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NOVOROČNÝ POZDRAV

Daj Boh šťastia Vášmu domu,
všetkým ľuďom v ňom,
nech Vám slnko jasne svieti,
každý Boží deň,
nech Vás sused v láske má,
nech Vám pokoj, priazeň dá,
daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej!
Redakcia BN

autor: V.Vanga

Príhovor
Milí Babinčania,
v uponáhľanom behu dní prebehol už celý rok i čarovné Vianoce. Kalendár nám bez náznaku
súcitu ukazuje svoju novú tvár
nastávajúceho roku 2014. Dovoľte mi, aby som Vám, občanom, na začiatku nového roka
poďakovala za spoluprácu, dôveru a spoluúčasť pri budovaní
našej malebnej obce.
Máme teraz príležitosť obzrieť
sa, zrekapitulovať prežité dni,
ktoré boli naplnené väčšími, či
menšími radosťami, starosťami,
výhrami i prehrami. Život má
svoju pestrofarebnosť, mnohorakosť a už veľakrát presadil
svoju nevyspytateľnosť. Život
každého z nás je zmysluplný, jedinečný a neopakovateľný. Aby

taký bol, bude stále viac záležať
na konaní každého z nás. Konať
dobro, rozhodovať rozumne, citlivo a zodpovedne má byť naším
poslaním.
Poďakovanie patrí poslancom
obecného zastupiteľstva,
členom komisií pri obecnom zastupiteľstve, pracovníkom obce
a Obecných lesov s.r.o. Babiná,
členom spoločenských organizácii za ich obetavú prácu pre
prosperitu a rozvoj obce, pre aktívny život jej obyvateľov. Obec,
to sú občania, ktorí v nej žijú.
Chýr o obci ide taký, akí v nej
žijú občania. Pevne verím, že
o Babinčanoch a o živote v obci
idú iba dobré chýry.
Naším spoločným cieľom je, aby
sme vytvárali tvorivé podmienky pre všetkých a v každej ob-

lasti života, ktorú je možné dosiahnuť.
O aktivitách v obci Vás priebežne informujeme v Babinských
novinách.
Vážení občania!
V novom roku 2014 si spoločne
pripomenieme 760. výročie prvej
písomnej zmienky o našej obci.
Všetkým obyvateľom prajem
v jubilejnom roku najmä pevné
zdravie, rodinnú pohodu, osobné
i pracovné úspechy, množstvo
splnených predsavzatí a odhodlania hľadať dobré riešenie.

Jana Gregušová,
starostka obce
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Z denníka starostky

Spoločenská rubrika
Na spoločnú cestu životom
vykročili:
Patrik Ďurica
a
Dominika Grofiková
Odišli z našich radov :
Ján Krkoš
František Troják
Prisťahovali sa : 6 obyvatelia
Odsťahovalo sa : 0 obyvateľov

Moje rodisko Babiná:

Október 2013:
- príprava nového vydanie Babinských novín,
- verejné obstarávanie a realizácie vysprávky výtlkov na miestnych komunikáciách,
- verejné obstarávanie – plynofikácia združenej budovy - Dolná 102,
- pracovná porada – zabezpečenie volieb do VUC,
- príprava a podanie žiadosti o dotáciu vo výške 80.182,18 € na Environmentálny fond,
na dokončenie intenzifikácie ČOV,
- stretnutie jubilantov roku 2013,
- vykonaná kontrola z Inšpekcie životného prostredia z B. Bystrice zameraná na odpady,
- zabezpečenie likvidácie skládky drobného stavebného odpadu pri hnojisku,
- príprava VZN na prerokovanie na pracovnom zasadnutí OZ,
November 2013:
- pracovné rokovanie OZ – príprava 5. zasadnutia,
- podanie žiadosti o dotáciu na BBSK - na akciu Gazdovský dvor a Oslavy 760. výročia
prvej písomnej zmienky o obci v r. 2014,
- podanie žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR na rozšírenie knižničného fondu
obecnej knižnice,
- riešenie užívania obecných pozemkov – Rybničná ulica,
oslovenie vlastníkov pozemkov,
- 5. zasadnutie OZ Babiná - 20. 11. 2013,
- príprava podkladov na pracovné rokovanie OZ a finančnej komisie - 25. 11. 2013,
- vyúčtovania dotácie z Envirofondu poskytnutej v r. 2013 (47.700,- €).
December 2013:
- aktualizácia internetovej stránky obce, zverejnenie nových obecných predpisov,
dokumentácia obecných akcií,
- príprava 6. zasadnutia OZ - 13.12.2013,
- plynofikácia nájomných bytov a prízemia združenej budovy, uzatvorenie zmlúv s SPP,
- zabezpečenie kolaudácie zrealizovaných stavieb
(komunikácia Plánkova, plynofikácia obecnej budovy – Dolná 102,
- príprava nového vydania Babinských novín.

Liliana Homolová
Sofia Miklošová

Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
5. rokovanie OZ – 4. 11. 2013
- schválené VZN obce č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
- schválené VZN obce č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
- schválené VZN obce č. 4/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
- schválená 5. úprava rozpočtu obce a harmonogram vykonania inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2013,
- prejednávaná žiadosť o vysporiadanie užívaných záhrad - obecného pozemku CKN 1116/4 vodná plocha na
konci Rybničnej ulice,
6. rokovanie OZ - 13. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- 6. úpravu rozpočtu obce v r. 2013,
- VZN č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Babiná a pre centrá voľného času
pre rok 2014
- VZN č. 6/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
- Rozpočet obce na rok 2014 v členení finančný a programový rozpočet,
- Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Babinej
- Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014.
Podrobnejšie informácie záujemcovia nájdu na úradnej tabuli na budove obecného úradu alebo na internetovej
stránke obce : www.babina.sk, v časti samospráva a obecné zastupiteľstvo.
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Miestne dane a poplatky
Dane a poplatky v roku 2014 podľa platného VZN č. 6/2013 o miestnych daniach a miestnych poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady na území obce Babiná:
Daň z nehnuteľností:
 platitelia dane musia oznámiť zmeny dôležité pre výpočet dane
 najneskôr do 31. 1. 2014, vychádza sa zo stavu k 1. 1. 2014
 obec vyrúbi daň rozhodnutím, daň je splatná do 15 dní od doručenia rozhodnutia (máj 2014)
 sadzby dane sú rovnaké ako pre rok 2013, zverejnené sú na úradnej tabuli OcU a na webovej stránke obce
 každú zmenu je daňovník povinný ohlásiť do 30 dní od jej vzniku podaním čiastkového priznania
Daň za psa:
 platí sa za každého psa staršieho ako 6 mesiacov
 výška dane : 4 € / 1 psa
 obec vyrúbi daň za psa spoločným rozhodnutím spolu s daňou z nehnuteľnosti,
daň je splatná do 15 dní od doručenia rozhodnutia
Podľa platného VZN č. 6/2013 sú oslobodené od platenia dane :
1) psy vo vlastníctve samostatne žijúcich občanov starších ako 62 rokov, alebo samostatne žijúcich občanov,
ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
2) stavby na bývanie vo vlastníctve samostatne žijúcich občanov starších ako 62 rokov,
alebo samostatne žijúcich občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
Daňovník je povinný si predmetné oslobodenie od platenia dane uplatniť u správcu dane do 31. 1. 2014 a doložiť potrebné
doklady (list vlastníctva, platný preukaz ZŤP).
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu:
 fyzické osoby pre rok 2014 vo výške 11 € / osobu/ rok (vývoz kuka nádob, separovaný zber, stavebný odpad, BRKO)
 právnické osoby pre rok 2014 podľa platného VZN č.6/2013
 splatný do 31. 1. 2014
1 žetón je určený na 1 kuka nádobu o objeme 110 litrov. V prípade používania kuka nádoby o objeme 240 litrov je
každý poplatník povinný použiť 2 žetóny na 1 vývoz nádoby.
Jaroslava Šišmišová, správca daní a poplatkov

OŠK bilancuje
Vážení športoví priatelia,
dovoľte aby som Vás oboznámil s účinkovaním nášho futbalového
mužstva v I. triede. Jesenná časť, tak ako každý rok, je poznamenaná
slabšími výkonmi hráčov oproti jarnej časti súťaže. Z objektívnych
príčin je účasť našich hráčov, resp. neúčasť na futbalových zápasoch
ovplyvnená pracovnými povinnosťami, ktoré sú mnohokrát spojené
s pobytom v zahraničí. Napriek tomu som presvedčený, že pri väčšej
disciplíne mohlo naše mužstvo získať viac bodov a tým samozrejme
aj lepšie umiestnenie v tabuľke. Z odohratých 13 zápasov v jesennej
časti sme 2 zápasy vyhrali, remizovali 5 a prehrali 6 zápasov.
V tabuľke sme skončili na 10. mieste z celkového počtu 14 mužstiev
so ziskom 11 bodov. Najlepšími strelcami jesennej časti sú Izairi Arben a Hanuska Miroslav so 4 gólmi.
Touto formou chcem vysloviť poďakovanie našej pani starostke
a pracovníčkam obecného úradu v Babinej, ako i členom komisie pre
osvetu a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za celoročnú
starostlivosť, ktorá bola na vysokej úrovni.
Zároveň chcem im aj všetkým občanom Babinej poželať v Novom
roku 2014 mnoho zdravia, životného elánu, šťastia a veľa síl
v uskutočňovaní a napĺňaní svojich predsavzatí a ideálov, aby sme
sa v hojnom počte stretávali na športových podujatiach.
Športu a hlavne futbalu zdar!
Peter Suchánek, predseda OŠK

2% pre OŠK
Aj v roku 2014 môžete podľa svojho uváženie
podporiť činnosť Obecného športového klubu Babiná poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie
rok 2013.
Podnikatelia, živnostníci a fyzické osoby, právnické
osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, môžu tak
urobiť pri podaní daňového priznanie za rok 2013 –
údaje vyplnia priamo v tlačive daňového priznania.
Zamestnaný občan po vykonaní ročného zúčtovania
u svojho zamestnávateľa požiada o vydanie potvrdenia o dosiahnutej výške dane z príjmu a tiež
o tom, že daň bola zaplatená. Najneskôr do 30.4.
2014 je potrebné doručiť vyhlásenie a potvrdenie
zamestnávateľa na Daňový úrad vo Zvolene poštou
alebo osobne. Tlačivá vyhlásení s údajmi príjemcu
obdržíte na obecnom úrade alebo si ich budete môcť
stiahnuť z internetovej stránky obce.
Potrebné údaje:
1./ Obecný športový klub Babiná, Horná č. 97,
962 61 Babiná, občianske združenie,
IČO: 00592366
Za podporu športových aktivít v obci formou poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmov všetkým
občanom vopred ďakujeme.
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Finančný rozpočet obce na rok 2014, prognózy na roky 2015 – 2016
Rekapitulácia rozpočtu :

2 014

2015

2016

Bežné príjmy

398 792

406 092

403 792

Bežné výdavky

238 997

232 857

221 307

Výsledok hospodárenia - BR

159 795

173 235

182 485

Kapitálové príjmy

157 000

100 000

0

Kapitálové výdavky

289 100

272 000

130 000

Výsledok hospodárenia - KR

-132 100

-172 000

-130 000

Finančné príjmy

44 400

26 747

20 500

Finančné výdavky

44 400

26 747

20 500

0

0

0

Príjmy spolu :

600 192

532 839

424 292

Výdavky spolu :

572 497

531 604

371 807

Výsledok hospodárenia :

27 695

1 235

52 485

Výsledok hospodárenia - FO

Finančný rozpočet na rok 2014 bol schválený na 7. zasadnutí OZ dňa 13.12.2013, uznesením č.82 – 6/2013.
Prognózy finančného rozpočtu na roky 2015 a 2016 vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 75 –
6/2013.
Ing. Daniela Lietavová, ekonómka obce
Schválený rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový.
Z rozpočtovým príjmov, ktoré tvoria predovšetkým podielové dane zo štátu, nájomné za pozemky a budovy, dane
a poplatky od obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností, príjem za predaj obecného majetku obec zabezpečuje
v prvom rade výkon samosprávnych funkcií, základné potreby a služby pre obyvateľstvo, starostlivosť o majetok
obce a realizáciu projek-tov zameraných na zlepšenie života obyvateľov.
V roku 2014 plánujeme odkúpenie pozemkov od fyzických osôb za účelom rozšírenia komunikácie v ulici Za Uličkou a vybudovania splaškovej gravitačnej kanalizácie pre nové rodinné domy, zavedenie kamerového systému
v obci, pripraviť projekt na rekonštrukciu budovy obecného úradu a sály, realizovať výmenu okien, príp. zateplenie budovy Dolná 102, pokračovať v intenzifikácii čistiarne odpadových vôd, odkúpiť budovu materskej školy od
Cirkevného zboru ECAV v Babinej. Pokračovať budeme v príprave územia na výstavbu nových rodinných domov v zmysle Doplnku č. 4 územného plánu obce.
V roku 2014 začína nové programovacie obdobie na čerpanie nenávratných zdrojov financovania z Európskej
únie. Preto bude dôležité spracovať projekty a pripraviť potrebné stavebné povolenia, aby aj naša obec mohla
žiadať o finančné prostriedky z fondov EÚ. Zatiaľ máme vrátane stavebného povolenia pripravený projekt výstavby Domova dôchodcov a ústavu sociálnych služieb.
V roku 2014 si obec pripomenie 760. výročie 1.písomnej zmienky o obci. V priebehu celého roka si budeme nielen
pripomínať okrúhle výročie, ale sa na ne aj dôstojne pripravovať. Oslavy vyvrcholia v dňoch 5. – 7. 9. 2014.
Jana Gregušová, starostka

Obecný úrad informuje
Od 1. októbra 2013 došlo k reorganizácii štátnej správy a tiež zmene názvov úradov, obvodné úrady zanikli
a v súčasnosti patria pod Okresný úrad vo Zvolene, potrebné je správne adresovať písomnosti:
1./ Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie SNP
č. 35/48, 960 01 Zvolen (vo dvore spolu s odborom krízového riadenia)
2./ Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 96/50,
Zvolen
3./ Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, Zvolen
4./ Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor, Študentská 12, Zvolen
5./ Okresný úrad Zvolen, odbor živnostenského podnikania, Námestie SNP č. 35/48, Zvolen
6./ Okresný úrad Zvolen, odbor krízového riadenia, Námestie SNP 35/48, Zvolen
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Záhradkári opäť úspešní
Prenikavá, typická a nezameniteľná vôňa ovocia
a zeleniny privítala v dňoch 10. a 11. októbra 2013
všetkých návštevníkov Mestského úradu vo Zvolene.
Či už prišli do budovy úradu za účelom niečo vybaviť
alebo iba so zámerom pozrieť si úrodu vystavovateľov
na okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov. Naši
záhradkári boli úspešní aj v tomto roku. Z celkového
počtu vystavených 210 vzoriek bolo až 71 vzoriek
z Babinej. Základná organizácia SZZ v Babinej získala
spolu 17 cien (Ján Ratkovský, Anna Balážová, Emil
Šimko, J. Sucháneková, Jozef Jenčík).
Okresnej výstave vo Zvolene predchádzala
naša
miestna výstava – XIII. ročník, ktorá sa konala 5. – 6.
10. 2013. V sále kultúrneho domu vystavovali svoje
výpestky zanietení záhradkári (členovia i nečlenovia
ZO), celkom 112 vzoriek od 17 pestovateľov. Rok 2013
bol pre záhradkárov náročný. Všetkým preto veľmi
pekne ďakujeme za spoluprácu a poskytnuté exponáty.
V novom roku prajeme dobrú úrodu, ktorú budú môcť
opäť obdivovať na jeseň návštevníci výstav.

Ján Ratkovský, predseda ZO SZZ Babiná

Stretnutie jubilantov 2013
Prišla jeseň, jeseň života. Nech je krásna, pokojná a slnečná.
Nech je popretkávaná pevným zdravím, silami žiť plnohodnotný
život, radosťou a potešením z Vašich najbližších...
Toto prianie bolo ústrednou myšlienkou príhovoru pani starostky obce, ktorý zaznel na stretnutí jubilantov. Podujatie pripravila pre našich
tohtoročných jubilujúcich spoluobčanov Komisia pre osvetu, kultúru a
šport na nedeľňajšie popoludnie 20. októbra 2013 v sále kultúrneho
domu. Po úvodnom slove, uvítaní prítomných a príhovore starostky
obce pokračovalo stretnutie slávnostným zápisom jubilantov do pamätnej knihy, odovzdaním darčekov a slávnostným prípitkom na
zdravie všetkých zúčastnených.
V programe sa predstavili všetky generácie od tých najmladších – vnúčat a pravnúčat jubilantov až po skôr narodených, členov FS Kukučka. Zazneli dojímavé prednesy básní, ktoré striedal spev piesní za doprovodu harmoniky –
Moniky Jasenskej a Jožka Turana.
Všetci, ktorí prijali pozvanie na toto podujatie, strávili v príjemnom prostredí pri malom občerstvení, v spomienkach,
vzájomných rozhovoroch ale aj počúvaní, či speve pekné popoludnie.
Ing. Anna Páleníková

Hostina na Babinej
Folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy so spracovaným zvykoslovím "Krštenie u Cimbalášov" a spevácka skupina Folklórnej skupiny Kukučka s pásmom ľudových piesní a súčasných zvyklostí veľkou mierou
prispela k novembrovému sviatočnému popoludniu.
Prítomným starším ročníkom priniesla možno trochu
nostalgie a mladšie ročníky upozornila na starodávne
zvyky, na bohatstvo ľudových piesní, ktoré sú skutočnou klenotnicou oboch obcí. Vďaka našim predkom sa
máme o čo oprieť. Mnohí z účastníkov podujatia
"Hostina na Babinej" poznajú, čo znamená tento pojem - udalosť, ktorá bola nielen rodinnou slávnosťou
širšieho záberu, ale najmä s pripomenutím si výročia
posvätenia ev.a.v. chrámu Božieho (1939).

Aby aj táto udalosť nezapadla prachom, stáva sa pre
organizátorov podujatia dôvodom, aby sa ľudia stretli,
prešli na iné myšlienky, ale v tomto prípade najmä
spoznávali a pripomenuli si našu "obecnú" udalosť
minulosti. Podujatie nebolo podporené veľkou účasťou, ale zloženie účastníkov naplno potvrdilo jeho
mnohoročnú opodstatnenosť, ba aj nastolilo otázku,
čo ak by spomenutá pripomienka nebola, ako chceme
vytvárať /okrem iného/ svoj vzťah k obci, jej minulosti
a prepojiť sa na súčasnosť?

Anna Puškárová
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Pred oknom - za oknom stojí Mikuláš...
Takto sa začína jedna z básničiek, ktorou deti privítali v sále kultúrneho
domu Mikuláša, ktorý k nám zavítal v piatok 6. decembra. Priniesol
nám prvý sniežik a nezabudol so sebou zobrať aj nezbedného čerta s
dobrým anjelom. Deti z našej materskej školy prekvapili pekným vianočným pásmom, ktoré bolo umocnené aj vytvorenou scénou na javisku.
Potom nasledovalo rozdávanie sladkých balíčkov. Touto cestou chválime deti, ktoré sa Mikulášovi poďakovali peknou básničkou alebo pesničkou. Tí ostatní sa musia viac snažiť na budúci rok. Po rozdaní balíčkov sa deti odfotili s Mikulášom pri vianočnom stromčeku. V obecnom
parku, kde sme v očakávaní vianočných sviatkov rozsvietili vianočný
stromček, Mikuláš ukončil svoju návštevu u nás guľovačkou, do ktorej
sa s radosťou zapojili všetky deti.
Jaroslava Šišmišová

Zo života Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Babiná
Predvianočná besiedka
Deti a konfirmandky sa v tretiu adventnú nedeľu
popoludní 15.12.2013 stretli na predvianočnej besiedke. Jej témou boli slová Pána Ježiša: „Ja som
svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude
chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ /J
8,12/ Pestrý program tvoril nácvik pásma kolied a
básní na štedrovečerné Služby Božie; tematické
hry; dramatický príbeh o štrnásťročnom Larsovi,
ktorý pochopil, že Pán Ježiš je svetlom sveta; ručná práca zameraná na zhotovenie jednoduchého
svietnika a malé občerstvenie, ktoré pripravili
mamy a staré mamy. V závere zúčastnení dostali
na pamiatku malú záložku so spomínaným biblickým veršom a boli vyzvaní k tomu, aby pri pohľade na horiacu sviečku na štedrovečernom stole
mysleli na to zachraňujúce svetlo, ktoré nám zasvietilo v narodení Pána Ježiša.
Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár

Vôňa medovníkov patrí k Vianociam
Už, dá sa povedať, tradične s deťmi našej obce poriadame akciu pod názvom Vianočníček. Účasť detí nás
nesklamala. Tento rok si opäť deti vyskúšali ako ich
maminky alebo staré mamy narábajú s váľkom, cestom a múkou pri zhotovovaní medovníčkov. Výsledkom šikovnosti detí boli zlatohnedé medovníčky, ktorých vôňa sa niesla celou budovou obecného úradu.
Po upečení a vychladnutí mali deti možnosť si svoje
medovníčky aj vyzdobiť. Tu sa naplno prejavila tvorivosť a fantázia detí.
Som rada, že deti prišli na túto krásnu predvianočnú
akciu a dúfam, že sa nabudúce opäť stretneme.
Júlia Beňová

Štvrťročný informátor obce Babiná

Naši najmenší...
Čo je nové v MŠ
Začiatkom školského roka 2013/2014 v materskej škole došlo k personálnym zmenám. Do funkcie riaditeľky Materskej
školy nastúpila od 1. 10. 2013 pani Slávka Bartíková bytom v Babinej. Od začiatku školského roka sme zorganizovali v MŠ nasledovné akcie.
Tekvicová paráda
K jesenným tradíciám už neodmysliteľne patrí vyrezávanie tekvíc. Pred sviatkom všetkých svätých 28. 10. 2013 sa v našej materskej škole uskutočnila akcia
organizovaná v spolupráci s rodičmi „Tekvicová paráda“. Na slávnosť priniesli
rodičia tekvičky rozmanitých tvarov a veľkostí, z ktorých spolu s deťmi vytvorili krásnych svetlonosov. V triede, kde sa paráda konala, vládla neodmysliteľná
atmosféra plná smiechu a zábavy. Po zhotovení v skutku krásnych výtvorov sme
sa presunuli na školský dvor a do každého svetlonosa sme zapálili sviečku.
V tme a vo svetle guľatých oranžových panáčikov sa na našom školskom dvore
bolo skutočne na čo pozerať. Okrem svetlonosov žiarili od radosti aj detské očká. Na záver príjemne stráveného popoludnia sme zapálili „lampión šťastia“
a sledovali jeho cestu po jasnej hviezdnej oblohe. Najväčším zážitkom pre nás
učiteľky neboli tekvicoví panáci, ale pohľad na smejúce sa šťastné tváričky detí
a spokojných rodičov.

Exkurzia do Dobrej Nivy
19. 12. 2013 sme absolvovali tematickú exkurziu do Dobrej
Nivy, kde v rámci poznávania tradícií adventného
a vianočného obdobia si deti mohli pozrieť veľký adventný
veniec a Betlehem na námestí v Dobrej Nive.
Vianočná besiedka
Dňa 20. 12. 2013 popoludní sme v materskej škole ukončili
kalendárny rok vianočnou besiedkou. Slávnostné popoludnie bolo plné prekvapení. Pod vedením učiteliek deti vystúpili pri vianočnom stromčeku nielen pre rodičov ale i pre
Ježiška uloženého v jasličkách. Program bol bohatý na
básničky, hádanky, scénky, nechýbalo vinšovanie, spievanie vianočných kolied pri svetle sviečok. Rodičia ako aj deti
mali z besiedky radosť. V závere programu sa pristúpilo
k tomu najočakávanejšiemu - k rozbaľovaniu darčekov. Radosť v detských očiach a úsmevy rodičov na seba nedali dlho čakať.
K radosti detí prispel aj pán Ing. Ján Brachna, ktorý im dopoludnia priniesol do MŠ rôzne darčeky – pastelky, hry,
knihy, sladkosti. Niektoré si mohli odniesť aj domov a niektoré spoločné, budeme využívať v materskej škole. Nezabudol ani na personál MŠ. Ďakujeme.
učiteľky MŠ

V blízkej budúcnosti pripravujeme v MŠ „Deň otvorených dverí“ a zápis detí do MŠ.
O termínoch budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu, webovej stránky obce a letákov na verejných výveskách.
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Plán kultúrno-spoločenských akcií obce v roku 2014:
Február

15. 2.

Fašiangová zabíjačka

22. 2.

Stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce

Marec

9. 3.

Apríl

12. 4.

Oslavy oslobodenia obce
Vyčistime si chotár
Veľkonočné vajíčko, Morena ...

Máj

Júl

9. 5.

Vatra víťazstva

11. 5.

Deň matiek

31. 5.

Súťažný deň pre deti / MDD

5. 7.

Chotárom Babinej – turistika
Letný tábor pre deti na chate Grozau

August
September

28. 8.

Vatra SNP

5. – 7. 9.

Oslavy 760.výročia 1.písomnej zmienky o obci
vrátane slávností „Na gazdovskom dvore“

Október

4. 10.

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

19. 10.
November

Stretnutie jubilantov roku 2014

9. 11.

Hostina na Babinej -

December

5. 12.

výročie vysvätenie evanjelického kostola
Návšteva Mikuláša

13. 12.

Vianočníček

31. 12.

Silvestrovský futbal

Pozvánka
Komisia pre osvetu, kultúru a šport v spolupráci s Obecným športovým klubom Babiná
pozývajú priaznivcov stolného tenisu na VI. ročník stolnotenisového turnaja
o pohár starostky obce, ktorý sa uskutoční dňa 22. 2. 2014 od 9.00 hod. v sále KD.
Kategórie súťažiacich: dievčatá, chlapci - do 16 rokov,muži, ženy
Tréningy budú možné v sále KD od 18. 2. 2014.

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.

