1

Štvrťročný informátor obce Babiná

BABINSKÉ
N O V I N Y
Štvrťročný informátor obce Babiná

Tvorba obecných novín
Noviny obcí sú zaujímavým a veľmi dôležitým fenoménom súčasnej spoločnosti.
Tvoria jeden zo základných informačných
pilierov v mnohých obciach. Ich cestou
prinášame občanom – čitateľom také špecifické informácie, ktoré iné médium nedokáže zastúpiť. Život v obciach, ktoré vlastné noviny nemajú, je v mnohom ochudobnený.
Za novinami sa skrývajú ľudia, väčšinou
nadšenci, ktorí dobrovoľne a vo svojom
voľnom čase zbierajú informácie, píšu, fotia, redigujú a zostavujú ďalšie vydanie.
Dielo, ktoré následne spoločne vytvoríme,
informuje obyvateľov o aktuálnom živote v
obci, o veciach, ktoré sa priamo týkajú
obyvateľov obce. Informujeme aj o kultúre,
športe, zaujímavostiach, pripravovaných
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aktivitách vedenia obce a spoločenských
akciách.
Nie sú to len obyčajné noviny. Je to život
na vidieku podrobne zachytený na papieri.
A tu je potrebné si uvedomiť, že takto
vzniká dokument, ktorý má nesmiernu historickú hodnotu. Nie dnes, ale v budúcnosti
to môžu byť jediné zdroje informácií
o našich obciach, o ľuďoch, ktorí v nich žili, a o živote, ktorý viedli. Je preto dôležité,
aby noviny plnili úlohy, pre ktoré sa vydávajú.
Od jednostranového obežníka do domácnosti sme postupne prešli k súčasnej forme
obecných novín. Stále sme však iba nadšenci, amatérski novinári. Redakčnú radu
tvoria pracovníci obce, členovia komisií pri
OZ, poslanci OZ. O grafickú úpravu sa
stará Ivonka Kožehubová a po jazykovej
stránke nám príspevky skontroluje p. Mgr.

ročník VI.

júl 2013

Páleníková Zuzana. Veľmi sa potešíme,
keď oslovení občania, účastníci podujatí naši „externí dopisovatelia“ príjmu našu
ponuku na napísanie článku do nového čísla. Stretávame sa však aj s tým a toto číslo
je toho dôkazom, že obyvatelia obce, ale aj
ďalší naši priaznivci majú záujem podeliť
sa o svoje poznatky s ostatnými obyvateľmi obce a doručia nám zaujímavé príspevky a postrehy.
V obecných novinách uvažujeme uviesť
nové rubriky, radi by sme však poznali Váš
názor. Touto cestou Vás chceme požiadať
o spoluprácu, napríklad elekronickou formou – e-mailom na obec@babina.sk alebo
tlmočením Vašej predstavy priamo pri
osobnej návšteve na OcU Babiná o nových
námetoch do ďalších vydaní novín.
Za podnety vopred ďakujeme.
Redakčná rada, -jg-

Doplnok č. 4 k Územnému plánu obce Babiná
Územný plán obce Babiná určuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Úlohou je zabezpečiť optimálne využitie územia obce v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
Územný plán obce Babiná bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Babinej uznesením číslo 4/2000 zo dňa 3. júna 2000.
V roku 2007 pristúpila obec Babiná k spracovaniu Zmeny a doplnku č.1 k Územnému plánu obce Babiná. Táto dokumentácia bola schválená dňa 5.10.2007 a rieši lokalitu obce Grnobíz.
Doplnok č. 2 k Územnému plánu obce bol schválený dňa
16.12.2008 a dotýka sa rozšírenia plôch pre IBV na pravej strane
ulice Za Uličkou a na konci Plánkovej ulice.
V roku 2009 (schválené 4.2.2010) obecné zastupiteľstvo pristúpilo
k spracovaniu Doplnku č. 3 k ÚP, ktorý rieši lokalitu Červeniny –
Nad mlynom, kde je v súčasnosti vybudovaná slnečná elektráreň.
V druhej polovici roku 2012 sa rozbehli prípravné práce s návrhom
Doplnku č. 4 ÚPN obce Babiná. Spracovateľom doplnku je
Ing. arch. Alexander Bánovský a obstarávanie zabezpečila odborne
spôsobilá osoba Ing. Martina Kukučková. Riešené územie
v predmetnom doplnku sa nachádza v dvoch lokalitách: v JZ časti
(lokalita IV/1) a v SZ časti (lokalita IV/2). Cieľom riešenia je zmena funkčného využitia územia v týchto lokalitách.Lokalita IV./1 za
katolíckym kostolom umožní výstavbu 25 nových rodinných domov.
Prepojí ulicu Za Uličkou s Dolnou (býv. Jargovou) ulicou. Lokalita
IV./2 nad ihriskom OŠK umožní výstavbu 37 nových rodinných
domov. Prepojí Plánkovú ulicu s Hornou ulicou pri evanjelickom
cintoríne.

Obsah ÚPN obce Babiná, Doplnok č. 4 a postup jeho obstarávania a
pripomienkovanie preskúmal aj Obvodný úrad v Banskej Bystrici
a vydal súhlasné stanovisko. Obecné zastupiteľstvo obce Babiná
schválilo Doplnok č. 4 k Územnému plánu obce na 3. zasadnutí dňa
24. 6. 2013.
Jana Gregušová, starostka
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Z denníka starostky

Spoločenská rubrika
Na spoločnú cestu životom
vykročili:
-----Odišli z našich radov :
----Prisťahovali sa : 7 obyvatelia
Odsťahovalo sa : 0 obyvateľov

Moje rodisko Babiná:
Matiáš Kupča

Apríl 2013
- zabezpečenie podkladov pre verejnú súťaž – vybudovanie komunikácie Plánkova ulica,
- účasť na školení vodičov - 4.4.2013,
- príprava a uzatvorenie zmlúv – Centrum voľného času v Krupine, kúpna zmluva za účelom
odkúpenia pozemku pod komunikáciu, zmluva s BBSK – poskytnutá dotácia na Gazdovský
dvor vo výške 500,- EUR,
- príprava programu 2. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 11. 4. 2013,
- 23. 4. 2013 - spoločná obhliadka obce s pracovníčkou KPÚ Banská Bystrica – konzultácia
zámerov obce v súvislosti s pripravovanými stavebnými úpravami objektov,
- doplnenie podkladov ku Zmluve o poskytnutí dotácie (47.700,- EUR) z Environmentálneho
fondu na intezifikáciu ČOV,
- spracovanie námietok k registru obnovenej evidencie pozemkov v spolupráci
s Katastrálnym úradom Zvolen,
- 29. 4. - výberové konanie na výber dodávateľa stavby – komunikácie Plánkova ulica,
- riešenie sťažností a podnetov zo strany občanov – psy, kone, odpady
Máj 2013
- príprava podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy
obecného úradu a sály KD,
- 7. 5. – porada Spoločný obecný úrad Zvolen,
- 8. 5. - verejné stretnutie s občanmi – príprava projektu opravy, rekonštrukcie miestnych
komunikácií, rigolov, vybudovanie chodníka v Dolnej ulici,
- 14.5. – spoločné stretnutie s dotknutými orgánmi ku rekonštrukcií komunikácií ...,
- zasadnutie Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivského v Budči - 16. 5.,
- účasť na celoslovenskom XXIV. sneme ZMOS-u,
- žiacka olympiáda 7. Ročník Mikroregiónu Pliešovská kotlina – ZŠ s MŠ J.Slávika
Neresnického v Dobrej Nive,
Jún 2013
- účasť na seminári v Banskej Bystrici – novela zákona o verejnom obstarávaní,
- spracovanie auditu na úseku životného prostredia, stavebnej agendy, požiarnej ochrany,
- kontrola obecných pozemkov v intraviláne obce – užívanie, nájomné zmluvy,
- pracovné zasadnutie OZ – 14.6. , 3. zasadnutie OZ - 24.6. 2013,
- príprava a organizácia stavebných prác v obci – rekonštrukcia verejného osvetlenia, údržba
obecných budov – minitelocvičňa, obecný úrad, zasadačka OcU,
- vydanie drobných stavebných povolení – drobné stavby, udržiavacie práce,
- 3. zasadnutie OZ - 24.6. 2013,
- príprava 3. vydania Babinských novín.

Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
2. zasadnutie OZ – 11. 4. 2013
- uzatvorenie kúpnej– odkúpenie pozemku a rodinného domu č.45;
- schválenie 2. úpravy rozpočtu obce v r. 2013,
- schválenie prevodu úseku III. triedy v dĺžke 500 metrov do majetku obce – Plánkova ulica,
3. zasadnutie OZ – 24. 6. 2013
OZ schválilo:
- 3. rozpočtové opatrenie v roku 2013 - úpravu rozpočtu s prebytkom 22.200,- EUR,
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad, použitie prebytku rozpočtu v sume 187.946,15 €,
- prevod z rezervného fondu obce vo výške 101.290,00 € na úhradu splátok istín úverov obce a kúpu nehnuteľností,
- poskytnutie dotácie Rímsko-katolíckemu farskému úradu, Farnosť Dobrá Niva,
na opravu strechy kostola vo výške 900,- €,
- prijatie Doplnku č. 4 k Územnému plánu obce a Dodatok č. 4/2013 k VZN č. 3/2000 o záväzných častiach Územného plánu
obce Babiná,
- Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve SLOVES-U na rok 2012, predmetom ktorého je úprava výšky príspevku na závodné
stravovanie,
-odkúpenie časti pozemku za účelom predĺženia komunikácie na Zauličke,
 - svýsadba
kvetov
obci stravnej
za pomoci
Dany Kondačovej
a Ing.pri
Jána
Brachnu,
účinnosťou
od 1.a kríčkov
9. 2013 po
úpravu
jednotky
v Školskej jedálni
MŠ
Babiná nasledovne: stravné (výška nákladov
 navykonaná
rekonštrukcia
verejného
osvetlenia,
pričom
doterajšie
žiarivky
(spotreba
50W) aboli
vymenené
za LED
moduly,
nákup potravín) .......1,27 € (4. pásmo), režijné náklady vo výške 0,73 € - cudzí cca
stravníci
dôchodci,
režijné
náklady
vo
ktoré
majú
spotrebu
elektrickej
energie
iba
26
W.
Predpokladaná
návratnosť
investície
do
3
rokov,
výške 0,11 € - deti a zamestnanci. Obec naďalej poskytuje príspevok na stravné pre dôchodcov a sociálne odkázané osoby (poberateľov dávok v hmotnej núdzi) vo výške 0,26/ obed po splnení podmienky úhrady miestnych daní a poplatkov voči obci.
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Život v obci v skratke...











výsadba kvetov a kríčkov po obci za pomoci Dany Kondačovej a Ing. Jána Brachnu,
vykonaná rekonštrukcia verejného osvetlenia, pričom doterajšie žiarivky (spotreba cca 50W) boli vymenené za LED
moduly, ktoré majú spotrebu elektrickej energie iba 26 W.
Predpokladaná návratnosť investície do 3 rokov,
Obecný hasičský zbor pod vedením Štefana Melicha sa zúčastnil dňa 18. mája 2013 súťaže DHZ – územné kolo, ktoré sa konalo v Bzovskej Lehôtke, skončili na 8. mieste z 19
zúčastnených družstiev v kategórii muži,
v polovici mesiaca júl 2013 sa začne výstavba komunikácie na konci Plánkovej ulice smer ihrisko, bude si vyžadovať trpezlivosť a ohľaduplnosť občanov bývajúcich
v danej lokalite, ako aj užívateľov záhumienkov,
prebiehajúce a plánované práce v obci: údržba obecných
budov – telocvične, obecného úradu, združenej budovy,
nájomných bytov, domu smútku, obnova zasadačky obecného úradu, kosenie a údržba verejných priestranstiev, sušenie a zvoz sena pre zver v zimnom období, dokosenie
Babinského potoka, 2. kosba cintorínov a rigolov, plynofikácia združenej budovy Dolná č.102,
Regionálna správa ciest začala konečne s opravou cesty III.
triedy cez obec, práce však na krátky čas prerušia, nakoľko
pracovníci boli odvolaní k oprave mosta, ktorý bude využívaný pri obchádzkovej trase v okrese Krupina,





-jg-

Muži

Ženy

Spolu

do 6 rokov

23

15

38

od 7 do 15 rokov

21

26

47

od 16 do 18 rokov

7

8
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od 19 do 60 rokov
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nad 60 rokov

46

64

110

Spolu

256
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511
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do 6 r.
Peter Suchánek, predseda OŠK



Obecné zastupiteľstvo schválilo na 3. zasadnutí Doplnok
č. 4 územného plánu obce, ktorým boli vytvorené nové 2
lokality na IBV – za evanjelickým a za katolíckym kostolom, v obci môže v budúcnosti vyrásť 62 rodinných domov,
vo vstupnej chodbe obecného úradu sú uverejnené nové letecké snímky obce, všetky zábery sú zverejnené na internetovej stránke obce www.babina.sk,
v II. štvrťroku 2013 bola vykonaná kamerovým systémom
kontrola obecnej kanalizačnej siete z dôvodu veľkého prítoku vôd na čistiareň odpadových vôd, priebežne už boli
odstránené aj zistené poruchy, monitorujeme ešte ďalšie
vetvy, doterajšie opravy si vyžiadali náklady už 4000,- eur,
OPAKOVANE UPOZORŇUJEME DOMÁCNOSTI, ŽE
DO SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE JE ZAKÁZANÉ
NAPOJIŤ DAŽĎOVÉ VODY ZO STAVIEB A Z POZEMKOV!
dňa 22. 5. 2013 sa konal na Zvolenskom zámku XXI. ročník celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ „Naším
krédom je človek“, kde bola aj našej obci udelená pamätná
plaketa Združenia ZPOZ Človek-človeku.

Demografia obyvateľov obce Babiná k 30.6.2013

Babiná zostáva v I. triede
Vážení športoví priatelia, skončil sa
futbalový ročník I. triedy 2012/2013.
Ako nováčik sme sa v súťaži zachránili, čím sme úlohu , ktorú sme
si dali, splnili. Nováčik to má vždy
ťažké, ale sme sa popasovali
a odolali rôznym nežiadúcim tlakom. Verím, že to bude v budúcom
ročníku lepšie.
Nie som spokojný s umiestnením
v tabuľke a tak isto nie som spokojný s prístupom niektorých hráčov
k zápasom, lebo toto mužstvo
v plnej sile malo na lepšie umiestnenie. Trochu štatistiky: z 26 zápasov
sme len 5 vyhrali, 3 zápasy sme remizovali a 18 zápasov prehrali.
Ďakujem pani starostke a obecnému
zastupiteľstvu za podporu, ako aj
Vám, všetkým priateľom športu.
Priaznivcov futbalu pozývame na
futbalový turnaj Mikroregiónu Pliešovská kotlina, ktorý sa bude konať
v Dobrej Nive dňa 21. 7. 2013.
Propozície a rozpis zápasov budú
včas vyvesené na informačnej tabuli
na budove Obecného úradu Babiná.



od 7 do 15r. od 16 do 18 r. od 19 do 60 r.

nad 60 r.
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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 2012.
Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Súhrnný prehľad o tvorbe a skutočnom čerpaní rozpočtu v EUR:

Rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky
HV za bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
HV za kapitálový rozpočet
HV za BR a KR
Finančné príjmy
Finančné výdavky
HV za finančný rozpočet
Hospodárenie obce za rok 2012
Rekapitulácia:
Príjmy spolu:
Výdavky spolu:
Celkový výsledok rozpočtového
hospodárenia vrátane FO

Rozpočet
po zmenách 2012
v €
490 198
248 332
241 866
48 000
31 764
16 236
258 102
38 000
89 300
-51 300
206 802

294 884
251 904
42 980
20 000
21 000
-1 000
41 980
1 320
43 300
-41 980
0

316 204,316 204,-

576 198,369 396,-

427 168,81
289 572,71

0,-

206 802,-

137 596,10

Skutočnosť
k 31.12.2012
v €
388 251,31
188 314,12
199 937,19
917,50
12 908,54
-11 991,04
187 946,15
38 000
88 350,05
-50 350,05
137 596,10

Prebytok rozpočtu v sume 187.946,15 € 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 50 350,05 €, bol v roku 2012 krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu .
Na základe uvedených skutočností navrhujeme do rezervného fondu presunúť sumu vo výške 137 596,10 € (187 946,15 –
50 350,05).
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.2012 predstavujú výšku 5 073,44 €.
Ing. Daniela Lietavová

Stav daní a poplatkov na rok 2013 k 30.6.2013
Daň za psa
Daň za psa je 4 €/ rok/ psa . Spolu sme vybrali sumu 490,33 € za 124 psov.
Poplatok za tuhý komunálny odpad
Pri stanovenom poplatku 11 € / osobu / rok sme k dnešnému dátumu vyzbierali na likvidáciu odpadu 5. 602,07 €.
V tejto sume je zahrnutá aj čiastka vybratá za predaj štítkov zakúpených po spotrebovaní predplatených štítkov.
Daň z nehnuteľnosti
Predpis dane z nehnuteľnosti na tento rok predstavuje čiastku 17. 116,08 €.
K dnešnému dňu máme vyzbieraných : Pozemky - 10. 858,85 €
Stavby - 6. 143,38 €
Byty
3,07 €
----------------------------------------------------Spolu:
17. 005,30 €.
Pohľadávku na dani z nehnuteľnosti vo výške 83,98 € evidujeme u dvoch fyzických osôb.
Jaroslava Šišmišová
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Za prvou kukučkou
S myšlienkou uskutočniť turistický pochod „Za prvou kukučkou“
prišiel Jožko Sliacky zo Zvolena, známy turista a znalec zvolenského
okolia. Podnetom bola legenda o spore Dobronivčanov
a Babinčanov o hranice chotára medzi týmito dedinami. Napokon
mala rozhodnúť prvá kukučka, ktorá zakuká pri jarnom prechode
starostov z Dobrej Nivy do Babinej. Aj sa tak udialo, len sa zistilo,
že kukučku napodobnil jeden občan z Babinej, ktorého odhalili.
A ako to dopadlo vedia len zainteresovaní.
Trasu sme prvé ročníky išli z Dobrej Nivy cez Banský Studenec do
Babinej a potom ďalšie ročníky obrátene z Babinej do Dobrej Nivy.
Tohto roku 27. apríla sa uskutočnil už deviaty ročník prechodu, ktorý organizuje Klub slovenských turistov Slávia Technickej Univerzity vo Zvolene v spolupráci s obecnými úradmi v obciach Babiná
a Dobrá Niva. Tohto roku sa zúčastnilo viac ako 80 turistov vrátane
cykloturistov. Na budúci rok majú obe dediny výročie založenia,
a preto sa pripravujeme na jubilejný 10. ročník tohto prechodu.
Už teraz všetkých turistov srdečne pozývame.
Doc.Ing. Jaroslav Rašner, CSc.
Pozn.red.: Povesť nie je literatúrou faktu. Spisovateľ J. Horák uvádza, že kukučky merali chotár babinský a krupinský. Rôzna interpretácia v povestiach je častá.

Vatra víťazstva
Podvečer 7. mája 2013 sa uskutočnilo za šatňami OŠK pálenie vatry
z príležitosti ukončenia II. svetovej vojny. Vatra bola vzorne pripravená ako každý rok, za čo patrí vďaka pracovníkom obecného úradu
a našim nezamestnaným na aktivačných prácach. Vatru zapálila starostka obce za pomoci bratov Balážových. Nechýbala ani malá vatra
na opekanie špekáčikov a slaniny. Účasť občanov bola lepšia ako
vlani, ale nebolo by na škodu, keby sa zúčastnili aj starší občania obce, tak isto aj poslanci obecného zastupiteľstva a členovia komisií pri
OZ, veď sa to týka nás všetkých, čo tu žijeme.
Peter Suchánek, poslanec OZ

Deň matiek - posedenie v kaviarni
V druhú májovú nedeľu 12. mája 2013 popoludní sme privítali naše milé
mamy, mamičky, staré mamy a babky v sále kultúrneho domu na posedení „V
útulnej kaviarni“. V úvode príjemného posedenia pri kávičke, čaji a koláčikoch sa predstavili deti s pásmom pre mamičky. Za sprievodného slova Kvetky Beňovej odzneli dojímavé básne určené mamám.
Nechýbala pieseň Mamulienka a scénka o kvietkoch, z ktorých deti pomyselne uvili pestrú kytičku pre mamičky. Pred nezabudnuteľným spoločným poďakovaním vystupujúcich detí spestril bohaté pásmo ešte tanec dievčat na
rytmickú zumbu.
Úprimné poďakovanie patrí autorke pásma detí pre mamičky - členke komisii
pre osvetu, kultúru a šport p. Júlii Beňovej a ostatným členkám komisie za prípravu podujatia.
Jana Gregušová

Čistime si chotár
Snahou všetkých nás by malo byť zachovanie si pekného a čistého prostredia. Dosiahnuť to môžeme niekoľkými spôsobmi:
- nebudeme vyhadzovať a vyvážať smeti na nelegálne skládky
- upozorňovať a trestať tých, ktorí odpadky vyhadzujú hocikde po dedine
- alebo zbierať a likvidovať smeti po tých, ktorí tento neporiadok robia.
Posledný spôsob uplatňujeme aj prostredníctvom akcie – „ Vyčisti si svoj chotár“.
Túto akciu sme uskutočnili aj tento rok dňa 20.4.2013. Bol to jej 3. ročník. Zúčastnilo sa jej 15 občanov.
Pozitívom tohto ročníka bolo omnoho menej nových ložísk smetí v blízkom okolí obce.
Negatívom, malá účasť detí a nulová účasť mládeže.
Premýšľajme!!
Ing. Ján Brachna
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„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“
Evanjelium podľa Matúša 11,28
Leto je časom prázdnin a dovoleniek.
Toto ročné obdobie je z hľadiska počasia
priam predurčené na oddychové aktivity
detí i dospelých. Ako kresťania veríme a
vyznávame, že človek je Božím stvorením. Na začiatku Biblie sa dozvedáme,
že Pán Boh určil prvým ľuďom jasnú
náplň ich života: okrem reprodukčnej
činnosti im uložil podmaniť si zem a panovať nad každým živočíchom. Čiže
nemali nečinne zaháľať, ale mali pracovať. Rovnako ako On, na ktorého obraz
sme stvorení. Boh konal stvoriteľské
dielo podľa Biblie obrazne šesť dní. Ale
potom prišiel siedmy deň, v ktorý si po
vykonanom diele odpočinul. A to určil aj
človeku.
Keď sa hlbšie zamyslíme nad celým Božím stvoriteľským dielom, keď sa s ním
oboznamujeme čítaním Biblie a pozorovaním diania v prírode prichádzame k
nadšenému zisteniu, že všetko je tak geniálne, ako by to bolo naprogramované
nejakým počítačovým super programátorom. Celý vesmír je preniknutý obdivuhodným poriadkom daným Pánom Bohom. Akékoľvek ľudské pokusy o zmenu tohto poriadku čo i len v určitých
čiastkových oblastiach sú opovážlivosťou, sú miešaním sa do Božích kompetencií, čo zvyčajne pre človeka nezostáva bez následkov. Súčasťou tohto poriadku je aj to, že pre ľudský život Boh
stanovil jasný časový rytmus. Je nám
daný čas na prácu, ale aj na oddych.
Človek nie je perpetuum mobile – utopický stroj, ktorý pracuje bez privádzania energie. Potrebuje pravidelne čas na
regeneráciu, na obnovenie vynaloženej
energie. Potrebuje byť pravidelne aj v
kontakte so svojím Stvoriteľom.

Práve nedeľný deň má v týchto súvislostiach osobitné postavenie uprostred týždňového časového cyklu. Tento deň je
totiž na tieto účely zvlášť vyhradený:
samým Bohom požehnaný a k tomu posvätený.
Aj Božiemu Synovi Ježišovi Kristovi záležalo nielen v dobe Jeho pozemského
života, ale záleží Mu na tom aj dnes a až
do druhého príchodu na svet bude záležať, aby po námahe si človek odpočinul.
Preto každého prostredníctvom svojho
slova, obsiahnutého v evanjeliách pozýva k sebe a ponúka mu odpočinutie. To
pravé odpočinutie, ktoré nikde inde nemožno nájsť. Len pri Ňom. A to nielen
telesné. Ale hlavne plnohodnotné odpočinutie duše. Odpočinutie, ktoré všetci
potrebujeme, lebo všetci sa namáhame a
sme preťažení. Veď sme vystavení najrozličnejším zápasom života.
Na túto jedinečnú možnosť a hodnotu
skutočného odpočinutia a vôbec zmysluplného života, ktorým je len kresťanský život, treba dnes vôkol nás poukazovať s oveľa väčšou intenzitou, ako kedysi. Lebo dnešný postmoderný človek je
vystavený takej pluralite ponúk a pozvaní k rozličným aktivitám zameraným len
na pozemské a telesné blaho, že to nemá
obdobu. A mnohí ľudia sa ich chopia.
No časom začnú cítiť, že oné ponúkané
nie je to „pravé orechové“. Lebo svet a
jeho ponuky človeka zaujmú či uspokoja
len na čas a povrchne. Tak hľadajú, čím
vyplniť tú duchovnú prázdnotu, v ktorej
sa ocitli. Hľadajú to však často na nesprávnej adrese. Neváhajú precestovať
stovky, či tisíce kilometrov a doslova
vyhodiť množstvo peňazí v úsilí dostať
sa k rôznym jogínskym učiteľom a cviči-

teľom, od ktorých očakávajú, že oni
vnesú do ich vnútra duševnú harmóniu.
Jediné osožné a správne je prísť za Ježišom. K tomu netreba prekonávať nijaké
vzdialenosti a vynakladať nejakú veľkú
námahu. A napriek tomu je to pre mnohých také ťažké. To preto, lebo tento
krok si vyžaduje potlačiť svoje ego, svoju pýchu. Tento krok si vyžaduje zbaviť
sa pocitu sebestačnosti a skloniť sa pred
Ježišom v modlitbe; uznať svoju malosť,
hriešnosť a svoju závislosť na Ňom. Že
bez Neho sme ničím. Že bez Neho je
každý náš životný krok neistý.
Kto však toto prekoná, kto toto podstúpi,
kto si uvedomí stratenosť, ktorá bez Ježiša je realitou, takého človeka On pri
stretnutí s Ním naplní radostnou istotou,
že naopak len v Ňom má pozemský život zmysel a veľkosť. A zároveň ho uistí, že po mnohých námahách spojených s
pozemským životom mu po jeho skončení dá trvalé odpočinutie vo večnosti, v
nebesiach. A to pre svoje vykupiteľské
dielo na kríži.
Poďme teda všetci k Ježišovi. Nedajme
sa zlákať na prvý pohľad atraktívnejšími
ponukami sveta. Prichádzajme k Nemu v
modlitbách každý deň po námahách a
záťažiach. Nezabúdajme však zvlášť vo
sviatočný nedeľný deň, ktorý nám na to
ponúka oddelený, požehnaný a posvätený priestor uprostred týždňového časového cyklu. Nájdeme už tu na zemi nielen odpočinutie pre telo, ale hlavne pre
dušu. Nadobudneme istotu spasenia a
vnútorný pokoj, ktorý nám nik iný nemôže dať, len Ježiš Kristus – Knieža pokoja.
Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár

Z činnosti spevokolu CZ ECAV Babiná
V nedeľu 2. júna 2013 popoludní sa náš spevokol zúčastnil nesúťažnej prehliadky spevokolov „Pliešovské zvony“. Ako už vyplýva z uvedeného názvu, toto podujatie sa konalo v ev. kostole v Pliešovciach. Samostatne sme zaspievali pieseň „Poď spievať ku cti Pána!“ a spoločne s ev. spevokolom zo Sásy ďalšie tri duchovné piesne. Okrem domáceho pliešovského vystúpil aj
spevokol z Ostrej Lúky a detská hudobná skupina z CZ Sása.
Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár
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Besiedková párty
Pri príležitosti konca školského roku sme v našom cirkevnom
zbore pripravili pre deti z nedeľnej besiedky tzv. besiedkovú párty. Pestrý program tropického piatkového podvečera 21.6.2013
tvoril najprv interaktívny výklad Podobenstva o veľkej večeri z
Evanjelia podľa Lukáša 14.kapitola, 16-24 verš, spev detských
duchovných piesní a modlitba – to všetko v zborovej sieni. Potom sme sa presunuli na farský dvor, kde deti mali možnosť súťažiť v rôznych športových disciplínach. A napokon sme naše
spoločné stretnutie zakončili opekaním vo farskej záhrade.
Ďakujeme Pánu Bohu za pekné počasie a príjemné chvíle strávené na tomto podujatí.
Text a foto: Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár

Rímskokatolícka farnosť má nového kňaza
Milí Babinčania!
Pred pár mesiacmi sa vo farnosti Dobrá Niva, do ktorej patrí i obec Babiná, rozšírila správa, že do farnosti príde nový kňaz. Využívam túto príležitosť
a ponuku obecných novín, aby som Vás
pozdravil a predstavil sa. Volám sa Peter
Repa, pochádzam z Trenčína a od roku
2005 som kňazom banskobystrickej diecézy, kedy som bol so svojimi kolegami
vysvätený za kňaza. Za tých osem rokov
moja kňazská cesta bola veľmi pestrá.
Začínal som ako kaplán v banskobystrickej katedrále sv. Františka Xaverského
a súčasne
som
pracoval
v kancelárií
Biskupského
úradu
v Banskej Bystrici. Po dvoch rokoch ma
vtedajší biskup Mons. Rudolf Baláž vyslal na štúdiá, aby som si rozšíril teologické vedomosti a mohol neskôr byť
k dispozícií pre ďalšie služby v diecéze.

Preto v rokoch 2007 až 2009 som študoval na Jezuitskom teologickom inštitúte
v Bruseli, dnes môžem povedať pod oknami európskych inštitúcií.  V lete
2009, po mojom návrate na Slovensko,
som nastúpil do Trnavskej arcidiecézy
ako osobný tajomník trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Pred rokom som svoju službu v Trnave ukončil
a vrátil sa späť do diecézy a od júla 2012
do konca januára 2013 som pôsobil ako
výpomocný duchovný v Dome Božieho
milosrdenstva v Banskej Bystrici, kde sa
nachádza hospic, dom sociálnych služieb
ale i materská škôlka. V januári t.r. ma
nový diecézny biskup Mons. Marián
Chovanec menoval za farského administrátora Farnosti Dobrá Niva.
Za tých pár mesiacov môžem povedať,
že pomaly spoznávam farnosť so všetkými tromi obcami a hlavne ľudí, patriacich a žijúcich v tejto oblasti. Mojou

Deň detí na ihrisku
1. jún je sviatok všetkých detí na svete. Komisia pre osvetu,
kultúru a šport ho spolu s deťmi oslávila aj tento rok . Športové, vedomostné súťaže a hry prilákali deti na ihrisko.
Lezením po rebríku, zhadzovaním plechoviek, skokom vo
vreci, jazdou na kolobežke alebo streľbou zo vzduchovky si
mohli vyskúšať svoju šikovnosť. Poznávacia cesta zas preverila ich pamäť. Po súťažiach sa tí väčší občerstvili vlastnoručne opečenými špekáčikmi, menším pomohli členovia
komisie a rodičia. Na záver dostali deti ako odmenu drobné
sladkosti. Našou odmenou bol šťastný úsmev na ich tváričkách.
Jaroslava Šišmišová

veľkou túžbou je pomáhať vytvárať
z farnosti spoločenstvo, teda miesto, kde
ľudia spoločne žijú, stretávajú sa, modlia
sa, ale súčasne sú si navzájom pomocou
na ceste k Bohu. Ďalšou takou túžbou,
ktorú pomaly začíname realizovať, je
postupná renovácia kostola sv. Matúša
v Babinej. Ide hlavne o obnovu šindľovej strechy a obnovu maľby fasády. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí
obnoviť túto nádhernú dominantu obce,
ktorá patrí medzi najstaršie kostoly na
Slovensku a je svedectvom života
a viery našich predkov.
Teším sa už teraz na stretnutia pri rôznych príležitostiach a prajem vám požehnaný dovolenkový čas, aby ste si nielen oddýchli, ale najmä prežili príjemné
chvíle v kruhu najbližších.
ThLic. Peter Repa, farský administrátor
farnosti Dobrá Niva
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NAŠI NAJMENŠÍ
Naša
materská
škola
v uplynulých mesiacoch zorganizovala
nasledovné
akcie.
Dňa 24. 04. 2013 sa v MŠ konala
beseda
s políciou
z Pliešoviec. Hlavnou témou
besedy bola dopravná výchova.
Páni policajti oboznámili deti
s dodržiavaním cestnej premávky, zopakovali im dopravné
značky, porozprávali ako sa správať pri stretnutí s neznámym človekom. Zvlášť upozornili na zvýšenú bezpečnosť pri prechode cez cestu a bicyklovaní sa. V závere besedy policajti deťom ukázali výstražné prostriedky, ktoré používajú pri
svojej práci napríklad terč, obušok,
putá, vysielačky, signalizačné zariadenie a zbrane, ktoré používajú
na zastavenie páchateľa. Deti
s nadšením a o preteky odpovedali
na otázky policajtov: Čo musíme
urobiť pri prechode cez cestu? Na
akom mieste prechádzame cez cestu? Čo nám nesmie chýbať pri bicyklovaní? Aké farby sú na semafóre, a čo znamenajú? Po príchode na
školský dvor nás čakalo milé prekvapenie. Z policajného auta vyšiel
krásny pes, ktorý nám predviedol
ukážky poslušnosti na povely

a policajného zásahu psa pri
dolapení páchateľa.
Dňa 05. 06. 2013 sa deti
z MŠ zúčastnili výletu
v rozprávkovej dedine –
Habakuky. Po príchode na
Habakuky nás privítali Šašo
a jeho kamarát, oboznámili
nás s programom. Nasledovala krátka prehliadka dediny. Videli sme domčeky
v štýle
ľudovo-fantazijnej
architektúry: škrupinkový zámok
s jazierkom, zakliate čierne mesto,
Hodovňa, Železná hora, Slnečník,
domček Proroka raka a zázračný
rozprávkový mlynček. V rámci
programu sme si pozreli tri interaktívne predstavenia slovenských
ľudových rozprávok od Dobšinského. Hraná rozprávka v altánku Tri citróny, bábkové predstavenie
v čiernom meste – Tri zakliate

kniežatá a Medovníková chalúpka
hraná v hodovni. Po programe sa
deti pohrali na drevených hojdačkách a preliezkach. Aj napriek počasiu, ktoré sa v závere pokazilo,
sme mali veľkú radosť z krásne
prežitého dňa.

Bc. Zuzana Melichová, učiteľka

Žiacka olympiáda – fialová bola naša
Vo fialovom tričku s emblémom a nápisom Združenie mikroregiónu Pliešovská kotlina
sme spoznávali 15 súťažiacich reprezentujúcich našu obec v 7. ročníku žiackej olympiády v areáli ZŠ s MŠ J.S. Neresnického v Dobrej Nive. Bojovnosť, dravosť, nadšenie,
zavše i trochu sklamania, že nie som ten, čo stojí na stupni víťazov, to sú znaky, ktoré
neobišli v tento deň ani naše deti. Stále však platí, že zúčastniť sa olympiády je česť
preukazujúca v tomto prípade voči obci, v ktorej žijem. Zároveň dobrá karta a správny
ťah nositeľov myšlienky usporiadať žiacku olympiádu. Potešením pre obecnú samosprávu sú 3 krásne umiestnenia, ale aj účinkovanie babinských detí v emotívne ladenom otváracom programe.
7. ročník žiackej olympiády otvorili : Mgr. Marianna Kondačová, zástupkyňa riaditeľky
a starosta obce Dobrá Niva Ing. Martin Krúdy.
Medaily získali: Ema Beňová – prípravka dievčatá, 1. miesto - skok do diaľky
Ľubomír Šišmiš - starší žiaci, 1. miesto - beh 1000 m
Zuzka Šlamiarová – mladší žiaci – 2. miesto, beh na 60 m
Anna Puškárová
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Stavanie májov
Posledné aprílové dni tradične na Slovensku, ale aj
v okolitých štátoch patrili stavaniu májov. U nás to
boli mladé briezky, ozdobené rôznofarebnými
stužkami z krepového papiera, ktoré ešte v nedávnej minulosti stavali mládenci všetkým slobodným
dievčatám po celej dedine. V súčasnom období sa
už stavia len máj v strede dediny – v obecnom parku. Je ním vysoký smrek, očistený od kôry a vetiev,
na ktorom sa ponecháva len vrchovec. Ten sa tiež
okrášli farebnými papierovými stuhami, pod vrchovec sa pripevní rovnako ozdobený čečinový veniec a fľaša s pálenkou.
Ozdobovanie je výsadou dievčat a žien a samotné
stavanie majú už niekoľko rokov pod patronátom
členovia obecného hasičského zboru - samozrejme
za výdatnej pomoci ďalších ochotných či už mladších, alebo starších mužov. Stavaniu „pravdaže“
napomáha aj hudba z miestneho rozhlasu, či hlasné
povzbudzovanie všetkých prizerajúcich sa, ktorí
sledujú, za ktoré lano kedy treba silnejšie potiahnuť
a ktorý podopierajúci rebrík kde posunúť.

Tohtoročný máj vyrástol v lokalite Suchý potok. Do úctyhodnej výšky 20
m mu chýbal necelý meter. Tí, ktorí prikladajú ruku k dielu pri jeho stavaní, majú už cenné skúsenosti, lebo všetko išlo ako po masle. Máj sa týčil v plnej svojej kráse už v sobotu 27.4.2013 krátko po 19. hodine.
Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície. Ostáva len
dúfať, že túto tradíciu aj u nás bude mať v budúcnosti kto udržiavať pre
ďalšie generácie.
Ing. Anna Páleníková

Poznávame minulosť...
Pre nás starších sa uskutočnil prvý let
do kozmu „nedávno“, hoci je to už 53
rokov. Naši rodáci manželia Páleníkovci sa veľmi dobre pamätajú na vysviacku Evanjelického kostola, ktorá
bola „nie tak dávno“ – 5. novembra
1939 (pred sedemdesiatimi štyrmi
rokmi). A ak by sme od toho odpočítali 66 rokov, tak sme v roku 1873. A
tam sa akurát chcem vrátiť. Len rok
po tom sa narodil Martin Páleník, starý otec nášho pamätníka Jána Páleníka.
Rok 1873 bol krutý pre celú Európu.
Za pomerne krátky čas umrelo veľké
množstvo obyvateľstva – príčinou bola „pliaga“ cholera. Pred ňou sa nedalo vôbec utiecť. Bez ohľadu na národnú príslušnosť, náboženstvo, spoločenské postavenie, vek či pohlavie
pripravila o život každého, kto jej prišiel do cesty. Nepoznala ani štátne, či
iné hranice. Nevyhli sa jej ani naši
predkovia z Babinej. V odbornej literatúre sa o nej dozvedáme - Cholera
ázijská (cholera asiatica) – prudké
nákazlivé ochorenie. Prejavuje sa
zvracaním, vodnatými hnačkami,
veľkou stratou telesných tekutín
a bolestivými kŕčmi svalov. Pôvodcom nákazy je baktéria Vibrio cholerae.

Obdobie od nakazenia po prvé príznaky trvá niekoľko hodín až 5 dní.
Na Slovensku sa objavila aj v roku
1855, túto situáciu opisuje Božena
Němcová. ktorá sa v tom období
liečila v sliačskych kúpeľoch (Listy
II., Praha, 1952, str.123). 4. septembra 1855 a píše
manželovi
o vystrájaní cholery v okolí Sliača:
„Jedna vesnica tu nedaleko má kolem 300 obyvatelu a 180 jich už
zemřelo. – Na Sliači posud ani jeden – zde je slyšet, že i v Praze panuje morová rána. „Málogdo dáví,
hned dostanou křeče, po tele naskáčou jim zmodralé boule (hrče) a za
dve-tři hodiny jsou „na desce“. Vedecké výskumy hovoria, že zdrojom
nákazy je v prípade cholery chorý
človek. A cholera sa prenáša znečistenou
vodou,
potravinami
a rukami. V kúpeľoch, nielen sliačskych, bola už vtedy hygiena na nepopierateľne vyššej úrovni a ľudia
pravdepodobne pili vodu len
z vyvierajúcich liečivých prameňov.
A ako to vyzeralo v našej obci?
Cholera sa objavila 7. augusta 1873
a trvala do 9. septembra. Obec mala
v tom období približne 846 (podľa
sčítania roku 1869).

dátum
7. augusta
8. augusta
9. augusta
16. augusta
17. augusta
19. augusta

20. augusta
22. augusta
26. augusta
27. augusta
28. augusta

29. augusta

30. augusta
31. augusta
1. septembra
4. septembra
5. septembra
8. septembra
9. septembra

meno a priezvisko
Juraj Gonda (53 rokov)
Štefan Mellaga (27 rokov)
Anna Mellagová (2 ročná)
Zuzana Vicjanová (24 ročná)
Andrej Hudec (24 ročný)
Martin Chudý (43 ročný),
Ráchel Horniaková (59 ročná),
Katarína Luptáková (21 ročná)
Ján Lupták (50 ročný),
Katarína Mozolová (51 ročná)
Ondrej Mellaga (55 ročný),
Anna Melagová (45 ročná)
Anna Krištofová (66 ročná),
Ján Radník (35 ročný)
Eva Páleníková (33 ročná),
Zuzana Ondrušová ((12 ročná),
Katarína Hornjaková (11 ročná)
Anna Remeselníková (3 ročná)
Štefan Ondruš (4 mesiace),
Pavel Buchan (36 ročný),
Anna Beňová (7 ročná)
Mária Buchanová (3 rošná)
Mária Miškovicová (38 ročná),
Mária Dlhošová (3 ročná)
Ján Vicjan (42 ročný)
Ján Petro (25 ročný)
Mária Krtíková (50 ročná)
Ondrej Baláš (2 ročný)
Ján Vicjan (2 ročný)

Cez toto ťažké a smutné obdobie ľudia sedeli doma, vo veľkom strachu, nenavštevovali sa, nechodili na pohreby,
nekonali sa svadby a iné spoločenské akcie.
Nie je dôležité, aby sme si na nich osobne spomenuli – to sa ani nedá, ale pocítiť, aspoň periférne,
čo všetko v obci ľudia prežili – to sa hádam dá. Takže sa zamyslime, aké bolo leto v Babinej pred 140 rokmi.
Ing. Arch. Alexander Bánovský
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Pozvánky
Združenie obcí mikroregiónu
Pliešovská kotlina
Nám. SNP 329/1, 962 62 Sása
a obec Dobrá Niva
pozývajú športových priaznivcov na futbalový turnaj
MR Pliešovská kotlina, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 21. 7. 2013
so začiatkom o 8.30 hod.
na futbalovom ihrisku v Dobrej Nive.

OD VAŠICH K NAŠIM
Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko-Dobronivské
pozýva širokú verejnosť prvýkrát
10. augusta 2013 od 10.00 hod. do 16.00 hod.
na letisko Dobrá Niva na prezentáciu mikroregiónov:
ADELA – Kremnicko – Štiavnické združenie
Mikroregión Krupinská planina
Združenie obcí mikroregión Pliešovská kotlina
- vystúpenie folklórnych skupín, rómske tance, Fresh dance show,
divadlo Na stračej nôžke, zumba párty, leteckí modelári,
vozenie na motorkách, jazda na koňoch ...
- ochutnávka regionálnych gastronomických špecialít ,
spolok vinárov z Hontu ...

Obec Babiná, komisia pre osvetu pri OZ Babiná a Poľovné združenie Bučina Babiná
Vás pozývajú na slávnosti

„ Na gazdovskom dvore“
7. a 8. september 2013 – ľudový dom v Babinej
Program:
Sobota 7. 9. 2013
14.00 hod. Kultúrny program : Privítanka
Pozdravy susedov
Vystúpenie folklórneho súboru PODPOLIANSKI VRCHÁRI
Sprievodné podujatia:
1) Výstavy v ľudovom dome: Spracovanie ľanu
Poľovnícke trofeje – 20. výročie vzniku PZ Bučina
Ako kukučky chotár merali ....
Babinská chyža
2) Ukážky remesiel
3) Pečenie chleba v murovanej peci
4) Jazda na koči
5) Ponuka dvora: guľáš z diviny, pohostinnosť babinských žien – cukroviny, pagáče,...
6) Ľudová veselica za doprovodu ľudovej hudby Mlynárovci z Piešťa pod vedením
Milana Ľuptáka a Petra Kmeťa priamo na gazdovskom dvore
Nedeľa 8. 9. 2013
19.00 hod. Divadelné predstavenie: „Spadne z čerešni“ v podaní OZ Divadlo bez groša
- ľudová veselohra od Juraja Matiaša z Veľkého Krtíša

Tiráž
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