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Úvodník – Stále aktuálna téma
Ţivotné prostredie okolo nás si vytvárame všetci spoločne. Sme ľudia, mali
by sme sa správať ako ĽUDIA.
V našej obci dnes funguje zber odpadov na veľmi dobrej úrovni, preto by
uţ nemalo dochádzať k tvorbe skládok
odpadu mimo vyhradených miest. Medzi nami sú však stále i „neľudia“,
ktorí si odpad vozia svojvoľne kam
chcú. Obci tým narastajú náklady na

likvidáciu odpadu, čo ide z našich spoločných finančných prostriedkov,
z obecnej kasy. Obec prostredníctvom
dodávateľskej firmy musí však čiernu
skládku zlikvidovať skôr, neţ zavítajú
do obce členovia ochranárskeho zdruţenia a nahlásia ju na Obvodný úrad
ţivotného prostredia. V tomto prípade
sa však uţ nevyhneme pokute, za ktorú by mohla obec zorganizovať rôzne

aktivity prospešné všetkým občanom.Práve teraz, v letných mesiacoch
si vykonávate stavebné úpravy, prevádzate udrţiavacie práce na svojich rodinných domoch a na priľahlých pozemkoch. Apelujem týmto na Vás, aby
v prípade, ţe v domácnosti vznikne
odpad, ktorý neviete ako likvidovať,
zájdite na obecný úrad, usmerníme
Vás a poradíme Vám.
starostka obce
Jana Gregušová

Moţno ho vyhadzujú ľudia priamo
z prechádzajúcich automobilov, ale
môţu to byť aj naši občania.
Priamo v obci sa našlo menej odpadu,
väčšinou išlo o papieriky, drobné plasty, ohorky z cigariet a pod.
Celkovo sa vyzbieralo cca 45 vriec odpadu, ktorý sa v priebehu týţdňa zváţal
do obce a po dočistení nezamestnanými na aktivačných prácach sa naplnili
takmer dva veľkoobjemové kontajnery.
Na záver chcem poţiadať občanov obce, aby sa nezbavovali odpadu takýmto
spôsobom a chránili si svoje okolie aj
prírodu. V našej obci sa pravidelne
zbierajú všetky druhy odpadov, či uţ

komunálny, separovaný a nebezpečný
odpad, teda nikto nie je nútený vytvárať takéto „divoké“ skládky.
Všetci musíme za likvidáciu odpadu
platiť, tak to teda aj patrične vyuţívajme.

Čistenie chotára

Dňa 9. apríla 2011 sa konala ďalšia
plánovaná akcia organizovaná pod záštitou komisie pre osvetu – Zber odpadu v intraviláne a extraviláne obce
v rámci celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko“. Celkovo sa akcie
zúčastnilo 22 účastníkov rôznych vekových kategórií. Odpad sa zbieral
v jednotlivých uliciach obce, a taktieţ
aj mimo obce. Je aţ neuveriteľné, čo
všetko dokáţu ľudia vyhodiť do voľnej
prírody – súčiastky a interiéry z áut ,
pneumatiky, ohlodané kostry zvierat,
hrnce, sklo, stavebný odpad a pod.
Tento odpad sa nachádzal na starej ceste smerom do Krupiny a do Zvolena.

Úplne na záver chcem všetkým zúčastneným poďakovať za ochotu pomôcť
pri čistení obce.
Zároveň dúfam, ţe takýchto akcií bude
potrebných z roka na rok menej.

Ing. Daniela Lietavová
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Z denníka starostky
Apríl 2011
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

oprava rovnej strechy na dome smútku
kolaudácia rodinného domu Očenášovi
„Vyčistime si chotár“ - zber odpadu v chotári
Veľkonočné vajíčko – akcia pre deti v zasadačke OcU
revízie kotolní, kontrola hasiacich prístrojov v obecných budovách
pracovné rokovanie OZ, 5. zasadnutie OZ
ukončenie priameho predaja RD č.s.162 – uzatvorenie zmluvy
príprava - školenie gestorov ku sčítaniu obyvateľstva
podanie spoločnej ţiadosti na posilnenie elektr. siete v Plánkovej ul.
stavanie mája, turistický pochod Za prvou kukučkou, sprístupnenie
novej turistickej mapy pred budovou OcÚ

Potravinová pomoc

Máj 2011

Európsky poľnohospodársky a záručný
fond financuje v 20 členských krajinách
EÚ program potravinovej pomoci pre
nasledovný okruh osôb (aktuálne pre
našu obec):

o
o
o
o
o
o
o
o

- deti v náhradnej rodinnej starostlivosti,
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi
dávky v hmotnej núdzi a príspevku
k dávke,
- osoby na hranici ţivotného minima,
- poberatelia dôchodku do výšky 305,- €
mesačne (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku).
Prostredníctvom charitatívnych organizácií (zatiaľ sú iba dve ) bude oprávneným občanom bezplatne poskytnutých
20 kg hlad. múky a 20 kg bezvaječných
cestovín. Občan sa musí pri odbere preukázať potvrdením / rozhodnutím úradu
o poberaní dávky, atď. Doporučujem
občanom, aby si v prípade záujmu,
potrebné potvrdenie vybavili čo najskôr.

spustenie tlakovej kanalizácie – stretnutie s občanmi
Deň matiek – akadémia
porada Spoločný obecný úrad Zvolen
pracovné rokovanie OZ, 6. zasadnutie OZ
účasť na XXI. sneme ZMOS v Bratislave
ţiacka olympiáda Mikroregiónu Pliešovská kotlina v Dobrej Nive
rúcanie obecného mája
rozšírenie verejného osvetlenia na Grnobíze – cesta k ČOV

Jún 2011
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

nový priepust na konci Plánkovej ulice – začatie prác
ukončenie sčítania, odovzdanie sčítacích formulárov
odborná príprava starostov - školenie Obv.úradu Zvolen, odbor CO
tlaková kanalizácia - pomoc domácnostiam pri spúšťaní kanalizácie
terénne úpravy, vyčistenie rigolu pri ev. cintoríne za rod. domami
odvodňovací systém lokalita Grnobíz
pracovné rokovanie obecného zastupiteľstva a finančnej komisie
zasadnutie komisie pre osvetu, kultúru a šport, príprava futbalového
turnaja
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva
účasť na narodeninovej oslave, 50 rokov vzniku Základnej školy
s materskou školou v Dobrej Nive

ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV za rok 2010:
Prihlásení na trvalý pobyt

Podľa harmonogramu rozvozu je okres
Zvolen v pláne aţ v 9.- 11. mesiaci tohto roku, ale obec si môţe túto potravinovú pomoc zabezpečiť sama aj skôr
(najbliţší sklad v Hontian. Nemciach).

55 osôb

Prihlásení na prechodný pobyt

7 osôb

Odhlásení z trvalého pobytu

9 osôb

Počet narodených

1 osoba

Bliţšie informácie podáme občanom na

Počet zomrelých

9 osôb

obecnom úrade.

Uzatvorené sobáše

1

Jana Gregušová

Počet obyv. k 31.12.2010 bez cudzincov

498
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva ....

Spoločenská rubrika

3. zasadnutie – 27. 1. 2011
- -vytvorenie komisií pri OZ – stavebná, finančná, pre osvetu, kultúru
a šport
- voľba zástupcu OZ v rade školy pri MŠ Babiná – p. Suchánek Peter
4. zasadnutie - 17. 3. 2011
- vyhodnotenie inventarizácie majetku obce k 31.12.2010
- odkúpenie pozemku od p. Maliniaka s manţelkou zo Zvolena vysporiadanie dvora Obecných lesov s.r.o. Babiná – kúpna zmluva,
- správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za rok 2010
5. zasadnutie OZ - 11. 4. 2011
- vyhlásenie priameho predaja pozemkov č. 02/2011 na stavebné účely,
- schválenie 2. úpravy rozpočtu obce na rok 2011

Moje rodisko Babiná:
Martin Kolibík
Nina Pšenicová
Patrik Povalač

6. zasadnutie OZ – 24. 5. 2011
- predaj časti obecných pozemkov - vysporiadanie dvora pri RD č. 155
- 3. úprava rozpočtu obce,
- zvýšenie stravnej jednotky v školskej jedálni na 1,80 € /obed / deň
7. zasadnutie OZ – 27. 6. 2011
prerokované a schválené:
- výročná správa obce Babiná za rok 2010, audit hospodárenia obce za rok
2010, 4. úprava rozpočtu v r. 2011, záverečný účet obce za rok 2010,
monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu obce k 31. 12.
2010,
- uzatvorenie zmluvy o spolupráci so spoločnosťami SUN4ENERGY
ZVB s.r.o. a SUN4ENERGY ZVC s.r.o., Bratislava s účinnosťou od
28. 6. 2011,
- odpísanie pohľadávok voči úpadcovi PD Dobrá Niva „v konkurze“ vo
výške 7.543,15 €,
- predĺţenie úverovej zmluvy Dexia Komunál eurofondy úver č. č.
49/028/10 na prefinancovanie projektu obnovy obecného parku do 30.
11. 2011,
miestny poplatok za zapoţičanie obecnej miešačky vo výške 5,- €
za 1. deň zapoţičania vrátane prepravy a 2,- eurá za druhý a kaţdý
ďalší deň zapoţičania.

Na spoločnú cestu ţivotom vykročili :
Peter Šišmiš a Barbora rod. Šáková
Vladimír Vanga a Michaela rod. Strohnerová
Odišli z našich radov :
Mária Ondrušová
Anna Krkošová
Irena Majerčíková
Magdaléna Melichová
Mária Páleníková
Zuzana Ratkovská
Prisťahovalo sa : 7 obyvateľov
Odsťahovalo sa : 5 obyvateľov

Demografia obyvateľov obce Babiná k 30.6.2011
Muţi

Ţeny

Spolu

do 6 rokov

22

12

34

od 7 do 15 rokov

22

27

49

od 16 do 18 rokov

5

15

20

od 19 do 60 rokov

153

136

289

nad 60 rokov

47

64

111

Spolu

249

254

503

nad 60 rokov
od 19 do 60 r.
od 16 do 18 r.
od 7 do 15 r.
ženy
do 6 rokov

muži
0

50

100

150

200
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Medzinárodný deň detí
Deň detí patrí k najkrajším sviatkom v roku, lebo patrí našim najmenším. Nakoľko sa nám
podarilo „objednať si“ krásne slnečné počasie,
mohli sme uskutočniť všetky vopred pripravené
súťaţné disciplíny. Súťaţe prebiehali v dvoch
etapách. V prvej boli štyri disciplíny a v druhej
tieţ. Zasúťaţiť si mohli väčšie aj menšie deti.
Deti zaujali napr. prekáţkové dráhy, hod loptičkou, pohyblivý chodník a iné. Vďaka sponzorom potešilo srdcia detí aj lietadlo,ktoré im zhadzovalo cukríky. Občerstvenie mali deti zabezpečené od sponzorov (nápoje) a sladké pečené
buchtičky od našich šikovných ţien (p. A. Beňová, p. Caková, p. Gregušová, p. Slančíková).
Sponzori: Občianske zdruţenie Légia, Štefan Páleník -Plánková 46,
Slavomír Beňo, Ivana Caková, rodina Gregušová, Jiří Chrvala

Júlia Beňová
Ivana Caková

Naši najmenší
V mesiaci apríl sme sa zapojili do projektu „Vetíčko“, ktorý vďaka svojmu zloţeniu môţe napomôcť
zdravému rastu a vývoju detí
v predškolskom veku.
1.jún patrí kaţdoročne všetkým deťom. Aaj tento
rok sa v našej MŠ konali oslavy Medzinárodného dňa detí. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie: opekanie špekáčikov, turistická vychádzka,
hľadanie pokladu, súťaţivé hry na ihrisku
a kreslenie na dlaţdice v areáli MŠ. Za súťaţivosť a vytrvalosť boli odmenené všetky deti cukríkmi a medailami. Všade vládla veselá nálada
a kaţdý si odniesol veľa pekných záţitkov.
V rámci plnenia úloh projektu „Malý prírodovedec“ si deti rozvíjajú svoje poznatky pri triedení
a zbieraní odpadu a pozorovaní chrobáčikov cez
lupu.
pg. zamestnankyne MŠ Babiná

Deň matiek
Druhú májovú nedeľu vzdával hold ţenám,
matkám celý svet. Naša obec nebola výnimkou.
Príjemnú atmosféru všetkým prítomným sa snaţila vytvoriť komisia pre osvetu, kultúru a šport
ponúkaným programom, kde nechýbal slávnostný príhovor poslanca obecného zastupiteľstva
Ing. Ivana Caku a programu v štýle pozdravu
najmladších, zumby, divadielka temperamentného vystúpenia rómskeho folklórneho súboru
Románo jilo /rómske srdce/ z Krupiny. Príjemným doplnením nedeľného slávnostného popoludnia bola ponuka malého občerstvenia
s darčekom.
Anna Puškárová
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Za prvou kukučkou
Prebúdzajúca jarná príroda láka na pešiu turistiku. Turistický oddiel Technickej univerzity vo
Zvolene v spolupráci s obcami Babiná a Dobrá
Niva uţ niekoľko rokov spoločne absolvujú turistický pochod Za prvou kukučkou. Východisková
obec sa i v tomto roku stala obec Babiná. Viac
ako 50 turistov sa stretlo pred obecným úradom,
aby sa zúčastnili slávnostného odhalenia novej
mapy Štiavnických vrchov, ktorá je „metodikou“
turistického pochodu Babiná – Banský Studenec
– Dobrá Niva. Aj tohtoročnému turistickému pochodu prialo nielen počasie, ale aj dobrá nálada
v partii.
Anna Puškárová

Veľkonočné vajíčko
16.4.2011 sme opäť preţili s deťmi z našej obce
krásne popoludnie. Keďţe sa blíţila Veľká noc, tak
aj naše podujatie malo pomenovanie s týmto súvisiace. Začiatok akcie „Veľkonočné vajíčko“ bol
o 16.00 hod. Na začiatku sa síce zdalo, ţe záujem
detí bude malý, ale deti postupne poprichádzali. Po
úvodnom slove a prečítaní veľkonočných vinšovačiek sa deti pustili do zdobenia vajíčok. Omotávali
ich vlnou, kreslili na ne, tvorili z nich postavičky.
Ukázali sme si aj iné techniky zdobenia. Tvorenie
vajíčok z iného materiálu a pomocnú ruku nám podala p. Straková. Deti nás opäť prekvapili svojou
predstavivosťou a tvorivosťou. Práca s papierom,
lepidlom a ceruzkami ich tieţ zaujala. Občerstvenie
bolo sladučké (čerstvé medovníčky a čokoládové
perníčky), ale aj zdravé (jabĺčka). Myslím si, ţe deťom sa táto akcia veľmi páčila, o čom svedčili ich
usmiate tváre. Svoje výtvory si deti s radosťou odniesli domov a bolo vidieť, ţe sa tešia, ako sa pochvália s tým, čo vytvorili. Túto akciu pre deti zorganizovala Júlia Beňová za pomoci našej pani starostky Janky Gregušovej.

Záujem o takéto akcie zo strany detí ešte stále je, o čom svedčí aj fakt, ţe uţ teraz sa pýtali, či sa v zime opäť budú zdobiť medovníčky.

Dvadsaťdvametrový obecný máj
K tradičným zvykom našich predkov v posledný
aprílový večer patrilo stavanie májov. Mládenci
stavali máje dievčatám, ako prejav ich náklonnosti, pred ich domami. V kaţdej obci vyrástol
do rána i hlavný obecný máj.
V našej obci sa snaţíme dodrţiavať tradície a
v tomto roku si stavanie mája zobrali pod patronát členovia hasičského zboru pod vedením
Štefana Melicha.
Spoločnými silami s mládencami a muţmi,
s pomocou rebríkov a lán, osadili v obnovenom
obecnom parku 22-metrový máj, ktorý sa stal
dominantou obce počas celého mesiaca máj.

Jana Gregušová

Júlia Beňová
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Záverečný účet obce Babiná za rok 2010

Po skončení rozpočtového roka obec v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov - § 16 - údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce (ďalej ZUO).

Schválený rozpočet
Beţné príjmy:
Beţné výdavky:
Hospodárenie – beţný rozpočet:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Hospodárenie – kapitálový rozpočet:

Upravený rozpočet

245.188,186.576,58.612,-

255.107,203.063,52.044,-

230.065,01
167.045,54
63.019,47

61.406,146.888,- 85.485,-

200.625,361.526,- 160.901,-

157.596,74
342.059,54
- 184.462,80

Výsledok rozpočtového hospodárenia – schodok:
Príjmové finan. operácie:
Výdavkové finan. operácie:
Hospodárenie – finančné operácie:

Rekapitulácia:
Príjmy spolu:
Výdavky spolu:
Celkový výsledok rozpočtového
hospodárenia vrátane FO

Plnenie

- 121.443,33
42.387,15.514,26.873,-

201.036,77.562,123.474,-

199.389,47
75.736,73
123.652,74

348.978,348.978,-

657.368,642.151,-

587.051,22
587.841,81

15.217,-

2.209,41

0

Vysvetlenie k výsledku hospodárenia za hlavnú činnosť organizácie :
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 184.462,80 € je krytý :
1./ zostatkom finančných operácií vo výške 123.652,74 €, ktorý pozostáva z rozdielu:
1.1. príjmových finančných operácií : 199.389,47 €
1.2. výdavkových finančných operácií : 75.736,73 €
2./ z prebytku beţného rozpočtu vo výške 60.810,06 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 – schodok : ......... 121.443,33 €
vznikol zvýšenými výdavkami kapitálového rozpočtu predovšetkým na: dokončenie nájomných bytov, rekonštrukciu verejného
priestranstva v obci (park), vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu DSS.

Z vyššie uvedenej analýzy rozpočtu vyplýva :
- výsledok rozpočtového hospodárenia obce je schodok .........
- finančné operácie

– 121.443,33 €
+ 123.652,74 €

Presun do rezervného fondu ..................................................
2.209,41 €
(prebytok beţného rozpočtu, ktorý nebol pouţitý na kapitálové výdavky 63.019,47 – 60.810,06 €)

Ing. Daniela Lietavová
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Výsledky zápasov OŠK Babiná – jar 2011
Babiná – H. Nemce:
Turová – Babiná
H. Tesáre – Babiná
Babiná – Ţ.Breznica
ŠKP Detva- Babiná
Babiná – Dudince
V.Pstruša – Babiná
Babiná – Sielnica
Babiná – Pliešovce B
Senohrad – Babiná
Babiná – D.Huta
H.Moravce – Babiná

2:2 ( Sudinák 2)
2:0
1:1 ( Melicherčík)
3:1 ( Betík 2, Sudinák,)
1:2 ( Sudinák, Dančo)
7:0 ( Dančo 3, Sudimák 2, Betík, Sopko)
1:2 ( Betík, Sudimák)
1:0 ( Dančo)
2:0 ( Bosák, Melicherčík)
1:8 ( Dančo 5, Sudimák 2, Bosák,
3:3 ( Sudimák 2, Betík)
5:4 ( Sudimák 2, Sirota, Dančo)

Výborná sezóna celého muţstva.
V jarnej časti z 12 zápasov sme dosiahli 7x výhru, 3 x
remízu a 2x prehru.
Spolu s jesennou časťou 2010, kde sme vyhrali 7 x
a prehrali 5 x ,
sme celkovo obsadili pekné 4. miesto.
Touto cestou chcem poďakovať za spoluprácu:
p. Pšenicovej za pranie dresov
p. Pálkovi, p. Pšenicovi ml. a p. Beňovi za
pomoc pri príprave ihriska a všetkým tým,
ktorí nemalou mierou prispeli k takémuto výsledku nášho muţstva.
Peter Suchánek
predseda OŠK

Dobrovoľný hasičský zbor
Na výročnej členskej schôdzi DHZ,
ktorá sa konala 3. apríla v Obecnom kultúrnom centre, bolo prítomných 16 členov. Spoločne sme zhodnotili činnosť
DHZ za rok 2010 a naplánovali si aktivity na rok 2011.
Jednou z prvých naplánovaných aktivít
bolo postavenie mája v strede obce.
Smrek sme vybrali, spílili, očistili
a s obecným pracovníkom priviezli do
obce, kde bol následne vyzdobený
a spoločnými silami postavený. Taktieţ
sme ho na konci mesiaca spustili.

V pláne na rok 2011 bola aj príprava
techniky a druţstiev na previerku pripravenosti, ktorá sa konala 21. 5. 2011
v obci Slatinské Lazy. Tu sme sa umiestnili z 20 druţstiev na 13. mieste. Výsledok je oproti minulému roku mierne
horší ,čo nás neteší, ale podpísala sa pod
to nie úplne vydarená štafeta, ktorá sa
oproti poţiarnemu útoku nedá zopakovať.

li potrebné kroky a po odsúhlasení OZ
môţeme konštatovať, ţe v roku 2012 sa
súťaţ DHZ bude konať v Babinej. Pevne
verím, ţe spoločnými silami vytvoríme
dobré podmienky na obecnom ihrisku
pre súťaţiacich z cca pätnástich obcí
z okresov Zvolen a Detva.

V diskusii padol návrh zorganizovať
previerku pripravenosti v roku 2012
v našej obci. Následne nato sme vykona-

Štefan Melich
veliteľ DHZ

Stavebná komisia
Pri obecnom zastupiteľstve pracuje okrem finančnej komisie a komisie pre osvetu, kultúru a šport aj stavebná komisia, ktorej
členmi sú : Vladimír Pšenica –predseda, Ing. Bruno Strak, Štefan Greguš, Ján Petro, Peter Suchánek, Jaroslav Meľaga.
Podľa schváleného rozpočtu na rok 2011 boli vo výdavkovej časti naplánované nasledovné investičné a neinvestičné akcie :
- oprava archívu, údrţba nájomných bytov (beţné opravy), údrţba športového centra
(zábradlie, oprava podsteny, osadenie odkvapových ţľabov), údrţba kultúrnej pamiatky (obnova pece, drobné opravy, maľba),
údrţba budovy MŠ (drobné opravy), rozšírenie verejného osvetlenia (cesta k ČOV ), plynofikácia (zdruţená budova č 102).
V prvom polroku sa konalo jedno zasadnutie stavebnej komisie, na základe vykonanej obhliadky po obci boli stanovené ďalšie
stavebné úpravy :
1./ Kultúrny dom - strecha nad javiskom, snehové zábrany, oprava schodov, obvod. múru
2./ NB 102 - sokel, opravy podláh v dolnom byte
3./ Priepust Plánkova ul. oproti domom č. 144, 147 + prečistenie rigolu nad Ing. Cakom
4./ Dom smútku - zatekanie strechy, oprava stropu,
5./ Popri osvetlení v Rybničnej ulici dobudovať bezdrôtový rozhlas
Na zasadnutiach stavebnej komisie sa pravidelne zúčastňuje aj starostka obce .
Ing. Daniela Lietavová
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Pozvánky
Obec Babiná a OŠK Babiná
Horná č. 97, 962 61 Babiná
a
Zdruţenie obcí mikroregiónu
Pliešovská kotlina
Nám. SNP 329/1, 962 62 Sása

Vás pozývajú na futbalový turnaj
Mikroregiónu Pliešovská kotlina,
ktorý sa uskutoční
v sobotu 23. 7. 2011
od 8.30 h. na futbalovom ihrisku
v Babinej.

Obec Babiná, komisia pre osvetu, kultúru a šport pri OZ Babiná, PZ Bučina,
a ZO SZZ v Babinej Vás pozývajú na slávnosti
„ Na gazdovskom dvore“
ktoré sa budú konať v sobotu 10. septembra 2011 v ľudovom dome v Babinej
Program:
10.00 hod. Otvorenie výstav
14.00 hod. Kultúrny program : Maľujeme krásny svet –pásmo detí z MŠ
Naše talenty....
Vystúpenie FS Partizán zo Slovenskej Ľupče
Vystúpenie skupiny historického šermu
„In articulo mortis“ z Martina a brušných tanečníc
Sprievodné podujatia:
1) Výstavy v ľudovom dome: Spracovanie ľanu
Záhrady včera a dnes
Naše kultúrne dedičstvo, umenie detailov
Babinská chyža
Poľovnícke trofeje
2) Ukážky remesiel
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