovajme dub a jedľu aj pre budúce generácie“, ktorý sa konal v Košickej Belej. Ing. Kolarčík František (bývalý konateľ) a Ing. Zlevský Pavol (bývalý lesník a súčasný konateľ ) vystúpili so svojím odborným príspevkom:
„Hospodárenie s dubom v podmienkach Obecných lesov Babiná, s.r.o.“
Prečítať si ho môţete na webovej stránke:
https://www.obecnelesybabina.sk/
a tieţ v zborníku príspevkov od strany 58 :
https://www.meleskosice.sk/files/2019-01-14-133317-2018-09-26-112047-ZBORN__K_PR__SPEVKOV__Semin__r_DUB_JED__A-ML_Ko__ice-09-2018-.pdf
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