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Rozpis futbalových zápasov - jar 2012

Dedina bez športu, a hlavne bez
futbalu, vraj nie je dedinou. Niečo
na tom asi bude. Bolí ma srdce, keď
prechádzam cez Turovú s bohatou
futbalovou históriou a vidím ihrisko
zarastené, plno krtincov, všetko sa
rozpadá, futbal tu skončil. Ďakujem
touto cestou OcU Babiná, že vytvára podmienky pre rozvoj športu a
ďalších spoločenských akcií a zároveň vyzývam, aby sa do činnosti
zapájalo čo najviac domácich občanov.
Tak napreduj, šport babinský!
Peter Suchánek

Spomienka na zimu...

Už niekoľko dní si môžeme plnými
dúškami vychutnať príjemné slnečné
lúče a krásne jarné počasie. Spomienky na nedávnu tuhú zimu sú ešte čerstvé a milovníci zimných športov si
ju určite užili naplno. Zasnežené
svahy v okolí obce sa priam núkali na
krátke vychádzky a beh na lyžiach.
Členovia obecného hasičského zboru
počas mrazivých večerov a nocí pri-
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29.04.2012
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13.05.2012
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17.06.2012

pravili pre deti i dospelých ľadovú
plochu na asfaltovej ploche pri futbalom ihrisku, ktorá bola plne využívaná skoro 4 týždne, za čo im patrí
úprimné poďakovanie.
Neopakovateľnú zimnú
atmosféru
cez objektív zachytili aj naši občania
(V.Vanga, P.Zlievsky), viac fotografií nájdete aj na obecnej webovej
stránke.

o 16.00 h.
o 16.00 h.
o 16.30 h.
o 16.30 h.
o 17.00 h.
o 17.00 h.
o 17.00 h.
o 17.00 h.
o 17.00 h.

Babiná - Očová
Pliešovce B - Babiná
Babiná - Sielnica
H. Nemce B – Babiná
Babiná - V. Pstruša
Budča - Babiná
Babiná - H. Moravce
Babiná - V. Lúka
Ostrá Lúka - Babiná

Ak sa aj Vám podarilo fotoaparátom
alebo mobilom zachytiť niečo pekné
z prírody, zo života v obci, z obecných akcií, môžete nám zábery
doručiť na obecný úrad alebo zaslať
e-mailom na obec@babina.sk. Uverejníme ich s Vaším súhlasom na web
stránke obce. Vopred ďakujeme.
Jana Gregušová, starostka obce
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Z denníka starostky
Január
-

Spoločenská rubrika
Na spoločnú cestu životom vykročili :

-----Odišli z našich radov :
Emília Ďuricová
Miloš Čierny
Ján Lieskovský

Prisťahovali sa : 11 obyvatelia
Odsťahovali sa :

2 obyvatelia

2012
príprava Babinských novín
pracovné zasadnutie OZ - 20.1. 2012
výročná členská schôdza OHZ Babiná – 15. 1. 2012
účasť na porade k voľbám do NR SR – 13. 1. 2012
aktualizácia web stránky obce
pracovné zasadnutie OZ - 20.1. 2012
doplnenie žiadosti na MŽP SR – Envirofond pre rok 2012
1. zasadnutie OZ – 25. 1. 2012
1. zasadnutie okrskovej voleb. komisie 26. 1. 2012
účasť na školení RVC – zverejňovanie zmlúv, faktúr ....

Február 2012
- spoločné rokovanie s ODI Zvolen, ObU CD a PK Zvolen, OL s.r.o. Babiná –
osadenie dopravných značiek ZVER – 2.2.2012
- riešenie závad v nájomných bytoch
- stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce – 4. 2. 2012
- účasť na školeniach Fondu hospod. a sociálneho rozvoja B.Bystrica –
„Zvýšenie ľudského potenciálu na vidieku .... „ /
- začatie územného konania – predĺženie miestnej komunikácie Plánkova ulica
- začatie stavebného konania – „Dom dôchodcov a ústav sociálnych služieb
Babiná“
- zasadnutie Valného zhromaždenia OL s.r.o.Babiná – 28. 2. 2012
Marec 2012
- prípravy volieb do NR SR (voľby 10.3. 2012)
- účasť na školení „Verejné obstarávanie“
- 1. zasadnutie Mikroregiónu Pliešovská Kotlina (12.3.) v Sáse
- vybavovanie vyjadrení k stavebnému konaniu „Domov dôchodcov ...“
- stavebné konanie – výkon štátneho stavebného dohľadu – dom č. 41
- pracovné OZ - 7.3. 2012, príprava 2. zasadnutie OZ - 16. 3. 2012
- vypracovanie a uzatvorenie Kúpnej zmluvy – predaj obecného pozemku
manželom Hamaliarovým, Babiná č. 27
- príprava 4. doplnku územného plánu obce a nového vydania obecných novín

Moje rodisko Babiná:

Z rokovaní obecného zastupiteľstva ....

Anabela Melichová

1. zasadnutie schválilo:
- 1. úpravu rozpočtu obce v r. 2012, po vykonaných úpravách zostáva rozpočet obce
prebytkový
vo výške 171 934,- Eur., zmeny programového rozpočtu sú uvedené v samostatnej tabuľke.
-zámenu pozemkov medzi Obcou Babiná a Mozoľom Jozefom, Babiná, Horná č. 182 - pozemky za
rodin. domom č. 123 a 124, cena pozemkov bola
stanovená na 5,- Eur. /m2
- nové zloženie Obecného hasičského zboru Babiná
(pozri článok Zo života našich hasičov)

2. zasadnutie schválilo:
- predaj obecného pozemku – CKN č. 3257/11 o výmere 103m2
manželom Hamaliarovým
- uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku
so StVaPs a.s. Banská Bystrica na stavby: „Miestna komunikácia Za Uličkou SO 02 Vodovod“ a „Bytové domy Grnobíz – SO
05 Verejný a areálový vodovod“.
-zámer priameho nájmu nebytových priestorov v budove č.súp.
101 v Dolnej ulici,
výmera 60 m2, doba nájmu 5 rokov
s možnosťou ďalšieho predĺženia nájmu, najnižšia východisková
cena nájmu: 60,- €/ mesačne.
OZ uložilo konateľovi OL s.r.o. Babiná Ing. Kolarčíkovi začať
verejnú súťaž v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na nákup
nového traktora s vlečkou do majetku OL s.r.o Babiná na zabezpečenie výkonu nových predmetov činností
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Poľovnícke združenie Bučina v Babinej hodnotilo rok 2011
Dňa 24. februára 2012 zhodnotilo svoju
činnosť za rok 2011 Poľovnícke združenie Bučina v Babinej. V súčasnosti má
združenie 21 členov. Združenie je pravou rukou Obecných lesov Babiná s.r.o.,
ktoré majú v prenájme obecný poľovný
revír a práve členovia združenia pomáhajú pri jeho obhospodarovaní. Majú
pridelené krmelce, posedy, časti poľovníckych chodníkov, o ktoré sa v priebehu roka starajú. Nie možnosťou, ale
doslova povinnosťou členov je lov hlavne holej – netrofejovej zveri, pretože odstrel v poľovnom revíri sa ročne blíži
k 170 kusom. A na to je potrebné obrovské množstvo času stráveného v revíri,
strelenú zver čo najšetrnejšie a najhygienickejšie doviezť do chladiarne, ošetriť a následne divinu spracovať . Trofejovú zver si môžu členovia uloviť tiež na
základe povolenky, ale prednostne sa
vykonáva poplatkový odstrel zväčša zahraničnými poľovníkmi.
Členovia združenia aktívne pomáhajú obci pri organizovaní akcií, ako je
Deň obce, futbalový turnaj, detské akcie
na chate Grozáu, ale aj akcií mimo obce,
ako je deň sv. Huberta v Pliešovciach.
V tomto roku sme prisľúbili pomoc pri
okresnej súťaži hasičov.

Keďže sa ukončilo štvorročné volebné
obdobie, poľovníci si zvolili nový výbor.
Stavili na mladú krv, z dvoch mladých
rovnocenných kandidátov nakoniec po
opakovanej voľbe členovia rozhodli, že
novým predsedom združenia sa stal Ing.
Baláž Ján ml.
Na schôdzi bolo konštatované, že počas
18 ročnej existencie združenia došlo
k ostarnutiu členskej základne, spomínaných akcií a aktívnej poľovníckej činnosti sa zúčastňuje len asi polovica členov. Preto za kandidátov na členstvo
v PZ boli prijatí ďalší piati kandidáti, od
ktorých sa očakáva zvýšená aktivita, aby
si tak pripravili cestu na vstup za riadnych členov PZ a možno ich konkurencia podnieti k činnosti aj ostatných členov.
Za najzávažnejší problém, s ktorým
sa členovia PZ pri plnení práva poľovníctva v revíri stretávajú, je návšteva poľovného revíru občanmi s voľne pustenými psami, neskoré podvečerné vychádzky, keď zver vychádza z porastov
na pastviny a jazda koňmi sprevádzaná
hlučnými pokrikmi a vravou jazdcov.
Pôvodní obyvatelia Babinej si uvedomujú, že poľovníctvo prináša pre obec nemalé hodnoty, a preto rešpektujú, že

v podvečernom čase nechodia na vychádzky do revíru, ukončujú činnosti
ako je samovýroba skôr, aby nerušili poľovníkov pri výkone poľovníctva, hlavne počas sezóny od polovice júla do
konca roka. Je to aj v záujme bezpečnosti, poľovníci sa presne zapisujú do knihy
návštev revíru, vedia o sebe, ale
o náhodnom návštevníkovi nevedia a
odrazená guľka môže spôsobiť tragédiu
s dôsledkami pre obidve strany. Je preto
potrebné upozorniť na tieto skutočnosti
aj nových prisťahovaných občanov, aby
pochopili zaužívané zvyky, boli ohľaduplní a prispôsobili sa im. Poľovníci budú
oslovovať a slušne upozorňovať občanov, ktorí o týchto veciach nevedia, aby
sa tu udomácnila spoločenská dohoda
medzi občanmi a poľovníkmi, ktorí sú
tiež zväčša občanmi Babinej.
Rušenie kľudu v revíri jazdou koňmi
chcú poľovníci riešiť pohovorom
a dohodou vlastníka , starostky a užívateľa poľovného revíru Obecných lesov
tak, aby bola spokojnosť u všetkých.
Ing. František Kolárčik,
poľovný hospodár

Obecné lesy Babiná s.r.o. ukončili rok 2011
Dňa 28.februára na zasadnutí Valného
zhromaždenia za účasti starostky, poslancov obce Babiná a dozornej rady
spoločnosti Obecné lesy prostredníctvom konateľa Ing. Kolárčika zhodnotili výsledky hospodárenia za rok
2011.
Obecné lesy sa v roku 2011 zaoberali
výlučne spracovaním vetrovej kalamity, ktorá naše lesy postihla v júni 2010.
Celkovo bolo spracované 7 664 m3
popadaných stromov, z toho bolo dodané spracovateľom 6 748 m3 pri
priemernom speňažení 70,57 €/m3.
Občanmi v samovýrobe bolo spracované 2 255 prm palivového dreva
a bolo vyhovené všetkým žiadateľom
o samovýrobu bez obmedzenia množstva, aby sa kalamita čím skôr spracovala. Vďaka vynikajúcemu speňaženiu
dreva dosiahli Obecné lesy v roku
2011 najvyšší hospodársky výsledok
od ich založenia. Obci bol vyplatený
prenájom lesov vo výške 210 000 €,
daň z nehnuteľnosti 3 358 €. Obecné
lesy opravili ťažkou dopravou zničené

cesty Za uličkou a Plánkova ul.- Závoz, vybudovali ďalšie parkovisko pri
evanjelickom cintoríne a vyasfaltovali
cestu ku katolíckemu kostolu. Urobili
opravu oboch prenajatých budov –
vymenili sa nové okná a budovy sa
zvnútra i zvonku vymaľovali. Do týchto opráv bolo spolu investované
106 528 €. Postupne boli štrkom spevňované a opravované lesné cesty, cieľom je zokruhovať cesty z Kolárovskej
cez Hanzovku do Plesa a z Grozáuu
do Štimogruntu.
Dobre sa darilo aj na úseku poľovníctva . Obecné lesy majú v prenájme
obecný poľovný revír, ktorý obhospodarujú spolu s poľovníckym združením Bučina v Babinej. Správnou starostlivosťou o zver sa dosahujú čoraz
lepšie výsledky, či už vo forme vyššieho odstrelu alebo aj kvality trofejovej zveri. V roku 2011 bolo strelené
167 kusov raticovej zveri. Tržby za
poplatkový odstrel boli dosiahnuté
v sume 10 758 € a za predanú divinu
9 967 €.

A aké sú plány Obecných lesov na rok
2012?
V porastoch zostalo ešte spracovať
1 600 m3 kalamity, ktorá sa spracovala
v prvom štvrťroku. Zameriame sa na
výchovu lesných, pretože počas rokov
2010 a 2011 sa z dôvodu spracovania
kalamity nerobili žiadne prebierky,
bude treba vykonať ich za oba roky
i za tento rok 2012.
Chceme dočistiť plochy od palivového
dreva poskytnutím samovýroby, do
ktorej však chceme vniesť viac poriadku a kontroly, hlavne čo sa týka
vydávania povoleniek,
určovania
miesta spracovania, evidencie vývozu
dreva i dodržiavania platnosti povoleniek. Je treba dočistiť kalamitiská, pripraviť ich na zalesňovanie, upraviť
plochy na obnovné prvky a venovať sa
hlavne výsekom nežiadúcich drevín
a liesky.
Ing. František Kolárčik, konateľ
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Naši najmenší

V posledný januárový deň zavítal do našej MŠ p. Budinský. Prišiel oblečený
v detvianskom kroji a so sebou priniesol
veľa hudobných nástrojov. To, že svoje
majstrovstvo ovláda naozaj dokonale,
predviedol našim deťom prehliadkou
hry na ľudové hudobné nástroje. Deti
s veľkým záujmom sledovali hru na fujare, drumbli, heligónke, píšťaľke, ústnej
harmonike. Veríme, že priblíženie ľudových nástrojov slovom i hrou prispel
k väčšiemu záujmu detí o ľudové tradície i folklór.
Fašiangy sme si v MŠ pripomenuli fašiangovým karnevalom. Už počas celého týždňa si deti v triede samy zhotovo-

vali masky. Dňa 15. 02. 2012 sa
v popoludňajších hodinách uskutočnil
karneval. Šikovné mamičky pripravili
rôzne kostýmy pre svoje ratolesti, nasledovala promenáda masiek pred rodičmi,
starými rodičmi ale i hosťami. Do fašiangovej zábavy sa zapojili všetci, mamičky nezabudli ani na občerstvenie.
Atmosféra bola príjemná, všetci boli veselí a tancovali ostošesť.
Pri príležitosti Mesiaca knihy sme dňa
21. 03. 2012 navštívili miestnu knižnicu,
kde
boli
deti
oboznámené
s podmienkami vypožičania si kníh.
V MŠ sme uskutočnili výstavu z kníh,
ktoré si deti priniesli z domu. Spoločne

Zo života našich hasičov
Členovia Obecného hasičského zboru sa stretli v nedeľu 15. januára 2012 v zasadačke Ocu Babiná na výročnej členskej schôdzi, ktorú viedol doterajší veliteľ Štefan Melich. VČS sa zúčastnila aj starostka obce Jana Gregušová.V úvode schôdze Š.Melich
vyhodnotil predchádzajúci rok činnosti OHZ, informoval o výsledku previerky pripravenosti v Slatinských Lazoch (12. miesto).
OHZ v roku 2011 obstaral, postavil a tiež zrútil obecný máj v obnovenom parku v strede obce. Organizačne vypomohol obecnému
športovému klubu počas futbalového turnaja Mikroregiónu Pliešovská kotlina. V súčasnosti má OHZ 25 členov, z toho sú 4 ženy.
Nové zloženie výboru OHZ:
Predseda:
Štefan Melich
Veliteľ:
Martin Šišmiš
Tajomník:
Petra Poliačková
Strojník:
Tomáš Pálka
Preventivár:
Milan Prajdák
Referent mládeže: Monika Jasenská
Členovia výboru: Viktor Baláž a Adrián Greguš

sme si ich prezerali, čítali rozprávky
a príbehy.
Na vítanie jari sme nezabudli ani tento
rok. Pg. zamestnankyne zhotovili Morenu, prírodným materiálom nám pomohli
rodičia p. Melich, p. Homolová a dňa 23.
03. 2012 sme vynášali Morenu. Zástup
začal v MŠ, pokračoval cez dedinu až
k neďalekému potoku. S pani Zimou
sme sa rozlúčili, symbolicky sme Morenu zapálili a hodili do potoka, aby sa
skončila vláda Zimy a mohla nastúpiť
pani Jar.

Pg. zamestnankyne

V II. štvrťroku komisia pre osvetu,
kultúru a šport
v spolupráci so spoločenskými organizáciami v obci pripravuje:
21. 4. 2012 Vyčistime si chotár
28. 4. 2012 Turistický pochod Za prvou kukučkou
28. 4. 2012 Stavanie obecného mája
13. 5. 2012 Slávnostná akadémia ku Dňu matiek
26. 5. 2012 Okresná súťaž pripravenosti
DHZ a OHZ
31. 5. 2012 Rúcanie obecného mája
2. 6. 2012 MDD - akcia pre deti na ihrisku

Pozvánka do knižnice

V dňoch 16. 3. – 25. 3.2012 sa zúčastnili 4 členovia OHZ
(M.Melich, M.Šišmiš, T.Pálka a Š.Melich) školenia - základná
príprava členov hasičských
jednotiek v Dobrej Nive organizovaného Technickou univerzitou vo Zvolene. Na záver účastníci absolvovali praktické skúšky, ústnu časť overovania a získali
potvrdenie o absolvovaní základnej prípravy.
V sobotu 26. mája 2012 sa bude konať počas celého dňa na futbalovom ihrisku v Babinej okresná súťaž obecných hasičských zborov – previerka pripravenosti. Očakávame účasť takmer 30 družstiev z okresu. Pozývame Vás na pútavé podujatie.

Každú stredu v čase od 16.00 - 18.00 hod. je otvorená obecná knižnica, v ktorej máme 4 220 knižných
jednotiek.
Deťom knihy prinášajú kúzlo rozprávok, nám dospelým občas únik z reality aspoň na krátky čas.
Obecný úrad prispel aj tento rok čiastkou 280 € na
nákup nových 37 kníh. V dnešnej dobe „internetu“ si
nevieme nájsť chvíľku na posedenie s knihou, a preto
ma vždy poteší , keď sa rozšíria rady našich čitateľov.
Príďte medzi nás aj Vy a skúste sa stratiť v čarovnom
svete kníh.

Štefan Melich, predseda OHZ

Jaroslava Šišmišová, knihovníčka
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Po minuloročnom fašiangovom sprievode, ktorého sa zúčastnili
väčšinou deti v maskách, sme sa aj tento rok zišli, aby sme
najmä z podnetu dobrovoľného hasičského zboru v Babinej
pod vedením jeho predsedu Štefana Melicha oprášili tradíciu
pôvodných fašiangov. Tento rok nám počasie zase prialo aj keď
bolo dosť mrazivo, to však neodradilo deti, ktoré prišli
v hojnom počte a v prekrásnych maskách . K týmto najmenším
účastníkom sa pripojila mladšia a staršia mládež a tiež niektorí
spoluobčania. Táto skupina nadšených ľudí za doprovodu harmonikárov Rasťa Dlhoša a Miloša Ďuricu spríjemňovala dopoludňajšie a popoludňajšie chvíle našim spoluobčanom spevom
a tancom už v spomínaných maskách, tradičných babinských
krojoch a dobových kostýmoch. Spestrením fašiangového
sprievodu bol aj konský povoz Jerguša Homolu, z ktorého mali
radosť najmä deti a aj ho dostatočne využili . Zabávajúca mládež prešla celou dedinou. Fašiangy vyvrcholili tanečnou zábavou v sále kultúrneho domu, v réžii DPZ v Babinej, kde sa prítomná spoločnosť v skvelej nálade zabávala pri hudbe Diamant
a dobrej kapustnici. Naše poďakovanie patrí ochotným
a pohostinným spoluobčanom, ktorí pred svojimi domami čakali s malým občerstvením.

Všetci spomínaní majú podiel na neopakovateľnej atmosfére tohtoročných fašiangov. Ďakujeme a tešíme sa, že sa
v dobrom zdraví a v dobrej nálade zídeme opäť aj v roku
2013.
J. Caková – účastníčka fašiangového sprievodu

Veľkonočné vajíčko
Ani chladnejšie – veterné počasie neodradilo deti, aby sa
31. 03. 2012 opäť zúčastnili akcie, ktorá nesie pomenovanie
„Veľkonočné vajíčko“ . Tento rok si deti mohli vyskúšať zas
niečo nové. Najprv každé dieťa vymaľovalo obrázok
s veľkonočnou tematikou, potom si vyskúšali servítkovú
techniku zdobenia. Tie staršie deti si potrápili pršteky pri zdobení polystyrenového vajíčka s flitrami a špendlíkmi. Deti nás
opäť prekvapili svojou predstavivosťou a tvorivosťou. Myslím, že deťom sa akcia opäť veľmi páčila o čom svedčili ich
usmiate tváre.
Niektoré výtvory detí si môžete pozrieť vo vitrínke na obecnom úrade.
Júlia Beňová

Stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce Babiná
Dňa 4. februára 2012 sa uskutočnil
4. ročník stolnotenisového turnaja o
pohár starostky obce Babiná. Súťažilo sa v štyroch kategóriách : mládež do 15 rokov chlapci a dievčatá,
dospelí muži a ženy. Môžem konštatovať, že sa zvyšuje záujem o túto
športovo-spoločenskú akciu a to nielen čo do počtu – 28 súťažiacich, ale
aj kvalitou jednotlivých hráčov.
Zvlášť zaujal výkon Rasťa Dlhoša,
mladého Majerčíka Matúša, ktorý
dlhšie pauzoval. Dominanciu u žien
potvrdila Anka Puškárová.
Ďakujem touto cestou všetkým zúčastneným, ako aj obci Babiná
a tešíme sa na ďalší ročník.
Peter Suchánek

Výsledky :
Kategória chlapci: 1. Matúš Majerčík, 2. Marián Bartík, 3. Lukáš Sepeši
Kategória dievčatá a najmladší chlapci:
1. Veronika Šlamiarová, 2. Zuzana Šlamiarová, 3. Jakub Pomoty
Kategória muži: 1. Rastislav Dlhoš, 2. Peter Mozoľa, 3. Ján Kucbel ml.
Kategória ženy: 1. Anka Puškárová, 2. Jana Gregušová, 3. Ivanka Caková
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Oslobodenie prišlo pred 67. rokmi...

Pri príležitosti 67. výročia oslobodenia našej obce sa konala v nedeľu 26. februára
2012 v sále kultúrneho domu slávnostná akadémia. Naše oslavy oslobodenia obce
prišli pozdraviť aj kandidáti na poslancov do NR SR za stranu SMER – SD, PhDr.
Senko Ján, MUDr. Ježík Jozef a Ing. Lebocký Tibor. Po krátkych príhovoroch
a pripomenutí si významného dátumu v histórii našej obce už pódium v sále patrilo divadelníkom z DOS Braxatoris v Krupine, ktorí sa predstavili vnímavým divákom divadelnou komédiou „HRA je HRA“ na motívy divadelnej hry Jána Makáriusa v réžii Stana Siebensticha.

V obecnej kronike sa píše (zachovaná slovná zásoba a pravopis).
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.

Štvrťročný informátor obce Babiná

Deň Zeme 2012
22. apríla si ľudia na celom svete pripomenú Deň Zeme.
Pri tejto príležitosti organizuje Ministerstvo životného prostredia SR aj
v tomto roku celoslovenskú akciu „Vyčistime si Slovensko“, do ktorej
sa v uplynulom roku prihlásilo vyše 1500 subjektov z celého Slovenska
a vyzbieralo sa viac ako 1 600 000 kg odpadu. Zmobilizovalo sa vyše
stotisíc ľudí, ktorí si našli čas a svojou aktivitou tak prispeli k oslave
Dňa Zeme. Aj naši občania patrili medzi nich a zaregistrovali sme sa aj
v tomto roku.
Naša akcia „Vyčistime si chotár“ sa uskutoční v sobotu 21. apríla 2012 ,
na ktorú touto cestou pozývame všetkých občanov, ktorým záleží na
zdravom životnom prostredí, čistej prírode a na krásnom vzhľade našej
obce. Stretneme sa o 9.00 hod. pred budovou obecného úradu. Vrecia
a rukavice máme pripravené.

Keď vypaľujeme trávu, ničíme život !
Jarné vypaľovanie trávy je na Slovensku
národným športom. Dopúšťajú sa ho
najmä deti, ktoré sú možno zvedavé,
možno doma nesprávne vedené, možno
nezodpovedné, ale bohužiaľ aj dospelí
a často aj dôchodcovia, ktorí chcú mať
vždy všetko poriadne a hlavne rýchlo
obriadené . Sme svedkami nejednej
smutnej udalosti, ktorú spôsobilo vypaľovanie trávy. Horel už Spišský hrad,
vyhorela Krásna Hôrka, pred plameňmi
a dymom častokrát nestihnú uniknúť tí,

ktorí ich založili a stanú sa obeťami. Aj
keď sa nič nestane, vypaľovaním ničíme
život rôzneho užitočného hmyzu, ktorý
v starej tráve zimuje, ničíme úkryty pre
drobnú zver, ako sú bažanty, jarabice,
zajace. Riskujeme, že sa iskry vetrom
prenesú aj na kilometre vzdialené lesné
porasty, ktoré majú obrovskú hodnotu
a tvoria nezanedbateľnú súčasť nášho
životného prostredia. Zbavme sa preto
tohto zlozvyku, upozorňujme deti, rodinných príslušníkov, spoluobčanov, ne-

zľahčujme si prácu vypaľovaním svojich
pozemkov, zabráňme už vzniknutým
ohniskám ďalej sa rozšíriť. Majme úctu
voči všetkému živému, voči krásnemu
prostrediu, ktoré nás obklopuje aj bez
toho, aby nás k tomu nútil zákon zakazovaním tejto činnosti.

Ing. František Kolárčik, OL Babiná

Daň z nehnuteľnosti za rok 2012

PONUKA nebytových priestorov na prenájom

Na obecnom úrade budú k 1. máju pripravené Rozhodnutia ( rozhodnutie nahrádza platobný výmer, ich
forma je totožná) na daň z nehnuteľnosti, ktoré si
budete môcť prevziať na obecnom úrade počas
úradných hodín ( pre účely platby cez bankový účet)
alebo ho obdržíte priamo pri platbe dane.
Daň z nehnuteľnosti je potrebné uhradiť na účet obce alebo v hotovosti do pokladne OcÚ najneskôr do
31. mája 2012.
Na základe VZN č. 2/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Babiná platné na rok
2012, podľa § 5 ods. 4 sa daň z nehnuteľnosti do
výšky 3,- € nevyberá.

Obec Babiná ponúka do prenájmu nebytové priestory formou
priameho nájmu : nebytové priestory, Dolná č.101
bývalá dielňa o výmere 60 m2
doba nájmu: na dobu určitú do 5 rokov
s možnosťou predĺženia nájmu
účel nájmu: bez stanovenia účelu nájmu, obec uprednostní
poskytovanie opravárenských služieb
najnižšia východisková cena nájmu:
60,- Eur. /mesačne za celý priestor
Ponuky doručte na OcU Babiná, Horná
č. 97, 962 61 Babiná v zalepenej obálke s označením:
“PRENÁJOM PRIESTOROV – NEOTVÁRAŤ“
v termíne do 23. 4. 2012 do 16.hod.

Jaroslava Šišmišová, správca daní

Bližšie informácie získajú záujemcovia na OcU Babiná na
tel.č.: : 045/5384 116,
0905 265002 a tiež na
www.babina.sk.

Výsledky hlasovania z volieb do NR SR konaných dňa 10.3.2012
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov ............... 431
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ..................................... 280
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku.................................................... 280
Počet platných odovzdaných hlasov ................................................... 277
Účasť voličov na voľbách : 65 %.
Voliči volili až 17 politických strán, politických hnutí alebo koalícií.
Najväčší počet hlasov - 153, získala strana SMER – sociálna demokracia .
Jaroslava Šišmišová, zapisovateľka OVK
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Veľkoobjemový odpad – kam s ním?

Zber obnoseného šatstva

Obec v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona
o odpadoch zabezpečuje nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na
jej území. Bežný odpad z domácností si domácnosti ukladajú
do kuka-nádob a triedia v separovanom zbere. Veľkoobjemový
odpad z domácností a odpad, ktorý nepatrí do separovaných
zložiek odpadu je možné uložiť do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré obec sprístupňuje občanom minimálne 2x ročne,
v apríli a v októbri. Kontajnery sú umiestnené v strede obce –
vo dvore Jednoty. Presné termíny ich sprístupnenia oznámime
miestnych rozhlasom a zverejníme na úradných tabuliach obce.

Zapojte sa do
zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,
ktorý sa bude konať
od 16.4. – do19.4.2012
(denne od 8.00-16.00 h.)
v sále kultúrneho domu Babiná
Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného
vhodného obalu tak, aby nedošlo
k znehodnoteniu pri prevoze.
ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú
veci možno i desiatky rokov.
Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.

Veľkoobjemový kontajner je možné si aj zapožičať od obce poplatok je stanovený
vo výške 0,33 €/deň a odpad následne vyviezť na skládku do
Krupiny na vlastné náklady (napr. vypratania pri predaji domu, prestavbe .! do kontajneru nepatrí stavebný odpad !)

Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky
zabalili osobitne a označili.
NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete
pomôcť ľuďom, ktorí ho potrebujú.

Aká bola zima?
Na túto otázku môžeme správne odpovedať vtedy, keď máme meteorologické
pozorovania a urobíme ich vyhodnotenie. Výsledky merania teplôt, zrážok, dĺžky slnečného svitu som získal z týždenníka Roľníckej noviny, ktoré zverejňujú
výsledky z meteorologických staníc. Pre porovnanie som zvolil výsledky zo
Sliača a z Dudiniec. Výsledky z Babinej som získal vlastným meraním. Klimatológovia zaraďujú k zimným mesiacom v roku mesiace december, január
a február.

Tabuľka č. 1: Meranie meteorologických staníc Sliač a Dudince
Mesiac
met.stanica
XII. 2011
Sliač
Dudince
I. 2012
Sliač
Dudince
II. 2012
Sliač
Dudince
Vysvetlivky:

Priemerná denná
teplota v °C
Normál Skutočnosť

Zrážky v mm na m2
Normál Skutočnosť

Skutočný svit
v hodinách
Normál Skutočnosť

-1,9
-0,6

0,4
2

59
46

68
43

40

32
26

-4
-3,2

-1,5
0,9

41
45

57
59

54

82
90

-1,7
-0,5

-6,0
-4,9

45
33

18
18

78

115
106

Normál - hodnoty namerané za obdobie 30 rokov.
Skutočnosť - hodnoty skutočne namerané v sledovanom zimnom období.
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Mesiac
Minimálna
denná teplota v °C
Tabuľka
č. 2 : Vlastné meranie
teplôt

Maximálna denná teplota v °C
počet
početdenná
dní teplota
priemerv °Cod - do Maximálna
dní dennápriemer
od - do
Mesiacalebo obdobieMinimálna
teplota v °C
Teploty vzduchu v zimných
početmesiacoch
december 11 počet dní
31 priemer
-1,5 od - do
- 9 až + 3dní 31 priemer
+ 0,1 od - do
- 6 až + 4
alebo obdobie
január 12
31
-5,6
18
až
+1
31
-0,4
- 5 až + 5
Teploty vzduchu v zimných mesiacoch
február
12
29
-6,2
20
až
+
5
29
-1,8
december 11
31
-1,5
- 9 až + 3
31
+ 0,1
- 6 až +- 12
4 až + 8
Teploty vzduchu
dňoch
v °C
január 12
31
-5,6
- 18 až v+1ľadových
31
-0,4
- 5 až + 5
11 29
16 -6,2 -4,3 - 20 až- +9 5až -29
2
16 -1,8 -1,9 - 12 až- +6 8až 0
februárdecember
12
január 12
16
-8,8 v ľadových
- 18 až -dňoch
1 16v °C
-3,2
- 6 až 0
Teploty
vzduchu
február
20 -4,3 -15,6- 9 až - 220 až16
- 9 20 -1,9 -4,1 - 6 až -012 až 0
december
11 12 16
Teploty
január 12
16
-8,8 vzduchu
- 18važarktických
- 1 16 dňoch -3,2
- 6 až 0
3
-10 20 -4,1 -4,1 - 12 až-12
február3.,4.,
12 a 6. február
20
-15,6 -17,7- 20 až-20
- 9 až 20
0 až - 10
Teplotyvzduchu
vzduchuvvarktických
najchladnejšom
Teploty
dňochzimnom období
až do 15.2
20 -17,7 -15,6-20 až -20
- 10
20 -4,1 -4,1 -12 až -- 12
3.,4., a27.1.
6. február
3
-10 až 20
10 až + 2
Teploty
vzduchu
v
najchladnejšom
zimnom
období
Vysvetlivky:
27.1. až do 15.2
20
-15,6
-20 až
- 10dňa nevystúpi
20
-4,10 °C
- 12 až + 2
ľadové
dní - teplota
počas
nad
arktické dni - teplota počas dňa nevystúpi nad - 10 °C

Vysvetlivky:

ľadové dní - teplota počas dňa nevystúpi nad 0 °C
arktické dni - teplota počas dňa nevystúpi nad - 10 °C
Koncom januára od 27. do 15. februára sa v celej východnej a strednej Európe v dôsledku rozsiahlej tlakovej výše, ktorá na naše
územie zasahovala zo severozápadného Ruska, veľmi ochladilo. Na naše územie prúdil studený arktický vzduch, prevládalo suché a slnečné počasie.

Tabuľka č. 3 :

Dĺžka dňa v 1. deň v mesiaci

Mesiac - deň
1.12.2011
22.12.2011 (zimný slnovrat )
1.1.2012
1.2.2012
1.3.2012
21. 3. 2012 (jarný slnovrat)

Slnko - v hodinách
východ
7,13
7,33
7,35
7,13
6,20
5,45

západ
15,5
15,49
15,57
16,39
17,25
17,55

Dĺžka dňa
v hodinách
8,27
8,16
8,22
9,26
11,05
12,1

Na základe vykonaných meraní a získaných údajov môžem konštatovať, že uplynulé
zimné mesiace boli rozdielne. Mesiace december a január do 27. dňa boli mierne teplé
s normálnym výskytom zrážok, prevažne dažďových. Od 27. 1. do 15. 2. som zaznamenal silné mrazy s výskytom 17 ľadových dní a 3 polárnych dní. V týždni do 13. – 19.
2. boli výdatné snehové zrážky na celom území Slovenska. Od polovice až do konca
mesiaca február sa zvyšovali teploty a posledné dni vo februári boli teplotne normálne
na toto ročné obdobie.

Ing. Ján Fábry
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Ponuky služieb a tovarov živnostníkov, podnikateľov
našej obce ...

Inzercia
Predám 2-izbový byt vo Zvolene na Sekieri

Slavomír Beňo






Výroba eurookien a vchodových dverí
Sekcionálne garážové brány – automatické
Plastové okná a dvere
Schody
Drevovýroba

Kontakt: Horná 73/14 , Babiná 962 61
0903 155 676
www.eurooknabeno.sk

Predám 2-izbový byt na Sekieri pri priehrade.
Je na druhom poschodí.Panelák ja zateplený.
Byt je bez balkóna, sú vymenené okná, inak
je v pôvodnom stave. Je veľmi zachovalý.
Má veľkú kuchyňu.
K bytu prislúcha aj veľká murovaná pivnica.
Mesačné náklady sú 100,-€.
Výborná občianska vybavenosť.
V prípade záujmu pošlem foto.
Cena: 40 000,- Eur.
Kontakt: 0903 155 676, sbeno@zoznam.sk

Redakcia Babinských novín ponúka aj ďalším podnikateľom, živnostníkom
možnosť propagácie svojich podnikateľských aktivít v ďalšom vydaní novín ...

Pozvánka

KST TJ Slávia Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci s OcU Babiná a Dobrá Niva
pozývajú všetkých priaznivcov turistiky na

8. ročník turistického pochodu
ZA PRVOU KUKUČKOU
Pochod sa uskutoční v sobotu
28. apríla 2012
po trase: Babiná – Holý vrch – Banský Studenec
– Čerešňová – Dobrá Niva
Občerstvenie je zabezpečené na Čerešnovej.

Pochod je mierne náročný (je možné prejsť aj na bicykli).
Odchod z Babinej od obecného parku o 8.30 hod.

Tiráž
Redakčná rada:

Jana Gregušová
členovia komisie pre osvetu,kultúru a šport
Mgr. Zuzana Páleníková

Grafická úprava: Ivona Kožehubová

Vaše pripomienky, návrhy, nápady píšte na adresu :
obec@babina.sk
Viac informácií, fotografií a Babinské noviny v on-line
podobe na www.babina.sk
Babinské noviny vydáva obec Babiná.

