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každý rok vyťažiť 9 540 m3
dreva. Za tri roky platnosti plánu sme spolu
vyťažili 16 428
m3 dreva, z toho
takmer polovicu ako kalamitu, mohli
sme vyťažiť až 28 620 m3 , teda ušetrili
sme 12 192 m3 lesných porastov.

Obecné lesy Babiná
hodnotili rok 2012
Dňa 8.marca 2013 sa konalo valné
zhromaždenie spoločnosti Obecné lesy
Babiná s.r.o. za účasti starostky obce,
poslancov,členov dozornej
rady a pracovníkov spoločnosti. Hodnotili sa výsledky
roka 2012, bol schválený
hospodársky
výsledok
a finančný plán na rok 2013.
Hlavnú správu predniesol
konateľ spoločnosti Ing. Kolárčik, ktorý uviedol nasledujúce údaje za rok 2012:
Rok 2012 sa vyznačoval
dobiehaním prác v lesných
porastoch
hlavne
v dokončení spracovania vetrovej
kalamity
z roku
2010
a vykonávaním už aj plánovanej rubnej
ťažby podľa lesného hospodárskeho
plánu a hlavne vykonávaním výchovnej ťažby v prebierkach, ktoré boli
z titulu kalamity v rokoch 2010 a 2011
zastavené a bolo ich treba urobiť aj za
rok 2012. Za tri uvedené roky bolo
spolu spracované 12 678 m3 dreva
z veternej kalamity 2010.
V roku 2012 bolo spolu vyťažené
6 195 m3 dreva, z toho činila samovýroba 893 m3, (1665 priestorových metrov). Predané okrem samovýroby bolo
5 318 m3 dreva. Vykonali sa prebierky
na ploche 53,5 ha.
Aj keď sa zdá niekomu uvedená
ťažba vysoká, nie je to tak. Podľa lesného hospodárskeho plánu by sa malo

V pestovnej činnosti sa urobil výsek
krov na ploche 25,12 ha, oplocovanie
kultúr 1,28 ha, prerezávky na ploche
11,32 ha, zalesňovanie 1,45 ha, vyžínanie 4,67 ha, ochrana sadeníc proti
zveri 9,71 ha. Správnymi postupmi pri
ťažbách sme dosiahli na uvoľnených
plochách prirodzené zmladenie na ploche 11,5 ha, čo je zalesňovanie zadarmo.
Celkový obrat spoločnosti činil
364 522 €, oproti plánu bol vyšší o 32
tis. €, z toho tržby za drevo činili
330 352 €, za divinu 12 490 €, za poplatkový odstrel zveri 14 326 €, ostatné
tržby 7 354 €. Celkové náklady činili
363 504 €, v čom je zarátané i nájomné
pre obec, ktoré činilo 190 404 €, ostat-

ročník VI.

apríl 2013

né náklady boli použité na materiál,
mzdy, dopravu dreva, ťažbové práce,
odvody a dane. Okrem uvedeného nájomného Obecné lesy kúpili pre potreby obce novú vyklápaciu vlečku za
traktor v hodnote 7 500 €, zabezpečili
rezivo, drevo na vykurovanie škôlky,
zabezpečili divinu na akcie obce, ako
bol Deň obce, Okresnú súťaž požiarnikov, všetko na svoje náklady.
Aj výsledky v poľovníckej činnosti
boli
veľmi
dobré.
V spolupráci s Poľovníckym združením Bučina v Babinej sa ulovilo
181 ks zveri a 14 líšok, čím sa prispelo k hospodárskemu výsledku
Obecných
lesov,
ale
aj
k znižovaniu
škôd
zverou
a tlmeniu nebezpečenstva šírenia
besnoty líškami. Bola zabezpečená
starostlivosť o zver počas tejto dlhej zimy, do revíru bolo vyvezené
vyše 350 q kvalitného sena, nakúpeného hlavne od našich občanov,
a 15 t kukurice. Zver dobre prezimovala, aj keď sa našlo niekoľko úhynov, čo však pri takom vysokom stave
zveri nie je nič mimoriadne. Najväčšie
problémy nám robili pytliačiace psy,
ktoré zabili v jeden deň 3 ks dančej
a vo vysokom snehu neustále naháňali
vyslabnutú zver. Je nezodpovedné aj
od majiteľov psov vypúšťať ich pri
prechádzkach na voľno bez toho, aby
ich dokázali privolať späť. Poľovníkom
potom nezostane iná možnosť ochrany
zveri, len psy naháňajúce zver zlikvidovať, čo určite nechce ani jeden majiteľ.

Ing. Kolárčik František, OL Babiná
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Poľovníci vystríhajú!
Dňa 22.2.2013 mali členovia Poľovníckeho združenia Bučina Babiná
výročnú členskú schôdzu v budove
Obecných lesov Babiná. Vypočuli si
správu o činnosti PZ od predsedu PZ
Ing. Baláža, správu o poľovníckej činnosti od poľovného hospodára Ing.
Kolárčika, správu kontrolóra p. Ďuriša,
schválili plán činnosti na rok 2013
a plán starostlivosti o poľovný revír na
rok 2013. Diskusia bola zameraná na
problémy,
ktoré
sa
vyskytujú
v poľovnom revíri. Poľovníkov trápia
nezodpovední psíčkari, ktorí naďaleko
vypúšťajú svoje psíky, nedokážu ich
zavrátiť, a psy sa zabávajú naháňaním
zveri. Revír je husto zazverený, psy
určite pri vypustení nájdu nejakú stopu
zveri a sú schopné ju sledovať aj niekoľko kilometrov . V zime zver trpí,
má málo potravy, a teda aj málo energie a nemá šancu proti dobre granulami a mäsom živeným psom.
V jarnom období nastáva kladenie
mláďat, odbehnutý pes mláďa zadrhne
a vráti sa k pánovi, ako keby sa nič nestalo, ten o tom ani nemusí vedieť.

Poľovníci berú ohľad na to, že každý
pes s rodokmeňom má svoju hodnotu,
niektoré aj vysokú, sami vlastnia poľovné psy, ak si však psíčkari neuvedomujú, čo spôsobujú, prikročia aj
k radikálnemu riešeniu v zmysle zákona. Ďalším problémom sú vychádzky
do revíru so psami, na koni, alebo len
tak na huby či za iným účelom v čase,
tesne pred večerom, alebo dokonca po
tme.
V revíri napr. minulý rok ulovilo 181
ks zveri a 14 líšok. Poľovníci lovia
hlavne za súmraku a skoro ráno, keď
zver vychádza z lesa na pašu, používajú zbrane s veľmi ďalekým dostrelom
a aj keď sa má strieľať len na jasný
terč, nie je vylúčené, že guľka prestrelí
zver a pokračuje ďalej, alebo sa odrazí
od kameňa, či dreva a zmení smer. Poľovníci sa zapisujú do knihy návštev
poľovného revíru, vedia o sebe, avšak
nevedia o vychádzkaroch a môže sa
stať, že títo budú zasiahnutí a privedú
do nešťastia aj poľovníka, jeho i svoju
rodinu. Vo vlastnom záujme by mali
návštevníci revíru odísť najmenej 2

hod. pred súmrakom , aby boli
v bezpečí a umožnili aj poľovníkom
plniť si svoje povinnosti pri obhospodarovaní poľovného revíru, lebo finančný prínos z poľovníctva slúži celej
obci .
Ing. Kolárčik informoval členov, že
bola podpísaná nová zmluva o užívaní
poľovného revíru medzi Obecnými
lesmi a zvolenými zástupcami vlastníkov na ďalších 10 rokov do roku 2022.
Každému vlastníkovi bude vyplatené
prenájomné naraz za 10 rokov , obyvateľom obce Babiná, Dobrá Niva , Sása,
Pliešovce
a Krupiny
v hotovosti
v kancelárii, ostatným poštou alebo na
účet v banke, pokiaľ je známy. Zoznam vlastníkov s vypočítaným
prenájmom je uvedený na internete na
stránke www.obecnelesybabina.sk

Ing. Baláž Ján, predseda PZ

V skratke












Do 18. 4. 2013 (neznámi vlastníci – ich potenciálni dediči), resp. do 30 dní od doručenia výpisov z registra obnovenej evidencie pozemkov môžu účastníci konania podať námietky podľa § 7 ods. 2 zákona a potenciálni dediči si môžu svoj nárok na nadobudnutie vlastníctva uplatniť formou podania návrhov podľa § 11 a § 12
č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkov v zn. n. p. prostredníctvom Obecného
úradu Babiná – komisie ROEP.
Výpisy z návrhu registra, ktoré nie je možné doručiť účastníkom, sa nachádzajú k nahliadnutiu a k použitiu pre ich právnych nástupcov na Obecnom úrade Babiná.
Knižničný fond v obecnej knižnici sa rozrástol o takmer tri desiatky nových knižných titulov. Ročný poplatok návštevníka
obecnej knižnice je symbolický, 1-€ ročne.
Sála kultúrneho domu dostáva nový šat - začali sme výmenou záclon a závesov, novými garnižami ....
Pripravujeme projektovú dokumentáciu na opravy miestnych komunikácii, nové parkovacie plochy, vybudovanie chodníkov a opravy rigolov, úpravu stredu (námestia).
Prevádzka Jednoty na Babinej sa opäť trošku vylepšila, začiatkom roku boli upravené skladové priestory a nedávno pri
vstupe do obchodu bola vybudovaná protisnehová ochranná zástena.
Tohtoročná zima nemala konca. Pocítili sme to aj v obecnom rozpočte. Náklady na odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, lesných ciest a posypový materiál za poslednú zimu dosiahli výšku takmer 3.000,- eur. Nie je to vždy 100-percentné,
ale robíme, čo je v našich silách a so súčasnou technikou. Dostalo sa nám však i pochvaly, že v susedných obciach nemajú
tak dobre upravené zimné komunikácie ako u nás. Aby sme zimnú údržbu komunikácií a ďalšie služby pre obyvateľov obce v nasledujúcich rokoch zvládli čo najlepšie, valné zhromaždenie Obecných lesov s.r.o. Babiná uložilo konateľovi zakúpiť nový výkonnejší traktor.
Na budove materskej školy bol odstránený havarijný stav komína – osadenie novej nerezovej vložky a murovacie práce,
spolu vo výške 1000,- €.
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Čipovanie psov
Podľa nového zákona o veterinárnej starostlivosti,
musia byť všetky psy, mačky a fretky narodené po
1.11.2011 nezameniteľne označené čipom. Na psy,
mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
39/2007 Z. z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013, musia
byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom
– mikročipom alebo tetovaním. Táto výnimka sa však
nevzťahuje na zvieratá, ktoré sú predmetom predaja,
tie musia byť začipované ešte pred zmenou majiteľa
bez
ohľadu
na
ich
dátum
narodenia.
Čipovanie zabezpečuje na svoje náklady vlastník
zvieraťa. Mikročipy musia spĺňať normu ISO11784.




Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za
prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho
lekára je overiť funkčnosť transpondéru - mikročipu
pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.
Nemusíte sa báť, napriek tomu, že aplikátor na zavedenie mikročipu môže svojou veľkosťou na niektorých
ľudí pôsobiť dosť hrôzostrašne, nebolí to o nič viac ako
bežné očkovanie. Samotný čip nie je väčší ako 0,5 cm
a dá sa nahmatať pod kožou zvieratka na ľavej strane
krku. Čip (mikročip) je zariadenie majúce vzhľad
zrnka ryže, ktoré sa pomocou aplikátora (podobá sa
väčšej ihle) aplikuje do podkožia na ľavú stranu
krku psa, mačky, fretky.

Čipovanie je od 1.11.2011 povinné pre všetky psy, mačky a fretky v SR
zvieratá narodené po tomto dátume musia byť povinne označené mikročipom do veku 8 týždňov
u zvierat, ktoré sú narodené pred 1.11.2011, platí prechodné dvojročné obdobie do 30.9.2013,
kedy už musia byť označené všetky zvieratá bez výnimky
zvieratá, ktoré sú narodené pred 1.11.2011 a sú predmetom predaja, musia byť označené mikročipom
ešte pred zmenou majiteľa, neplatí teda pre ne prechodné dvojročné obdobie
V našej obci bude čipovanie psov vykonávať spolu s očkovaním proti besnote
MVDr. Dušan Gogoľa v máji t.r.. Cena čipu je 15,- Eur. a vakcíny proti besnote 5,- €.

Z denníka starostky
Január 2013
- podanie žiadosti o dotáciu na kamerový systém,
- vydanie nového čísla Babinských novín a aktualizácia www.stránky obce,
- podanie žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR – program Obnov si svoj dom,
- aktivačné práce – porada vo Zvolene na UPSVa R – nové pracovné zmluvy,
- vodoprávne konanie na ObU ŽP vo Zvolene – Domov dôchodcov a ústav sociálnych
služieb,
- vyhľadávanie vlastníkov – účastníkov prebiehajúceho registra obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP),

Spoločenská rubrika
Odišli z našich radov :
Anna Tonková
Prisťahovali sa : 6 obyvatelia
Odsťahovali sa : 10 obyvatelia

Moje rodisko Babiná:
Marek Ďurica

Február 2013
- príprava podkladov a pracovné zasadnutie OZ - 6. 2. 2013,
- príprava a účasť na akcii „Fašiangy , Turíce ... „
- vydanie povolení na drobné stavby, kolaudácia rodinného domu, riešenie sťažností,
- riešenie námietok ku stavebnému povoleniu – DD, ÚSS Babiná,
- žiadosti o stavebné povolenie – plynová prípojka, plynofikácia – Dolná č. 102,
- kontroly kanalizácie v obci,
- príprava regionálnej prehliadky programov ZPOZ
- 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva - 25. 2.
Marec 2013
- obnova priameho predaja obecných pozemkov v Plánkovej ulici,
- príprava a účasť na stolnotenisovom turnaji, oslavy oslobodenia obce,
- zabezpečenie revízií, kontrol – kotolne nájomné byty,
- príprava projektovej dokumentácie – opravy miestnych komunikácií a rigólov,
- porada odpady – Marius Pedersen – novela zákona o odpadoch,
- spoločné rokovanie : obec + BB RSC a BBSK - komunikácia III. triedy – hlavná
cesta cez obec je zahrnutá do plánu opráv, obec požiadala o prevod cesty III.tr. Plánková ulica do majetku obce,
- centrá voľného času – uzatvorenie zmlúv, poukázanie dotácií,
- príprava a účasť na regionálnej prehliadke programov ZPOZ – 16.3.,
- zasadnutie komisie ROEP - doručenie návrhov z registra účastníkom,
- príprava verejného obstarávania - predĺženie komunikácie v Plánkovej ulici,
- príprava nového čísla Babinských novín
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Morena
Morena - staroslovanská bohyňa zimy
a smrti ale aj veľká bohyňa zimy, Noci, Večného sna i Večného života , jedna z troch sestier Boha Perúna.
Býva na krajnom severe kde oddychuje
po putovaní po zemi. Keď bohyňa Morena prichádza na svet, príroda zaspáva. Keď Morena odchádza na sever po dni jarnej rovnodennosti, prichádza prebudenie prírody. Na počesť odprevádzania Moreny na sever sa koná sviatok
Krasnogor, deň Maslenice –Moreny alebo odprevádzanie bohyne zimy. Počas tohto dňa sa
páli bábka zo slamy, ktorá symbolizuje snežnú
zimu, nie bohyňu smrti .
Tradície a zvyky starých
Slovanov sa zachovali
ústnym podaním. Ako všade na svete aj
starí Slovania si nevedeli vysvetliť isté
zákonitosti, a preto si vytvorili Bohov.
Sledovali prírodné úkazy, zmeny počasia, striedanie období a z týchto pozorovaní si vytvorili rôzne slávnosti
a obradné rituály. Jedným z takýchto
obradných rituálov bolo aj vynášanie
Moreny. Podľa povery sa vynesením
Moreny, ako symbolu zimy, mala magicky privolať jar, teda teplo, ktoré
víťazí nad zimou. Podstatou vynášania
Moreny bolo
chodenie
dievčat
s Morenou po dedine za spevu obradných piesní. V slovenskom zvykosloví
na nosenie Moreny sa schádzali dievčatá v niektorom dvore, kde ju obliekli
do požičaného kroja. Kostra Moreny

sa vyrobila z dvoch prekrížených palíc, omotala sa slamou a obliekla do
sviatočného kroja. Ľudia z dediny radi
požičiavali rôzne krojové časti, verili,
že im to prinesie zdravie a bohatú úrodu. S takto pripravenou Morenou za
spevu vyšli za dedinu, kde ju potom

vyzliekli, rozobrali, spálili alebo hodili
do vody a s krikom bežali späť do dediny. Na znak zrodu nového života doniesli zelené ratolesti ozdobené stuhami a kraslicami ako symbol začínajúcej
jari. Pri tom vracali požičané časti
odevov, z domov im vynášali vajíčka,
múku a iné potraviny, tieto dary predali
niektorej gazdinej, ktorá im z toho pripravila hostinu, obyčajne v dome kde
sa Morena pripravovala. Spálením
a hodením Moreny do vody odháňali
z dediny smrť, choroby, nečisté sily
a privolávali jar. Akt sa konal na
smrtnú alebo kvetnú nedeľu. Táto
forma zaháňania zimy upadla u nás
skoro do zabudnutia, v súčasnosti zvyky a tradície obnovujeme. V našej obci

sme pripravili spolu s deťmi v sobotu
23. marca malú ukážku vynášania Moreny. Zhotovili sme si Morenu, ktorú
sme za spevu vyniesli k obecnému potoku, kde sme ju zapálili a hodili do
vody. Na znak príchodu jari sme ozdobili zelené vetvičky, ktoré sme doniesli
na obecný úrad, kde sme sa
zohriali
teplým
čajom
a občerstvili
koláčikom
a nejakou tou sladkosťou.
Sme radi, že sme mohli túto
peknú starú tradíciu priblížiť
našej mladej generácii. Ďakujeme dievčatám a chlapcom,
ktorí sa v sobotu zišli a pomohli nám to uskutočniť .
Ďakujeme aj pani starostke za
občerstvenie a sladkú odmenu. Veríme, že konečne príde
vytúžené teplo - Jar.

Jar je tu.
Až vylezie spod zimy
žltá zeleň ozimín,
jarným dychom zo zeme
zívnu lístky zelené.
Slniečko nás pozdraví,
zázraky sa začali.

Jaroslava Caková

Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
1. zasadnutie OZ sa konalo 25. 2. 2013
- schválilo 1. Úpravu rozpočtu obce,
- všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2013 – požiarny poriadok obce,
- dodatok č. 3 k VZN č. 4/2009 - určenie výšky dotácie na dieťa na záujmové vzdelávanie
detí v centrách voľného času,
- schválilo kúpnu zmluvu na odkúpenie pozemku za účelom rozšírenia komunikácie v ulici Za Uličkou,
- poslanci schválili zápis ústrednej inventarizačnej komisie – vyhodnotenie inventarizácie
majetku obce k 31. 12. 2012,
- hlavný kontrolór obce podal správu o kontrolnej činnosti v r. 2012. ,
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Každý deň stretnúť človeka, to stačí...
Verše Jána Kostru zazneli
na úvod regionálnej prehliadky ZPOZ regiónu Detva-Krupina-Zvolen,
ktorá
sa uskutočnila 16. 3. 2013
vo vašej obci Babiná. Tohtoročná prehliadka sa niesla v znamení motta „ Naším
krédom
je
človek“
a zúčastnili sa jej tri súťažné kolektívy- Slatinské Lazy, Sása a domáci zbor
z Babinej. V túto sobotu bol
naozaj „ človek“ v centre
záujmu. Slovom i krásnou piesňou ďakovali sme tým, ktorým
roky postriebrili vlasy, múdrosť a
usilovnosť zanechali svoju stopu
v našich srdciach, či obciach. Na
cestu do svojej rozprávky vykročili
i mladomanželia. Cieľom prehliadok je poskytnúť metodiku, dať
námet na rôzne podujatia, ktoré
zbory môžu pripraviť pre svojich
občanov. Pripraviť takúto pre-

hliadku nie je jednoduché. Dnes
mnohí voľnú sobotu radšej strávia
so svojimi blízkymi než prípravou
podujatia pre takmer päťdesiatku
ľudí. Vy, milí Babinčania, ste na
prosbu regionálnej rady o zorganizovanie prehliadky povedali
jednoznačné-áno. Chceme poďakovať pani starostke Janke Gregušovej a jej šikovnému tímu za
prípravu, ktorá bola na výbornú!

Oslobodenie obce
Máloktoré oko zostalo suché počas programu hosťujúcej FS Dobrona z Dobrej Nivy v rámci slávnostnej
akadémie k 68. výročiu oslobodenia obce.
Autenticky spracovaná choreografia o bolesti spôsobenej stratou jediného syna počas vojny, precítená
účinkujúcimi folklórnej skupiny podaná tak emotívne, že nenechala nikoho z divákov na pochybách, že
najvyššie celoslovenské ocenenie im právom patrí.
V obsahu programu v podaní starostky obce sme sa
preniesli aj do miestnych faktov oslobodzovacích bojov, kde život jedného z padlých v našom chotári sa
uzavrel podobným spôsobom. Mal len osemnásť
a bol jediným synom Márie Štubňovej žijúcej
v Bratislave. K úcte k jeho veľmi skoro ukončenému
mladému životu a morálnej povinnosti obce každoročne navštevovali p. Štubňovú bývalé členky
ZPOZ-u a Základnej organizácie SZŽ.
V programe, z ktorého diváci odchádzali so silným
zážitkom, nechýbali ani ľudové piesne blízke nášmu
srdcu v podaní spomínanej folklórnej skupiny za
doprovodu ľudovej hudby s jej predníkom Jankom
Cútom.
Spoznávali sme i deti z materskej školy, a to cez
predvedený slovno-hraný prejav. Taká bola tohtoročná slávnostná akadémia k 68. výročiu oslobodenia
obce.

Anna Puškárová

Vysoko si vážime aj to, že
ste sa aj aktívne zapojili do
samotnej prehliadky.
Úvodnú báseň Ján Kostra
napísal dávno, ale zdá sa
mi, že v tejto dobe dostávajú jej slová širší rozmer
a ich hĺbku si uvedomujeme
intenzívnejšie.
V sobotu
16.3.2013 sa vo vašej obci
stretol človek s človekom.
Bol
to
krásny
pocit
a poznanie, že „človečenstvo“ ešte, našťastie, od nás
neodišlo. S poďakovaním pripájam aj želanie, aby ste aj naďalej
mali v Babinej takých ľudí, ktorí
dokážu venovať svoj um, ruky,
tvorivého ducha a čas všetkým
ostatným občanom obce.
Mgr. Iveta Hladká,
predsedníčka RR ZPOZ
regiónu Detva-Krupina-Zvolen

Stolnotenisový turnaj

Dňa 2. marca 2013 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj
v kategóriách mládeže a dospelých o pohár starostky obce. Turnaj
si našiel pevné miesto v športových akciách a teší sa veľkej obľube. V kategórii mládeže – dievčatá - 1. miesto získala Zuzka
Šlamiarová a chlapci - víťaz Lukáš Sepeši. Medzi ženami dominovala Anna Puškárová . U mužov slabšiu účasť nahradil veľmi
dobrý finálový zápas medzi Rasťom Dlhošom a Jánom Kucbelom
ml.. Víťazom sa stal Rasťo Dlhoš. Všetkým víťazom gratulujem
a teším sa na ďalší ročník.
Touto cestou by som chcel priaznivcom futbalu pripomenúť, že
sezóna je tu. Po zlepšení počasia sa futbalový kolotoč rozbehne.
Rozpis zápasov bude vyvesený vo vitríne so športovou rubrikou
na budove obecného úradu.
Peter Suchánek
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Fašiangy
Obsahový zámer organizátorov usporiadať fašiangy 2013 spoločným
posedením v kultúrnom dome bol podporený len malou účasťou.
Našich ľudí neprilákali ani ukážky hry na rôzne ľudové hudobné nástroje v podaní majstra Antona Budinského z Očovej znásobené jeho
zábavným umením, spevom, ani chutná tradičná parená kapusta
s klobásou, ktorú pripravili Milan Filuš a Peter Suchánek, s doplnkom
nápojovej ponuky pod dohľadom Štefana Melicha a v konečnom finiši
ani bohatá hudobná produkcia pre všetky vekové kategórie v réžii Viktora Baláža.
Myslím si , že tí, čo tento večer strávili takto fašiangovo, neboli sklamaní jeho repertoárom a „dobili svoje batérie“ len pozitívnou energiou.
P.S.: Na webovej stránke spomínaného hosťa Antona Budinského sa objavil e-mail od neznámeho účastníka, ktorý vyjadril len
tie najkrajšie pocity a poďakovanie za jeho umelecký výkon. Pán Budinský túto správu oznámil telefonicky p. starostke a tešil
sa. Napísaná vďaka mu padla veľmi dobre a za ňu úprimne ďakuje. Aj nás organizátorov táto forma poďakovania povzbudila.
Anna Puškárová

POZVÁNKY
Deň Zeme - 22. apríla si ľudia na celom svete pripomenú
Deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa aj naša obec zapojí do
jeho oslavy svojou každoročnou akciou
„VYČISTIME SI CHOTÁR“,
na ktorú touto cestou pozývame všetkých občanov,
ktorým záleží na zdravom životnom prostredí, čistej prírode a na krásnom vzhľade našej obce.
Stretneme sa v sobotu 20. apríla 2013 o 9.00 hod.
pred budovou obecného úradu.
Vrecia a rukavice máme pripravené.

Druhá májová nedeľa bude patriť iba našim mamám, mamičkách, starým mamám a babkách.
V nedeľu 12.5. 2013 Vás všetky pozývame na
„Posedenie do kaviarne“
s programom pre Vás od Vašich detí, vnúčat a pravnúčat.
- sála kultúrneho domu o 14. hodine –
oslava DŇA MATIEK - tešíme sa na Vás.

KST TJ Slávia Technickej univerzity vo Zvolene
v spolupráci s OcU Babiná a Dobrá Niva pozývajú
všetkých priaznivcov turistiky na 9. ročník turistického
pochodu ZA PRVOU KUKUČKOU.
Pochod sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2013
po trase: Babiná – Holý vrch – Banský Studenec –
-Čerešňová – Dobrá Niva.
Odchod z Babinej od obecného parku o 8.30 hod.
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