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Klub slovenských turistov
TJ Slávia Technickej univerzity
vo
Zvolene
v spolupráci s obcou Babiná
a obcou Dobrá Niva zorganizoval 15. ročník turistického pochodu “Za prvou
kukučkou“, ktorý sa konal
v sobotu 27. apríla 2019.
Nestále chladné počasie sa
podpísalo pod nižšiu účasť
turistov, na túru sa vybrala
necelá 30-tka turistov. Babinčania tradične privítali
účastníkov pochodu pri slnečných hodinách v obecnom parku
s malým
občerstvením
a povolenkou na vstup do Babinského chotára. Po družnom rozhovore o všeličom, čo sa udialo za
posledný rok, nadšenci turistiky

a pobytu v prírode vyrazili do babinských lesov. Aj v tomto roku
rodina Jasenská pripravila pohostenie pre okoloidúcich „pocestných“ na svojej rodinnej farme na
Holom vrchu. Po krátkej pre-

Chotárom
Hovorí sa „studený máj, v stodole raj“
a v tomto roku sa pranostika potvrdzuje. To však nebráni naplánovaným aktivitám. Voľný pracovný deň 8. máj
2019, a najmä priaznivý slnečný deň,
využili nadšenci turistiky a záujemcovia
túžiaci spoznať okolie obce, v ktorej žijú, aby spoločne od budovy obecného
úradu vyrazili do chotára obce. Piateho ročníka obľúbenej akcie sa zúčastnilo 34 turistov. Prvou zastávkou bolo
Pleso, kde nám náš sprievodca Ing. Ján
Petro /člen PZ Bučina, poslanec
OZ/ pomenoval okolité lúky, kopce,
lokality. Z poľnej cesty sme odbočili na
pasienok a popri poľovníckom posede sme sa dostali na Hrabovú.
Babinské lesy sú bohaté na rôznu zver,
a aj nám sa podarilo zbadať medzi
stromami utekať cca 30 kusov jelenej
zveri.
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stávke smerovali kroky turistov až do Banského Studenca, kde si pochutili na
vynikajúcich
langošoch
a smäd uhasili pivom či nealkom. Tu sa cesty účastníkov pochodu rozišli. Časť
sa vybrala autobusom do
Banskej Štiavnice na prehliadku mesta a druhá časť
smerovala ďalej po turistickej značke do chotára Dobrej
Nivy. K turististom sa pripojili aj nadšenci horskej
cyklistiky.
Prekrásne momentky z jubilejného turistického
pochodu zachytila fotoaparátom
Priska Joščáková.
- JG -

Babinej

Lesnou zvážnicou za doprovodu štebotania lesných vtákov sme zamierili
k tajchu - umelej vodnej nádrži vo výstavbe U dvorcov ktorá bude slúžiť ako
zdroj vody pre lesnú zver a v čase lesného požiaru ako požiarna nádrž. Počas prestávky na Stromom vŕšku sme si opiekli slaninku, klobásu,
špekáčiky.

Cez Kolárovské, Suchým potokom
sme sa obrátili späť na sever
a pasienkami poza katolícky kostol Za
uličkou sme sa vrátili do centra obce. Nenáročnú 4-hodinovú vychádzku
zvládli aj najmenší účastníci. Veríme,
že budúci ročník priláka ďalších obyvateľov obce, aby spoznali krásne zákutia babinského chotára.
-JG-
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
5. zasadnutie OZ sa konalo 30. mája 2019 a schválilo:
- 5. úpravu rozpočtu obce, rozpočet obce zostal vyrovnaný vo výške 597.083,- €
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad,
- navýšenie schodku rozpočtu o skutočnú tvorbu fondu opráv vo výške 806,99 €,
celkový schodok tak predstavuje sumu 209 098,99 €,

- použitie zostatku finančných operácií v sume 209 098,99€ na vysporiadanie schodku bežného
a kapitálového rozpočtu upraveného o vysporiadanie fondu opráv v sume 806,99 €.
- prevod zostatku finančných operácií v sume 62 416,73 €, zisteného podľa ust.
§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. do rezervného fondu,
- prevod splátok dlhu za rok 2018 vo výške 2 819,70,- € do rezervného fondu,
- dodatok č. 12 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 27. 01. 2003,
- vyradenie majetku obce vo výške 2.112,27 € na základe zápisu vyraďovacej komisie zo dňa 28. 3. 2019,
- zámer predaja majetku obce č. 2/2019 – predaj časti z obecného pozemku – parc. CKN 582/2 / LV č. 405,
orná pôda, 212 m2/ o výmere cca 40 m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Východisková predajná cena 5,- €/m2.
Náklady na vypracovanie geometrického plánu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci.
- zámer predaja majetku obce č. 3/2019 – predaj časti z obecného pozemku – parc. EKN 1960/102 / LV č.
596, TTP, 9029 m2/ o výmere cca 880 m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Predajná cena 1,- €. Náklady na vypracovanie geometrického plánu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností budú znášať kupujúci.
- uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude predaj častí z pozemkov obce /CKN 3259/11,
3259/12 / na základe geometrického plánu manželom Beňovým do spoločného vlastníctva BSM, v podieli 1/1
k celku za kúpnu cenu 135,- €.
- osadenie závor v lokalitách Kolárovské, Sása križovatka, Štimogrunt, Grozau, Tŕpka, Závoz – sad a Pleso
OZ zamietlo žiadosť pani Mgr. Očenášovej o odkúpenie časti obecného pozemku z parcely
EKN č.1961//202 o výmere cca 540 m2

Spoločenská rubrika
Odišli z našich radov : 2
Oľga Pálková
Štefan Beňo
Moje rodisko Babiná:

Sebastián Vanga
Matúš Melich
Tamara Hybská

Prisťahovali sa : 0 obyvateľov
Odsťahovali sa : 8
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Z denníka starostky
Apríl 2019
príprava volieb do európskeho parlamentu,
tvorba Babinských novín,
kanalizácia , ČOV – výzvy nepripojeným domácnostiam, výmena membrán v reaktore ČOV,
zasadnutie ZO mikroregiónu Pliešovská kotlina,
jednoduché pozemkové úpravy – príprava 1. stretnutia vlastníkov pozemkov,
účasť na porade Spoločného obecného úradu vo Zvolene,
stavebné konania – stanoviská obce,
riešenie podania na PPA Bratislava – významnejšia zmena projektu – RVHI I. etapa.
Máj 2019
kontrolný deň na ČOV,
riešenie anonymného podania – skládky odpadu v katastri obce,
príprava a aktívna účasť na májových kultúrno-spoločenských podujatiach obce,
podanie žiadosti o platbu - projekt RVHI I. etapa,
podanie žiadosti o dotáciu na Úrad vlády SR –„Podpora športu v roku 2019“ – ihrisko pre najmenších
v areáli novej materskej školy,
príprava olympiády MR Pliešovská kotlina – 12. ročník - 31. 5.2019,
účasť na 30. sneme ZMOS-u v Bratislave,
pracovné stretnutie s poslancami OZ – príprava 5. zasadnutia OZ,
stavebná agenda - stavebné povolenia RD, kolaudácia, stanoviská obce k drobným stavbám.
Jún 2019
aktualizácia webového sídla obce,
spracovanie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie – drobná stavba ihrisko pre najmenších –
podanie žiadosti na stavebný úrad,
plnenie uznesení z 5. zasadnutia OZ - zámery predaja častí obecných pozemkov č. 2 a 3/2019,
vypracovanie kúpnej zmluvy a všetkých povinných príloh k podaniu zápisu na OÚ vo Zvolene,
Katastrálny odbor – uznesenie OZ,
príprava akcie MDD, guláš,
organizačné zabezpečenie stavebných úprav – rigóly v Hornej ulici, oprava schodov OcU,
verejné obstarávania - znalec JPÚ, projekt JPÚ, rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte obce Dolná
101, tričká obce ...

Oslava MDD pod olympijským ohňom
Ţiacka olympiáda mikroregiónu Pliešovská kotlina sa konala v piatok 31. mája 2019 – v tomto roku v areáli ZŠ s MŠ
v Pliešovciach. 12. ročník športového podujatia zorganizovali obce zdruţené v mikroregióne Pliešovská kotlina
v spolupráci so základnými školami. Olympiáda sa koná pri
príleţitosti MDD a je venovaná školopovinným deťom
z obcí mikroregiónu. Celý týţdeň pršalo, ale v deň olympiády nám počasie prialo. Ţiaci jednotlivých obcí
v sprievode starostov a starostiek obcí nastúpili na trávnik
pred tribúnou futbalového ihriska v úvode ceremoniálu. Na
slávnostnom otvorení olympijského dňa nechýbalo vztýčenie vlajok všetkých obcí, štafetový beh s olympijským
ohňom a zapálenie olympijského ohňa na hlavnej
ne, olympijská hymna a sľub športovcov a rozhodcov. Súťaţilo sa v atletických disciplínach: behy – krátke i dlhé
trate, hod kriketovou loptičkou, hod granátom, skok do diaľky. Z kolektívnych športov – volejbal, futbal,
vybíjaná. Florbal odohrali druţstvá zo základných škôl
Pliešovce - Dobrá Niva uţ v stredu 29.mája.
Celé dopoludnie sa takmer 200 detí presúvalo od jednej disciplíny k druhej, aby čo najlepšie reprezentovali svoju obec
a povzbudzovali svojich kamarátov k najlepším výkonom. Súťaţili v duchu fair play ako praví
olympionici. Kaţdý ročník olympiády je jedinečný. Spája najmladšiu
generáciu, motivuje ju k aktívnemu pohybu a súčasne utuţuje priateľstvá a dáva moţnosť vzniku nových.

Učitelia a starostovia obcí sú zodpovednými rozhodcami a olympijský deň – oslavu Medzinárodného dňa detí strávia s deťmi zo svojich obcí, ţiakmi základných škôl.
12.ročníka ţiackej olympiády sa z Babinej zúčastnilo 15 detí.
Pódiové miesta získali:
MLADŠI ŢIACI :
- skok do diaľky- chlapci :
2. miesto Šimon Hamaliar
- hod krik. loptičkou - dievčatá: 3. miesto Viktória Kršiaková
STARŠI ŢIACI :
- beh 60 m - chlapci :
2. miesto Radoslav Povalač
- beh 1000 m - chlapci :
3. miesto Jakub Pomoty
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Za všetko môţe pivo
Predminulé leto som bol v Krupine na
nákup. Nakúpil som a do odchodu autobusu na Babinú mi ostávalo 40 minút. Bola horúčava, čas som mal, tak
som si sadol na vychladené pivko na
Malom ringu. Ani som sa poriadne nenapil a objavil sa tam Jožko Fajčík –
Ďurica. A tak sa to začalo.

Cez zimu som si naštudoval všetky
dostupné materiály o krížoch na Slovensku z rôznych regiónov – kamenných aj drevených. Študoval som staré fotografie od Plicku, Socháňa – obrázky zo starej Detvy. A keďže Babiná
patrí etnograficky k Podpoľaniu, tak
sme sa rozhodli pre detviansky typ kríža.

Pozdravili sme sa „ahoj, ahoj, dlho
som ťa nevidel, ako žiješ?“ a tak... Po
chvíli sa ma spýtal: „Jano, poznáš tú
veľkú lipu oproti stredisku?“ „Poznám.“
„A vieš, že tam bol kedysi kríž?“ „No to
neviem,“ odpovedal som mu. „Bol.“ „A
ja by som bol rád, keby tam bol znova.
Čo si o tom myslíš?“ povedal Jožko.
„No, to je dobý nápad.“ „Vieš, ja by
som dal drevo ale nepoznám rezbára,
čo by nám to vysekal.“
Ja som mu odpovedal:,,však jeden sedí pred tebou!“ „A ty by si to spravil?“
„Áno“,odpovedal som mu a bolo to dohodnuté. „Vieš, ale ja idem na mesiac
do Ameriky, možno by som to na jeseň
ešte stihol. Tak dones ten klát, daj ho
na dvor a uvidíme.“ Potom sme sa už
len dohodli, aký má byť dlhý a aký
hrubý, aby ho mohol nachystať. Na jeseň som to už nestihol, lebo sa kazilo
počasie, boli už krátke dni a zima. Ten
hranol mal totiž 8 metrov, musel som
to robiť vonku, a to sa už nedalo.

Znovu som si preštudoval ornamentiku,
tvaroslovie,
architektúru
a farebnosť krížov na Podpoľaní. Urobil som predbežný návrh a stretol som
sa s Jožkom. Dohodli sme sa na výške
a šírke kríža a mohol som začať. A tak

v máji minulý rok som začal kríž vyrezávať. Osem chlapov malo čo robiť,
keď sme prekladali ten hranol
z podstienky na dvor na stolárske kozy. Potom som už len robil, robil celé
leto a koncom septembra bol kríž hotový. Dal som si namiešať farby – podľa tých voľakedy používaných a začal
som kríž maľovať. To tiež trvalo pár
dní. Ale aj keď priestor pod lipou bol
vyrúbaný a vyčistený, kríž sa nám pred
zimou osadiť nepodarilo. Toto leto už
stojí. Časom tam príde aj malá zvonička a hlavne lavička, aby si tam ľudia
v tieni tej starej krásnej lipy mohli posedieť, oddýchnuť si, pomodliť sa, porozmýšľať – čo kto bude chcieť.
Boli by sme radi spolu s Jožkom Fajčíkom - Ďuricom, keby sa ten kríž stal
krížom všetkých Babinčanov a ľudí, čo
prídu na Babinú, alebo ňou budú prechádzať. Nech im všetkým prinesie
pokoj a šťastie. Ak sa tak stane, budeme aj my šťastní. Ale jedno viem už
teraz a to, že tak tradičný a pekný kríž
v širokom okolí asi nemá nikto, tak
buďme naň hrdí a starajme sa o to
miesto.
Vysviacka kríža by mala byť 3. augusta 2019 o 15.00 hodine.
Ďakujem všetkým, čo nám pri tom pomáhali.
Ján Zachar

Obecný úrad informuje










V roku 2019 sme požiadali Úrad vlády SR o dotáciu na vybudovanie detského ihriska pre najmenších – predschválená dotácia
vo výške 8.000,- eur bude použitá na úpravu dvora materskej školy – osadenie hracích prvkov – hojdačky, kolotoč, kresliaca
tabuľa, lezecká sieť ... , spoluúčasť obce do 2.000,- eur ,
Banskobystrický samosprávny kraj poskytol obci finančnú dotáciu na zabezpečenie a priebeh slávnosti „Na gazdovskom dvore“ v roku 2019 vo výške 1400,- eur. ,
Na základe spracovanej žiadosti knihovníčkou obce získala obec dotáciu vo výške 2000,- eur z Fondu na podporu umenia
na projekt v obecnej knižnici - zriadenie kútika pre najmenších čitateľov, zakúpenie nových knižničných regálov, úprava podlahy, oprava elektroinštalácie
Úspešní sme boli aj na Ministerstve financií SR, kde sme v rámci dotácií na individuálne potreby obcí získali dotáciu vo výške
10674, -eur na rekonštrukciu obecného športového a kultúrneho centra - na úpravu podlahy a rekonštrukciu
elektroinštalácie celého objektu Dolná č. 101.
Na základe podanej žiadosti aj v tomto roku poskytla Dobrovoľná požiarna ochrana SR dotáciu vo výške 1400,- eur na
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov, opravy
a nákup dielov na hasičskú techniku.
Odberateľ použitých olejov spoločnosť LADISCO upozornil obec na nesprávne odovzdané oleje v plastových fľašiach. Do určeného kontajnera boli uložené aj tuky z pečenia, šťavy z prípravy mäsa, ktoré vo fľašiach začali kysnúť. V osobitnom kontajneri ZBIERAME iba použitý kuchynský olej z vyprážania, smaženia, ktorý nie je potrebné cediť (oddeľovať od
zvyškov strúhanky) v dobre uzatvorených plastových 1,5 alebo 2 litrových fľašiach.
Masť, tuky, šťavy z výpekov doporučujeme vyutierať papierovým obrúskom a odhodiť do kuka nádoby,

NEVYLIEVAŤ do obecnej kanalizácie !!!


Opakovane vyzývame domácnosti, aby v určený deň vývozu domového odpadu vykladali pred svoje rodinné domy iba plné
kuka nádoby, nie polovičné !!!
Obec zberovej spoločnosti platí poplatok za manipuláciu s každou kuka nádobou
a samozrejme aj za zlikvidované množstvo odpadu. Zvýšené náklady za likvidáciu odpadu sa následne budúci rok premietnu
do paušálneho poplatku každému občanovi.



Obecné zastupiteľstvo v spolupráci s PZ Bučina a Obecnými lesmi Babiná s.r.o. začalo riešiť množiace sa prípady neoprávneho vstupu do lesných porastov, prípady tvorby divokých skládok a tiež v záujme predchádania pytliactva v poľovnom revíri
a to osádzaním závor na prístupových poľných a lesných cestách. Užívatelia pozemkov v predmetných lokalitách nebudú
obmedzení vo svojich právach. Ťažba dreva – samovýroba bude usmernená pracovníkmi OL pri výdaji lístka – povolenky.
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Zo ţivota Cirkevného zboru ECAV Babiná
Cirkev je ţivý organizmus, v ktorom sa
stále niečo deje. Cieľom tohto príspevku
je informovať o významnejších aktivitách, ktoré sa uskutočnili v našom zbore
v uplynulom období. Prvá z nich bola
spätá s dvanástym májom. Okrem toho,
ţe to bola tretia nedeľa po Veľkej noci,
ktorá pozývala k zvučnému plesaniu a
oslave Pána Boha, pripomenuli sme si
zároveň Deň matiek a kresťanskej rodiny. Deti a konfirmandi pri tejto príleţitosti na sluţbách Boţích zarecitovali mamám, starým mamám či
krstným mamám básničky a zaspievali pieseň s názvom „Drahý Pane
Jeţiši“, v ktorej vyslovili nasledovnú prosbu: „V svojom náručí nás
maj, hojnosť poţehnania daj, Pánu
Bohu k radosti, rodičom k spokojnosti uč nás ţiť, to prosíme, keď sa
k Tebe modlíme.“ Na sluţbách Boţích zaznela tematická kázeň – v
nej sme podľa vybratých veršov z
viacerých kapitol biblickej Knihy
Rút poznávali úchvatný, Pánom Bohom
vedený ţivotný príbeh ţeny, matky,
svokry menom Noémi a jej nevesty Rút.
Kázeň vyústila ţelaním: „Kieţby sme v
našich rodinách, v našej cirkvi i v celej
našej spoločnosti mali čo najviac takých
bohabojných ţien – matiek.“
Na cirkevné slávnosti bohatý jún sme
začali hneď jeho druhý deň konfirmáciou. Tá je slávnostným prijatím pokrstených mladých ľudí medzi dospelých
členov cirkvi, na základe dvoch predpokladov: osobného vyznania viery a potvrdenia krstnej zmluvy. Konfirmovaní
boli traja naši mladí. Konfirmačný príhovor vychádzal zo 7. kapitoly Evanje-

lia podľa Matúša, 13.-14. verš. Ním boli
konfirmandi pozvaní, aby kráčali ţivotom s Pánom Jeţišom. Také konanie
zodpovedá obrazu kráčania úzkou cestou a vchádzania tesnou bránou, ktoré
vedú k večnému ţivotu. Ţivot bez Pána
Jeţiša, v hriechu, je ţivotom na širokej
ceste a vchádzaním priestrannou bránou,
ktoré vedú do zahynutia.

V nedeľu 9. júna a pondelok 10. júna
sme preţívali svätodušné sviatky. Na
rozdiel od Vianoc a Veľkej noci ide o
sviatky nepoznačené komerciou. Ako
vyplýva z ich názvu, sú zamerané na
oslavu zoslania Ducha Svätého a vzniku
kresťanskej cirkvi. O týţdeň neskôr bol
v cirkevnom kalendári sviatok Svätej
Trojice, pripomínajúci nám veľké tajomstvo viery: Boţiu trojjedinosť.
A napokon, v predposlednú júnovú nedeľu nás hlahol zvonov pozýval k slávnosti „Zlatej konfirmácie“. S desiatimi
našimi spoluveriacimi sme si pripomínali ich konfirmáciu spred vyše päťdesiatich rokov: 1966-1968. V kázni na
slová Písma svätého z Prvého listu apoš-

tola Jána, 4. kapitola, 16. verš, zaznelo
nielen jubilujúcim konfirmandom povzbudenie byť bohatými na lásku k Pánu Bohu, ktorý je láska. Boli to vzácne
chvíle spomienok a tieţ vďaky voči
nášmu nebeskému Otcovi za Jeho vedenie a ochranu v uplynulom polstoročí
ţivota „zlatých“ konfirmandov. S našimi ţiakmi sme zároveň ďakovali Pánu
Bohu za všetku pomoc pri príleţitosti
blíţiaceho sa konca školského roku
2018/19 a za poţehnanie náboţenskej výchovy.
To je stručné priblíţenie toho, čím
náš Cirkevný zbor po duchovnej
stránke v ostatnom čase ţil. Prostredníctvom toho boli kaţdému zúčastnenému dopriate nezabudnuteľné záţitky viery. Všetkým, čo sa na
tom akýmkoľvek spôsobom podieľali, patrí vrúcna vďaka. No predovšetkým trojjedinému Pánu Bohu,
„lebo Ním ţijeme, hýbeme sa a trváme“ /Skutky apoštolov 17. kapitola,
28.verš/.
Mgr. Roman Sarvaš,
ev.a.v. farár
Poďakovanie za finančnú dotáciu
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so
sídlom v Babinej ďakuje obci Babiná za
poskytnutie finančnej dotácie 500 EUR
na rok 2019 za účelom podporenia ţiadosti – realizácie opravy muriva rímsy
kostola zo strany od farského dvora na
Evanjelickom kostole v Babinej.

Máj, máj, máj zelený , pod oblôčkom sadený ....
Na známu ľudovú pieseň si spomenie kaţdý z nás. Stavanie mája
je stále tradíciou aj v našej obci. Členovia dobrovoľného hasičského zboru uţ v sobotu nachystali hlavný obecný máj, ktorý
mal takmer 23 metrov. 30. apríla 2019 podvečer v ľudovom dome vyzdobili dievčatá vrcholec mája a z čačiny vyrobili veniec. Tucet hasičov vynieslo máj do obecného parku, kde ho spolu
s ďalšími mládencami a chlapmi za pomoci rebríkov a lán vztýčili
ako novú dominantu centra obce.
V piatok 10. mája 2019 sme pálili vatru oslobodenia za šatňami
OŠK. Zúčastnení si mohli na menšom ohnisku opiecť slaninu,
špekáčiky .... Účasť bola v tomto roku menšia. Niektorých odradilo chladnejšie počasie a hokejoví fanúšikovia drţali palce našim
hokejistom na prebiehajúcich majstrovstvá sveta, ktoré sa konali
u nás na Slovensku.
Posledný májový deň bol uţ letným dňom. Večer dobrovoľní hasiči tradične s ručnou pílou a sekerou spustili obecný máj. Vypočítali si to presne, máj spadol medzi lavičky a slnečné hodiny.
- JG -
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Naši najmenší...
Výlet do múzea hračiek Modrý Kameň
Dňa 13.6.2019 sme navštívili
Múzeum bábkarských kultúr
a hračiek na hrade Modrý Kameň. Deti sprevádzali na výlete rodičia a pani učiteľky. Absolvovali sme prehliadku múzea, prostredníctvom ktorej deti mali možnosť sledovať vývoj hračiek od minulých storočí až po súčasnosť. Oboznámili sme sa s najstaršou
hračku nájdenou na našom území – hlinený vozík. Zaujala nás aj
expozícia divadelných bábok a rodinných divadiel, ktoré rozveseľovali deti v dávnych dobách pred príchodom televízie. Videli sme
rôzne marionety kočovných bábkarov, dozvedeli sme sa o ich
spôsobe ovládania. Pre deti bola najatraktívnejšia tmavá miestnosť s luminiscenčným divadlom. V tvorivých dielňach si deti
s pomocou učiteliek vyrobili svoje vlastné zvieratko z papiera.

Divadlo Slniečko
Dňa 15.mája zavítalo do našej materskej školy opäť bábkové divadlo „Slniečko“ s náučným predstavením o triedení odpadu
s názvom „Smeti patria do koša“. Deti sa prostredníctvom príbehu, ktorý im vyrozprávali bábky Hugo a Anička naučili správne
triediť odpad do farebne odlišných kontajnerov. Triedenie odpadu
si aj vyskúšali. Divadelné predstavenie bolo poučné a zábavné,
popretkávané množstvom piesní. Vďaka tomuto krásnemu divadelnému predstaveniu budeme vedieť odpadky správne triediť,
ale aj to, že odpadky patria do koša a nie do prírody.
Regionálna výchova
17. 5. nám do materskej školy v rámci týždňa „Slovensko – naša vlasť“, prišla pani
Jasenská s dcérou Monikou odprezentovať
ukážku ľudového odievania v minulosti,
ukázala deťom časti babinského kroja –
mužský a ženský, druhy krojov – pracovný, sviatočný, na bežné nosenie.
Deťom sa páčili výšivky na krojoch, ktoré
boli pre ne zaujímavé najmä svojou farebnosťou a vzorom. Oboznámili sa s názvami
časti oblečenia, ako je napríklad kápka,
oplecko, stánka, gaty, prusľak, kiňteš, vlnienka a iné. Veľmi sa im páčilo, že si niektoré časti kroja mohli aj vyskúšať.

Deň otcov
„Deň otcov je aj pre teba,otecko náš drahý,
básničkou ti prezradíme, že ťa máme radi“.
Tak ako minulý rok aj tento rok sme si
spomenuli na deň, kedy majú naši oteckovia sviatok. Pre našich oteckov sme zhotovili milý darček, ktorý im deti spolu so sladkým bozkom a slovami vďaky odovzdali.

Výlet na chatu Grozau
„Hurá, ide sa na výlet“!
Tento rok sa deti opäť tešili na tento deň. Spolu s našimi deťmi
sme sa vybrali na celodenný výlet na poľovnícku chatu Grozau. Výlet sa realizoval v spolupráci s PZ Bučina a Obecnými lesmi v rámci projektu „Malý ochranca prírody“. Deti trávili čas v lone prírody,
hrali sa na lúke rôzne loptové a iné hry. Staršie deti si vyskúšali
opekanie špekáčikov. Absolvovali sme krátku vychádzku do neďalekého lesa. Okolie nám ponúklo veľa možností na pozorovanie
krás prírody. Deti vnímali čaro lesa, počúvali spev vtáčikov, pozorovali stromy v lese, ich kôru, huby, lesné plody. Zahrali sa v lese
zábavné aktivity s environmentálnou tematikou, ktoré sme im pripravili. Pochutnali si na kuracom mäsku a paradajkovej polievke,
ktorú im pripravili tety kuchárky z našej školskej jedálne. Veľkým
zážitkom pre nich bola návšteva na farme u Jasenských na Holom
vrchu, ktorí nás srdečne privítali. Pani Jasenská ukazála deťom
zvieratká, ktoré chovajú na svojej farme a porozprávala nám, ako
sa o zvieratká starajú. Deti mali možnosť vidieť aj kravičku s teliatkom, husokačky, mačiatka, psíka, sliepočky. Pán Jasenský im ukázal ukážku, ako sa v nedávnej minulosti kosila tráva – ručne kosou.. Pripravili nám aj milé občerstvenie. Deťom sa u nich a na
chate veľmi páčilo, z výletu sa vrátili nadšené a plné nových zážitkov.

Štvrťročný informátor obce Babiná

Rozlúčka s predškolákmi
„Bolo nám tu dobre s vami,
otvárajú sa však školské brány.
Veľkej školy budete žiakmi,
nám všetkým ostanete kamarátmi“.
Ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo
inak. Nastal čas rozlúčky, ktorá sa konala v materskej
škole dňa 2. júla 2019. Tento rok sme sa rozlúčili s deviatimi predškolákmi. Bránu našej materskej školy opustili: Marek Ďurica, Matiáš Kupča, Daniel Vanga, Branislav Lukáč, Alica Bánovská, Karolína Povalačová, Lucia
Szabóová, Nela Mikulčíková, Noemi Ludrovanová
Školáci sa prezentovali básničkami, hrami, pesničkami, ktoré sa naučili na krúžku anglického jazyka, ktorými sa
rozlúčili aj so svojimi kamarátmi a užili si krásne slávnostné popoludnie. Budúci školáci dostali na pamiatku darčeky
do školskej výbavy. Pozvanie prijala aj pani starostka Jana Gregušová, ktorá školákom odovzdala na pamiatku rozprávkové knihy. Našim predškolákom prajeme vykročenie správnou nohou do základnej školy, veľa úspechov a
chuti do učenia. Zároveň všetkým deťom prajeme slnečné prázdniny, plné pekných zážitkov a dobrodružstiev. Touto cestou kolektív materskej školy ďakuje za spoluprácu v uplynulom školskom roku rodičom, pani starostke, Obecným lesom Babiná ako aj PZ Bučina - ĎAKUJEME.
učiteľky MŠ

Pozvanie do kaviarne
V nedeľu 12. mája 2019 prijali pozvanie komisie pre osvetu, kultúru a šport všetky mamy, staré i prastaré mamy „do
kaviarne“. Úvodné slovo patrilo Jaroslave
Suchánekovej s humornou, ale v podstate pravdivou úvahou ako bola
stvorená mama. Pozorný poslucháč sa aj usmial a občas
uznal pravdivosť slov. Nelka Melichová sprievodným slovom
uvádzala pestré pásmo detí z materskej školy pod názvom
„Rozprávky trochu inak“. Veselé pesničky, vtipné scénky
striedali tance, či krátke divadielko ocenené potleskom publika. Na záver škôlkári zarecitovali mamičkám peknú básničku
a obdarovali ich vlastnoručne vyrobeným darčekom. Program
vyčaril úsmev na tvári všetkým mamičkám a každá bola na
synčeka či dcérku patrične hrdá.

Slávnostný program venovaný mamám obohatili aj žiaci
z Centra voľného času Slávik zo ZŠ s MŠ J. S.Neresnického
z Dobrej Nivy s programom „Kytička pre mamičku“. Zaujímavé, netradične spracované pásmo zo života rodiny,
v hlavnej úlohe mama so všetkými povinnosťami, starosťami
a radosťami - v scénke, v básni, v divadielku , doplnené hrou
na husliach, modernými i spoločenskými tancami pozorného
diváka určite zaujalo.
V pomyselnej kaviarni sme ponúkali kávičku a zákusok. Pri
odchode každá mama, stará mama, žena prijala s úsmevom,
radosťou a našim poďakovaním za návštevu kvietok.

MDD a súťaţ vo varení gulášu
8.6.2019 sa v našej obci tak ako každý rok konala akcia MDD
a Súťaž vo varení gulášu. Deti, tak ako aj počasie opäť nesklamali.
Prvým bodom programu boli páni policajti, ktorí dali deťom možnosť
vyskúšať si, ako sa berú odtlačky prstov páchateľom a ukázali im aj,
ako pracuje psovod so psíkom. Pánov policajtov vystriedal ujo Jano,
ktorý ich pobavil hudbou, slovom a tancom. Super program si pre deti
pripravili naši obecní hasiči. Súťaže spojené s vodou boli v teple, ktoré panovalo veľkým osviežením. Nechýbali ani cukríky padajúce
z neba – z lietadla. No a nasledovala najväčšia radosť malých ale aj
väčších detí a to penová párty. Deti unavené zo slnka, vody, peny,
tanca a ostatného sa nakoniec osviežili bagetou a džúsom
a nechýbalo ani sladké prekvapenie.
IV. ročník súťaže vo varení gulášu prebiehal zároveň s MDD. Súťaže
sa zúčastnilo 7 družstiev. Vôňa gulášu sa niesla široko ďaleko. Porota pozostávajúca z 5 členov po štyroch hodinách varenia súťažné
vzorky vyhodnotila a usúdila, že:
na 1. mieste skončili Hladné krky-Kožehubovci, na 2. mieste bolo
družstvo Happy Heart-Vangovci a na 3. mieste skončili Filušovci.
Srdečne im gratulujeme a zároveň gratulujeme aj ostatným zúčastneným, a odkazujeme im, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
Však naša babinská súťaž vo varení gulášu je hlavne o tom, aby sme
sa stretli, porozprávali a zabavili. Ďakujem vám všetkým za účasť
a už teraz sa teším na rok 2020, keď sa s vami opäť stretnem na
spoločnej akcii MDD a Súťaž vo varení gulášu.
člen komisie pre osvetu, kultúru a šport
Júlia Beňová
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Jednoduché pozemkové úpravy - lokalita Hoštet
Obecné zastupiteľstvo obce Babiná v zmysle Územného plánu obce - dodatku č. 4
požiadalo OU Zvolen, pozemkový a lesný odbor o povolenie pozemkových úprav formou Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Babiná – v lokalite Hoštet nad futbalovým ihriskom. V predmetnej lokalite po ukončení
JPÚ budú vytvorené pozemky pre výstavbu 37 nových rodinných domov. Prepojí Plánkovu ulicu
s Hornou ulicou pri evanjelickom cintoríne.
Dňa 24. 4. 2019 sa konalo v sále KD spoločné stretnutie vlastníkov pozemkov v lokalite Hoštet, kde boli prítomným podané informácie o zámere vykonať JPÚ a za účelom zistenia ich záujmu, resp. nezáujmu
o vykonanie JPÚ. Každý vlastník obdržal s pozvánkou aj anketový lístok, kde mohol vyjadriť svoj súhlas / nesúhlas. V prípade, že s vykonaním JPÚ budú súhlasiť vlastníci pozemkov viac ako 51% výmery obvodu JPÚ,
OU PaL odbor povolí rozhodnutím JPÚ. K dnešnému dňu máme súhlasné stanovisko vlastníkov za
66%-nú výmeru obvodu. V uplynulým mesiacoch prebiehalo výberové konanie na výber znalca – ohodnotenie pozemkov v obvode JPÚ, výber geodetickej kancelárie, ktorá spracuje projekt JPÚ – Hoštet, Babiná.
V súčasnosti majú pozemky centovú hodnotu. Po ukončení projektu JPÚ sa cena pozemku zvýši a stanú sa
tzv. stavebnými pozemkami ( vyššia cena s infraštruktúrou, nižšia cena bez , t.zn.
od 15,- do 22,- eur/m2 - dnešné ceny)
Nasledovať bude zvolanie účastníkov JPÚ na ustanovujúce zhromaždenie (september 2019), ktoré si vytvorí
Združenie účastníkov JPÚ – Hoštet, Babiná.
Združenie si zvolí predstavenstvo, schváli stanovy, dohodne konkrétne podmienky pri tvorbe projektu JPÚ,
jeho pripomienkovaní, financovanie.
Hlavným cieľom obce realizáciou JPÚ je vytvoriť nové možnosti pre individuálnu bytovú výstavbu, nakoľko záujem stavať v našej obci je stále veľký. JPÚ-ami vytvoríme z vyčleneného územia konkrétne pozemky pre IBV, pozemky pre prístupovú miestnu komunikáciu, chodník, verejnú kanalizáciu, vodovod, plynovod a umiestnenie verejného osvetlenia. Prví stavebníci budú môcť vykopať základ pre vysnívaný rodinný
dom cca o 5 rokov, a to iba v prípade, že konečnú verziu rozdelenia pozemkov – návrh nových parciel odsúhlasia vlastníci až 75 % výmery pozemkov v obvode JPÚ a obec dokáže vytvoriť finančné zdroje na
potrebnú infraštruktúru, bez ktorej nebude môcť byť vydané stavebníkovi stavebné povolenie.
Projekt JPU - ukončenie cca o 2 roky.
Výstavba infraštruktúry – až po kolaudáciu - cca ďalšie 3 roky ( aj po etapách).
V predmetnej lokalite bude potrebné pripraviť projektové dokumentácie pre výstavbu infraštruktúry
a následne ju aj zrealizovať, čo si vyžiada nasledovné náklady:
a/ komunikácia cca 650 m cca 1000,-€/m ..........................650 000,- €
b/ chodník š-1,5m - 650 m cca 100,-€/m ............................ 65.000,- €
c/ grav. kanalizácia –cca 500 m á 260,-/m ......................... 130.000,- €
+ prečerp.stanica + dobudovanie tlakovej vetvy (odhad)...80.000,- €
d) vodovod 650 m á 120,- €/m ........................................... 78.000,- €
e) projektové dokumentácie .................................................. 20.000,- €
f) verejné osvetlenie min. 15 stožiarov vrátane práce .........20.000,- €
+ NTL rozvody plynu ............ SPP ?
+ NN elektrické vedenie .......... SSE ?
Ide o vyčíslenie odhadovaných nákladov so súčasnými cenami, v období realizácie budú ceny vyššie a obec
musí na ne pamätať, musí si stanoviť priority vo viacročnom plánovaní. Možnosťou by bolo realizovanie výstavby po častiach a zvážiť financovanie aj s pomocou výhodného úveru z banky.
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