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Na gazdovskom dvore

Často cestujem po Slovensku – mestách,
dedinách. Všímam si a porovnávam.
Hľadám niečo pozitívne a zaujímavé, čo
by sa dalo zrealizovať aj v našej obci.
No zároveň si uvedomujem, že každé
miesto je jedinečné, má svoju históriu,
tradície, danosti, ktoré je potrebné rešpektovať a zachovávať.
Každý z nás by mal vidieť, mnohí aj vidia,
pozitívne zmeny, ktoré sa za posledné roky u nás udiali. Dôkazom sú i reakcie návštevníkov našej obce. Teším sa, že sme im
v mnohom pozitívnym príkladom.
Vážme, chráňme a zveľaďujme si obec,
v ktorej žijeme, veď je naozaj pekná.
Sme to my sami, ktorí svojím správaním
a konaním môžeme vytvoriť vhodné miesto na život pre nás, naše deti – budúce
generácie.
Ing. Ján Brachna

Divák, ktorý odchádza z kultúrneho podujatia je väčšinou pozitívne naladený a zároveň duševne
obohatený o zážitok. Po skončení
už tradičného jesenného dňa „Na
gazdovskom dvore“ takto odchá-

dzajú naši občania ako aj diváci
z okolia. Sobotňajší program, v ktorom sa prelínal profesionalizmus
s amaterizmom, s ponukou naozaj
pestrou, mohol uspokojiť i náročnejšieho diváka.
Pokračovanie str. 3

Deň svätého Huberta 2011

Dňa
24.09.2011
sa
uskutočnil
v Pliešovciach „Deň svätého Huberta“,
kde našu obec zastupovali Obecné lesy
Babiná s.r.o. spolu s PZ Bučina Babiná. Tradične sa zapájame do súťaže
o najlepšiu poľovnícku špecialitu.
Tohto roku padla voľba na „Babinské
tajomstvo“. Čo sa za ním skrýva?

Slaná palacinka plnená srnčím ragú.
Keďže sme mysleli aj na malých návštevníkov prišli sme s nápadom upiecť
aj zopár sladkých palaciniek. Zachutili
aj dospelým, veď z dvesto dvadsiatich
viac ako polovica bola sladkých, plnených rôznymi domácimi lekvármi a šľahačkou.

O palacinky prejavil záujem aj prezident republiky Ivan Gašparovič,
avšak z dôvodu jeho bezpečnosti si
ich prípravu mohol len pozrieť.

Ing. František Kolárčik
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Z denníka starostky
Júl 2011
o
o
o
o
o
o

dobudovanie kanalizácie na konci Plánkovej ulice
predaj domu č. 162 – kúpna zmluva, zavkladovanie zmluvy na katastri vo
Zvolene
riešenie a odstránenie drobných závad v bytových domoch
príprava futbalového turnaja mikroregiónu Pliešovská kotlina
23. 7. 2011 - futbalový turnaj
zadania : projekty, rozpočty – plynofikácia združ. budovy – Dolná č. 102

August 2011
o
o
o
o
o
o
o

Spoločenská rubrika

do 15.8. 2011 – čerpanie dovolenky
oprava pece v ľudovom dome
spracovanie návrhu VZN – splaškové vody
stavebné úpravy na obecných objektoch: podstena + zábradlie telocvične,
prestavba – rozšírenie archívu OcU
príprava slávností Na gazdovskom dvore
príprava pracovného zasadnutia OZ Babiná - 24. 8. 2011
8. zasadnutie OZ - 31.8. 2011

September 2011

Na spoločnú cestu životom vykročili :

------

o
o
o
o
o

Odišli z našich radov :

Anna Čierna
Ján Fábry

o
o

Prisťahoval sa : 1 obyvateľ

o

Odsťahoval sa : 1 obyvateľ
o
o
o

3.9. 2011 - sobotné popoludnie v zasadačke OcU „Tvorivé dielne“
obecné stavebné pozemky Plánkova ul. – geometrický plán,
zápis do katastra nehnuteľností,
stavebné povolenie Ing. Macko, búracie povolenie p. Pospíšil,
od 6.9.2011 aktívne prípravy osláv Na gazdovskom dvore – 10. 9. 2011
14.9.2011 – športový deň starostov, primátorov R-ZMO Zvolen, Detva
Krupina a žiarskeho R-ZMO
zasadnutie stavebnej komisie – 20. 9. 2011, obhliadka ciest a rigolov
Regionálna konferencia ZPOZ Človek človeku /20 rokov od založenia/
– 20.9.2011 na Zvolenskom zámku,
príprava podkladov – projekty rekonštrukcie miestnych komunikácií: Za
Uličkou od d.č. 33 – 161, oprava cesty Závoz, nová komunikácia - predĺženie Plánkovej ulice – smer ihrisko
príprava realizácie priameho predaja majetku obce č. 03/2011 – budúce
stavebné pozemky na konci Plánkovej ulice, zadanie spracovania znaleckých posudkov
27.9.2011 - spoločné rokovanie ObU pre CD a PK, Stavasty a BB RSC –
stav cesty III. triedy cez obec
podklady – žiadosť o vrátenie časti z DPH vo výške 14% z realizovaného
projektu obnovy obecného parku.

Z rokovaní obecného zastupiteľstva ....
Dňa 31. 8. 2011 sa konalo 8. zasadnutie, ktoré schválilo:

Moje rodisko Babiná:
Jakub Očenáš

-

5. úpravu rozpočtu obce v r. 2011,
predaj obecného pozemku v záhrade pri rodinnom dome č. 154,
cenovú ponuku spoločnosti Envirotrend Košice - spracovanie
projektovej dokumentácie ... opravy, rekonštrukcie ciest, rigolov
Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školských zariadeniach,
VZN č. 1/2011 o podmienkach odvádzania a likvidácie splaškových
vôd obecnou verejnou kanalizáciou a stanovení paušálneho poplatku,
zámer a podmienky predaja obecného majetku č.03/2011 - pozemky
určené pre výstavbu rodinných domov

Štvrťročný informátor obce Babiná

NA GAZDOVSKOM DVORE

...pokračovanie zo str. 1
Veď výstavy Babiná chyža, Spracovanie ľanu, výroba plátna, Záhrady včera
a dnes, Poľovnícke trofeje, fotovýstavy
Kultúrne dedičstvo, Umenie detailov,“
v tento rok doplnené očakávaným
a vydareným pečením chleba v opravenej peci na dvore, sú národopisným
príkladom, že podujatia tohto druhu sa
dajú pripraviť aj v malej obci, ako je
Babiná, na vysokej odbornej úrovni.
Nejde o chválospevy. Stačí citovať
z pamätnej knihy z ľudového domu,
kde Igor Kovačovič, 1. podpredseda
Matice slovenskej, vedúci Folklórneho
súboru Partizán, zároveň tvorca vynikajúceho programu, autor emotívneho
sprievodného slova, píše: „ Zhromaždili ste a s úctou opatrujete vzácne dedičstvo predkov pre budúce generácie.
Patrí Vám veľké poďakovanie“.
Osobne po programe, ale aj v nasledujúce dni, občania tlmočili organizátorom poďakovanie za krásny umelecký zážitok.
Tvorcov popoludňajšieho programu
viedla myšlienka zapojiť generačný okruh účinkujúcich z domáceho prostredia, doplnený o žáner, ktorý u nás ešte
nemal priestor (brušné tanečnice, skupina historického šermu „In articulo
mortis“ ) a vygradovať programom,
ktorý k názvu patrí folklórom – vystúpením Folklórneho súboru Partizán zo
Slovenskej Ľupče so širokým regionálnym záberom, a to všetko za moderátorského zastúpenia mladej generácie.

Myšlienka sa naplnila spomínaným
programom, ktorý mal nielen potleskovú odozvu, ale v prevahe kladnú
verbálnu reakciu so zreteľom na potenciál a možnosti, ktoré obec má.
Kolorit krásneho slnečného dňa, ktoré
patria k neovplyvniteľným plusom ,
doplnili stánky s vlastnou umeleckou
výrobou a výrobkami z medu a vhodne zapadli do atmosféry dvora. Nepochybne nezištnosť domácich gazdiniek , dnes tak vzácna, v podobe donášky a v náväznosti ponuky sladkých
a slaných produktov posúva už piaty
rok tento deň na vyššiu etickú úroveň.
Vždy je to aj ponuka chutného gulášu
každoročne v réžii domáceho Poľovného združenia Kukučka, ktoré splnilo
očakávania.

Výlet do Štúrova
Klub dôchodcov a Slovenský zväz záhradkárov ZO v Babinej zorganizovali
dňa 26.augusta 2011 výlet na juh Slovenska, k Dunaju, pod Ostrihonskú baziliku do Štúrova na kúpalisko Vadaš.
Bol to krásny , slnečný deň s teplotami
+ 38 °C v tieni. Zúčastnilo sa 11 dôchodcov, prítomná bola i školská mládež v doprovode s rodičmi alebo starými rodičmi. Spolu nás bolo 20.

Bol to príjemne prežitý deň v krásnom
prostredí na záver školských prázdnin,
spokojní boli všetci.
Ďakujem za peňažný príspevok od obce,
prepravcovi SAD Zvolen a všetkým
účastníkom výletu za ich dochvíľnosť
a bezproblémové správanie.

Ing. Bruno Strak

Za celou prípravnou a organizátorskou
prácou stoja ľudia, ktorých zoznam by
bol dlhý alebo „krátky“ a možno by sme
aj na niekoho zabudli, ale sú to naši Babinčania dobrovoľní, ochotní, obetaví,
tvoriví so snahou, aby sa Babiná týmto
podujatím dobre prezentovala.
Význam a opodstatnenosť dňa spočíva
v tom, že ste Vy prítomní prijali podujatie vďačne, s toleranciou a návrhmi
umožňujúcimi posunúť jeho obsah
v ďalších ročníkoch na vyššiu úroveň.
Ďakujeme a tešíme sa o rok.

Za organizátorov, komisiu pre osvetu,
kultúru a šport Anna Puškárová
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Chotárom Babinej
5.7.2011 sa pod vedením Ing. Anny Melichovej uskutočnil turistický pochod
„Chotárom Babinej“. Zraz sme mali
pred Obecným úradom, odkiaľ sme pokračovali cez Závoz na Veternú a odtiaľ
na Holý vrch. Navštívili sme aj rodný
dom rodiny Ďuricovej, kde nás manželia Jasenskí milo privítali a pohostili.
Počas túry nám Anka Melichová okrem
iného porozprávala aj o vzácnych druhoch rastlín, ktoré sa v danom okolí
nachádzajú. Cieľom nášho pochodu bola chata na Grozaue. Tu sme si mohli
vďaka p. Petrovi opekať a nabrať sily
na cestu späť. Tú nám však uľahčil p.
Petro, ktorý nás autom zviezol až do
dediny. Celú akciu hodnotím kladne,
i keď nás mohlo byť viac. Splnila svoj
účel a zanechala v deťoch mnoho neopakovateľných zážitkov.

Oberačkové hody
K jeseni už neodmysliteľne patrí vinobranie a akcie s ním spojené,
Jednou takouto jesennou akciou bola aj „Oberačka po sebechlebsky 2011“. Zájazd do Sebechlieb zorganizovala k 1.10.2011 p. A.
Beňová a autobus zabezpečil Š. Puškár. O záujem núdza nebola,
autobus bol obsadený do posledného miestečka. Počasie bolo
vzhľadom na toto ročné obdobie krásne, teplé, a tak aj celá táto
akcia na Starej hore mala svoje neopakovateľné čaro.

Júlia Beňová

Júlia Beňová

Stravovanie v školskej jedálni
Školská jedáleň pri Materskej škole v Babinej poskytuje stravovanie nielen
škôlkárom a zamestnancom, ale aj cudzím stravníkom. V súčasnosti je
výška stravnej jednotky, obeda: 1,80 €.
Dôchodcovia, poberatelia dávok v hmotnej núdzi si môžu objednať obedy
v hodnote 1, 54 €/obed.
Do plnej výšky stravnej jednotky týmto osobám obec poskytuje príspevok
vo výške 0,26 €. Na príspevok má nárok iba ten, kto má uhradené voči
obci všetky miestne poplatky a dane, všetky záväzky.

Stavebné akcie
Krásne letné počasie a babie leto prialo viacerým pracovným aktivitám:
-na prelome júna a júla boli už po 2. raz v roku vykosené
rigóly v strede obce, v Plánkovej ulici a tiež na Za Uličke, melioračné odpady v Dolnej ulici (v Jargovej), pri
evanjelickom cintoríne i v Rybničnej ulici,
-na viacúčelovej budove v Dolnej ulici bola dokončená
podstena (gang) a z dôvodu bezpečnosti osadené zábradlie po celej dĺžke,
-vo dvore obecného úradu bol malou prestavbou rozšírený
archív obce,
-v súčasnosti sa dokončujú schody na OcU a upravuje sociálne zariadenie.

V mesiaci september sa stretli poslanci OZ a členovia stavebnej komisie a vykonali spoločnú obhliadku obce za účelom
zistenia stavu komunikácií a rigolov. Po ukončenej plynofikácií a výstavbe kanalizácie sú obecné komunikácie v zlom staGregušová
ve, rovnako aj cestné rigoly. Zámerom vedenia
obceJana
je pripraviť projekt na ich obnovu a získať finančné prostriedky
z EÚ fondov.
V Dolnej ulici sme začali s opravou cestných rigólov
a pokračovať budeme vo všetkých uliciach, kde došlo k ich
poškodeniu pri výstavbe kanalizácie.
Jana Gregušová
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Likvidácia splaškových vôd v obci – stanovenie paušálneho poplatku
Obecné zastupiteľstvo schválilo na augustovom zasadnutí VZN č. 1/2011 o podmienkach odvádzania
a likvidácie odpadových splaškových vôd obecnou verejnou kanalizáciou. Poplatok za likvidáciu odpadových
vôd sú povinné uhradiť všetky domácnosti, všetky FO, obyvatelia obce s trvalým i prechodným pobytom vlastníci nehnuteľností, bez ohľadu na to, či sú napojení na OVK alebo nie. Pre rok 2011 sa stanovuje ročný poplatok vo výške 10,- €/osobu. Pre pripojené domácnosti s tlakovou kanalizačnou prípojkou po
zohľadnení nákladov na prevádzku čerpadiel sa stanovuje ročný poplatok pre rok 2011 vo výške
7,- Eur / osobu. V prípade, že domácnosť ešte nie je napojená na OVK, za uhradený poplatok na 1 osobu má
domácnosť nárok na 1 vývoz fekálií obecným vozidlom (objem 3000 l.) v období od 1. 9. 2011 do 31.8. 2012
( t.zn. 1 osoba = 1 vývoz).
Paušálny poplatok na ďalšie roky stanoví každoročne uznesením Obecné zastupiteľstvo obce Babiná vydaním
dodatku k VZN.
Poplatok za likvidáciu splaškových vôd sú povinné uhradiť všetky podnikateľské subjekty.
Pre rok 2011 sa stanovuje paušálny poplatok nasledovne:
a) ročný poplatok 20,-Eur./ osobu pre producenta, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, ktorá
je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce slúžiacej na poskytovanie reštauračných, kaviarenských a iných pohostinských služieb,
b) ročný poplatok 10,-Eur. / osobu zamestnanca pre producenta, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba
podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť v obci na podnikanie alebo iný účel ako na
podnikanie.
c) ročný poplatok 30,- Eur. / osobu pre producenta, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, ktorá
je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce slúžiacej na poskytovanie masážnych služieb
a iných druhov služieb so zvýšenou spotrebou vody.
Skúšobná prevádzka ČOV začala v máji 2008. Doteraz všetky náklady na prevádzku
kanalizácie a ČOV znášala obec. Priemerne ročne to predstavuje 18.000,- eur.
Pri výpočte paušálneho poplatku sa vychádzalo z hydrologických údajov v projektovej dokumentácii pre vodoprávne povolenie a vyhlášky č. 684/2006 Zb.
Priemerné množstvo splaškových vôd: 115 litrov osobu/deň x 365 dní = 41,9 m3/ročne.
Súčasná cena vodného (Veolia Zvolen) : 1,21 €/m3, cena stočného: 1,15 €/m3 .
Stanovený poplatok na osobu a rok nepokryje všetky náklady na prevádzku kanalizácie a ČOV.
Presnú výšku stočného určí pre našu obec ako prevádzkovateľa splaškovej kanalizácie až po spustení riadnej
prevádzky ČOV Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Každá domácnosť odoberajúca pitnú vodu cez vodomer si môže prepočítať, koľko bude približne platiť za stočné, ktoré bude predstavovať cca 95% z ceny vody. Domácnosti, ktoré majú odber vody v súčasnosti riešený
paušálom, budú musieť požiadať o osadenie vodomeru.
Paušálny poplatok pre rok 2011 na základe platobného výmeru na domácnosť je producent splaškových vôd povinný uhradiť do 31.10. 2011 do pokladne obecného úradu Babiná alebo na bankový účet obce.
Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu, ak
je zriadená v obci , na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.
V prípade, že domácnosť, podnikateľský subjekt dočasne zhromažďuje splaškové vody v nepriepustnej žumpe,
je povinná predložiť obci atest o nepriepustnosti žumpy, doklad o kapacite žumpy, faktúry za vodu za jeden
rok a potvrdenie o vývoze žumpy. Po predložení uvedených dokladov môže byť vyrúbený poplatok odpustený.
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Pekné futbalové výsledky v Babinej
Dňa 23.7.2011 sa uskutočnil futbalový turnaj MR Pliešovská
kotlina za účasti mužstiev Pliešovce, Sása, Podzámčok,
Dobrá Niva, dorast MR a domáceho družstva Babiná, ktorá
bola v skupine s Podzámčokom a dorastom MR. S obidvoma
mužstvami sme vyhrali a postúpili do finále, kde sme sa
stretli s mužstvom z Pliešoviec. Po bojovnom výkone sme
stretnutie o prvé miesto vyhrali 1 : 0 a tak získali putovný
pohár MR. Gratulujeme.
Mužstvo Babinej si dobre počína aj v súťaži II. triedy, kde
z doterajších 10 zápasov vyhralo 7, remízovalo dva
a prehralo jeden zápas.
Do konca jesennej časti zostáva odohrať ešte dva zápasy na
súperovom ihrisku v H. Moravciach a V. Lúke.
Touto cestou chcem poďakovať pani starostke J. Gregušovej, OZ a všetkým, ktorí majú vzťah k športu za ich podporu.
Peter Suchánek
Predseda OŠK Babiná

Pozvánka

Pripravujeme

Komisia pre osvetu, kultúru a šport
pozýva občanov na koncert

23. 10. 2011
stretnutie Jubilantov roku 2011
o 14. hod. v sále kultúrneho domu
občanov oslavujúcich
60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 rokov života

2. 12. 2011
stretnutie s Mikulášom
v sále kultúrneho domu každé dieťa našej obce do 14.
roku života
obdrží od deduška Mikuláša
sladký balíček

Zvolenského speváckeho zboru
Kedy: 6. november 2011 o 14.00 hod.
Kde: Rímsko-katolícky kostol
sv. Matúša v Babinej

Tiráž
Redakčná rada:

Jana Gregušová
členovia komisie pre osvetu,kultúru a šport
Mgr. Zuzana Páleníková
Grafická úprava: Ivona Kožehubová
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