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Oslavy 760.výročia 1.písomnej zmienky o našej obci
5.september 2014
sála kultúrneho domu
760- tka prvej písomnej
zmienky o našej obci sa
stala sviatočnou chvíľou
hneď v prvý deň osláv.
Prispeli k tomu príjemné tóny vážnej hudby,
moderný tanec, naši
najmenší svojou bezprostrednosťou v programe,
nezastupiteľné
miesto mala ľudová pieseň.
Jadrom programu sa stala prezentácia publikácie 760-ročná Babiná, zostavená podľa historických podkladov, ale aj podľa spomienok rodákov. Knihu o obci pripravili rodení Babinčania pod vedením starostky obce. Spoločne
sme si ju prelistovali so sprievodným textom cez videoprojekciu.
Uvedená do života bola pani starostkou obce a krst za kolektív
autorov vykonali Mgr. Zuzana Páleníková a Anna Puškárová. Krstilo sa úrodnou zemou z Hošteti.
Po krste publikácie bol starostkou
obce ocenený celý autorský kolektív.
Babiná - malý vlastivednoturistický sprievodca je druhou
publikáciou uvedenou na tomto
slávnostnom podujatí. Jej autorom je Jozef Sliacky. Ako uviedla
pani Puškárová, ktorá spolupracovala s autorom na jej tvorbe, po
jej prečítaní spoznáte nielen históriu, ale aj prírodu Babinej a okolia. Je najmä návodom, ako tieto
krásy cez turistické chodníčky poznať.
Prítomní prijali obidve publikácie
srdečným potleskom, ktorý bol

završený známou ľudovou piesňou
"Zahučali hory, zahučali lesy".
Na programe sa podieľali :
FS Kukučka so sólistkami Simonkou Štefkovou, Vaneskou Slamkovou, Radanou Zimányiovou a za
harmonikového doprovodu Jožka
Turana, vážnou hudbou sa prezentovala Betka Lietavová, zumbu zatancovali dievčatá : Nikolka,
Betka, Emka, Bianka a Ivana.
Deti z materskej školy vystúpili
s ľudovým pásmom „Hádam, hádaš,
hádame“. Pridali sa aj čerství prváci,
ktorí už sedeli týždeň v školských laviciach. Hudobne ich doprevádzala na
harmonike Monika Jasenská. Krásne
kroje, v ktorých deti vystupovali darovala p. Anna Jasenská.
Konferovala: Kvetka Beňová.
Technická spolupráca :
Ivona Kožehubová, Viktor Baláž a
Adrián Greguš.
V prvý deň osláv prijali pozvanie
predstavitelia obcí Dobrá Niva,
Podzámčok a Pliešovce, riaditeľka
ZŠ Dobrá Niva, hlavný kontrolór
obce a zástupcovia evanjelickej a
katolíckej cirkvi.

OHLASY :
Veľmi milé pozvanie...
S radosťou som prijala pozvanie pani
starostky Janky Gregušovej na krst
publikácie o našej susednej obci Babiná, ktorá bola vydaná pri príležitosti
760.výročia prvej písomnej zmienky
o obci.
Podujatie sa uskutočnilo 5.septembra
v zaplnenej sále kultúrneho domu, kde
bol pre všetkých pripravený kultúrny
program. Bezprostredné a veľmi milé
vystúpenie najmenších škôlkárov, školákov a žien z miestnej folklórnej skupiny Kukučka, vytvorili príjemnú atmosféru sviatočného piatkového večera.
Publikácia, 760-ročná Babiná, bola pokrstená, ako inak, rodnou hrudou
z babinského chotára, čo umocňovalo
ten fakt, že publikáciu zostavili
a napísali Babinčania.
O to
je
vzácnejšia, autentickejšia
a srdcu milšia. Oceňujem prácu všetkých autorov a verím, že si táto tenká
knižôčka nájde čestné miesto v každej
babinskej domácnosti . Určite ju budeme často otvárať aj v Základnej škole s materskou školou Juraja Slávika
Neresnického v Dobrej Nive, pretože
nám bude slúžiť ako literárny prameň
pri objavovaní histórie obce Babiná.
Želám všetkým, hlavne mladým občanom obce Babiná, veľa zdravia a veľa
tvorivých nápadov pri rozvíjaní
a napredovaní vašej prekrásnej obce.
PaedDr. Mária Slosiariková,
riaditeľka ZŠ s MŠ
J. S. Neresnického
v Dobrej Nive
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materská škola
Materská škola sa
prezentovala
,,Dňom
otvorených dverí“. Návštevníci osláv si
mali možnosť zaspomínať na svoje
rané
detstvo
pri
pohľade
na galériu vystavených fotografií
a tabiel, čo neraz vyčarilo úsmev
na tvári. Nechýbalo malé občerstvenie a pripravené suveníry,
ktoré zhotovili deti za pomoci učiteliek. O výzdobu priestoru sa postarala Michaela Barteková.

Národ, ktorý si váži svoju minulosť,má nádej, že v spomienkach, slove a piesni bude žiť.
Toto krédo bolo zrkadlom programu druhého dňa osláv. Už 7krát sa otvorili dvere pôvodného
ľudového domu, ktorý vďaka
predkom a súčasnej starostlivosti
vlastníka, obce ponúka svoje krásy.
Na návštevníkov čakali výstavy,
ktoré sa nedali obísť,
hoci reprízované, ale
vždy majúce svoju výpoveď :
Babinská chyža, Takí
sme boli, Ako kukučky
chotár merali, Poľovnícke trofeje, Z našich
hôr a záhrad, Spracovanie ľanu a praktické
ukážky p. A. Jasenskej.
Svojou originalitou vo
voľnom priestranstve sa
tohto roku pridalo
"Sochárske sympózium".
V programe vo dvore ľudového
domu v toto krásne slnečné sobotné popoludnie sa vyznali
zo vzťahu k svojmu hudobnému
nástroju k harmonike, heligónke
naši muzikanti Miloš Ďurica,
Janko Pálka, Mirko Penička a jeho hosť Jožko Kocman z Krupiny.
Pocítili sme, že heligónka, harmonika, spev je ich rodina, súčasť ich

života, radosť
pri veselostiach
a útecha v ťažkých chvíľach.
V toto popoludnie sme si pripomenuli,
že
včera sme krstili publikáciu
760-ročná Babiná a to prečítaním z časti "vyznania rodákov"
vyznanie Anny Bosákovej zo Sásy,
ktorá práve v tomto dome prežila
krásne chvíle detstva.
V pokračujúcom programe sme
nezabudli na susedov, vlastne oni
na nás. Spod Javoria,
z Pliešoviec nás prišiel pozdraviť
svojou folklórnou pestrosťou Folklórny súbor Rozmarín.
Vystúpenie 30-ročného Folklórneho súboru Bystrina z Banskej
Bystrice sprostredkovalo divákom
iskru, jedinečnosť prejavu našich
predkov.
V tento už podvečer sa skoro všetci pristavili pri jarmočníkoch, deti
vyskúšali maľbu na tvári, hladní
alebo gurmáni ochutnali guľáš z
diviny, neodmysliteľný chlieb z
murovanej pece, pomaškrtili si na
palacinkách /tohtoročná novinka,
ktorá zabodovala!/, hanišberský

bufet bol v stálej permanencii, a
už niekoľko rokov sa nezaprie pohostinnosť babinských gazdiniek
v podobe rôznorodého sladkého a
slaného pečiva.
A pritom dobrá nálada pokračovala večer, kde pódium zaplnili
tancujúci, spievalo sa pri stoloch a
to všetko vďaka hudobnej kapele
pod vedením Janka Pálku /stačilo
trio/.

Babinčan by povedal :
"Všetko bolo na poriadok,
tak ako má byť".
Anna Puškárová
-----------------------------------------------

7.september 2014
Nedeľné ráno nás budilo slnečným
svetlom. Kostolné zvony pozývali
veriacich na služby Božie do evanjelického kostola a na Svätú omšu
do katolíckeho kostola.
Vážiť si minulosť a žiť prítomnosťou.
V prvý septembrový víkend sa
konali oslavy 760.výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Babiná žila nostalgiou starých čias,
ale zároveň sa pýšila tým, čo má
nové a krásne. Počas týchto dní sa
stretli ľudia, priatelia a známi,
ktorí sa možno roky nevideli. Na
chvíľu sa zastavili, zaspomínali,
prešli sa po známych miestach.
V nedeľné ráno kostolné zvony
pozývali veriacich na Služby božie
do Evanjelického kostola a na
Svätú omšu do katolíckeho kostola sv. Matúša.
Služby Božie pri príležitosti
760.výročia
prvej
písomnej
zmienky o obci Babiná. Toto významné jubileum sme si pripomenuli i v evanjelickom chráme Božom na službách Božích v nedeľu
7. septembra 2014 aj za účasti
starostky obce Jany Gregušovej a
poslancov obecného zastupiteľstva. Kázeň slova Božieho na biblické slová z Evanjelia podľa Matúša 5,13-16 predniesol domáci
námestný farár a spoluliturgovala
jeho manželka Elena Fujeríková,
zborová farárka v Cirkevnom zbore ECAV Sása.
V kázni boli prítomní vedení k
napĺňaniu požiadavky Pána Ježiša: byť soľou zeme a svetlom sveta. To znamená, že kresťan musí
byť odlišný od spôsobov tohto sveta. Musí svojím životom vytŕčať
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z radu, zo šedivej masy. Lebo ak s
ňou splýva a nikto nevidí rozdiel,
čiže žije ako ostatní, robí to čo
ostatní, vyjadruje sa ako ostatní,
nie je „slaný“ kresťan, lebo necítiť
jeho „chuť“. Kresťan tiež má svojím životom „svietiť“ tým, ktorí
idú za ním, za ktorých je zodpovedný, aby nezišli z cesty. Rodičia
deťom, učitelia žiakom, predstavitelia obce občanom... Ten kresťan,
ktorý dobre, jasne „svieti“, zobudí
svojím životom tých, čo „spia“ v
duchovnej tme.
Kázeň vyústila do výzvy: „Teda,
nikdy nezabudnime na našu zodpovednú úlohu: soliť a svietiť. Len
tak sa bude môcť zachovať kresťanský charakter tejto obce aj pre
nasledovné generácie obyvateľov.“
Pred záverečnou liturgiou zaznel
spev domáceho zborového spevokolu a recitácia príležitostnej básne v podaní sestry Anny Páleníkovej. Po službách Božích bola v
chráme odhalená tabuľa so stručnou históriou tunajšieho zboru a
menoslovom farárov, ktorí v ňom
pôsobili od jeho vzniku až po súčasnosť. Vyhotovenie tabule pomohli zrealizovať pracovníci Podpolianskeho osvetového strediska
vo Zvolene, za čo im patrí poďakovanie.
Pred farou sme zasadili strom reformácie č. 70 – javor japonský, za
tento dar ďakujeme bratovi Jánovi Brachnovi.

vidieť krásu okolo nás, nevidieť
ľudí, ktorých máme okolo seba.
Povzbudil nás, aby sme nehľadeli
len do minulosti, ale žili prítomnosťou a mali zrak upriamený do
budúcnosti. Využime teda oslavu
tohto výročia na krátke zamyslenie: kto sme, odkiaľ kráčame, ale
hlavne, čo chceme, aby tu po nás
zostalo.
Anna Štefková
Na poludnie a popoludní sa naše
zraky upierali na oblohu. Okolo 50
detí od najmenších po najstaršie
čakali na ihrisku cukríkový prelet
lietadla. Ako to na nich zapôsobilo:
Kiko Vichra – páčila sa mi helikoptéra, ale lietadlo vyhadzovalo
cukríky, čo nemám rád, ale nazbieral som veľa.
Natálka Lukáčová – najviac sa mi
páčilo lietadlo, doma som aj trénovala, maminka mi rozhadzovala
cukríky, aby som na ihrisku vedela behať, aj maminka pomáhala.
Betka Kupčová - nazbierala som
veľa, maminka mi ich odložila do
bundy, potom som z nich spapala,
ešte doma mám.
Tonko Bíreš – mne sa páčilo, že
sme sa po cukríkoch hádzali
a naháňali sme sa
Marek Petro – najviac sa mi páčilo, ako helikoptéra štartovala,
a padali cukríky z lietadla

Ing. Anna Páleníková
760.
výročie prvej písomnej
zmienky o našej obci bolo výbornou príležitosťou na zorganizovanie futbalového zápasu rodákov.
Keďže rovnaké výročie si v tomto
roku pripomínala aj susedná obec
Dobrá Niva, s Vladimírom Pšenicom sme s touto myšlienkou oslovili bývalých spoluhráčov z tejto
obce.

Vyhliadkový let nad Babinou a
okolím dal smelým a zvedavým
pocítiť malosť človeka, veľkosť
vzdušných živlov, umožnil pozrieť
sa zvrchu do svojho dvora, unášať
sa krásou obce a jej okolia z vtáčej
perspektívy.

Nebolo treba veľa slov, veľmi
rýchlo sme sa dohodli na odohratí
zápasov. V júli v Dobrej Nive,
v septembri na domácom ihrisku.
Splnili sme želanie nášho súpera
a pôvodne určenú vekovú hranicu
minimálne 40 rokov sme znížili na
35 rokov. Stačilo pár telefonátov
alebo osobných stretnutí a naše
mužstvo bolo zostavené. Všetci,
ktorým to dovolili pracovné povinnosti resp. zdravie prisľúbili
účasť.

Za dovolenkovými zážitkami do
vzdialenejších krajín cestujeme
lietadlom. Počas letu pri jasnom
počasí je zaujímavé pozorovať
meniacu sa krajinu, more, či
ostrovy hlboko pod sebou. Takýto
zážitok majú už mnohí, ale možnosť pozorovať z výšky rodnú obec
sa nestáva často. Počas letu sme

Prvý zápas sme odohrali počas
osláv v Dobrej Nive. Domáci zvíťazili 2:1. V nedeľu 7.9. 2014 bol
jedným z bodov bohatého programu osláv prvej písomnej zmienky
o Babinej odvetný futbalový zápas
rodákov proti Dobrej Nive. Remíza 1:1 a víťazstvo v jedenástkovom roz- strele je veľmi dobrý vý-

Mgr. Roman Sarvaš
Slávnostnú Svätú omšu celebroval
dv. pán farár ThLic Peter Repa.
Vo svojej kázni, pri príležitosti
tohto vzácneho výročia, všetkých
privítal ako jednu rodinu, ľudí
blízkych, ktorí sú spojení s našou
obcou a poprial nám všetkým hojnosť Božích milostí a požehnania
do ďalších rokov. Vzdal úctu našim predkom, ľuďom skromným a
pracovitým, ktorí vystavali túto
obec a zanechali nám aj tento
chrám. Spomenul, že každá doba
má svoje pekné a veľké chvíle, ale
aj chvíle ťažké. Nemáme spomínať
s nostalgiou a smútkom a pritom
nevidieť krásu dnešného dňa, ne-

urobili dva okruhy – jeden väčší
a druhý menší. V prvom sme sa
kochali výhľadmi na naše bohaté
lesy, Holý Vrch, kameňolom Hanišberg, Polomu, železničnú stanicu, bývalý mlyn, susedné obce,
Javorie, Svätú Annu, či Šofipiarg.
V tom druhom sme si detailnejšie
z vtáčej perspektívy pozreli samotnú dedinu s obidvoma kostolmi, cintorínmi, parkom, ihriskom.
Dokonca sme pozorovali porozkladané lavice vo dvore a v záhrade
ľudového domu, kde sa konali
oslavy.
Vyhliadkový let je super zážitok
pre každého, kto sa nebojí výšok,
ale naopak, dokáže si ich naplno
vychutnať. Vrelo ho všetkým odporúčam, je to neopakovateľné.
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sledok, vzhľadom na oveľa nižší
vekový priemer nášho súpera.
V našom mužstve nastúpilo až 10
hráčov 50-nikov, Dobrá Niva mala
troch. V rýchlosti sme zaostávali,
ale bojovnosť a obetavosť zdobila
náš tím.
Výsledky zápasov
v tomto prípade vôbec nie sú dôležité.
Nešlo
o body,
ale
o stretnutie kamarátov, pobavenie
divákov, vyplnenie sviatočného
nedeľného popoludnia a zaspomínanie si na pekné chvíle
v mladšom veku.
Na pozápasovom posedení pri guláši sme sa zhodli, že podobné
stretnutia by sa mohli stať tradíciou. Prečo nie? Napr. pri príležitosti Dňa obce. Chuť a vôľa je.

V našom
mužstve
nastúpili
a prekonávali sa : Dlhoš R., Beňo
Ľ., Pšenica V., Meľaga J., Dubovský Jaroslav, Pálka J., Páleník J.,
Baláž Ján, Balaž Jaroslav, Chudý
M., Meľaga M., Prajdák D., Ďurica J., Polóni D., Penička M., Ďurica M., Siteri T., Pomoty Ľ.. Hosťoval Melicherčík V..
Jaroslav Meľaga
Početná babinská divadelná verejnosť prijala pozvanie na divadelné predstavenie už tretí rok
pod hviezdami /aj tak bolo/ na divadelné predstavenie Ivana Izakoviča PLOTY STAVAŤ NETREBA. Aj keď sme sa tak nenasmiali
ako vlani a niekomu hra pripadala v skrátenej forme /to je teraz
módne/, uvideli sme divadelnú
hru z prostredia socialistickej
družstevnej dediny, ktorej dej sa
odohráva v 70-tych rokoch a je pre

mladých už históriou. Išlo v nej o
spor susedov, ktorí chcú pristavovať, no nevedia sa dohodnúť. Ich
spor nakoniec vyriešia deti. Tento
divadelný kus sme uvideli v podaní divadelného ochotníckeho
súboru GELO zo Sebechlieb, sú-

časne sme sa od Michala Kempa, režiséra dozvedeli, kto bol GELO a
prečo
Sebechlebanov
tak volajú. Chválime
naše publikum za akčný
aplauz v správnom čase, chválime sebechlebských ochotníkov za výkony, pretože majú radi
divadlo, a aj u nás v Babinej ho s
radosťou a úsmevom hrali. To sa
potvrdilo aj v tento nedeľný, záverečný večer osláv 760.výročia
1.písomnej zmienky o obci Babiná.
Anna
Puškárová
Ako hodnotí oslavy 760-výročia
prvej písomnej zmienky pani starostka:
Prípravami osláv výročia obce žila
celá naša obec. Pod vedením komisie pre osvetu, kultúru a šport,
pracovníkov obce a materskej školy, s pomocou poslancov OZ, pracovníkov našich Obecných lesov,
nezamestnaných na aktivačných
prácach sa nám spoločne podarilo
pripraviť dôstojné 3-dňové oslavy
obce. Zapojili sa aj aktívne spoločenské organizácie – Poľovné

združenie Bučina a Obecný športový klub. Babinské gazdinky
chutnými domácimi koláčmi potvrdili babinskú pohostinnosť, za
čo im ďakujeme. Úprimné poďakovanie patrí tiež všetkým tým,
ktorí priložili ruku
k dielu,
aby rodáci
a návštevníci
osláv
odchádzali z našej obce iba s dobrými spomienkami
a aj
v budúcnosti sa do
našej malebnej obce
radi vrátili.
Vďaku
je potrebné vysloviť
ešte raz aj všetkým
našim
sponzorom.
Prišlo nám niekoľko
povzbudivých a ďakovných emailov, vyberám aspoň jeden
z nich:

Chcem Vám všetkým, ktorí ste
sa pričinili o dôstojnú prípravu
a priebeh spomienky 760. výročia našej rodnej obce, poďakovať. S manželkou a vnukom
Erikom sme sa zúčastnili celodenného sobotného programu
6. septembra a so záujmom
sme si pozreli stálu expozíciu
v ľudovom dome, ale aj ostatné sprievodné akcie, ktoré sme
mohli časovo stihnúť.
Ponúkli ste všetkým účastníkom, rodákom i hosťom, zaujímavý a všestranný pohľad na
históriu obce a život jej obyvateľov v minulosti až do súčasnosti.
Početná skupina zostavovateľov publikácie "76O ročná Babiná 1254 - 2014" odviedla záslužnú prácu nielen pre súčasníkov ale aj pre budúce generácie. Aj vydanie turistického
sprievodcu iste privítajú nielen
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turisti, ale aj všetci, ktorí si
obľúbili vychádzky do prírody
v tomto regióne.
Potešilo nás zvlášť, že na mieste zbúraného domu je dnes
upravené priestranstvo, na
ktorom mladí začínajúci umelci prezentujú svoje diela. Expozícia "Krása ukrytá v dreve"

vhodne esteticky dotvára stred
obce.
Vynikajúci
kultúrny
program, dobre "ušitý" na
mentalitu väčšiny účastníkov,
bol ozdobou vydareného pohodového dňa. Keď k tomu pridáme ešte tradičnú pohostinnosť domácich, chutné guláše a
iné dobroty, vládla medzi.

domácimi i hosťami dobrá nálada a spokojnosť
Aj keď sme sa lúčili s Babinou
neskoro večer, boli sme spokojní a šťastní.
Ďakujeme, rodáci!
Juraj Chudý s rodinou

Z denníka starostky

Júl 2014
- organizačné zabezpečenie sochárskeho sympózia,
- spolupráca s farským úradom v Dobrej Nive- príprava koncertu na podporu obnovy
rímsko-katolíckeho kostola Sv. Matúša v Babinej,
- ukončenie predaja obecného vozidla,
- pracovné rokovania obecného zastupiteľstva a následne 5. rokovanie
OZ – 21. 7. 2014,
- verejné obstarávanie: zadanie zákaziek – reklamačné a propagačné predmety,
monitorovanie stredu obce a vyhodnotenie predložených ponúk, uzatvorenie zmlúv,
- vydanie oznámení k drobným stavbám,
- zverejnenie zámerov predaja a prenájmu obecného majetku (pozemky, miešačka),
- organizácia búracích prác domu č. 45 v strede obce,
August 2014
- zadanie tlače publikácie víťazovi verejného obstarávania,
výroba banerov k oslavám obce,
- propagácia obce - príprava relácie Zvony nad krajinou v Slovenskom rozhlase
(natáčanie reportáží – 18. 8.) - relácia vysielaná 7.9.2014,
- príprava výstav, programu osláv obce,
- zhromaždenie podkladov pre nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce na roky 2014 – 2020,
- aktualizácia webovej stránky obce,
- organizácia záverečných úprav priestranstva (d. č. 45), zabezpečenie osadenia sôch

Spoločenská rubrika
Odišli z našich radov :
Zuzana Vicianová
Mária Fraňová
Matúš Majerčík
Zuzana Balážová
Ing. Vladimír Maťaše
Ján Pálka

Prisťahoval sa : 1 obyvateľ
September 2014
- prípravy , oslavy obce 4. – 8. 9. 2014,
- účasť na porade ku komunálnym voľbám,
- prestavba budovy OcU a sály KD - jednanie s Krajským pamiatkovým úradom,
- účasť na športovom dni R-ZMOS v Stožku,
- doplnenie podkladov k PHSR na roky 2014 – 2020,
- riešenie sťažností občanov,
- čistiareň odpad. vôd - zmena stavby pred dokončením – riešenie balastných vôd,
- prípravy 1.kubánsko-slovenského festivalu,
- uzatvorenie nájomných zmlúv - záhumienky nad futbalovým ihriskom.

Odsťahovali sa : 4 obyvatelia

Moje rodisko Babiná:
Michal Ján Majerčík
Karolína Šlamiarová
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
5. zasadnutie OZ - 23. 7. 2014 schválilo:
- 8. rozpočtové opatrenie v roku 2014 úpravu rozpočtu s konečným výsledkom –
prebytkom hospodárskeho výsledku vo výške 75.114,- EUR.
- zámer prenájmu časti obecného pozemku nad futbalovým ihriskom, parcela EKN č. 1959/103 (CKN 1959/1)
občanom obce na políčka –záhumienky,
- zámer priameho predaja časti obecného pozemku - EKN 2962/101, TTP. LV č. 1 (CKN 2960/3)
o výmere cca 1000 m2 za účelom vybudovania predajného centra.
- poskytnutie finančnej dotácie CZ ECAV v Babinej vo výške 900 Eur.
na opravu zvonov evanjelického kostola v Babinej za podmienok určených v zmluve,
- Program odpadového hospodárstva na rok 2011 – 2015,
- Smernicu pre vedenie účtovníctva,
OZ súhlasilo so zámerom vybudovať pri železničnej stanici na časti parcely CKN 2960/3 (EKN 2962/101),
výmera cca 1000 m2 - predajné centrum.
6. zasadnutie OZ – 29. 8. 2014 schválilo:
- 10. rozpočtové opatrenie v roku 2014 úpravu rozpočtu s konečným výsledkom –
prebytkom hospodárskeho výsledku vo výške 70.799,- EUR.
- VZN č. 1 /2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného
zásobovania vodou, o zneškodňovaní obsahu žúmp a spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd.

Naši najmenší...
Leto v materskej škole
Dovolenky a leto je už za nami, ale ani počas letných mesiacov nezívala škôlka prázdnotou. Deti mali prázdninový
režim, dni v materskej škole boli plné hier a zábavy. V júli
sme prijali pozvanie do ľudového domu, kde si mohli pozrieť
pečenie chleba v murovanej peci spojené s ochutnávkou,
popozerali si sochy, ktoré sochári práve dokončovali a na
záver mali krátky kultúrny program, ujovia muzikanti im zahrali na fujarách, na píšťalkách a v krátkosti im porozprávali
zaujímavosti o týchto vzácnych hudobných nástrojoch.

Rekonštrukcia interiéru
Počas prerušenia prevádzky sa realizovali menšie úpravy interiéru. Stará drevená stena v triede sa obložila sadrokartónom, čo
zmenilo celkový estetický vzhľad triedy a presvetlilo miestnosť .
Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom, ktorí sa podieľali
na rekonštrukcii. Najmä p. Pšenicovi za obloženie a pánom Vichrovi a Petrovi ml. za vymaľovanie. Vymenili sa určité časti nábytku, ktoré už nespĺňali bezpečnostné ako aj estetické kritériá.
.

Začiatok školského roka
Tento školský rok nám nastúpilo do materskej školy 14 detí, čo hodnotíme veľmi pozitívne. Začiatok školského roka
bol trochu uplakaný, nakoľko niektoré detičky sotva dovŕšili 2 roky. Bolo pre ne ťažké ráno sa odlúčiť od mamičky
a čakať na ňu, ale už v tomto období sú deti zadaptované, takže výchova a vzdelávanie môže ísť na plné obrátky.
Učiteľky MŠ
.
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Letný tábor na chate Grozau
V dňoch 18.7. až 20.7. 2014 pripravili pracovníci Obecných lesov
Babiná v spolupráci s poľovným
združením Bučina Babiná a tiež
zamestnancami
a poslancami
obecného zastupiteľstva obce trojdňový letný detský tábor pre babinské deti na chate Grozáu. Zúčastnilo sa ho 12 detí. Vedúcimi a
zároveň kuchármi boli Ing. Kolárčik a Ing. Zlevský. V piatkovom
programe mali deti voľné hry pri
chate, kde si zahrali bedminton,
futbal a tiež vyrábali ručne smerovacie tabuľky zo samorastov.
V sobotu bol pre deti naplánovaný obľúbený turistický pochod
na Kolpašský tajch s kúpaním v ľadovej vode, spojený s odborným výkladom o význame lesov, ich pestovaní a ťažbových
postupoch, o spôsoboch dosiahnutia prirodzeného zmladenia a
o poľovníctve. Program tiež zahŕňal večernú poľovnícku vychádzku s poľovníkmi na posedy, kde deti pozorovali zver.

V nedeľu hneď po raňajkách čakali
na deti loptové hry, preteky na kolobežke a turnaj na šachovnici o najlepšieho hráča dámy. Dievčatá pomáhali pri udržiavaní poriadku, umývaní riadu a pri varení (pečení palaciniek), chlapci mali na starosti znášanie a rúbanie dreva a udržiavanie
táborového ohňa a tiež hľadanie hríbov do polievky. Najväčšou odmenou pre organizátorov boli spokojné
deti, ktoré prišli s otázkou, či sa takýto tábor znova uskutoční aj na budúci rok. Organizátori musia pochváliť všetky deti. Boli šikovné a úžasné. Už teraz sa tešíme na nový letný tábor v roku
2015, na vtipné „hlášky“ detí a neopakovateľnú atmosféru
v lone prírody.

Ing. František Kolarčík

Vatra SNP
V piatok večer 29. augusta 2014, pri príležitosti 70. výročia SNP, sme pálili vatru
za futbalovým ihriskom. Pripravila ju Komisia pre osvetu, kultúru a šport
a Obecný úrad. Pani starostka zapálila vatru o 19. hodine. Zišlo sa nás okolo 50
ľudí, starších aj mladších. Pre najmenších horel malý ohník na opekanie toho, čo
si kto priniesol. Akcia trvala do neskorých nočných hodín.
Páleniu vatry predchádzalo položenie kytíc a zapálenie kahancov na hroboch padlých vojakov v katolíckom cintoríne účastníkmi pietneho spomienkového aktu.
Ivana Takacsová

Galéria ľudovej architektúry s drevenými sochami
Na konci augusta, dva týždne pre oslavy obce neutíchal
ruch a pracovné nasadenie pracovníkov obce a aktivačných
pracovníkov na úprave priestranstva v strede obce po zbúranom dome č. 45. Vyrovnával sa celý terén, rozvážala
zemina. Na základe návrhu Mgr. Antona Chaternucha
z Topolčian a za pomoci p. Šajbana z Pliešoviec boli osadené drevené sochy a lavičky s rozprávkovým motívom
z júlového sochárskeho sympózia. Na záver sme chodníky vysypali štrkom. Členovia Obecného hasičského zboru
pod vedením Štefana Melicha vybudovali prístrešok nad
studňou a osadili vstupnú bránu.

Galériu ľudovej architektúry s drevenými sochami plánujeme postupne dotvárať: dokončiť vstupnú bránu, vybudovať prístrešky nad lavičkami, zábradlie pri vstupe z Plánkovej ulice, osvetlenie priestranstva, dopĺňanie
priestoru prvkami ľudovej architektúry a tiež vhodnou zeleňou. Múry z pôvodnej stavby prekryjeme strešnou
krytinou. Za týmto účelom podávame ešte v tomto roku žiadosť o dotáciu Z programu obnovy dediny.
Jana Gregušová
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v B A B I N E J
Miestna volebná komisia v BABINEJ podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ktoré sa budú konať dňa
15. novembra 2014 vyhlasuje, že pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:
Starosta :
1./ Jana Gregušová, 46 rokov, starostka, Horná ulica č. 90/26 Babiná, SMER - SD
Poslanci :
1./ Marián Bartík, 42 rokov, živnostník, Za Uličkou 161/2 Babiná, SMER – SD
2./ Júlia Beňová, 34 rokov, administratívny pracovník, Horná ulica č. 73/14 Babiná, NEKA
3./ Drahoslava Búliková, Mgr., 39 rokov, verejný zdravotník, Dolná ulica 184/48 Babiná,
SMER - SD
4./ Ján Brachna, Ing., 53 rokov, manažér živočíšnej výroby, Horná ulica č. 74/12 Babiná, SMER-SD
5./ Ivan Cako, Ing., 54 rokov, dôchodca, Plánkova ulica č. 37 Babiná, KSS
6./ Jiří Chrvala, 56 rokov, živnostník, Plánkova ulica č. 40/16 Babiná, KSS
7./ Ján Kucbel, 21 rokov, nezamestnaný, Horná ulica č. 54/19 Babiná, NEKA
8./ Roman Melich, 38 rokov, vodič, Dolná ulica č. 10/18 Babiná, SMER - SD
9./ Ján Petro, 67 rokov, dôchodca, Dolná ulica č. 3/30 Babiná, SMER – SD
10./ Peter Suchánek, 62 dôchodca, Dolná ulica č. 106/19 Babiná, KSS

Poďakovanie za finančnú dotáciu

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV
na Slovensku so sídlom
v Babinej
touto cestou ďakuje
obci Babiná za poskytnutie finančnej dotácie
vo výške 900,- EUR
na opravu zvonov
ev. kostola v Babinej.

V nedeľu 9. novembra 2014 o 14. hodine
pozývame občanov na divadelné predstavenie
do sály kultúrneho domu pri príležitosti
„hostiny“ na Babinej .
Divadelný ochotnícky súbor z Podzámčoku
sa predstaví komédiou
„Na manželskom fronte kľud II.“
voľné pokračovanie pôvodnej divadelnej hry.

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.

