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Návšteva veľvyslankyne
V piatok 6. júna 2014 počas
pobytu vo Zvolenskom okrese
kubánska veľvyslankyňa Loipa Sánchezová Lorenzová navštívila aj dedinku Babiná. Pri
stretnutí so starostkou Janou
Gregušovou, poslancami obecného zastupiteľstva,
i ďalšími
občanmi,
vyjadrila svoj obdiv
k takýmto
malým
slovenským
dedinám, ktoré majú
svojskú
atmosféru
a hneď po príchode,
keď ju pred vchodom
do obecného úradu
vítali krojované dievčatá domácim chlebom a soľou a miestni chlapi
rezkými pesničkami, si všimla,
že v dedine, ktorá má niečo vyše 500 obyvateľov, vládne dobrá komunikácia medzi vedením obce a ďalšími občanmi.
Ani v Babinej nechýbala beseda. Tematika bola rôznorodá.
Vari najviac zarezonovalo porovnanie slovenského a kubánskeho systému školstva.
Starostka obce za pomoci
ochotných občanov previedla
návštevu, aká do tejto dediny

nezavíta
často,
od horného konca
po dolný. Za lahodných
tónov
organu si prehliadli evanjelický
i rímsko-

katolícky kostol, navštívili staré gazdovské domy, v ktorých
sídlia
miestni
lesníci
a poľovníci, pričom ani na ich
dvoroch nechýbalo tradičné
dedinské pohostenie, muzika
a spev, dobrá nálada. O tom,
že pani Sánchezová Lorenzová
má k dedinskému životu blízko, svedčí fakt, že sa zaujímala
nielen o život vo sviatočne vyzametaných izbách, ale nazrela aj do maštale či humna.
V ľudovom dome sa ujala slova

Anna Jasenská, ktorá podrobne vysvetlila, ako naši starí
a prastarí rodičia spracovávali
ľan a vyrábali plátno. Pri rozkúrenej peci čakali na hostí celé bochníky čerstvého babinského chleba, ktorý – veru –
chutí úplne inak, ako ten náš
„obchodnoreťazcový“, má chuť
domova, spomienok na mladé
letá, spomienok na život našich predkov, ktorý bol určite
ťažší, ako je ten náš dnešný,
a vari preto si všetky svoje
produkty dokázali ľudia viac
vážiť, i dali si viac záležať na
ich výrobe.
Jozef Sliacky, Zvolen
(Blog.Pravda.sk)
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Z denníka starostky

Futbalisti hodnotili
Futbalový ročník 2013/2014 I.
triedy dospelých dopadol vcelku
dobre. Umiestnili sme sa na 11.
mieste, čo nám zaručuje účasť aj
v budúcom ročníku. 11. júla
2014 sa uskutočnil aktív ObFZ
vo Zvolene, kde sa losoval nasledujúci ročník 2014/2015.
Tento ročník, čo do kvality, bude silnejší z dôvodu zostupujúcich mužstiev Dudiniec a Krupiny. Verím, že aj v tomto ročníku obstojíme a udržíme si príslušnosť v I. triede. Potešujúce
je, že aj naši mladí hráči
v kategórii žiakov a dorastencov
pôsobiacich v Dobrej Nive (Masaryk, Pomoty, Povalač, Randis,
Šišmiš) dobre reprezentujú obec,
z ktorej pochádzajú.
V tomto roku – 29. júna sa konal
v Sáse 1. ročník žiackeho futbalového turnaja mikroregiónu
Pliešovská kotlina. Medailové
miesta obsadili v poradí Sása,
Pliešovce a Dobrá Niva.
Začiatok nového futbalového
ročníka je stanovený na 3. august 2014. Babiná otvára sezónu
na ihrisku Bzovíka. Poďakovanie patrí vedeniu obce, ktoré zabezpečuje činnosť OŠK po športovej, ako aj materiálnej stránke. Plánuje sa domurovanie budovy – zrušenie plechovej časti
(bufetu), vybudovanie murovaných toaliet, ako aj ďalšie akcie,
ktoré vedú k tomu, aby sa návštevníci športových a kultúrnych
akcií v areáli OŠK cítili dobre.
Peter Suchánek, predseda OŠK

Apríl 2014
- príprava nového vydania Babinských novín
- zadanie, konzultácie pri spracovaní zastavovacej štúdie –
lokalita IBV nad ihriskom,
- podanie žiadostí na UPSVaR vo Zvolene –
aktivačné práce nezamestnaných od 1. 5.2014,
- tvorba podkladov do publikácie o obci,
- účasť na školení RVC,
- odkúpenie budovy materskej školy od ECAV Babiná,
- zasadnutie Mikroregiónu Pliešovská kotlina – príprava olympiády, POH, PHSR,
- porada k voľbám do Európskeho parlamentu,
- doplnenie dokladov pre podpísanie zmluvy s Envirofondom
(dotácia 30.500,- Eur. na dokončenie ČOV)
Máj 2014
- zabezpečenie verejného obstarávania a realizácie prác:
výmena okien na kuchynke a dverí v dvorovej časti obecného úradu,
oprava havarijného stavu strechy nad kuchynkou,
- spracovanie podkladov pre Program odpadového hospodárstva,
- pracovné rokovanie OZ 5.5. 2014 – príprava 3. zasadnutia,
- malé stavebné povolenia – drobné stavby, udržiavacie práce pre stavebníkov,
- odborná príprava civilnej obrany –
školenie starostov obcí a primátorov miest – 15.5.2014,
- aktualizácia webovej stránky obce,
- 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva,
- organizačné zabezpečenie, príprava návštevy veľvyslankyne z Kuby a koncertu
Kollárovci,
- ponuka predaja obecnej fábie,
- predaj obecného pozemku – vypracovanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy.
- žiacka olympiáda MR Pliešovská Kotlina,
Jún 2014
- uzatvorenie nových zmlúv s Úradom práce,
denne pracuje na aktivačných prácach 10 nezamestnaných,
- návšteva veľvyslankyne z Kuby v našej obci,
- dopĺňanie údajov do publikácie o obci – návštevy v domácnostiach,
- výberové konanie, organizačné zabezpečenie búrania domu č. 45,
- účasť na študijno-tematickom zájazde R-ZMOS Zvolen,
Detva a Krupina vo Švajčiarsku,
- pracovné zasadnutie OZ – 18. 6. 2014 a 4. zasadnutie OZ 23.6.2014,
- vyhodnocovanie cenových ponúk, uzatváranie hospodárskych zmlúv,
plnenie uznesení OZ,
- každodenné prideľovanie a kontrola práce evidovaných nezamestnaných,
- príprava ďalšieho pracovného rokovania OZ – 1. 7. 2014,
- návšteva sochárskeho sympózia v Podhájskej a príprava nášho sympózia.

Spoločenská rubrika
Odišli z našich radov :
Štefan Meľaga
Prisťahovali sa : 4 obyvatelia
Odsťahovalo sa : 0 obyvateľov
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V skratke






24.5.2014 - voľby do Európskeho parlamentu: hlasovania
sa zúčastnilo iba 71 voličov zo 430 oprávnených voličov
(16,51%), najviac platných hlasov získal SMER –sociálna
demokracia.
V priebehu posledných dvoch týždňov bol zbúraný dom č.
45 s humnom v strede obce, zachovali sme obvodové múry pôvodnej stavby a tiež studňu pri humne. Na otvorenom
pozemku vznikne ľudová galéria so studňou, budú tu osadené drevené sochy vytvorené počas sochárskeho sympózia v našej obci a tiež zaujímavé drevené lavice.
Priestor budeme ďalej dopĺňať prvkami ľudovej architektúry a pokúsime sa získať na dokončenie tohto projektu finančné prostriedky aj z Programu obnovy dediny.
Na webovej stránke obce pribudne do konca mesiaca júl
2014 podstránka „Geosense“ – mapový portál, ktorý
umožní občanom získať potrebné informácie o pozemkoch
a domoch v našom katastrálnom území ako na katastrálnom portáli na internete.







Do konca roku naplníme ešte ďalšie vrstvy tohto portálu
– cintorín, verejné osvetlenie, občiansku vybavenosť, inžinierske siete, zaujímavosti.
V minulom čísle BN sme informovali o stave intenzifikácie ČOV. Kolaudácia stavby by sa mala konať koncom
mesiaca september, všetky domácnosti budú vyzvané,
aby sa na obecnú kanalizáciu napojili. Už teraz sa však
môžu na túto povinnosť pripravovať.
Obec v tomto roku okrem dotácie na ČOV vo výške
30.500,- € získala aj dotáciu z BBSK na oslavy 760. výročia vo výške 500,-€ a na výmenu okien, opravu strechy nad kuchynkou v kultúrnom dome dotáciu MF SR vo
výške 2.200,- €.
V týchto dňoch bol ukončený predaj obecnej Fábie.
Predložené boli 2 cenové ponuky, pričom v posledný deň
jeden uchádzač ponuku stiahol. So zostávajúcim uchádzačom - víťazom bola uzatvorená kúpna zmluva. Predajná cena 620,- Eur.

Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
3. zasadnutie OZ - 21. 5. 2014 schválilo:
- predaj obecných pozemkov v Plánkovej ulici (križovatka Závoz, ihrisko) za účelom
výstavby rodinného domu,
- po každoročnom prerokovaní mesačný plat starostky obce vo výške základného platu
s navýšením o 20%
- predaj obecného vozidla Škody Fábie, rok výroby 2001 po havárií formou priameho
predaja – predajná cena 800,- €,
- rozpočtové opatrenie obce – 4. úpravu rozpočtu obce s konečným výsledkom:
prebytkom hospodárenia vo výške 29.277,- Eur. ,
4. zasadnutie OZ - 24. 6. 2014 schválilo:
- 6. rozpočtové opatrenie v roku 2013 úpravu rozpočtu s konečným výsledkom - prebytkom hospodárskeho výsledku vo výške 28.854,- EUR.
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad
- použitie prebytku rozpočtu v sume 59.087,91
zvýšeného o prebytok finančných operácií vo výške: +
58,639,49 €, na tvorbu rezervného fondu .......... 117.727,40 € v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p.
- vykonanie prevodu z rezervného fondu obce vo výške 94.400,- € na úhradu splátok istín úverov obce
a kúpu nehnuteľností - budovu MŠ č.súp. 105 v r. 2014, zostatok prebytku rozpočtu ponechať na rezervnom
fonde obce ako povinný prídel v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- vykonanie mimoriadneho prevodu z rezervného fondu vo výške 50.000,- Eur. na krytie časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami obce, ktorý je obec povinná do 31. 12. 2014 vrátiť späť do rezervného fondu,
- monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu obce k 31. 12. 2013,
- opakovaný zámer predaja obecného vozidla Škoda Fábia – predajná cena 600,- €

Žiacka olympiáda
Dňa 30. mája 2014 sa uskutočnil už 8. ročník Žiackej olympiády mikroregiónu Pliešovská kotlina, kde nechýbali ani mladí športovci z Babinej. Tento ročník sa konal na športoviskách obce Pliešovce, za účasti trojnásobného olympijského víťaza v chôdzi Mateja
Tótha. Úvodný ceremoniál začal veľkolepým nástupom mladých športových reprezentantov obcí na čele so starostami, v jednotných farebných tričkách /naši boli zelení/.
Nechýbal ani olympijský oheň, ktorý na štadion za Babinú priniesol Radoslav Hamaliar. Športové disciplíny v behu, skoku, hode a v kolektívnych športoch - volejbal, vybíjaná a minifutbal sa rozbehli za dosť nepriaznivého počasia, ale výkony boli obdivuhodné aj u babinských detí. Získali sme dve medaily :
Radoslav Povaľač - beh na 60 metrov – bronz
Marián Bartík - beh na 1000 m – bronz
Aj v tomto ročníku sa podarilo organizátorom naplniť prvotnú myšlienku žiackej olympiády - motivovať deti k športovým aktivitám.
Anna Puškárová
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Zo života Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Babiná
Najmä počas uplynulých dvoch mesiacov sme mali v našom Cirkevnom zbore
viaceré nevšedné bohoslužobné podujatia.
V druhú májovú nedeľu, ktorá toho roku
pripadla na 11.5. sme si na službách Božích pripomenuli Deň matiek a kresťanskej rodiny. Všetky zúčastnené mamy a
staré mamy pozdravili deti z Besiedky
krátkym programom. V kázni Božieho
slova na základe príkladu Mojžišovej
matky Jóchebed zaznel apel na výchovu
dobrých, Pánu Bohu oddaných synov a
dcér. Po skončení služieb Božích obdržali všetky mamy a staré mamy kvet.
Následne bolo pre ne pripravené v priestoroch fary malé občerstvenie a pre deti
súťaže, čo organizačne a materiálne zabezpečili presbyteri Vladimír Pšenica
ml., Bohuslav Beňo a zborový dozorca
Jaroslav Meľaga.

V nedeľu 1.júna sa uskutočnila slávnosť
konfirmácie, ktorej predchádzala dvojročná konfirmačná príprava. Po preskúšaní nadobudnutých vedomostí, osobnom vyznaní viery v trojjediného Pána
Boha a potvrdení krstnej zmluvy boli
medzi dospelých členov cirkvi prijaté a
zároveň prvý raz prijali sviatosť Večere
Pánovej: Michaela Filušová a Erika Majerčíková. V konfirmačnom príhovore,
založenom na slovách Písma svätého zo
Zjavenia Jána: „Buď verný až do smrti a
dám ti veniec života.“ /Zj 2,10/, boli povzbudené k celoživotnej vernosti Pánovi
Ježišovi Kristovi a našej ECAV na Slovensku.
Služby Božie v predposlednú júnovú nedeľu 22.6. sa niesli v znamení poďakovania Pánu Bohu za pomoc a požehnanie
v školskom roku 2013/2014. Nielen žiaci boli zvesťou Božieho slova z Evanje-

lia podľa Jána 15, 1-5 vedení k tomu,
aby boli ako ratolesti, ktoré prinášajú
hojné ovocie viery.
A napokon v stredu večer 25.6. sme si
vo fare v spojení s modlitbou, čítaním z
Biblie a spevom piesní z nášho Ev.
spevníka prezreli prostredníctvom dataprojektora pútavé fotografie zo zájazdu po
Svätej zemi, ktorého sa ešte vlani zúčastnila naša spolusestra Zuzana Krčmáriková.
Ďakujem Pánovi cirkvi za to, že sme
mohli byť účastní na všetkom spomenutom a želám si, aby pribúdalo tých, ktorí
by – túžiac po raste viery a po spáse –
stretávali sa pri slove Božom v bratskosesterskom spoločenstve nášho CZ.
Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár

Koncert Kollárovcov
Milí Babinčania!
Pred mesiacom sa v našej obci uskutočnil koncert kapely
Kollárovci, ktorý zorganizovala katolícka farnosť v Dobrej
Nive. Verím, že všetci, ktorí ste prišli na tento koncert, prežili
ste pekný podvečer pri nádhernej hudbe a krásnych piesňach,
ktoré potešili Vaše srdcia. Keď som na záver koncertu stál pri
bráne, napĺňala ma radosť zo spokojnosti všetkých ľudí. Som
preto veľmi rád, že sme mohli prežiť tento spoločný nedeľný
čas. Zároveň Vám chcem všetkým poďakovať za štedrosť, za
to, že ste prispeli na obnovu katolíckeho kostola sv. Matúša
apoštola, ktorý je vzácnou pamiatkou a nádhernou dominantou obce. Vyzbierali sme spolu 2614 €, ktoré budú použité na
obnovu šindľovej strechy veže a vymaľovanie fasády kostola.

Chcem tiež poďakovať Obecnému úradu v Babinej za poskytnutie priestoru ľudového domu. A verím, že aj týmto
koncertom sme prispeli k oslavám 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Nech tak ako nás spojila krásna hudba
a ochota pomôcť pri obnove kostola, nech nás spájajú aj ďalšie podobné aktivity a budujú naše vzájomné vzťahy.
Prajem Vám požehnaný čas prázdnin. Nech je pre Vás všetkých časom oddychu a pekných chvíľ strávených so svojimi
najbližšími.
ThLic. Peter Repa, Správca farnosti v Dobrej Nive

Chotárom za poznaním a oddychom
Kto zaváhal 8. mája 2014, môže ľutovať.
Turistická vychádzka po trase Suchý potok, Strmý vŕšok, hranicou krupinského a
babinského chotára, lesom Záhorská, chata Grozau, vrch Fiľakovo, popri červených smrekoch až po Pereš, naspäť cez Genspiarg, Pleso, nenechala sedem „statočných“ turistov pod všestranným odborným vedením Janka Petru, člena PZ
Bučina na pochybách, že náš chotár patrí medzi najkrajšie a jeho poznávanie
patrí k prejavom úprimného vzťahu k obci. Lebo chránené rastliny ako sú kosatec sibírsky, žltohlav európsky, horec pľúcny nenájdete o tomto čase hocikde.
Alebo taký vrch Fiľakovo - rozsiahle skoro zaniknuté hradby čakajúce na archeológov, ktorí možno objavia ešte kus staršieho pôvodu Babinej.
Tie nezabudnuteľné pohľady z Genspiargu, kde výrub stromov otvoril prekrásny
pohľad na Dobrú Nivu, Podzámčok aj s hradom, Breziny, Kráľovú a dokonca aj
pohľad na Pustý hrad budú dlho rezonovať vo vedomí účastníkov pochodu. To,
že na vychádzke nechýbali žartovné príbehy z poľovačiek, poznanie tajných
skrýš poľovníkov, doslova prehliadka postriežok a kŕmnych zariadení pre zver,
opekanie na chate Grozau, tu aj jazda na koni, (väčšine z nás stačil pohľad
a pohladenie) nenechala prítomných na pochybách, že na budúce pokračujeme.
A iste prídete aj Vy.
Fotodokumentáciu celého priebehu nájdete na

www.babina.sk.
Ján Petro, Anna Puškárová
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Za prvou kukučkou
Na základe mimoriadnej povolenky na
vstup do Babinského
chotára od pani starostky obce Babiná Janky Gregušovej, už po
desiaty raz 12.4.2014
zorganizovali turisti
z Klubu slovenských
turistov TJ Slávia
Technickej univerzity
vo Zvolene turistický
pochod „Za prvou kukučkou“.
Tento, opäť vydarený desiaty ročník pochodu sa uskutočnil v roku, kedy Babiná a Dobrá Niva oslavujú 760. výročie
prvej písomnej zmienky o obciach –
udelenie mestských práv kráľom Matejom Belom IV.
Tradične sa zišli turisti v centre obce
Babiná, kde ich privítala starostka obce.
Prítomný bol aj zástupca obce Dobrá
Niva Ján Slosiarik, ktorý účastníkov po-

zval na guláš do ich obce, kde sa konal
tradičný veľkonočný jarmok.
Trochu ťažšie bolo skĺbiť podujatia
v tomto termíne, ktorý bol skorší než po
iné roky. Babinčania mali naplánované
jarné upratovanie, Dobronivčania zasa
spomínaný jarmok a o týždeň bola Veľká noc. Aj napriek tomu sa zúčastnilo
pochodu vyše 30 turistov. Tradičná trasa
do Banského Studenca popod Suchý
vrch sa končila v miestnej reštaurácii.

Tu si treba pripomenúť prvý ročník pochodu, ktorý vymyslel Jožko Sliacky,
rodák zo Starej Huty. Zúčastnili sa ho
okrem spomínaného aj Julo Dubravský,
Jano Vajo a Jaro Rašner. Vtedy sme išli
z Dobrej Nivy do Babinej a skončili sme
u bývalého starostu obce Babiná Jána
Kucbela.
Druhou časťou pochodu nás sprevádzal
Jano Polc, „mladý“ starý turista z Dobrej
Nivy. Obišli sme Studenské jazerá
a vydali sa okolo Čerešňovej (chata
obecných lesov Dobrá Niva) na Skalku,
odkiaľ sa otvorili krásne výhľady na
Dobrú Nivu a Javorie. Dlhý, ale krásny
záver sme išli cez dobronivské lúky.
Aj keď sme všetci pozorne počúvali,
žiadnu kukučku ani „kukučku“ sme nepočuli, určite nabudúce, na 11. ročníku.
Jaro Rašner, KST TJ
Slávia Technickej Univerzity vo Zvolene

Zber odpadu
V rámci celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko“ sa
aj v našej obci v sobotu 12.4.2014 uskutočnil zber odpadu
v intraviláne a extraviláne obce. Počasie nám prialo, slniečko svietilo na účastníkov zberu, ktorých, ako skonštatoval
poslanec Ing. Brachna Ján, je z roka na rok menej.
Napriek tomu sa stretlo cca 15 až 17 ľudí, ktorým ešte stále
záleží na životnom prostredí . Vytvorili sa 4 zmiešané skupiny vyzbrojené rukavicami a vrecami, pripravené vyčistiť
nielen našu obec, ale aj jej okolie. Jedna skupina sa vydala
smerom na starú cestu – smer Krupina, Suchý potok, druhá
smerom k Tajchu, tretia si to namierila do Dolnej ulice, ku
katolíckemu kostolu a na Za Uličku a štvrtá do Rybničnej
ulice a na autobusovú zastávku na obchvate.

Na každom z týchto miest sa našiel rôzny odpad. Je až
neuveriteľné, čo všetko dokážu ľudia vyhodiť, a pritom
nemusia, obec zabezpečuje likvidáciu všetkých druhov odpadov, či už komunálneho, separovaného, stavebného , nebezpečného a pod. Odpad bol v priebehu budúceho týždňa
pracovníkmi na MOS sústredený vo veľkoobjemových kontajneroch vo dvore Jednoty.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým účastníkom zberu, hlavne deťom za prejavenú aktivitu. Malou odmenou
pre všetkých bolo občerstvenie od obce.
Ing. Daniela Lietavová

Deň matiek - slávnostná akadémia
Druhú májovú nedeľu majú svoj sviatok podľa kalendára všetky mamy, staré a prastaré mamy. Práve im bolo venované nedeľné popoludnie 11. 5.
2014. Vyzdobená sála kultúrneho domu sa v ten deň zmenila na kaviareň,
aby mohla prijať všetkých hostí na pripravený program a malé občerstvenie.
Úlohy moderátoriek sa zhostili Kvetka Beňová a Zuzka Šlamiarová.
Hlavnú rolu hrali deti materskej školy, ktoré v pestrej kytici, uvitej
z básničiek, pesničiek, tančekov a divadielka predviedli svoj talent
a šikovnosť. Veľký potlesk počas vystúpení patril nielen účinkujúcim deťom,
ale aj pani učiteľkám, ktoré spolu s deťmi program nacvičili.
Program akadémie pokračoval básňou venovanou mamám, po nej sa predstavili členovia detského divadelného súboru BIBANA v hre Záhadná šípková Ruženka. Autorkou a režisérkou v jednej osobe je Ing. Anka Melichová. DDS na jar úspešne reprezentoval s touto hrou našu obec. Zvíťazili na
regionálnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti „Rozprávkové
divadlo“ v Krupine a postúpili na vyššiu regionálnu súťažnú prehliadku do
Žiaru nad Hronom. Aj my sa pripájame k blahoželaniu a prajeme všetkým
veľa chuti a tvorivých síl do ďalšej činnosti.
Malé občerstvenie počas premietania záznamu z osláv Dňa obce z roku 2007 na záver akadémie chutilo všetkým prítomným ako účinkujúcim, tak aj divákom. Premietanie bolo zároveň aj malou pozvánkou na tohtoročné septembrové oslavy Dňa obce.
Ing. Anna Páleníková
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Naši najmenší...
Vítanie jari – „Pálenie MORENY“, „Otváranie zeme“
Dňa 11. 4. 2014 sme s deťmi strávili teplé jarné dopoludnie na lúke pri potoku.
Deti sa oboznámili s ľudovou tradíciou ,, Pálenia Moreny“, ktorá odohnala zimu,
aby prišla jar. Veselili sa na lúke, tancovali za spevu detských ľudových piesní a
hier. Veľký zážitok mali zo zapálenia Moreny, ktorá zhorela do tla v potoku.
Jar sme privítali aj aktivitou na „Deň zeme“. Zhotovili sme s deťmi veľký kľúč
a ním sme symbolicky otvorili zem, aby sa po zime všetko prebudilo, rastlinky,
stromy, kvietky, chrobáčiky. Pod lupou deti pozorovali lupene kvietkov, trávu,
chrobáčiky, ale aj veľké mravenisko. Deti vedia, že prírodu treba chrániť, a preto
sme vyčistili areál v okolí MŠ.

Deň matiek
Dňa 11.mája sme si uctili všetky mamičky pekným kultúrnym programom v sále kultúrneho domu. Dievčence v červených sukničkách a chlapci v červených vestičkách recitovali, spievali a tancovali v ten deň len pre svoje mamičky a odovzdali im darčeky
z lásky.

Návšteva Divadla JGT vo Zvolene

Pre kultúrne obohatenie detí sme zorganizovali 12. 5. 2014 návštevu detského divadelného predstavenia ,,Polepetko“. Deti mali krásny a netradičný zážitok z divadla,
ale aj z cestovania autobusom do Zvolena.

MDD
Prvý júnový týždeň sme pre naše deti pripravili športové a súťaživé dopoludnie. Natešené deti hľadali ,,poklad“, ale museli prejsť mnohými prekážkami a stanovišťami,
kde plnili rôzne disciplíny. Po objavení ,,pokladu“ v záhrade MŠ sme si spravili
piknik, grilovali sme špekáčiky a hrali sa s novými hračkami. ,,Super deň,, - ako to
nazvali deti, vraj by mohol byť každý deň.

Výlet s rodičmi
18. júna bol Detský deň sv. Huberta, keď sme sa spolu s rodičmi vybrali na výlet do Sv. Antona. Privítala nás tam teta sprievodkyňa, ktorá nás sprevádzala
všetkými stanovišťami krásnej prírody v okolí kaštieľa vo Sv. Antone. Deti si
vyskúšali zručnosti pri zhotovovaní kŕmidiel pre vtáčikov, ktoré sme si doniesli
aj do našej MŠ. Deti si vyskúšali aj jazdu na koňoch, poznávali huby, vtáky
a zvuky zvierat. Najviac sa im páčilo vystúpenie sokoliarov s dravcami, ktoré
im lietali tesne nad hlavami a vystúpenie s poľovníckym psíkom. Na krásne
zážitky dodnes ešte spomínajú.

Výlet na Podzámčok
25. júna sme znovu spravili deťom prekvapenie výletom na Podzámčok. Po dlhšom stúpaní do kopca sme došli na ranč u Hudákov. Spoznávali kozičky, ovečky, sliepočky, ba aj oslíka. Samozrejme veľa koníkov. Špeciálne mal ujo farmár pripraveného poníka, na ktorom sa deti previezli. Videli aj koľko je práce a starostlivosti okolo zvieratiek. Po malom občerstvení sme pokračovali na zrúcaninu Dobronivského hradu. Zaujímala ich história hradu a kto tam býval kedysi. Vyšantili sa na čistinke, zbierali šišky.
Deťom sa tam veľmi páčilo a chceli by sa tam ešte niekedy vrátiť.

Rozlúčka s predškolákmi
V posledný školský deň sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi Miškom,
Sandrou a Nelkou. Rozlúčili sme sa veselo - tancami, piesňami
a divadielkom. Predškoláci dostali pekné darčeky od kamarátov aj od p.
učiteliek, ktoré im budú pripomínať chvíle strávené v MŠ.
Za starostlivosť o deti bol odmenený aj personál MŠ, kytičkami a milými
pozornosťami od rodičov. Spoločne s rodičmi deti strávili pekné hravé
popoludnie na záhrade MŠ, kde si pochutnali na dobrých koláčikoch
a iných maškrtách, ktoré im rodičia priniesli.
Deti sa rozlúčili aj s p. učiteľkou Zuzkou Melichovou, ktorá prijala pozvanie. Na rozlúčku sme pozvali aj pani starostku obce
Janku Gregušovú, ktorej týmto ďakujeme za celoročnú spoluprácu. Naše poďakovanie patrí aj pánovi Ing. Jánovi Brachnovi, za
starostlivosť a sponzorskú pomoc. Ešte raz prajeme našim budúcim školákom veľa úspechov vo veľkej škole, rodičom veľa trpezlivosti a ostatným pekné prázdninové leto a slnečnú dovolenku.
Učiteľky MŠ
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Obecný máj a pálenie vatry
Tohtoročný apríl sa prejavil v plnej svojej paráde. Ani posledný aprílový deň nebol
veľmi priaznivý, ale k večeru sa počasie ustálilo a obecný máj v strede obce
v obecnom parku sa mohol vztýčiť k oblakom. Pracovníci obce spolu
s nezamestnanými pripravili máj deň vopred spolu s dievčatami, ktoré vyzdobili
a pripravili veniec. Nechýbala ani fľaša s hruškovicou. Stavanie mája zabezpečovali
členovia obecného hasičského zboru s pracovníkmi obce a vďaka patrí aj ostatným
mládencom a chlapom, ktorí nepostávali okolo, ale pomohli so zdvíhaním mája.
V tomto roku mal výšku 22 metrov a zdobil stred obce iba 3 dni. V noci z 2. na 3.
mája nám obecný máj „niekto“ spílil, možno sa inšpiroval mestom Detva. Fľašu
hruškovice si však nezobral, zostala domácim, ktorú našli ráno pri vyzdobenom vrchovci.
Táto udalosť je však veľmi smutná, lebo stavanie mája je tradíciou obce, ktorú sa snažíme udržiavať pre nasledujúce generácie
a takýto počin naše úsilie iba ničí.
V piatok 9. mája 2014 tak ako každý rok, pri príležitosti Dňa víťazstva na
fašizmom, kedy si pripomíname ukončenia II. svetovej vojny, sme za šatňami OŠK pálili vatru. Vatru nám pripravujú naši nezamestnaní na aktivačných prácach. Akcie sa zúčastnilo do 30 občanov vrátane mladých rodín
s deťmi. Pripravená bola aj malá vatra na opekanie špekáčikov a slaniny.
Jana Gregušová

Sochárske sympózium
V týždni od 7. – 11. júla 2014 bolo z dvora ľudového domu počuť zvuky motorových píl a rôznych rezbárskych pomôcok,
ktoré používali rezbári a sochári tvoriaci drevené sochy počas sochárskeho sympózia. Obec v spolupráci s Obecnými lesmi
s.r.o. na začiatku roka pripravila kmene topoľov a so sochárom Miroslavom Polákom ako vedúcim sochárskej skupiny organizačne zabezpečila priebeh sympózia. Vopred sa dohodli námety pre jednotlivé sochy, ktoré budú umiestnené na otvorenom
priestranstve, na mieste zbúraného domu č. 45 v strede obce, kde by mala vzniknúť expozícia ľudovej architektúry s využitím
materiálov po zbúranej stavbe. Zároveň dôjde k obnoveniu studne pred bývalým humnom. Päť sochárov a tri rezbárkyzačiatočníčky z našej obce (M. Caková, I. Toblová, M. Jasenská) spoločne vytvorili krásne drevené sochy a lavičky, ktoré
skrášlia stred obce, vrátane detského ihriska.
Slávnostné odovzdanie sôch obci sa konalo
v stredu 9. 7. 2014 v popoludňajších hodinách za doprovodu fujaristov z Tisovca
a heligónkara Miroslava Peničku, spojené
s malým občerstvením. Počas dňa piekla naša „obecná pekárka“ Jarka Caková chutný
chlebík v murovanej peci a na záver jaternice
a klobásky, za organizátorov „ďakujeme“.
Nechýbala ani žinčica a výborné ovčie syry
od hlavného sponzora.
V priebehu dňa prišli do dvora aj deti
z materskej školy, pochutili si na domácom
chlebíku a popoludní prišli opäť, kde sa im
venovali pred otvorením slávnosti aj fujaristi.

Úprimné poďakovanie patrí Ing. Jánovi
Brachnovi, ktorý prišiel s myšlienkou usporiadať sochárske sympózium v našej obci
a bol hlavným sponzorom podujatia, zabezpečil aj finančné prostriedky na vyplatenie
odmien sochárom.

Jana Gregušová
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MDD
31.5.2014 sa v našej obci uskutočnilo podujatie, ktoré sa viaže
s dátumom 1.6.2014 a už roky sa
nazýva MDD. Všetky deti bez rozdielu veku sa v tento deň zabávajú
skoro v každej obci, v každom väčšom či menšom meste. Aj my sme si
opäť pripravili pre deti rôzne súťaže,
či už pre jednotlivcov alebo pre skupiny. Aj keď bola veková kategória
zúčastnených detí nižšia, myslím si,
že tento deň splnil poslanie, bol plný
hier, súťaží, zábavy a odmien.
Súťaže si pre deti pripravili členovia obecného hasičského zboru, a my členovia komisie pre osvetu obce
Babiná.
Zaujímavosťou tohto dňa bolo poznanie nových vedomostí z oblasti orientovania sa v prírode, používanie
kompasu, ale aj napr. zistenie svetovej strany bez použitia kompasu. Navštívil nás totiž pri tejto príležitosti

opäť pán Mgr. Milan
Glogovský,
ktorý
ukázal deťom veľa
zaujímavostí, poučil
deti, ako majú používať kompas.
Skákanie vo vreci,
streľba, nosenie vody, hasenie, triafanie
loptičky to všetko
spôsobilo, že žalúdky
našich detí boli zrazu
prázdne.
Pomohlo
vtedy občerstvenie vo forme bagety, keksíka a džúsu ,
ktoré boli pripravené pre každé súťažiace dieťa.
Dúfam, že sa deťom páčilo a že o rok sa opäť stretneme
nielen o rok starší ale aj v hojnejšom počte.
Júlia Beňová

POZVANIE NA OSLAVY OBCE
Vážení Babinčania, tu žijúci,
oslavy 760.výročia 1.písomnej zmienky o našej obci sú už predo dvermi.
To, že sa ich zúčastníte, berieme ako samozrejmosť. Ale najmä Vaším pričinením, pozvaním úprimne privítame aj Vašu blízku či ďalšia rodinu, ich potomkov, našich rodákov.
Obraciame sa na Vás touto cestou s prosbou: pozvite ich na tieto "naše dni", aby našli cestu do svojho rodiska, prípadne rodiska svojich predkov, aby si pohladili dušu spomienkou na to, čo už bolo, ale aby sa aj tešili z jej súčasnej podoby.
ĎAKUJEME!
Za organizátorov ďakuje starostka obce Jana Gregušová
a Anna Puškárová, predseda komisie pre osvetu
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