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Obecná zabíjačka
a fašiangy
Obdobie po Troch kráľoch je
známe ako „fašiang“ - čas plesov,
zábav,
karnevalov
a zabíjačiek. Posledná tradícia
sa už niekoľko rokov udomácnila
v okolitých
obciach
a v tomto roku sme ju do
programu
zaradili
aj
u nás. Obecná fašiangová
zabíjačka na Babinej sa
konala v dňoch 14. a 15.
februára v ľudovom dome.
V piatok sa pripravili výrobky z jedného prasiatka,
na ktorých si v sobotu od
10.00 hod. pochutnávali
prví návštevníci. Zabíjačková kapustnica, pečené
klobásy, jaterničky
a mäsko,
ktoré
sa
piekli
v murovanej peci, rozvoniavali
po celom dvore a lákali všetkých
postávajúcich pred bránou ľudového domu. Počasie nám prialo,
po
niekoľkých
studených
a daždivých dňoch svietilo na
prítomných slniečko.
Členovia DHZ zabezpečili fašiangový sprievod po obci, ktorý
„štartoval“ o 10.00 hod. pred ľudovým domom a postupne mal
zastávky v určených častiach

obce.
Do sprievodu, na čele
s konským

vozom, sa zapojili rôzne masky,
krojovaná mládež a tiež dvaja
harmonikári, takže bolo veselo.
Po skončení sprievodu približne
o 15.00 hod. čakala na účastníkov ochutnávka zabíjačkových
špecialít, postupne sa dopekali
a vydávali posledné kúsky, návštevníci aj organizátori sa rozchádzali vo večerných hodinách.
Na záver patrí poďakovanie
hlavným aktérom zabíjačky –
mäsové výrobky mali pod pal-

com Milan Filuš a Tibor
Siteri, kapustnicu navaril Ing. Pavel Zlevský
(OL Babiná), pomocníkmi boli Peter Suchánek, Vladimír Pšenica,
Ján Petro, Anka Puškárová a pracovníci OcU
Milan Pálka, Zdenko
a Mirko
Balážovi
a Marián Mozoľa. Mäsové výrobky celý deň piekli manželia Cakovi. Poďakovanie patrí
aj členom komisie pre osvetu
a dobrovoľným
pomocníčkam
z radov našich žien.
Veríme, že na budúci rok sa
oheň pod kotlíkmi znovu rozhorí.

Ing. Daniela Lietavová
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Z denníka starostky

Spoločenská rubrika
Na spoločnú cestu životom
vykročili:
Dana Červencová
Ján Hanes
Ing. Miroslav Baláž
Monika Smutná
Odišli z našich radov :
Anna Gregušová
Ján Partila
Prisťahoval sa : 1 obyvateľ
Odsťahovalo sa : 6 obyvateľov

Január 2014
- príprava nového vydania Babinských novín
- doplnenie dokladov k žiadosti na MŽP, Envirofond – dotácia na ČOV,
- príprava pracovného rokovania obecného zastupiteľstvo (konané 31.1.2014),
- príprava stavebného konania _Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry_ - doplnenie vyjadrení dotknutých úradov a organizácií ku stavbe,
- riešenie podnetov občanov a nájomníkov nájomných bytov na Grnobíze,
- zorganizovanie spoločného darovania krvi občanov obce pre Matúška Majerčíka.
Február 2014
- príprava 1. zasadnutia OZ (10. 2.2014),
- účasť na výročnej členskej schôdzi Obecného hasičského zboru Babiná - 2. 2. 2014,
- uzatvorenie Kúpnej zmluvy s BBSK - odkúpenie cesty III/525 003 - 500-metrový
úsek o Plánkovej ulice od parku za kúpnu cenu 1,- €,
- porada na UPSV a R vo Zvolene – nové podmienky aktivačných prác v roku 2014,
- porada k voľbám prezidenta SR,
- obecná zabíjačka / 14. a 15. 2. 2014/, stolnotenisový turnaj 22. 2., prípravné práce
sochárske sympózium,
- pracovné rokovanie OZ - 28. 2. 2014.
Marec 2014
- príprava, rokovanie OZ - 10. 3. 2014,
- žiadosť na Ministerstvo financií SR - dotácia na individuálne potreby obcí,
výmena okien, dverí, oprava strechy – kuchynka, sála KD,
- oslavy oslobodenia obce - 9.3. 2014,
- riešenie pracovného miesta učiteľky v materskej škole – dlhodobá PN,
- kolaudácia cesty Plánkova ulica, Plynofikácia združenej budovy Dolná 102,
- zmeny výkonov aktivačných prác (MOS) od 1. 4. 2014, nové dohody,
- kontrola Inšpekcie životného prostredia na čistiareň odpadových vôd.

Moje rodisko Babiná:
Patrik Ďurica
Eliáš Čarnoky

Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
1. zasadnutie - 10. 2. 2014
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- zámer prenájmu obecnej parcely CKN 3251/2 – TTP o výmere 12012 m2 v lokalite Grozau na poľnohospodárske využitie,
- zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry od r. 2014,
- 1. rozpočtové opatrenie v roku 2014, úpravu rozpočtu s konečným výsledkom - prebytkom hospodárskeho výsledku vo výške 47.065,- EUR.
2. zasadnutie – 10. 3. 2014
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- odkúpenie budovy materskej školy č. súp. 105 s príslušenstvom a pozemkov: CKN č. 271,
zastavané plochy o výmere 706 m2 a CKN č. 272 – záhrady o výmere 449 m2, LV č. 879,
k.ú. Babiná CKN č. 3258/10 - zastavané plochy o výmere 321 m2, LV č. 299 , k.ú. Babiná
vo vlastníctve Cirkevného zboru ECAV v Babinej za kúpnu cenu 50.000,- €,
- zaradenie OHZ – jednotky DPO do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na
území SR,
- vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za rok 2013 vo výške 20% z ročného objemu hrubých miezd.
OZ doporučilo starostke obce na základe povolenia na odstránenie stavby zabezpečiť búracie práce domu č. 45
v strede obce a následnú úpravu pozemku so zachovaním studne.
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Obecné lesy ukončili ďalší úspešný rok
Dňa 24.februára 2014 sa konalo Valné zhromaždenie spoločnosti za účasti starostky, poslancov
a hlavného kontrolóra obce, pracovníkov Obecných
lesov Babiná a dozornej rady spoločnosti. Správu
o hospodárskych výsledkoch spoločnosti predniesol
konateľ Ing.Kolárčik. Vyplynulo z nej, že v roku
2013 bola vykonaná ťažba v objeme 6 545 m3, z toho
priamo na zásoby 5 620 m3 . Je to cca 66%
z možného ročného etátu predpísaného v Projekte
starostlivosti o les na roky 2010-2019.V samovýrobe
sa občanom predalo 2 147 prm dreva. Prebierky boli
vykonané na ploche 34,5 ha. Predané bolo okrem
samovýroby 5109 m3dreva s priemerným speňažením 67€ za 1 m3, čo je o 6€ viac ako v roku 2012.
Náležitá pozornosť bola venovaná aj pestovnej činnosti. Zalesňovanie sa vykonalo na ploche 0,94 ha, aj
to len na plochách po bývalých pasienkoch zaradených do lesa. Na odrúbaných holinách sa na 100%
dosiahlo prirodzené zmladenie, ktoré bolo zaúčtované na výmere 10,14 ha.Okrem toho sa vykonal výrub
krov na ploche 11,65 ha, prerezávky na 7,43 ha, vyžínanie na 9,72 ha, ochrana proti zveri na ploche
6,29 ha a čistenie plôch po ťažbe s uhadzovaním haluziny na 13,93 ha.

V poľovníckej
činnosti
v úzkej
spolupráci
s Poľovníckym združením Bučina bol splnený plánovaný odstrel zveri takmer na 100%. Strelilo sa 207
ks raticovej zveri a 17 líšok. Finančný plán spoločnosti bol prekročený. Celkový obrat
dosiahol
393 414 €. Príjem obce na nájomnom činil 175 000€
a z čistý zisk 3 972€. V oblasti investícií za základe
Výzvy 1.4 spoločnosť zakúpila terénne auto Toyota
Hilux a požiadala o nenávratný štátny príspevok 50
%. Doposiaľ nie je známy výsledok prideľovania
týchto príspevkov.
Valné zhromaždenie schválilo hospodársky plán spoločnosti na rok 2014, predpokladané náklady
399 720€, výnosy 406 720€, čistý zisk 7 000€. Nájomné za porasty a budovy pre obec bolo určené na
sumu 175 000€. Výška ťažieb a potreba pestovnej
činnosti v roku 2014 bude približne na tej istej
úrovni ako v roku 2013.
Ing. František Kolárčik, OL Babiná

V skratke










Z dôvodu
prerušenia
aktivačných
prác
s niektorými evidovanými nezamestnanými bude
obecná telocvičňa v dňoch štvrtok, piatok a sobota
počas hodín určených pre verejnosť zatvorená.
Telocvičňu je možné využívať individuálne aj naďalej za podmienky úhrady za 1 hod. prenájmu
osobou staršou ako 18 r. (resp. v jej doprovode).
Začiatkom mesiaca jún sa bude konať vo dvore
ľudového domu koncert organizovaný Rímskokatolíckou farnosťou Dobrá Niva. Výťažok zo 
vstupného bude venovaný na obnovu rímskokatolíckeho kostola v Babinej.
Dvor ľudového domu bude na začiatku júla patriť
sochárom. Z pripravených klátov dreva vytvoria
skúsení sochári i nováčikovia sochy, ktoré skrášlia verejné priestranstvá v obci.
V strede obce bude zbúraný dom č. 45, ktorý je už
v zlom technickom stave. Obec pozemok využije 
ako prírodný skanzen s drevenými sochami a so
zachovanou studňou. Neskôr poslúži v prípade
potrieb obce na výstavbu viacúčelovej stavby pre
poskytovanie rôznych služieb občanom.
Do konca septembra by mala byť ukončená kompletná intenzifikácia ČOV a všetky domácnosti sa

budú môcť napojiť na obecnú kanalizáciu.
V súčasnosti je kapacita čistiarne už naplnená,
žiadna domácnosť sa preto nemôže napojiť. Každá
prípojka na obecnú kanalizáciu musí byť ohlásená
ako drobná stavba a jej napojenie - zásyp potrubia
odsúhlasený pracovníkom obce.
Opakovane upozorňujeme domácnosti, že do obecnej kanalizácie
nemôžu byť zaústené dažďové povrchové vody
z dvorov a zo striech rodinných domov.
Na likvidáciu drobného stavebného odpadu bude vyčlenený po Veľkej noci kontajner vo dvore Jednoty.
V zaplatenom ročnom paušálnom poplatku za likvidáciu odpadov je zahrnutá aj likvidácia 1m3 DSO na
obyvateľa ročne, t. zn. 4- členná domácnosť môže
zdarma do veľkoobjemového odpadu doviezť 4 m 3
stavebného odpadu. Ďalší stavebný odpad si producent musí zlikvidovať na vlastné náklady – odviezť na povolenú skládku.
V mesiaci marec bola zverejnená ponuka na voľné
pracovné miesto učiteľky v materskej škole (p. učiteľka Bc. Melichová na PN). Na OcU bolo doručených celkom 54 žiadostí, do užšieho výberu bolo zaradených 8 uchádzačov. Od 1. 4. 2014 bola pracovná zmluva na dobu určitú uzatvorená s p. Ingrid
Miklerovou s dlhoročnou praxou v materskej škole.
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Oslobodenie obce
Na jar roku 1945 sa
druhá svetová vojna posunula do svojej záverečnej fázy. Vojská Sovietskej a Rumunskej
armády postupne oslobodzovali
slovenské
mestá a dediny. U nás
zavládla radosť z oslobodenia 5. marca 1945,
kedy v skorých ranných
hodinách Červená armáda obsadila Babinú
a ukončila tak dlhoročné vojnové útrapy všetkých občanov.
Slávnostná akadémia na počesť 69. výročia oslobodenia sa
uskutočnila v sále kultúrneho domu v nedeľu 9. marca
2014.
Celé podujatie uvádzala sprievodným slovom Anka Puškárová. Pani starostka v slávnostnom príhovore pripomenula
udalosti spojené s oslobodzovaním a vyjadrila presvedčenie, že sa nič podobné do budúcna už opakovať nebude.

Deti z materskej školy pod vedením pani učiteliek Bartíkovej
a Melichovej pripravili bohatý a
rozmanitý program. Obdivovali
sme šikovnosť detí pri prednese
básničiek, speve pesničiek, figúry
vystrúhané pri tančekoch, ale aj
herecké nadanie pri nacvičenej
scénke. Za svoj výkon dostali nečakanú odmenu, o ktorú sa im postaral poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Brachna. Po vystúpení si rozdelili krásnu a isto aj
veľmi chutnú tortu.
Program pokračoval divadelnou komédiou „Horí ohník horí“ od autora Františka Reháka v podaní členov Divadla
Zelienka zo Zvolena, pod taktovkou režiséra a herca
v jednej osobe Milana Krnáča. V predstavení sme mohli
sledovať obrazy zo života dobrovoľných hasičov a vtipné
zápletky, o ktoré sa postarali ich manželky.
Ing. Anna Páleníková

Stolnotenisový turnaj
V sobotu 22. 2. 2014 sa uskutočnil VI. ročník stolnotenisového turnaja mládeže a dospelých o pohár starostky obce. Tento ročník bol poznamenaný menšou
účasťou, hlavne v mládežníckych kategóriách. Potešiteľné bolo, že chlapci, ktorí prešli z mládežníckej kategórie do kategórii dospelých, sa medzi mužmi nestratili.

Rozprávkové divadlo

Výsledky:
Kategória dievčatá:
1. miesto: Zuzana Šlamiarová
2. miesto: Bianka Pastiriková
Kategória chlapci:
1. miesto: Marián Bartík
2. miesto: Ivan Filuš
3. miesto: Jakub Pomoty
Kategória ženy:
1. miesto: Anna Puškárová
2. miesto: Jana Gregušová
3. miesto: Dana Kondačová
a Ivana Toblová
Kategória muži:
1. miesto: Peter Mozoľa
2. miesto: Lukáš Sepeši
3. miesto: Martin Ratkovský

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
v spolupráci s mestom Krupina, oddelením kultúry
zorganizovalo 13. marca 2014 v kine Kultúra
v Krupine regionálnu súťažnú prehliadku detskej
dramatickej tvorivosti „Rozprávkové divadlo“.
Súťažnej prehliadky sa zúčastnil aj Detský divadelný súbor BIBANA z našej obce pod vedením Ing.
Anny Melichovej. Spomedzi 6 súťažných kolektívov sa naše deti umiestnili na 1. mieste. V hre
„Záhadná šípková Ruženka“ účinkovali : Laura
Nociarová, Alžbetka Lietavová, Nelka Melichová,
Marek Zajac a Martin Očenáš za technickej pomoci Moniky Jasenskej.
Detskému divadelnému súboru
gratulujeme
a prajeme dobré umiestnenie aj na krajskej prehliadke v Žiari n/Hronom.
Divadelný súbor BIBANA bude vystupovať pred
domácim publikom v máji na „Dni matiek“.
Jana Gregušová
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Naši najmenší...
Karneval 3. 3. 2014
„Karneval je v škôlke sviatok veľkých, malých detí,
všetky masky skáču dokola“ – aj táto pieseň zaznela na
karnevale v materskej škole. Roztancovala všetky deti,
ktoré boli prezlečené za zaujímavé, pekné masky, ktoré
im pripravili rodičia. Nechýbali princezné, víly, zvieratká, piráti či kostry. Niektoré sme mali problém rozoznať
aj my. Na karnevale vládla veselá nálada, deti súťažili,
plnili rôzne úlohy, spievali a tancovali. S deťmi alebo
lepšie povedané s „maskami“, si zatancovali nielen pani
učiteľky, zamaskované za černokňažníka a kovboja , ale
aj rodičia, čo sa deťom veľmi páčilo. Deti boli odmenené sladkosťami, a za účasť na karnevale dostali „karnevalový“ diplom.
Deň otvorených dverí
27. 2. 2014 sme otvorili brány materskej školy všetkým,
ktorí sa chceli prísť pozrieť, ako to v našej MŠ beží.
Veľmi sme sa potešili bohatej účasti najmä mamičiek,
ktoré sa prišli pozrieť aj so svojimi ratolesťami, možno
aj budúcimi škôlkármi. Naši malí hostia sa mohli pohrať
s hračkami, mali pripravené kútiky, kde si mohli kresliť, modelovať, konštruovať. Očividne ich tieto činnosti zaujímali. Deti
boli bezprostredné, spontánne a podľa toho usudzujeme, že sa
u nás cítili príjemne. MŠ prišli navštíviť aj bývalí škôlkari, teraz už čoskoro stredoškoláci, ktorí si zaspomínali na časy strávené v materskej škole. Neobišla nás ani p. Anna Puškárová.
Všetkým ďakujeme za návštevu, že si našli čas a tešíme sa
o rok na ešte väčšiu účasť. A samozrejme aj na nových škôlkárov.
Marec – mesiac knihy
Celý mesiac sme venovali knihám – rozprávkovým, detským
príbehom, encyklopédiám, detským časopisom. Deti si dokonca samy vytvárali rozprávkové knihy - leporelá. Tieto edukačné aktivity sme zavŕšili návštevou knižnice, kde p. knihovníčka deťom predstavila prácu knihovníčky, vysvetlila im, čo je
potrebné spraviť, aby si mohli knihu z knižnice požičať. P.
knihovníčka deťom pripravila knihy, ktoré si mohli prezerať,
ale mali možnosť pozrieť si aj knihy podľa vlastného výberu.
A veru sa im niektoré tak zapáčili, že poprosia svoje maminky,
aby s nimi navštívili knižnicu. Zapožičali sme si knihy aj do
materskej školy, ktoré po prečítaní vrátime, prípadne vymeníme za iné. Deti totiž veľmi rady počúvajú rozprávky pred spa-

ním, čítané p. učiteľkou alebo rodičom, starou mamou. Veru,
žiadna náhradná alternatívna cesta / DVD, CD prehrávač/ k
rozprávkam nenahradí samotné predčítanie a spoločné čítanie.
Čítanie nemusí trvať dlho, stačí pár riekaniek, básničiek či pár
stránok a dieťa sa začne tešiť na ďalší príbeh. Ak si urobíme z
čítania každodenný rituál, dieťa sa bude tešiť na každučký večer a zaspávanie a bude nám nesmierne vďačné. Ukážme deťom, že kniha je predmetom zábavy, kúziel, krásnych fantázií
a nadovšetko vzdeláva, rozširuje slovnú zásobu. Naučme ich,
že knižky sú krásne, čarovné a je v nich mnoho zaujímavostí.
Naučme naše deti, aby mali rady knižky. Investujme svoj čas
do čítania deťom. Je to najzákladnejšia a jedna z najdôležitejších investícií, ktoré im môžeme dať.
Jar k nám letí
V MŠ vládne jarná nálada, deti sa tešia zo slniečka, a najmä
z novej trampolíny, ktorú nám práve namontovali. Už sa nevedia dočkať prvých jázd na nových kolobežkách. Toto pre deti
zabezpečil pán. Ing. Brachna, pre spestrenie pohybových aktivít detí pri pobyte vonku. Aj touto cestou mu veľmi pekne ďakujeme. Pre deti máme pripravené mnoho ďalších akcií
a aktivít, majú sa na čo tešiť.
učiteľky MŠ

Veľkonočné vajíčko
Ej, veru deti sa aj radovali! Radovali sa
z pripravenej akcie Veľkonočné vajíčko, Morena, ktorú sme pre deti zorganizovali 5. apríla 2014 v zasadačke OÚ. Vyzdobili sme si
rôznymi technikami vajíčka, obliekli sme Morenu a v sprievode za spevu sme ju vyniesli,
zapálili a hodili do potôčika. Nasledovalo zdobenie vetvičiek vajíčkami, ktoré si deti predtým prichystali a vetvičky sme potom za pomoci Mišky Bartekovej naaranžovali do kvetináča pred OÚ.
Dúfam, že nám počasie bude priať aj na budúci rok, a že deťúrence opäť prídu, aby s nami
oslávili blížiaci sa sviatok jari.
Júlia Beňová a Jarka Caková

Slnce, slnce, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko,
otvoríme vráta, dáme ti kus zlata.
Keď slnce zasvieti zima preč odletí,
už letí, už letí, radujú sa deti.
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Darovanie krvi

Začiatok futbalovej sezóny

Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom
z nás. Rozhodnutie človeka darovať krv môže
rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť
mu život. Pre takýto šľachetný čin sa rozhodlo
64 darcov (údaj z transfúznej stanice v Banskej
Bystrici), z toho minimálne 20 darcov z našej
obce, aby pomohli zlepšiť zdravotný stav nášho
občana Matúška Majerčíka.

Dňa 23. 3. 2014 sa začala jarná časť I. triedy vo futbale.
Prvý zápas sme hrali na pôde Vígľaša, kde sme prehrali
1:0. O týždeň sme doma prehrali s Kriváňom rovnako
0:1. Na tom by nebolo nič zvláštne, raz sme hore, druhý
raz dole, no veľmi ma rozčarovalo nevhodné správanie sa
niektorých divákov. Počas môjho niekoľkoročného pôsobenia pri mužstve na štadiónoch I. a II. triedy, nikde
som sa nestretol s takýmto vystupovaním voči vlastným
hráčom. Verím, že sa to zmení, veď v ťažkých zápasoch
potrebujeme každú podporu.

Všetkým darcom ďakujeme
a veľké „ĎAKUJEM“ za syna a vnúčika
vyslovuje aj rodina Majerčíková.

Peter Suchánek

Výsledky volieb prezidenta SR
Výsledky hlasovania – I. kolo volieb prezidenta SR konaných dňa 15. 3. 2014
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov .........
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ...............................
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku...............................................
Počet platných odovzdaných hlasov ...............................................
Účasť voličov na voľbách : 43 %.

408
177
177
177

Počet platných odovzdaných hlasov pre kandidátov :
1./ FICO Robert, doc. JUDr., CSc. .............................................................
2./ KISKA Andrej, Ing. .............................................................................
3./ PROCHÁZKA Radoslav, doc., JUDr., PhD. .......................................
4./ KŇAŽKO Milan, ..................................................................................
5./ MEZENSKÁ Helena ...........................................................................
6./ JURIŠTA Ján, PhDr. ............................................................................
7./ HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr. ..............................................................
8./ ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. .............................................................
8./ FISCHER Viliam, prof., MUDr., CSc., FICS ......................................

78
29
26
23
10
7
2
1
1

Výsledky hlasovania – II. kolo volieb prezidenta SR konaných dňa 29. 3. 2014
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov ............... 413
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ....................................... 223
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku..................................................... 223
Počet platných odovzdaných hlasov ..................................................... 219
Účasť voličov na voľbách : 54 %.
Počet platných odovzdaných hlasov pre kandidátov :
1./ FICO Robert, doc. JUDr., CSc. ............................................................. 138
2./ KISKA Andrej, Ing. ............................................................................. 81
Za správnosť: Ing. Daniela Lietavová, zapisovateľka OVK
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