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BABINSKÉ
N O V I N Y
Štvrťročný informátor obce Babiná

Prvé dni roku 2013 sú už za nami. Prežili sme aj niekoľkokrát medializovaný
„koniec sveta“. Smelo sa môžeme pustiť do plnenia prijatých predsavzatí.
Najskôr však v prvom čísle nového
ročníka Babinských novín, na prahu
nového roka 2013, zbilancujme rok
predchádzajúci. Aký bol rok 2012 ?
Odhliadnuc od negatívnych udalostí
v našej krajine, ale aj v ďalších krajinách sveta, napriek pretrvávajúcej celosvetovej hospodárskej kríze, môžeme
rok 2012 z pohľadu našej obce hodnotiť
ako rok dobrý a úspešný.
Z plánovaných akcií sa nám podarilo
zrealizovať ich podstatnú časť. Rozhodnutie prenajímateľa budovy materskej školy
a priľahlých pozemkov
o nepredĺžení nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie nás prinútilo prehodnotiť
v polovici roka obecný rozpočet
a pozastaviť niektoré aktivity. Obecné
zastupiteľstvo súhlasilo s možnosťou
odkúpenia budovy a pozemkov.
V súčasnosti prebiehajú spoločné rokovania o predajnej cene nehnuteľností.
Verím, že ich výsledkom bude vzájomná dohoda a spokojnosť obidvoch strán.
Záujmom obce je aj naďalej v obci prevádzkovať materskú školu a vlastník
budovy by ju rád na daný účel zachoval.
Všetko bude záležať od ceny nehnuteľností , ktorá je už staršieho dáta a bude
si vyžadovať rozsiahlu rekonštrukciu.
Prioritou v obecnom rozpočte v minulom roku bola a zostáva aj naďalej intenzifikácia ČOV(čistiareň odpadových
vôd). Dnešná kapacita ČOV už nedovoľuje domácnostiam napojiť sa na
obecnú kanalizáciu. O dotáciu sme požiadali aj v tomto roku.
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Autor: Vladimír Vanga
Rozšírenie kapacity ČOV si vyžiada investičný náklad vo výške 190.000,- €.
Bez finančnej pomoci z MŽP SR –
z environmentálneho fondu to obec sama nezvládne. Rozšíriť kapacitu ČOV
bude musieť obec v každom prípade,
inak obci hrozí finančná pokuta.
Na základe prijatého rozhodnutia obecného zastupiteľstva obec podstatne znížila svoje úverové zaťaženie. Za rok
2012 sme celkom uhradili Prima banke
(Dexia) 70.000,- €. Vytvorili sme si tak
možnú rezervu na spolufinancovanie
väčších investičných akcií alebo
v prípade riešenia havarijnej situácie.
Otvorený univerzálny úverový účet môže obec čerpať kedykoľvek.
V roku 2012 sme pripravili aj 4. Doplnok územného plánu obce, ktorým boli
vyčlenené dve nové lokality pre výstavbu rodinných domov. Doplnok bude
schválený na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
V priebehu roka prebiehali rôzne konania potrebné pre realizáciu plánovaných
investičných akcií - stavebné konanie
pre výstavbu domova dôchodcov a ústav
sociálnych služieb a vodoprávne kona-

nie k danej stavbe, predĺženie lehoty na
dokončenie gravitačnej kanalizácie
a intenzifikácie ČOV, predĺženie skúšobnej prevádzky ČOV. Skolaudovali
sme aj gravitačnú kanalizáciu v Plánkovej ulici. Vyjadrujem sa v množnom
čísle, nakoľko je to práca kolektívu ľudí.
Všetkým týmto aktivitám predchádzajú
niekoľkohodinové stretnutia, rokovania
obecného zastupiteľstva, jednania na
konkrétnych úradoch a s dodávateľmi
prác alebo služieb. Poďakovanie patrí
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva Anne Puškárovej, Ing. Jánovi
Brachnovi, Vladimírovi Pšenicovi, Petrovi Suchánkovi a Ing. Ivanovi Cakovi
za ich skutočne zodpovedný prístup
a výkon funkcie poslanca – zástupcov
Vás, občanov. Ich aktívny prístup,
prednesené návrhy, nápadité myšlienky
a tlmočené pripomienky zo svojich obvodov, neustály záujem o dianie v obci a pomoc pri obecných akciách svedčia o tom, že kvalita života obyvateľov
obce im nie je ľahostajná a všetkými
možnými
prostriedkami sa snažia
o jeho zlepšenie.

pokračovanie na str. 2
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Život v obci nie je iba o veľkých akciách a realizácii rozsiahlych projektov.
Jeho súčasťou sú aj menšie aktivity,
bežné rutinné práce, údržba objektov,
zelene a rigolov. Väčšinu týchto prác
v obci zabezpečujú pracovníci obce
s pomocou našich občanov – nezamestnaných na aktivačných prácach. Upravené verejné priestranstvá a cintoríny,
udržiavaný Babinský potok a hlavné
melioračné odpady sú výsledkom ich
práce. V zimnom období sa starajú
o odhŕňanie snehu a pomáhajú prikrmovať zver v lese.
Každodenný kolobeh plný povinností
sme sa v priebehu roka snažili občanom
spríjemniť kultúrno-spoločenskými akciami. O ich prípravu a priebeh sa postarali členovia komisie pre osvetu, kultúru
a šport pod vedením Anny Puškárovej.
Od fašiangov, cez oslavy oslobodenia
obce, deň matiek, stavanie a rúcanie mája, veľkonočné vajíčko, akciu MDD,
slávnosti na gazdovskom dvore, jubilantov a vianočné decembrové akcie pripravila komisia pre Vás celkom 17 akcií. Členom komisie pre osvetu Anne
Puškárovej, Júlii Beňovej, Ing. Anne
Páleníkovej, Ing. Daniele Lietavovej,
Jaroslave Šišmišovej, Ivane Toblovej,
Jaroslave Cakovej, Petrovi Suchánekovi, Jánovi Petrovi a Jánovi Ratkovskému
za ich tvorivosť, obetavosť
a ochotu venovať svoj voľný čas
v prospech obce a pre svojich spoluobčanov patrí úprimné poďakovanie.
Na spoločenskom dianí v obci sa podieľajú aj organizácie fungujúce v obci.

Poďakovanie za aktivity v roku 2012
patrí aj členom Obecnému hasičskému
zboru pod vedením Štefana Melicha
a členom záhradkárskej organizácie pod
vedením Jána Ratkovského. Športové
dianie v obci už niekoľko rokov úspešne
zabezpečuje obecný športový klub na
čele s Petrom Suchánekom a Vladimírom Pšenicom. Futbalistom hrajúcim
za našu obec sa v poslednom roku darilo. Vedeniu klubu za ich činnosť a
všetkým hráčom za ich výkony ďakujem a prajem úspešný rok 2013. Podporiť šport v našej obci môžete aj Vy poukázaním podielu zo svojej dane za rok
2012 pri podávaní daňových priznaní
alebo prostredníctvom svojich zamestnávateľov po vykonaní ročného zúčtovania dane. Potrebné tlačivo je súčasťou
týchto novín a bude k dispozícií aj na
obecnom úrade.
Vynikajúcim spoluorganizátorom obecných akcií sú naši poľovníci združení
v PZ Bučina za výdatnej pomoci Obecných lesov Babiná s.r.o.. Touto cestou
chcem za výbornú spoluprácu vyjadriť
aktívnym poľovníkom a pracovníkom
Obecných lesov srdečné poďakovanie.
Obrazom života v našej obci bezpochybne sú obecné noviny. Poďakovanie
patrí celej redakčnej rade, členom komisií, poslancom zastupiteľstva a všetkým
občanom, ktorí príspevkami sprostredkúvajú dianie v obci pre ostatných spoluobčanov. Za grafickú úpravu novín sa
chcem poďakovať Ivonke Kožehubovej
a p. Mgr. Páleníkovej Zuzane za kontro-

lu gramatiky a pravopisu uverejnených
príspevkov.
Vzhľad obce, jej rozvoj a napredovanie,
jej vnímanie v okolí nie sú ľahostajné
viacerým občanom. Sú medzi nami viacerí, ktorí priložia ruku k dielu bez nároku na finančnú odmenu. Už niekoľko
rokov je srdcovou záležitosťou pre Ing.
Jána Brachnu zeleň a kvetinová výzdoba
na verejných priestranstvách. Iniciátorom myšlienky vytvoriť na stene za detským ihriskom rozprávkovú krajinu bol
práve Ing. J. Brachna ihneď po vybudovaní detského ihriska. V tomto roku sa
nám spoločne s materiálnou pomocou p.
Brachnu, rodiny Cakovej
a ďalšími
ochotnými občanmi podarilo zámer zrealizovať.
Na jeseň sme od SPP priviezli do obce
kvetináče na novú výsadbu, ktoré nám
sprostredkoval pán Ján Ľupták, za čo
mu touto cestou ďakujem. Obec mala
výdavky iba s prepravou. Časť z nich
sme umiestnili pri bytových domoch na
Grnobíze a časť zostala v strede obce.
Na jar ich povrchovo upravíme a vysadíme vhodnými drevinami a kvetmi.
Už niekoľko mesiacov sa podľa vežových hodín môžu občania spokojne
orientovať. Ich funkčnosť a presný chod
nám zabezpečuje bez nároku na odmenu
pán Valtýni Vladimír. Veľmi pekne aj
jemu za jeho ochotu ďakujem.

A aký bude rok 2013 ? Aby bol lepší ako ten predchádzajúci, to záleží od každého z nás.
Za vedenie obce, za redakciu Babinských novín Vám, vážení spoluobčania, prajem
viac krajších dní ako tých horších,
viac lásky ako nenávisti,
viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia.
Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Jana Gregušová, starostka obce

Pozvánka

Obecný športový klub a komisia
pre osvetu, kultúru a šport pozýva
športových priaznivcov na tradičný

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
o pohár starostky obce,
ktorý sa uskutoční v sobotu
2. 3. 2013 od 10. hod.
v sále kultúrneho domu Babiná.
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Divadlo ZELIENKA
Rozprávka o hlúpej žene
Autor : Pavol Dobšinský,divadelnú predlohu spracoval hrajúci
režisér : Milan Krnáč
Viete kde a za koľko sa dá kúpiť rozum ? Nie?! Tak v uvedenej rozprávke sa to dozviete a pritom sa aj zabavíte na hlúpej Dore, nešťastnom
Tónovi, šikovnom hrnčiarovi, veselom strašiakovi a najmúdrejšom
Dunčovi.
Divadlo Zelienka zo Zvolena naozaj zabavilo Rozprávkou o hlúpej žene dňa 4.11.2012 síce málopočetné, ale správne divadelne naladené babinské publikum. Veselá rozprávka v podaní dynamicky hrajúcich divadelných ochotníkov však bola nielen zábavou, ale aj poučením pre
všetky vekové kategórie.
Anna Puškárová

Mikuláš
Pred oknom - za oknom
stojí Mikuláš,
povedz nám, deduško, čo v tom koši máš?
Pre dobrú Aničku rozprávkovú knižku
a pre zlého Janka brezovú paličku.
Takéto a mnohé iné básničky zazneli z úst našich detí pri stretnutí
s Mikulášom, ktorý k nám zavítal v piatok 7. decembra. A prečo neskôr ?
Mikuláš nevedel nájsť našu obec Babiná a poplietol si ju s Barabinou. Nakoniec však našiel správny smer a naše deti ho privítali v plnej sále kultúrneho
domu s veľkým očakávaním. Ako prvé sa mu predviedli deti z našej materskej
školy s pripraveným vianočným pásmom, ktoré bolo umocnené aj vytvorenou scénou na javisku. Potom nasledovalo rozdávanie sladkých balíčkov výmenou za pekný veršík alebo pesničku. Touto cestou chválime deti, ktoré sa
takto Mikulášovi poďakovali a tí ostatní sa musia viac snažiť na budúci rok .
Po rozdaní balíčkov sa deti odfotili s Mikulášom pri vianočnom stromčeku.
Na záver sme sa všetci spolu vybrali k obecnému parku, kde sme v očakávaní
vianočných sviatkov rozsvietili vianočný stromček.
A veru bola v teň deň poriadna zima, ktorá k nám zavítala po teplej jeseni.
Ing. Daniela Lietavová

Vianočníček
V čase, keď boli v plnom prúde zabíjačky a mnoho šikovných gazdiniek už pieklo vianočné pečivo, v tomto predvianočnom kolotoči sa v našej obci opäť uskutočnila akcia pre
deti Vianočníček.
Záujem bol opäť veľký, čomu nasvedčujú aj fotografie. Deti
si precvičili svoje pršteky, pracovali s papierom, robili papierové ozdoby na stromček a potom sa konečne dočkali toho, na čo sa tešili najviac. Zdobenie voňavých medovníkov.
Mnoho výtvorov, ktoré deti urobili, zdobili vianočný stromček v kultúrnom dome.
Som rada, že záujem o takéto akcie stále trvá, a teším sa na
vás všetkých pri ďalšej príležitosti.
Júlia Beňová
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Z denníka starostky

Spoločenská rubrika
Na spoločnú cestu životom
vykročili :
Zuzana Vaškorová
a
Roman Melich
----------------------Mária Lengová
a
Štefan Puškár
Odišli z našich radov :

---------------Prisťahoval sa : 1 obyvateľ
Odsťahoval sa : 1 obyvateľ

Október 2012
- príprava a vydanie 4. čísla Babinských novín v r.2012,
- podanie žiadosti – predĺženie skúšobnej prevádzky ČOV + kolaudácia časti zo VI.etapy
kanalizácie Plánkova ulica,
- pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva (18.10.)
- 6. zasadnutie OZ Babiná 24.10. 2012
- priebežné vyhodnocovanie stanovísk k 4.doplnku územného plánu,
- príprava podkladov a podanie žiadosti na Environmentálny fond na revitalizáciu ČOV
- úprava v prenájme pozemkov obce, dodatky k nájomným zmluvám s PD Dobrá Niva a.s.
a Obecnými lesmi Babiná s.r.o.
- stretnutie s jubilantami r. 2012 v sále kultúrneho domu
- aktualizácia internetovej stránky obce,
November 2012
- príprava nových všeobecne záväzných nariadení obce platných pre rok 2013
(verejný poriadok, zásady tvorby a čerpania fondu opráv v nájomných bytoch, miestne
dane a poplatky),
- podanie žiadosti o dotáciu na „Slávnosti na gazdovskom dvore“ na rok 2013 na Úrad
banskobystrického samosprávneho kraja,
- príprava rozpočtu obce na rok 2013,
- spoločné pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva a finančnej komisie,
- kontrola nadriadeného orgánu v materskej škôlke, prerokovanie zápisu z kontroly,
- vodoprávne konanie – predĺženie skúšobnej prevádzky ČOV, kolaudácia časti
VI.etapy kanalizácie v Plánkovej ulici,
December 2012
- predvianočná akcia pre deti Vianočníček v sále KD,
- kontrola OR HaZZ Zvolen - kompetencie obce v zmysle zák. o ochrane pred požiarmi,
- stretnutie s Mikulášom - akcia pre deti a spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka
v parku,
- 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva,
- zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – nová nájomná zmluva na 10 ročné
obdobie, výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri č. 45,
- účasť na odbornej konferencii R-ZMOS-u v Hokovciach,
- príprava žiadosti o dotáciu na kamerový systém,
- stav verejného osvetlenia, príprava podkladov pre rekonštrukciu, výmena za LED svietidlá,
- zostavenie obsahu, výber príspevkov do nového čísla obecných novín.

Z rokovaní obecného zastupiteľstva...

Moje rodisko Babiná:
Karolína Povalačová
Boris Mihál

6. zasadnutie dňa 24. 10. 2012
- schválená 6.úprava rozpočtu obce v r.2012,
- schválený predaj obecného pozemku StVS a.s. Banská Bystrica – vysporiadanie pozemkov
pod vodojemom v Barinách, 616 m2 á 5,-€/m2,
- schválená Smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce,
7. zasadnutie dňa 10. 12. 2012
- schválené VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce,
- schválené VZN č. 2/2012 Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby
nájomných bytov
- schválené VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2013,
- schválený Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Babiná,
- schválený programový a finančný rozpočet obce na rok 2013 ako prebytkový
vo výške 7.490,- Eur,
- schválený harmonogram zabezpečenia inventarizácie majetku obce k 31.12.2012
a zloženie inventarizačných komisií,
- schválené vyradenie majetku obce v zmysle zápisu vyraďovacej komisie
zo dňa 19. 11. 2012 vo výške 1176,12 €
- plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2013,
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Finančný a programový rozpočet obce na roky 2013-2015
Rekapitulácia rozpočtu :

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Výsledok hospodárenia za BR
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok hospodárenia za KR
Finančné príjmy
Finančné výdavky
Výsledok hospodárenia za FO
Celkové príjmy
Celkové výdavky
Výsledok hospodárenia :

Rozpočet
2013

Návrh
2014

Návrh
2015

482 000,00
243 010,00
238 990,00

452 000,00
239 880,00
212 120,00

457 000,00
233 880,00
223 120,00

57 000,00
245 500,00
-188 500,00

200 000,00
240 000,00
-40 000,00

200 000,00
270 000,00
-70 000,00

1 320,00
44 320,00
-43 000,00

1 320,00
44 320,00
-43 000,00

1 320,00
44 320,00
-43 000,00

540 320,00
532 830,00
7 490,00

653 320,00
524 200,00
129 120,00

658 320,00
548 200,00
110 120,00

Finančný rozpočet na rok 2013 bol schválený na 7. zasadnutí OZ dňa 10.12.2012 uznes. č. 92 - 7/2012.
Na roky 2014 a 2015 sú vypracované prognózy.
V roku 2013 plánujeme zrealizovať:
- rozšírenie kapacity ČOV,
- spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy obecného úradu,
- vyhotovenie projektu na rekonštrukciu miestnych komunikácií, opravy rigolov, vybudovanie chodníkov,
- vybudovanie komunikácie na konci Plánkovej ulice – smer ihrisko OŠK,
- realizácie rekonštrukcií komunikácií podľa spracovaného projektu,
- plynofikáciu združenej budovy – Dolná č. 102,
- odkúpenie budovy materskej školy,
- osadenie kamerového systému v centre obce a zabezpečovať starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá,
vodné toky a rigoly, údržbu obecných budov a vykonávať všetky činnosti potrebné pre chod obce a
slúžiace pokojnému životu jej obyvateľov.
Ing. Daniela Lietavová

Dane a poplatky
Dane a poplatky v roku 013 podľa platného VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnych poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady na území obce Babiná na rok 2013:
Daň z nehnuteľností:
 platitelia dane musia oznámiť zmeny dôležité pre výpočet dane
najneskôr do 31. 1. 2013, vychádza sa zo stavu k 1. 1. 2013,
 obec vyrúbi daň rozhodnutím, daň je splatná do 15 dní od doručenia rozhodnutia (máj 2013)
 sadzby dane sú zverejnené na úradnej tabuli OcU
 každú zmenu je daňovník povinný ohlásiť do 30 dní čiastkovým priznaním
Daň za psa:
 platí sa za každého psa staršieho ako 6 mesiacov
 výška 4 € / 1 psa
 obec vyrúbi daň za psa spoločným rozhodnutím spolu s daňou
z nehnuteľnosti, daň je splatná do 15 dní od doručenia rozhodnutia
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu:
 fyzické osoby pre rok 2013 vo výške 11 € / osobu/ rok (vývoz kuka nádob, separovaný zber)
 právnické osoby pre rok 2013 podľa platného VZN č.3/2012
 splatný do 31. 1. 2013
Jaroslava Šišmišová
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Poľovný revír
Dňa 14. decembra 2012 sa konalo
zhromaždenie vlastníkov poľovných
pozemkov v katastri obce Babiná. Zvolávateľom zhromaždenia bola starostka
obce ako štatutárny zástupca obce
a majoritný vlastník pozemkov , ako aj
splnomocnená osoba ďalšími vlastníkmi pozemkov. Z celkovej výmery
2095,33 ha uznaného poľovného revíru
Babiná č. 45 sa na zhromaždení zúčastnilo 74,23 % vlastníkov pozemkov.
Priebeh zhromaždenia bol osvedčený
notárskou zápisnicou vyhotovenou
JUDr. Annou Máčajovou.
Na základe ustanovení zákona č.
274/2009 Z.z. o poľovníctve zhromaždenie vlastníkov rozhodlo o postúpení
užívania poľovného revíru právnickej
osobe – Obecným lesom Babiná s.r.o. so

sídlom Horná č. 66, Babiná na obdobie
10 rokov (od 1.1. 2013 do 31.12. 2022).
Na zasadnutí bola určená aj výška náhrady za užívanie pozemkov, lehota
splatnosti a spôsob jej vyplácania vlastníkom.
Za užívanie poľovného revíru bola stanovená náhrada vo výške 1,82 € / 1 ha
lesnej pôdy a vo výške 0,58 € / 1 ha poľnohospodárskej pôdy za 1 rok. Nakoľko obec Babiná má najvyššiu výmeru
užívaných pozemkov – náhrada bude
vyplácaná obci ročne vždy do 31.3. kalendárneho roka. Ostatným vlastníkom
bude náhrada vyplatená za užívanie pozemkov za celú dobu trvania užívania
pozemkov a to naraz tak, že vlastníkom
pozemkov s pobytom v obci bude náhrada vyplatená v hotovosti z pokladne

Obecných
lesov
Babiná
s.r.o.
a ostatným vlastníkom bude poukázaná
prevodom na účet, ktorý vopred oznámili alebo poštovou poukážkou.
Známym vlastníkom, ktorým sa
v lehote do 31. 12. 2016 nepodarí náhrada za užívanie pozemkov doručiť ,
resp. sa o ňu sami neprihlásia, či už
zmenou bydliska a pod., bude táto náhrada v čase od 31. 3. 2013 do 31. 12.
2016 uložená na osobitnom účte Obecných lesov Babiná. Po márnom uplynutí
tejto lehoty náhrada za užívanie pozemkov zostane Obecným lesom Babiná.
Ing. František Kolárčik

Úspešní záhradkári
ZO SZZ v Babinej usporiadala v dňoch 5. – 6. 10. 2012 XII. ročník záhradkárskej výstavy v sále kultúrneho domu. Vystavených bolo 192 vzoriek. Návštevníci obdivovali 80 vzoriek jabĺk, 32 vzoriek hrušiek a 80 vzoriek – zmes zeleniny a kvetov
celkom od 21 pestovateľov.
Všetkým pestovateľom za dodané vzorky ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalší ročník výstavy.
Úprimné poďakovanie patrí p. Jánovi Ratkovskému, hlavnému organizátorovi výstavy za jeho zanietenie, za venovaný
čas a tiež pracovníčkam OcU Babiná za pomoc pri inštalácii výstavy.
V dňoch 11. – 12. 10. 2012 sa konala vo Zvolene na MsU okresná výstava, na ktorú z Babinej putovalo 93 vzoriek, kde bolo
vystavených celkom 345 vzoriek. Odborná komisia vyhodnocovala vystavované vzorky a naši pestovatelia získali krásne
ocenenia.
Najkrajšie jablko:
Najkrajšia hruška :
2. miesto
Ján Ratkovský
1. miesto
Anna Lieskovská
4. miesto
Anna Lieskovská
5. miesto
Ján Ratkovský

Ďalšie ocenenia:
Ján Ratkovský 1. miesto
Ing.Emil Šimko 2. miesto
Ján Ratkovský 3. miesto
Anna Lieskovská ..................

Kolekcia ovocia a zeleniny
Kolekcia ovocia a zeleniny
Kolekcia ovocia a zeleniny
Čestné uznanie – kolekcia ovocia

V dňoch 19. a 20. 10. 2012 vyvrcholilo úsilie záhradkárov na celoslovenskej výstave v Trenčíne
na 3. ročníku výstavy JAHRADA 2012. Aj naši záhradkári patrili medzi úspešných vystavovateľov.
Diplomy v kategórii Najkrajšia hruška získali Anna Lieskovská a Ing. Ján Fábry.

Jaroslava Šišmišová
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Naši najmenší
Materská škola počas uplynulých troch mesiacov plnila s deťmi nasledovné
aktivity:
1.november 2012 bol dňom, kedy s láskou a úctou spomínali na svojich
najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. Pg. zamestnankyne spolu s deťmi
navštívili babinský cintorín. Pripomenuli sme si tradíciu ozdobovania hrobov, pálenie sviečok, ako aj dodržiavania slušného správania na cintoríne.
Spoločne sme zapálili sviečku pri kríži, a na hrobe padlých hrdinov.
Slnečné jesenné počasie sme využili na úpravu areálu v MŠ. Hrabaním lístia
a odvážaním na fúrikoch sme vyčistili školský dvor. Rozprávali sme sa
s deťmi o starostlivosti a ochrane prírody, o tom ako sa máme v prírode
správať a taktiež o negatívnych zásahoch človeka do prírody. Určovali sme
jednotlivé ročné obdobia a vysvetľovali sme si vplyv počasia na zmeny
v prírode, čím sme podporili plnenie projektu „ Malý prírodovedec“. Na záver sme si v triede zostavili kalendár počasia.
V predvianočnom čase deti uvítali Mikuláša v sále kultúrneho domu.
Pg. zamestnankyne spolu s deťmi pripravili vianočnú besiedku pod názvom
„ Stratená vločka“. K vianočnej atmosfére prispeli aj kulisy, ktoré vyrobili
p. Melichová Z. a p. Barteková M. Po vystúpení dostalo každé dieťa balíček. Veríme, že to predovšetkým v deťoch a divákoch zanechalo peknú
spomienku.
Preto si v novom roku želajme: dobrých ľudí vždy po boku, zdravie, šťastie,
lásky plný dom a spokojný život v ňom.
Bc.Zuzana Melichová

Stretnutie jubilantov
Komisia pre osvetu, kultúru a šport pripravila na popoludnie 21.10.2012 stretnutie tých občanov, ktorí oslávili v priebehu roku okrúhle životné jubileum. Z 24
pozvaných jubilantov sa ich v sále kultúrneho domu zišlo pätnásť - od 60, až do
vzácnych 90 rokov. Viacerí z pozvaných nemohli prijať pozvanie zo zdravotných, alebo iných dôvodov.
Prednesom básní podujatie obohatili Julka a Emka Beňové. Po príhovore pani
starostky, slávnostnom zápise do pamätnej knihy a odovzdaní darčekov zaznelo
pre všetkých jubilantov mohutné „ŽIVIÓ“ do ďalších rokov. Do programu prispel FS Kukučka. Jej traja členovia – Ján Páleník, Ján Pálka a Juraj Ondruš sa
tohto roku dožili okrúhlej osemdesiatky. Úprimné slová poďakovania za ich tvorivé nápady pri príprave programov, vzácne spomienky, za mnohé hodiny strávené na nácvikoch a vystúpeniach zazneli z úst členky Kukučky pani Daniely Páleníkovej. Z jej rúk prijali všetci traja oslávenci na pamiatku aj krásne kytice kvetov. Ľudové piesne a úsmevné príbehy v podaní členov FS Kukučka vyčarili úsmevy na tvárach všetkých zúčastnených. Po malom občerstvení a vzájomných
rozhovoroch sa stretnutie ukončilo spoločným odfotografovaním prítomných jubilantov.
Ing. Anna Páleníková

Silvestrovský futbal
V posledný deň roku 2012 Obecný športový klub Babiná
usporiadal, ako každý rok, silvestrovský futbal pre priaznivcov babinského futbalu. K vydarenej akcii prispelo i počasie
a výborná hracia plocha. Účasť hráčov bola vysoká, len divákov bolo pomenej, čo ma mrzí.
Pozitívom tejto akcie bolo, že hrať prišla aj mládež. Občerstvenie bolo zabezpečené, na čele s Polóniho kapustnicou.
Chcel by som touto cestou za OŠK popriať všetkým občanom
Babinej veľa zdravia, šťastia a pokoja do roku 2013.

Peter Suchánek
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Z činnosti spevokolu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Babiná
Po letnej pauze sme sa začiatkom septembra 2012 opäť začali schádzať
k pravidelným nácvikom, ktoré bývali v utorok o 19:00 hod. vo fare.
Dňa 29.9. sme sa spolu s ev. spevokolom zo Sásy zúčastnili stretnutia
spevokolov Hontianskeho seniorátu v Prenčove, kde sme spoločne zaspievali tri piesne. Okrem nás na podujatí vystupovali aj ev. spevokoly z
Cerova, Čeloviec, Dudiniec, Pliešoviec a domáci z Prenčova.
Potom boli naše nácviky zamerané na prípravu vystúpenia v rámci slávnostných služieb Božích v Drienove, ktoré sa konali 21.10. pri príležitosti 190. výročia narodenia ev. učiteľa a národovca Jána Rotaridesa za
účasti brata biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Milana Krivdu.
Po vystúpení v rámci služieb Božích na Pamiatku posvätenia nášho
chrámu, ktoré boli v nedeľu 11.11., sme začali s nácvikom troch úplne
nových piesní. Tými sme obohatili služby Božie na Štedrý večer,
1.slávnosť vianočnú a na Závierku občianskeho roku 31.12.2012.
Ďakujeme Pánu Bohu, že sme mali možnosť spievať na Jeho
chválu v uplynulom roku 2012 a veríme, že tomu tak bude aj v novom
roku 2013.
Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár

Koledníci
Vianoce sú sviatky, ktoré majú svoje čaro pre malých i veľkých. Prinášajú
nám slávnostnú, tajomnú atmosféru: stromček, sviečky, jasličky, darčeky ale
najmä spoločná večera v rodinnom kruhu. Cítime vzájomnú spolupatričnosť,
náklonnosť najbližších, cítime vôňu domova. Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenia a vzájomnej úcty majú hlboko v pamäti hlavne tí starší. Pamätajú si ešte na časy, keď po štedrej večeri brodiac sa hlbokým snehom,
chodili koledovať betlehemci. Od domu k domu vinšovali požehnané a milosti
plné vianočné sviatky. Aj my sme sa rozhodli oprášiť tieto staré zvyky
a tradície. Naše deti si aj tento rok pripravili Betlehemskú hru, ktorú zahrali
na prvý sviatok vianočný v rímskokatolíckom kostole sv. Matúša. Svojím vystúpením obohatili a skrášlili atmosféru vianočných sviatkov. Teší nás ochota
našich detí pripraviť si vo voľnom čase program, potešiť ním svojich blízkych
a ich snaha udržiavať staré zvyky a tradície.
Všetkým čitateľom prajeme úspešný vstup do nového roku 2013 .
Anna Štefková a Jarka Caková

Obecná knižnica – malý svet kníh
Obecná knižnica v našej obci je priestoro malá, ale výberom knižných titulov bohatá. Máme 6111 kusov kníh,
pravidelne odoberáme aj časopis „ Záhradkár.“ V roku 2012 prispela obec na nákup kníh sumou 283,- €, za ktoré sme nakúpili 37 kníh. 12 kníh darovala pani Brachnová Ružena, za čo jej chceme aj touto cestou poďakovať.
Aj keď počet čitateľov 34 nie je veľký, sme radi, že aspoň niektrorí z Vás stále nachádzajú v knihách to krásne,
čo ponúkajú. Skúste si aj vy nájsť voľnú chvíľku aby ste objavili ich čaro, veľmi radi Vás privítame. Knižnica
je otvorená každú stredu v čase od 16.00 – 18.00 hod. Členské na rok 2013 je 1,- €.
Jaroslava Šišmišová
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