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Úvodník
Priaznivé letné počasie, koniec mája –
začiatok júna, poteší každého z nás.
Príjemné teplé a predlžujúce sa dni lákajú k rôznym činnostiam – práce
v záhradke, vychádzky do prírody,
umožňujú
vykonávať udržiavacie
práce na rodinných domoch, skrášľovať priedomia.
Na druhej strane
z pohľadu obce sú to každoročne starosti s údržbou zelene, kosením verejných priestranstiev, cintorínov, cestných rigolov, melioračných odpadov
a tiež babinského potoka.
Často sa stretávam na obecnom úrade
s požiadavkou o vykosenie predzáhradiek pred rodinnými domami. Áno,
uznávam, sú to obecné pozemky a
cestné rigoly popri hlavnej ceste sú
súčasťou komunikácie III. triedy
v správe BB RSC. Väčšina vlastníkov nehnuteľností sa o pozemky pred
domami vzorne stará, veď slúžia na
ich vstup k rodinným domom (obec
pozemky neprenajíma, nevyberá nájomné). Vykosené trávniky, vyčistené
rigoly svedčia o ich vzťahu k samotnej obci a za príkladné udržiavanie
krásneho vzhľadu našej obce patrí
všetkým úprimné poďakovanie. Chápem aj starších občanov, ktorým už
zdravie a sily nestačia, aby si dokázali
pokosiť pred domom. Obec musí minimálne 2-krát ročne vykosiť melioračné odpady, babinský potok, cintoríny, záhradu za budovou OL s.r.o.
a tiež záhradu za ľudovým domom.
Stred obce, okolie obecných budov,
dvor materskej školy, parky, futbalové
ihrisko sa kosia minimálne 3x ročne.
Sotva dokončíme 1. etapu kosenia
a kolotoč s kosením sa začína znova.
Na ďalšie kosenie nám už skutočne
nezostáva čas. Na malé obecné služby
nastúpi denne do práce 5 nezamestnaných, ktorí okrem kosenia, sušenia

a zvozu usušeného sena na zimu
pre lesnú zver vykonávajú rôzne
potrebné práce prospešné pre
všetkých občanov obce a starajú sa o údržbu obecných budov
a verejných priestranstiev aj
v 35 stupňových horúčavách.
S problematikou kosenia, s požiadavkou o vykosenie sa stretávame takmer každodenne.
Dnes už málokto kosí ručne kosou, pomocníkmi sú krovinorezy a rôzne druhy motorových
alebo elektrických kosačiek.
Obec vlastní viacero druhov, ale
ich zapožičiavanie sa nikdy neosvedčilo, lebo „čo nemá svojho
gazdu, nemá dlhé trvanie“.
Hľadáme vhodný spôsob, obec
na predmetnú službu nemá potrebné oprávnenie, privítame
tiež návrhy od občanov, napr. aj
priamo na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

Jana Gregušová, starostka obce

Stavanie obecného mája

Zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a udržiavanie ľudových tradícií je jednou
z úloh komisie pre osvetu, kultúru a šport v našej obci. V napĺňaní tejto úlohy zo spoločenských organizácii aktívne napomáha Obecný hasičský zbor pod vedením Štefana Melicha.
V sobotu 28. apríla 2012 v podvečerných hodinách dievčence vyzdobili stuhami veniec
a vrcholec mája, ktorý v piatok pripravili pracovníci OcÚ a nezamestnaní na malých obecných službách. Obecní hasiči za pomoci ďalších
mládencov a chlapov v obecnom parku postavili
20 metrový obecný máj. Vo štvrtok 31. mája
2012 hasiči zručne spustili máj s pomocou ručnej pílky a lán.
Jana Gregušová, starostka obce
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Z denníka starostky
Apríl 2012
zabezpečenie vyjadrení, podkladov pre územné konanie – predĺženie komunikácie v Plánkovej ulici,
pracovné rokovanie obecného zastupiteľstva 11.4.2012, príprava 3.zasadnutia
OZ dňa 18. 4. 2012,
sumarizácia vyjadrení, podkladov pre začatie stavebného konania – Domov dôchodcov, ústav sociálnych zariadení,
prieskum trhu – výber dodávateľa na spracovanie 4. Doplnku ÚP obce,
vyhlásenie ponuky priameho prenájmu nebytových priestorov obce – dielňa,
Spoločenská rubrika
Dolná č. 101, skončenie nájomnej zmluvy k 30. 4. 2012, nový nájomca od
1.5.2012
spoločné rokovanie s Ing. Kolárčikom a PD a.s. Dobrá Niva, zast. Ing. Kollárikom za účelom úpravy nájomnej zmluvy, zabezpečenie obecného poľovného reNa spoločnú cestu životom
víru,
vykročili :
Máj 2012
účasť na porade Spoločného obecného úradu vo Zvolene (3. 5. ),
Ivana Caková a Stanislav Tobl
podanie žiadosti o rekonštrukciu elektrickej prípojky do šatní OŠK,
príprava a účasť na obecných akciách v mesiaci máj a na okresnej požiarnej súOdišli z našich radov :
ťaži,
Štefan Beňo
posilnenie elektrického vedenia v obci – rokovania o vedení novej trasy VN veJán Dubovský
denia,
spracovanie monografie o obci – prieskum trhu,
prvé zasadnutie komisie pre spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
v obci Babiná, verejná vyhláška je uverejnená na úradnej tabuli obce a tiež na inPrisťahovali sa : 3 obyvatelia
ternetovej stránke obce v časti OZNAMY,
Jún
2012
Odsťahovali sa : 4 obyvatelia
žiacka olympiáda mikroregiónu Pliešovská kotlina – 1. jún v Pliešovciach,
organizácia prác – terénne úpravy: melioračný odpad pri stanici SPP, pred evanj.
cintorínom, vyčistenie melioračného odpadu v Dolnej /Jargovej/ ulici, rozšírenie
verejného osvetlenia na konci Rybničnej ulice, kosenie cintorínov, kosenie Babinského potoka
stavebné konanie Domov dôchodcov, ústav SS – konanie prerušené, potrebné
vykonať úpravy v projektovej dokumentácii podľa požiadaviek účastníkov konania,
príprava 4. doplnku ÚP obce – zamerania, zosúladenie záujmov obce, energetikov, návrhov spracovateľa a vlastníkov pozemkov,
pracovné rokovanie OZ (4. 6.), príprava 4. zasadnutia obecn. zastupiteľstva
(11.6.),
spoločné rokovanie OZ a Strediska evanjelickej diakónie (8.6.) - možnosti financovania projektu,
Moje rodisko Babiná:
výročná členská schôdza Verejno-súkromného partnerstva HontianskoDobronivského dňa 19.6.2012 v Hanišbergu + konferencia k cest. ruchu,
Samuel Fekiač
príprava vodoprávneho konania
predĺženie skúšobnej prevádzky ČOV Babiná
Noemi Ludrovanová
zabezpečenie úprav v projekte DD,DSS – zastavené stavebné konanie
Michaela Takácsová

Doplnok územného plánu obce
Funkčné využitie územia rozdelením na rôzne funkčné plochy zachytáva územný plán obce – dôležitý dokument obce pre ďalšie rozvojové zámery. V tomto roku pripravujeme v poradí už 4. doplnok územného plánu obce, ktorým budú vytvorené nové lokality pre
vidiecke bývanie, pre výstavbu rodinných domov.
Lokalita č. 1: - nad ihriskom – vytvorenie pozemkov pre IBV - cca 40 stavebných pozemkov,
pričom nová ulica sa spojí poza cintorín s Hornou ulicou.
Lokalita č. 2: - za katolíckym kostolom - vytvorenie pozemkov pre IBV – cca 36 stavebných
pozemkov, spojenie ulice Za Uličkou s Dolnou (Jargovou) ulicou.
4. doplnok ÚP sa spracúva a jeho konkrétny návrh bude predložený na verejnom prerokovaní s občanmi, o ktorom Vás budeme včas
informovať.
S prípravou doplnku úzko súvisí aj projekt SSE a.s. Žilina : „Babiná – Zahusťovacia trafostanica, Plánková ulica“, na základe ktorého bude vybudované nové VN vedenie a posilnená elektrická sieť v Plánkovej ulice a časť Za Uličkou (Púsky). V tejto fáze prípravy
projektu je dôležité správne zvoliť trasu nového vedenia, aby v budúcnosti nekrižovala nové funkčné celky územného plánu, čo spoločne riešia spracovateľ doplnku UP obce a projektant trasy VN vedenia v súčinnosti s obcou.
Jana Gregušová, starostka obce
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
3. zasadnutie OZ schválilo :
- 3. úpravu rozpočtu obce v r. 2012, po vykonaných úpravách zostáva rozpočet
- obce prebytkový vo výške 145.218,- Eur,
- zloženie výberovej komisie pre otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk na prenájom
nebytových priestorov obce Dolná č. 101 v zložení: Puškárová A., Suchánek P., Ing. Cako Ivan
- výberovú komisiu pre otváranie obálok a výber obstarávateľa územnoplánovacej
dokumentácie obce - 4. doplnku územného plánu obce v zložení: Pšenica Vladimír,
Ing. Brachna Ján, Suchánek Peter,
- 2. dodatok k Pracovnému poriadku pracovníkov obce Babiná,
- pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov
v školstve v obci Babiná,
- odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30% z ročného objemu hrubých miezd za rok 2011,
- jednorazový príspevok rodičom pri narodení dieťaťa vo výške 20,- Eur.,
4. zasadnutie OZ:
Vzalo na vedomie:
- výročnú správu obce Babiná za rok 2011,
- správu nezávislého auditora o vykonanom audite za rok 2011,
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011,
Schválilo:
- 4. úpravu rozpočtu obce v roku 2012,
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad
- vykonanie prevodu z rezervného fondu obce vo výške 38.000,- € na úhradu splátok istín úverov obce v r. 2012,
- účtovnú závierku obce za rok 2011,
- monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu obce k 31. 12. 2011,
- dodatok č. 8 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 27. 1. 2003
týkajúci sa odborne spôsobilej osoby pri poskytovaní sociálnych služieb a povinnej registrácii na BBSK,
- predaj obecného pozemku – parcely CKN č. 1714/8 o výmere 31 m2 manželom
Očenášovým pred ich rodinným domom v Plánkovej ulici za cenu 5,- EUR za m2.

Územné kolo súťaže DHZ
V sobotu 26. mája 2012 sa na futbalovom ihrisku v areáli OŠK Babiná konalo Územné kolo súťaže dobrovoľných hasičských
zborov (DHZ) organizované Dobrovoľnou požiarnou ochranou, Územným výborom Detviansko-Zvolenským , obcou Babiná a
OHZ Babiná.
Súťaže sa zúčastnilo celkom 23 hasičských družstiev. Po vyhodnotení súťažných disciplín, požiarny útok a štafeta, sa hasiči
umiestnili nasledovne:
1.) kategória ženy:
1. miesto DHZ Budča
2. miesto DHZ TU Zvolen
3. miesto DHZ Veľká Lúka
2.) kategória muži:

1. miesto DHZ Veľká LúkaP
2. miesto DHZ Budča 2
3. miesto OHZ Babiná

3.) kategória dorastenci:

1. miesto DHZ Sielnica
2. miesto DHZ Zvolenská Slatina
3. miesto DHZ Očová

Požiarna súťaž dopadla výborne, vyšlo nám počasie, naši požiarnici boli úspešní a územný výbor veľmi spokojný s pripraveným
ihriskom, priestormi, ozvučením a samotným priebehom súťaže. Poďakovanie patrí členom OHZ Babiná, všetkým členom komisie pre osvetu, kultúru a šport, pracovníkom obce a našim nezamestnaným na malých obecných službách.
Jana Gregušová, starostka obce
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Turistický pochod Za prvou kukučkou
Čistili sme chotár obce
22. apríla si ľudia na celom svete pripomenuli Deň Zeme. Pri tejto príležitosti
zorganizovalo 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 naša
obec sa každoročne pripája k celoslovenskej akcii.
V sobotu 21. apríla 2012 sa pred obecným úradom stretla necelá tridsiatka
účastníkov, deti i dospelí. Tri pracovné
skupinky sa vybrali do lokalít: Holý
vrch, Tajch a Dolná ulica - pri stredisku,
kde zbierali rôzny odpad do igelitových
vriec aj napriek nepriaznivému počasiu.Všetkým zúčastneným patrí úprimné
poďakovanie za ich účasť, za ich pomoc
pri skrášľovaní vzhľadu našej obce a jej
blízkeho okolia, za ich príkladný postoj k
čistej prírode a zdravému životnému prostrediu.
Čo dodať na záver:
Obec v maximálnej miere zabezpečuje
likvidáciu a odvoz odpadu z domácností. Bežný domový odpad sa odváža v kuka nádobách 1x za 21 dní, separovaný
odpad (sklo, papier, plasty, tetrapaky ,
plechovky) zbierame každé 2 mesiace,
nebezpečný odpad 2x ročne a veľkoobjemový odpad do kontajnerov tiež 2 x
ročne. Minimálne 1x ročne zbierame pre
charitatívne organizácie obnosené šatstvo
a do zberného dvora môžu občania doviezť železný šrot a opotrebované pneumatiky. V mesiaci apríl sa odviezlo na
skládku komunálneho odpadu 5 kontajnerov s veľkoobjemových odpadom (jeden
cca 5 ton), ktoré sme sprístupnili vo dvore Jednoty. Nevidím preto dôvod, aby
občania akýkoľvek odpad vyviezli mimo
obce, do cestných rigolov alebo do lesa. Konkrétny prípad takého konania
v našej obci riešila aj polícia, vinníka našla a následne v priestupkovom konaní
obec udelila finančnú pokutu. Správajme
sa preto ako "ĽUDIA" , aby sme v budúcnosti nemuseli zbierať odpad po chotári našej obce.Ak nie, príroda nám to určite vráti!
Jana Gregušová , starostka obce

V sobotu 28. apríla 2012 sa konal už 8. ročník turistického pochodu ZA
PRVOU KUKUČKOU, ktorý organizuje KST TJ Slávia Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci s Obecnými úradmi Babiná a Dobrá
va. Priaznivci turistiky počas krásneho slnečného dňa prešli po trase : Babiná – Holý vrch – Banský Studenec – Čerešňová – Dobrá Niva. Účastníkov - tohto roku až 65, ktorí sa ráno zišli v obecnom parku sme spoločne
vypravili na túru cez babinský chotár s konečnou zastávkou na chate Čerešnová, kde obec Dobrá Niva pripravila pre turistov občerstvenie po 20 km putovaní cez tri chotáre.

Ohlasy účastníkov:
Veľmi pekne ďakujeme Vám a aj Dobronivčanom za prekrásny turistický
pobyt vo Vašom chotári a za Vašu starostlivosť a fantastickú pohostinnosť.
(manželia Joščákovi zo Zvolena)
My sme sa zúčastnili na bicykloch, bolo to náročné, ale naším tempom aj
s Kondačom sme to zvládli výborne. Dostal som defekt, opravili sme ho
a pokračovali ďalej. Na chate v Čerešňovej nás výborne pohostili. Bolo to
fajn. (Ján Lieskovský, Babiná 163)
Mali sme krásne počasie, boli sme výborná partia. Dokonca jedna pani sa
vykúpala v tajchu. Vždy mám z takýchto akcií dobrý pocit, stretnem sa so
známymi ľuďmi a cestou sa stále máme o čom rozprávať. Mám len príjemné
zážitky, hoci večer po túre som „ako mŕtva“.
(Lenka Dlhopolcová, Dobrá Niva)
Jana Gregušová, starostka obce

Oslava Dňa matiek
Sála kultúrneho domu sa v nedeľu 20. mája 2012 zmenila na malú kaviareň. Mamy, mamičky, staré mamy, babičky, jednoducho všetky ženy
prijali naše pozvanie na slávnostné nedeľné posedenie spojené s malým
občerstvením.
Ako by to bolo, keby sviatočné popoludnie neosviežili deti z materskej
školy so svojím vystúpením v sprievode svojich učiteliek. Ich žiarivé
očká, milé a úprimné slová sú vždy tou najvďačnejšou spomienkou na
sviatok matiek.
Pred vystúpením našich najmenších škôlkárov pozdravili mamičky
žiačky Základnej školy z Dobrej Nivy – Betka Lietavová a Laura Nociarová s ľudovou piesňou. Dievčatá sú členkami folklórnej skupiny Dobronka.
V ďalšej časti programu sa na javisku predstavili deti z literárnodramatického krúžku zo Základnej umeleckej školy vo Zvolene. Divadelnú veselohru MÚZA si šikovné deti naštudovali pod vedením p. učiteľky Mäsiarikovej, ktoré svoje divadelné úlohy zvládli bravúrne a môžu sa rovnať skúseným divadelníkom. Slávnostný program ukončili
dievčatá základných škôl rytmickou ukážkou tanečného cvičenia ZUMBY. Pri odchode "z kaviarne" obdržala každá žena voňavý karafiát.
Jana Gregušová, starostka obce
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Úspechy žiakov základnej školy
Základnú školu s materskou školou Juraja Slávika Neresnického navštevuje 27 detí
z našej obce. V školskom roku 2011-2012 sa žiaci zúčastnili viacerých olympiád
a súťaží a úspešne reprezentovali aj našu obec:

Pálenie vatry
Pri príležitosti 67. výročia skončenia II. svetovej vojny - Dňa víťazstva nad fašizmom - sme tradične
pálili vatru víťazstva na futbalovom
ihrisku, za šatňami OŠK. Takmer
40 účastníkov si v sobotu 5. mája
2012 vo večerných hodinách pri
menších vatrách opekalo klobásky, slaninku, jednoducho kto si čo
priniesol.
Večer bol výnimočný aj tým, že
mesiac na oblohe žiaril ako obrovská guľa. Bol to výnimočný
jav, "Supermesiac" sa priblížil najbližšie k našej planéte a jeho veľkosť bola väčšia o niekoľko percent
ako obyčajne. Najbližšie tento úkaz
bude možné vidieť na oblohe až v
novembri 2016.

Hviezdoslavov Kubín:
Emka Beňová, prednes poézie, školské kolo, 2. miesto
Kvetka Beňová, poézia – 2. miesto
Slávik Slovenska: Alžbetka Lietavová, 1. kategória, školské kolo, 1. miesto
Geografická (zemepisná) olympiáda:
Radoslav Kondač, okresné kolo – 1. miesto, krajské kolo – 2. miesto,
celoslovenské kolo – 4. miesto
Kvetka Beňová, okresné kolo, 7. miesto
Dejepisná olympiáda:
Radoslav Kondač – 6. miesto
Jaroslav Randis – 8. miesto
Ľahká atletika:
Radoslav Kondač , skok do diaľky, okresné kolo- 1. miesto, krajské kolo – 8. miesto

Jana Gregušová, starostka obce
Mgr. Mariana Kondačová

Žiacka olympiáda
Mikroregiónu Pliešovská kotlina

Upršané ráno v piatok 1. júna 2012 neodradilo
deti, aby sa zúčastnili 6. ročníka Žiackej olympiády mikroregiónu Pliešovská kotlina v areáli
ZŠ v Pliešovciach. Počasie sa nakoniec ustálilo a
pripravené športové dopoludnie prebiehalo podľa
plánu. Našu obec reprezentovalo 20 detí : Zuzana
Šlamiarová, Viktória Macková, Ema Beňová, Veronika Šlamiarová, Kvetka Beňová, Danka
Lietavová, Alžbetka Lietavová, Sabinka Ďuricová, Dávid Masaryk, Radoslav Kondač, Ivanka
Masaryková, Ľubomír Šišmiš, Bianka Randisová, Jaroslav Randis, Erika Majerčíková, Martin
Fábry , Ivan Filuš, Martin Ratkovský, Marián
Bartík, Julo Vránsky.

Dodržiavanie pravidiel fair-play, dobrá nálada, nové priateľstvá, usmiate tváre detí, spokojnosť pedagógov z dosiahnutých výsledkov sú dostatočnou motiváciou na to, aby sa žiaci základných škôl z obcí Mikroregiónu Pliešovská kotlina stretli opäť o rok pri olympijskom
ohni v areáli ZŠ s MŠ v Dobrej Nive.
Jana Gregušová, starostka obce

Medailové miesta obsadili:
Radoslav Kondač
Sabína Ďuricová
Zuzana Šlamiarová
Ivanka Masaryková

1. miesto
2. miesto
2. miesto
2. miesto

skok do diaľky
hod kriketovou loptičkou
beh 50 m
beh na 60 m
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Naši najmenší
Dňa 11. 04. 2012 sa
v našej MŠ uskutočnila beseda s políciou Pliešoviec.
Svojou návštevou nás
poctili dvaja policajti,
ktorí si deti ihneď získali svojím príjemným
vystupovaním.
Deti
oboznamovali
s bezpečnosťou cestnej
premávky, vysvetľovali ako si majú dávať
pozor nielen na cestách, ale aj doma, na
ulici, aby sa im nič zlé
nestalo. Ukázali im všetky pomôcky,
ktoré policajti používajú pri svojej práci
– terč na zastavovanie áut, putá, reflexné
vesty, vysielačky aj zbrane, ktoré
v nevyhnutných prípadoch musia použiť.
Deti mali najväčšiu radosť z policajných
psov.
Vo svojej plnej kráse sa nám ukázali:
psík, ktorý reagoval na povely, policajný
zásah psa pri stretnutí s páchateľom, ale
aj hravé šteňa, ktoré bude v budúcnosti
odhodlane a s veľkým nasadením chrániť zdravie, život a majetok občanov.

Pri príležitosti svetového Dňa Zeme
20. apríla, naši najmenší prispeli malým – veľkým skutkom k starostlivosti
a ochrane životného prostredia v našej
dedine. Spoločne sme zbierali odpadky
a plasty do farebných vriec, cestou z MŠ
do Rybničnej ulice a späť. Vysvetľovali
sme si dôvody triedenia odpadu. Uvedomili sme si potrebu ochrany, ako aj
dôležitý význam prírody v živote človeka, nielen počas svetového dňa Zeme.
Do akcie sa zapojili všetky deti. Veríme,
že v deťoch to zanechalo pozitívne envi-

ronmentálne cítenie, príjemný zážitok a úsmev na tvári.
Dňa 03. 05. 2012 dopoludnia sme
s deťmi uskutočnili turistickú vyvychádzku do prírody. Rodičia
nezabudli svoje ratolesti vybavili
plecniakmi naplnenými jedlom,
ovocím a sladkosťami. Po príchode na miesto určenia sa deti na deke občerstvili. Pokochali sme sa
krásami okolitej prírody, bzučaním včielok a štebotom vtáčkov,
a plný novej pozitívnej energie
sme sa vracali späť do MŠ.
3. májová nedeľa (20.5.) patrila
všetkým mamičkám. Deti vystúpili s pásmom básní, piesní a tančekov
v sále kultúrneho domu. Ustráchané detské očičká vystriedal úsmev pri potlesku
mamičiek, starých rodičov a ostatných
divákov. Na záver vystúpenia každé dieťa odovzdalo upomienkový darček svojej mamičke.

Pedagogické zamestnankyne

Deň detí na ihrisku
Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v
mnohých krajinách sveta a výnimkou nie je ani naša malá obec
v strede Slovenska. V sobotu 2. júna pripravili členovia komisie pre osvetu pod vedením Julky Beňovej a Ivanky Cakovej zaujímavé športové a vedomostné disciplíny. Športové dopoludnie
odštartovali cyklistické preteky so štartom pri obecnom parku.
Deti súťažili v dvoch vekových kategóriách a ich úlohou bolo
„zdolať“ Plánkovu ulicu s cieľom na ihrisku OŠK v čo najkratšom čase.

Vyhodnotenie cyklistických pretekov
Umiestnenie detí v kategórii od 8 – 11 rokov :
1. miesto : Jakub Pomoty
2. miesto : Viktória Homolová
3. miesto : Alžbeta Lietavová
Umiestnenie detí v kategórii od 12 – 15 rokov :
1. miesto : Jaroslav Randis
2. miesto : Marián Bartík
3. miesto : Filip Strohner.

Víťazi boli odmenení farebnými tričkami a vecnými cenami.
Touto cestou chceme poďakovať aj p. Milanovi Glogovskému
zo Sliača za ochotu prísť medzi nás a za pomoc pri organizovaní cyklistickej súťaže. Po cyklistických pretekoch sme pokračovali v súťažnom zápolení na ihrisku OŠK, deti si vyskúšali
prekážkový beh s fúrikom, hod na terč, skákanie vo vreci, navliekanie korálikov a cestovín, určovanie potravín podľa chuti
so zaviazanými očami, napodobňovanie zvierat a vedomostné
súťaže.
Členovia PZ Bučina Ján Petro a Ján Baláž predviedli manipuláciu so vzduchovkou, z ktorej mohli deti strieľať na terč.
Na záver všetci dostali sladkú odmenu a malé občerstvenie.
Úprimné poďakovanie za prípravu a pomoc patrí rodine Cakovej a Julke Beňovej , ako aj členom komisie pre osvetu, členom
PZ Bučina a ochotným rodičom.
Ing. Daniela Lietavová
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Zo života cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Babinej
Seniorálne stretnutie rodín
V prvú poveľkonočnú nedeľu 15.4.2012 sa v našom cirkevnom zbore
/ďalej CZ/ konalo stretnutie rodín Hontianskeho seniorátu ECAV na
Slovensku. Tematicky bolo zamerané na modlitbu. Pestrý duchovný
program obohatilo vystúpenie zborových spevokolov z Babinej a Sásy
a hudobnej skupiny detí z CZ Sása. Prítomným sa prihovorila aj pani
starostka J. Gregušová. Po skončení oficiálnej časti sa účastníci stretnutia presunuli z kostola do kultúrnej miestnosti OcÚ k občerstveniu.
Všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh tohto podujatia, ale predovšetkým Pánu Bohu za požehnanie, patrí vďaka.
Noc kostolov 2012
Do tohto celoslovenského podujatia konaného 1.6. t.r. sa zapojil aj náš
CZ a to hlaholom zvonov o 17:50 hod. a následným programom, ktorý sa začal o 20:00 hod. v kostole. Pozostával zo spevu zborového
spevokolu a spoločného spevu všetkých zúčastnených, z čítania Božieho slova, z modlitieb; zazneli aj úryvky z dejín výstavby kostola a
z nich vyplývajúci vedomostný kvíz. Spestrením bolo aj hľadanie slov
biblického verša 1 Tes 5,6 , ktorý bol mottom Noci kostolov 2012,
pričom tieto boli na kúskoch papiera poschovávané v priestore kostola. Zaujímavé boli aj osobné zamyslenia niekoľkých zúčastnených
nad tým, čo im pre život dáva chodenie do kostola.

Úvod (introdukcia) zbor. dozorcu a novozvolených presbyterov
Rok 2012 má prívlastok „volebný“. Platí to nielen pre občiansku sféru, ale aj pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku. V nej totiž t.r. tiež prebiehajú voľby cirkevných predstaviteľov a
funkcionárov na najbližších šesť rokov a to na všetkých úrovniach
cirkevnej správy, počnúc cirkevnými zbormi. Z volebného konventu
CZ ECAV Babiná vzišiel nový zborový dozorca a noví presbyteri.
Podľa cirkevno-právnych predpisov a bohoslužobného poriadku
ECAV na Slovensku je každý zvolený oficiálne uvedený do svojej
funkcie. Dňa 6.5.2012, v 4. nedeľu po Veľkej noci sa preto v rámci
služieb Božích konal „úvod“ novozvoleného zborového dozorcu Jaroslava Meľagu, ktorý vykonal senior Hontianskeho seniorátu Mgr. Miroslav Dubek. Počas služieb Božích vo svätotrojičnú nedeľu 3.6.2012

námestný farár Mgr. Roman Sarvaš zas vykonal
„úvod“ nasledovných novozvolených presbyterov a
presbyteriek: /viď foto zľava/ Anna Lieskovská, Anna
Balážová, Anna Beňová, Bohuslav Beňo, Zuzana Petrová, Vladimír Pšenica ml., Anna Puškárová, Zuzana
Vangová.
Mgr. Roman Sarvaš, evan. farár

Letný tábor v prírode
Obecné lesy s.r.o. Babiná a Poľovné združenie Bučina Babiná
pozývajú školopovinné deti na letný víkendový tábor.

Kedy: od 20. 7. 2012 (piatok, odchod o 15. hod.)
do 22. 7. 2012 (nedeľa, príchod o 14.00 hod.)
Kde: poľovnícka chata Grozau
Obedy a večere budú zabezpečené, raňajky je potrebné si priniesť.
Ubytovanie na chate a tiež vo vojenskom stane na lúke pri chate.
Účasť ochotných rodičov (napr. počas denných aktivít) je vítaná.
Bližšie informácie a prihlášky získajú záujemcovia na OcU Babiná.

Ing. František Kolárčik, konateľ s.r.o.
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Nádherný úspech babinského športu
Dňa 17.6.2012 odchádzalo naše futbalové mužstvo na Ostrú Lúku na rozhodujúci
zápas posledného kola II. triedy, ktorý mal rozhodnúť o konečnom poradí. Babiná
zvíťazila 5:0 a obsadila prvé miesto pred Sliačom a Sielnicou a postúpila do I. triedy. Výbornú atmosféru vytvorili fanúšikovia z Babinej, za čo im ďakujem. Bol to
úžasný zážitok, obrovský úspech v histórii babinského futbalu!
V uplynulej sezóne naše futbalové mužstvo z 24 zápasov 18 - krát vyhralo, 2 – krát
remizovalo a len 4 - krát prehralo. Súperom nastrieľalo 99 gólov a iba 32 gólov inkasovalo. Najlepším strelcom celej súťaže sa stal Štefan Sudimák s 31 gólmi a tretí
skončil Miroslav Dančo s 22 gólmi, obidvaja hráči za OŠK Babiná.
Treba spomenúť, že starší žiaci Babinej pôsobiaci na Dobrej Nive skončili na peknom 6. mieste.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým hráčom, trénerovi Rausovi, funkcionárom, pani starostke Gregušovej, OZ Babiná, fanúšikom za podporu a zaželať babinskému futbalu pokojnú a úspešnú plavbu vo vodách I. triedy.
Peter Suchánek
predseda OŠK

Demografia obyvateľov obce Babiná k 30.6.2012
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Upozornenie

Dane a poplatky

Upozorňujeme nájomcov hrobových miest,
že všetky úpravy hrobového miesta a jeho okolia
je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade v Babinej !

Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 bola splatná do
31.5.2012.
Celkový predpis dane bol vo výške 15 745 € . Do konca
mája bolo uhradených 9202,63 €.
Predpis poplatku za komunálny odpad bol 5792 €, vyzbieralo sa 5648 €.
Daň za psa na rok 2012 bola predpísaná vo výške 501 €.
Uhradených bolo 497 €.
Nedoplatky na daniach a poplatkoch sú upomienkované
a v zmysle zákona vymáhané.

Táto povinnosť vyplýva z Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku článok 4 ods. 1/c – „vykonávať
úpravy hrobového miesta a jeho okolia môže nájomca len
s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.“

Jaroslava Šišmišová
správca pohrebiska

Jaroslava Šišmišová
srávca daní a poplatkov
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Záverečný účet obce Babiná za rok 2011
Po skončení rozpočtového roka obec v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov - § 16 - údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje
do záverečného účtu obce (ďalej ZUO).
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011.
Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný aj kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový .
Súhrnný prehľad o tvorbe a skutočnom čerpaní rozpočtu v EUR:
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnenie

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Hospodárenie - bežný rozpočet:

233.568,206.290,27.278,-

345.180,243.227,101.953,-

308.800,90
196.501,84
112.299,06

Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Hospodárenie – kapitálový rozpočet:

173.671,42.900,130.771,-

185.171,97.786,87.385,-

150.494,56
88.776,63
61.717,93

Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok :
Príjmové finan. operácie:
Výdavkové finan.operácie:
Hospodárenie – finančné operácie:
Rekapitulácia:
Príjmy spolu:
Výdavky spolu:
Celkový výsledok rozpočtového
hospodárenia vrátane FO

1.240,138.791,- 137.551,-

174.016,99
1.240,143.351,- 142.111,-

0
130.856,01
- 130.856,01

408.479,387.981,-

531.591,484.364,-

459.295,46
416.134,48

20.498,-

47.227,-

43.160,98

Prebytok rozpočtu v sume 174.016,99 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu .
Zostatok finančných operácií - schodok v sume 130.856,01 €,
bol v roku 2011 krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu .
Na základe uvedených skutočností navrhujeme do rezervného fondu presunúť sumu vo výške 43.160,98 €
(174.016,99 – 130.856,01).
Hospodársky rok 2011 v podnikateľskej činnosti sa skončil so ziskom 9,29 €.
Celkové výnosy ........................ 3.679,09 €
Celkové náklady ....................... 3.669,80 €
-----------------------------------------------------Hospodársky výsledok – zisk :
9,29 €
Na účtoch triedy 5 a 6 sa analyticky sledujú i náklady a výnosy v školskej jedálni,
ktoré sa ku koncu účtovného roka musia rovnať. Za účtovného obdobie r.2011 predstavujú výšku 4.957,51 €.

Ing. Daniela Lietavová
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Pozvánka
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 dňa 8. septembra 2012 v ľudovom dome v Babinej
Program:
SOBOTA:13.00 hod. Otvorenie výstav, pečenie chleba
14.00 hod. Kultúrny program: Vítame Vás
Pozdrav susedov
Vystúpenie FS Marína zo Zvolena
Sprievodné podujatia:
Výstavy v ľudovom dome: Spracovanie ľanu
Takí sme boli
Naše kultúrne dedičstvo, umenie detailov
Babinská chyža
Poľovnícke trofeje
Ukážky remesiel
NEDEĽA: o 19.00 hod. Divadelné predstavenie:
J.G. Tajovský: Ženský zákon
DOS Braxatoris Krupina

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.

