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760 – ročná Babiná
Vo Zvolenskom okrese prvá v abecede
Babiná sa pýši, hrdá v svojom mene.
Z histórie mesto, dnes dedina malá,
do tisíc obyvateľov voľakedy mala.
Do tla vyhorela, kým drevená bola,
ale z kameňa ju postavili znova.
Sedemstošesťdesiat krížikov si nesie,
ktože sa nad tými rokmi nepovznesie!
Pracovití ľudia oddávna tu žili,
v 13. storočí kostol postavili.
V 20. storočí za poldruha roka,
vyrástla stavba chrámu - druhá dominanta.
Keď vody ubudlo, studne nestačili,
z Barín si vodovod ručne dopravili.
Tajchy tu boli dva, už dávno-pradávno,
jeden pre dedinu, druhý pre zverinu.
A keď si už cieľ ten, stred dediny splnil,
z tajchu sa na parčík v akcii „Z“ zmenil.
Závidel nám kde-kto ten kus zelený,
keď potom pribudli slnečné hodiny.
Plánkovu ulicu Šofipiarg dotváral,
ktože v minulosti kopcu meno dával?
Grozau, či Štimogrunt, Bazigrunt, Zelegrunt,
to sú všetko názvy, ktoré mu dal náš ľud.
Dedina je teraz pokojnejšia, tichá,
lebo si obchvatom od áut uľavila.
Z konca Šofipiargu Babinčan sa díva,
ako sa rozrastá tá naša obec milá.
Ďakujeme anonymnému autorovi,
či autorke.
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Pozdravy Babinčanom
Túžobne očakávané, najkrajšie a neopakovateľné vianočné sviatky už máme za
sebou. Atmosféru Vianoc
žiadna iná nenahradí. Vianoce a Nový rok sú obdobím,
keď sa každý z nás snaží byť
so svojimi rodinami, priateľmi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Tieto hodnoty a mnohé ďalšie by nám
mali byť blízke nielen počas
najkrajších sviatkov v roku,
ale každý jeden deň v roku.

V novom roku 2015 želám
všetkým
občanom
veľa
zdravia, životnej iskry, lásky
a potešenia z Vašich najbližších a ľudí blízkych Vášmu
srdcu. Prajem Vám vnútornú
silu, stály zmysel pre radosť
z malých i veľkých vecí života a pokoj v duši po celý rok.

Jana Gregušová, starostka

Vinš Babinčanom
Po tak dlhom čase a tejto prestávke,
ja sa prihlasujem všetkým naším občanom.
Z hĺbky môjho srdca vrelo pozdravujem,
a želám im pevné zdravie, radosť v duši, srdca potešenie.
Nech sa im v živote všetkým dobre darí,
aby sa všetci vždy len dobre mali.
Mládencom z Babinej prajem šťastia, zdaru,
úspech u dievčeniec, ktoré radi majú.
Aj dievčence z Babinej pozdravujem zasa,
nech im na líčkach rozkvitá vždy krása.
A nech zanechajú klebety a pletky,
ktoré sú súce na vydaj, nech sa vydávajú v krátkom čase všetky.
Ale aj k starším mám slovo, pozdravom im dané ,
nech len všetko plnia, čo im bude prikázané.
Preto len pracovať, tam i tam, ba i tu,
aby sme dosiahli čím skôr blahobytu.
Aby sme si mohli skrášliť našu dedinu, aj našu republiku,
a šmelinárov a klamárov do basy ťahajme za šticu.
To Vám odkazuje a všetkých Vás zdraví
Juraj Ondruš
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Z denníka starostky
Október 2014
- prípravy Kubánsko-slovenského festivalu a výstavy záhradkárov,
- pracovné rokovanie OZ, príprava 7. zasadnutia OZ
- stavebná agenda- drobné stavby, využívanie územia
- kontrola z OÚ odboru ochrany vôd – kontrola vodných stavieb,
- príprava a podanie žiadosti o dotáciu z Programu obnovy dediny – dokončenie priestranstva
so sochami (chodníky, prekrytie múrika, verejné osvetlenie, vybudovanie pergol...)
- 7. zasadnutie OZ – 13.10., následne vyhlásenie zámerov predaja a prenájmu v zmysle uznesení, vypracovanie a uzatvorenie
kúpnej zmluvy,
- účasť na oceňovaní starostov a primátorov Slovenska – 16.10.2014 ZPOZ Banská Bystrica,
- spoločné stretnutie s jubilantami roku 2014 v sále kultúrneho domu,
- riešenie sťažností občanov,
- účasť na školení - elektronické verejné obstarávanie – Banská Bystrica,
- kontrola SOZA - hudobná produkcia použitá v obci
November 2014
- záverečné vyúčtovanie dotácie z Environmentálneho fondu –zaslanie dokladov,
- zahájenie vodoprávneho konania – zmena stavby pred dokončením – intenzifikácia ČOV,
- vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu z BBSK na Gazdovský dvor v roku 2015,
- príprava ustanovujúca zasadnutia obecného zastupiteľstva spojeného s odovzdávaním ďakovných listov,
- podanie žiadosti o kolaudáciu intenzifikovanej ČOV
December 2014
- ustanovujúce zasadnutie OZ,
- príprava dokladov ku kolaudácií intenzifikovanej ČOV,
- pracovné stretnutie poslancov OZ, príprava 2. zasadnutia OZ ( 15. 12. 2014),
- kolaudácia - SO 02 Intenzifikácia ČOV,
- uzatvorenie nájomných zmlúv v zmysle uznesenia OZ,
- aktualizácia www.stránky obce.

Výsledky komunálnych volieb
Spoločenská rubrika
Prisťahovali sa : 2 obyvatelia

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ......................................... 425
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ........................................ 210
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku....................................................... 210
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva....................................................... 205
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce ............................................................................. 178
Účasť voličov na voľbách : 49 %.

Odsťahovali sa : 2 obyvatelia
Výsledky hlasovania - pre voľby starostu obce, podľa počtu získaných
platných hlasov:
1) Jana Gregušová ( Smer – Sociálna demokracia) .................................. 178
Výsledky hlasovania – pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva
podľa počtu získaných platných hlasov:
Mgr. Drahoslava Búliková (Smer – Sociálna demokracia) .................. 137
Ing. Ján Brachna
(Smer - Sociálna demokracia) ................. 137
Júlia Beňová
(Nezávislý kandidát) ................................ 104
Ján Petro
(Smer – Sociálna demokracia) ................. 85
Ing. Ivan Cako
(Komunistická strana Slovenska) ............. 74
--------------------------------------------------------------------------------------------6) Marián Bartík
(Smer – Sociálna demokracia) ................... 73
7) Peter Suchánek
(Komunistická strana Slovenska) .............. 72
8) Roman Melich
(Smer – Sociálna demokracia ) .................. 69
9) Ján Kucbel
(Nezávislý kandidát) ................................. 63
10) Jíři Chrvala
(Komunistická strana Slovenska ) ............. 58
1)
2)
3)
4)
5)

Moje rodisko Babiná:
Lea Ďuricová

V Babinej, dňa 18.11. 2014
Za správnosť: Lietavová, zapisovateľka MVK
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
7. zasadnutie OZ - 13. 10. 2014 : schválilo:
- súhlasilo s odpredajom časti obecného pozemku – časť
z parcely EKN č. 2962/101, LV č. 1, TTP, spoločnosti HONT
stav, spol. s r.o. Krupina za účelom vybudovania výrobnej prevádzky s predajňou.
- schválilo 12. rozpočtové opatrenie v roku 2014, rozpočet obce
zostáva prebytkový,
- schválilo zámery prenájmu obecných pozemkov na poľnohospodárske účely – časti obecných parciel v intraviláne obce,
podrobné podmienky prenájmu pozemkov boli uvedené vo
zverejnenom zámere prenájmu a následne v nájomnej zmluve,
- schválilo zámer predaja obecného pozemku - CKN 350/13, LV
č. 405, TTP, 102 m2, časť z pozemku parc.CKN 3259/1, LV č.
405, ZP , cca 120 m2 za účelom riešenia vstupu
na budúci stavebný pozemok, časť z pozemku - z parc. CKN
1960/102, TTP, LV č. 596, cca 1100 m2, za účelom užívania
ako záhrada za rodinným domom.
- zníženie predajnej ceny pozemku č. 1 – parcely CKN č.
1959/28, záhrady, 892 m2,
z 20,-€/m2 na 17,-€/m2.
- schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy, predaj parcely CKN č.
1959/28, záhrady, o výmere 892 m2 budúcim stavebníkom na
výstavbu rodinného domu za cenu 17,- EUR za m2.
Ustanovujúce – 1. zasadnutie OZ pre nové volebné obdobie
2015 – 2018, ktoré sa konalo
1. 12. 2014, bolo spojené s odovzdávaním ďakovných listov
poslancom, členom komisií a ďalším občanom za ich osobnú
angažovanosť v spoločenskom živote obce a aktívny výkon zverených funkcií.
1. rokovanie OZ v novom volebnom období – 15. 12. 2014
schválilo:
- 15. rozpočtové opatrenie v roku 2014 úpravu rozpočtu
s konečným výsledkom prebytkom hospodárskeho výsledku vo
výške 62.089,- EUR,
- výšku dotácie na rok 2015 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Babiná a výšku dotácie pre centrá voľného času pre rok 2015,
- VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Babiná pre rok 2015,
- finančný rozpočet obce na rok 2015,
- dodatok č. 2/2014 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska
a domu smútku, ktorým sa upravuje výška nájmu za hrobové
miesta s účinnosťou od 1.1.2015
- uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude predaj parcely CKN č. 1959/33, zastavaná plocha o výmere 288 m2
a parcely CKN 1959/37, záhrady o výmere 1066 m2, LV č. 281
budúcim stavebníkom na výstavbu rodinného domu za zníženú
cenu 17,- EUR za m2 .
- uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve s nájomcom Štefanom Rievajom – SHR na prenájom parc. EKN 1335/1, TTP,
o výmere 21223 m2 na poľnohospodárske účely.

- uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve s nájomcom Vierou
Majcherovou - na prenájom nebytových priestorov – Dolná č.
102,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom Marekom Ďuricom,
Rybničná č. 155, Babiná na užívanie časti obecnej parcely CKN
č. 1116/4 (vodná plocha), v súčasnosti pasienok o výmere 660
m2, LV č. 596, za účelom chovu hospodárskych zvierat.
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom Jergušom Homolom, Rybničná č. 87, Babiná na užívanie časti obecnej parcely
CKN č. 1116/4 (vodná plocha), v súčasnosti pasienok o výmere
1740 m2, LV č. 596, za účelom chovu hospodárskych zvierat
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom Zuzanou Homolovou, Rybničná č. 87, Babiná na užívanie časti obecných parciel:
EKN 1959/102 , LV č. 596, TTP, 18803 m2 - za šatňami OŠK
o výmere 1000 m2, EKN 1231/1, LV č. 596, TTP, 14201 m2 pri regulačnej stanici SPP – o výmere 2700 m2, EKN 342, LV
č. 1, TTP, 5897 m2 - pri ČOV – o výmere 1000 m2, EKN
1959/103, LV 596, TTP - zostatok zo záhumienok na Hošteti
– cca 4000 m2 a za šatňami OŠK cca 3600 m2 za účelom výroby sena pre chov hospodárskych zvierat.
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom HONT-stav, spoločnosť s ručením obmedzeným, Krupina na užívanie časti
obecnej parcely EKN č. 2962/101, TTP ( 85588 m2) o výmere
1000 m2, LV č.1 za účelom získania potrebných povolení pre
začatie výstavby predajného centra.
- plán práce hlavného kontrolóra obce p. Klimenta Vladimíra na
1. polrok 2015,
- zámer vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-dobronivského na
programovacie obdobie 2014-2020 v súlade s vyhlásenou výzvou.
- ukončenie podnikateľskej činnosti obce - zrušenie živnostenských oprávnení vydaných pre obec,
- príspevok pre novonarodené dieťa s trvalým pobytom v našej
obci vo výške 50,- € od 1.1.2015,
Obecné zastupiteľstvo poverilo :
- počas volebného obdobia 2015 2018 Mgr. Búlikovú Drahoslavu
výkonom funkcie člena Rady školy
pri Materskej škole Babiná ako zástupcu zriaďovateľa,
- počas volebného obdobia 2015 –
2018 Júliu Beňovú výkonom funkcie povereného poslanca obecného
zastupiteľstva v zmysle § 12, ods.
3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
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Kubánsko – slovenský festival
V nedeľu
3. októbra
2014 u nás mal premiéru
kubánsko-slovenský festival, na ktorom sa predstavili ľudoví umelci a remeselníci z ďalekej Kuby a
zo Slovenska. Pripravil ho
zvolenský klub Spoločnosti
priateľov Kuby na Slovensku v spolupráci s kubánskym veľvyslanectvom v
Bratislave a obcou Babiná.
Festival sa niesol v duchu
motta: "Nehľadajme to, čo
nás rozdeľuje, ale objavujme, nachádzajme a zveľaďujme to, čo nás
spája“. Festival otvorila veľvyslankyňa Kubánskej republiky na Slovensku Loipa Sanchézová Lorenzová a starostka obce Jana Gregušová. Súčasťou festivalu bol i bohatý
kultúrny program, prehliadka slovenskej
a kubánskej
kultúry,
v ktorom sa predstavili folklóristi
seniori z Detvy,
detská rómska
skupina z Očovej a kubánska skupina Los Cumbaňcheros.
Zaujímavosťou pre návštevníkov
bola ukážka ručnej výroby tradičných cigár, ktorú odprezentoval
kubánsky majster tohto remesla.

Varilo sa tradičné kubánske jedlo
lomo de cerdo, ktoré pozostáva z
bravčového mäsa, ryže, fazule a šalátu. Miešal sa aj známy nápoj cuba libre - kubánsky rum s kolou.
Slovenská kuchyňa bola zastúpená
bryndzovými
haluškami
a kapustnicou.
Návštevníci festivalu si pred jeho
začiatkom mali možnosť pozrieť výstavy inštalované v ľudovom dome,
tradične „Babinskú chyžu“, výstavu obrazov p. Šajbana z Pliešoviec
a portrétovú
výtvarnú
tvorbu
z Podpoľania, ktorú pripravil Milan
Malček z Detvianskej umeleckej
kolónie.

V sobotu 20. 12.
2014 starostka obce, primátor Krupiny – Ing. R. Vazan,
predseda
Spolku
priateľov Kuby vo
Zvolene - Ľ. Rejko
a ostatní
spoluorganizátori festivalu
z okresov
Zvolen,
Detva
a Krupina
prijali
pozvanie
veľvyslankyne Kuby na Slovensku.
Na pamiatku venovala obec veľvyslankyni bábiku v babinskom
kroji z dielne Anny Jasenskej. Počas milého stretnutia
v bratislavskom klube Le Fiesta prebiehali aj prvé rokovania týkajúce sa
príprav 2. kubánsko-slovenského
festivalu, ktorý by sa mal v roku
2015 ( máj/jún) uskutočniť v Detve.
Niektoré zo sprievodných podujatí
festivalu sa bude konať aj v našej
obci.
Jana Gregušová

Stretnutie jubilantov
Na popoludnie 12.októbra 2014 pripravila Komisia
pre osvetu, kultúru a šport stretnutie pre všetkých
občanov, ktorí oslávili v priebehu roku 2014 okrúhle životné jubileum. V sále kultúrneho domu sa
ich stretlo šestnásť, vo veku od 60 do 75 rokov.
Tým starším už pravdepodobne nedovolil ich zdravotný stav, aby prijali pozvanie na toto podujatie,
veď najstaršia jubilantka oslávila krásnych 95 rokov.
Prednesom básne a privítaním všetkých prítomných jubilantov sa podujatie začalo. Pani starostka
vo svojom príhovore ocenila celoživotnú prácu
oslávencov a zaželala im veľa zdravia do ďalších
rokov. Po slávnostnom prípitku, zápise do pamätnej knihy a odovzdaní darčekov publikum roztlieskali svojím vystúpením deti z materskej školy
a Betka Lietavová, hrou skladby Pre Elišku od
Ludwiga van Beethovena. Ľudové piesne v podaní
členiek FS Kukučka za doprovodu Jožka Turana
uzavreli oficiálnu časť stretnutia.

Pieseň „Zahučali hory, zahučali lesy...“ už znela mohutne z úst
všetkých prítomných.
Stretnutie pokračovalo po malom občerstvení spoločným odfotografovaním prítomných jubilantov vo vzájomných rozhovoroch, spomienkach a pri speve piesní. Verím, že popoludnie bolo pre všetkých veľmi príjemné.
Ing. Anna Páleníková
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Mikuláš

Záhradkári vystavovali

Komisia pre osvetu
pripravila pre našich
najmenších stretnutie
s Mikulášom, ktoré sa
uskutočnilo 5. decembra v sále kultúrneho
domu. Mikuláša privítali deti z materskej
škôlky pestrým pásmom
básničiek
a pesničiek.

Nedeľa 5. október 2014 ponúkala Babinčanom široký výber aktivít na príjemne strávený voľný deň. Okrem 1. kubánskoslovenského festivalu vo dvore ľudového
domu,
majstrovského futbalového zápasu
na domácom ihrisku, či stretnutia starších
občanov v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a.v.
v Babinej
si mohli občania
a návštevníci obce pozrieť 14. ročník výstavy kvetov, ovocia a zeleniny. Výstava má
už svoju tradíciu a pestovatelia každoročne
prinesú tie najkrajšie výsledky ich celoročnej
práce v záhradách. V tomto roku sa výstava
konala od soboty 4. októbra v priestoroch
obecného športového centra a zapojilo sa
celkom 17 vystavovateľov, ktorí zhromaždili
139 rôznych vzoriek (najväčší vystavovateľ –
Ján Ratkovský – 51 vzoriek). Najväčšie zastúpenie mali jablká (51) a hrušky (13). Veľkú pozornosť si zaslúžili aj gigantické tekvice
a nové odrody zemiakov. Materská škola prispela pestrou výstavou z plodov jesene.

Nimi ďakovali Mikulášovi aj ostatné deti, ktoré obdaroval
sladkými balíčkami.
Spoločným rozsvietením vianočného stromčeka v parku sme
mikulášsku akciu ukončili a privítali začiatok vianočných
sviatkov.
Jaroslava Šišmišová

Vianočníček

Po skončení našej výstavy putovali vzorky na
okresnú výstavu do Zvolena, ktorá sa konala
9. a 10. 10. 2014 v priestoroch Mestského
úradu Zvolen. Celkom bolo vystavených 272
vzoriek, z toho 70 vzoriek z našej ZO SZZ
a tiež výstavka materskej školy. Naši pestovatelia získali popredné miesta v jednotlivých
súťažiach: o najkrajšiu hrušku – A. Lieskovská, J. Ratkovský, kolekcia jabĺk – J. Ratkovský,
R. Vichra – najväčšia tekvicu.
Čestné
uznania
získali
M.
Dlhoš
a E.Kúkoľová. ZO SZZ Babiná získala cenu
poroty.

13.12.2014 sme sa opäť stretli s deťmi na „Vianočníčku“, aby
sme si priblížili sviatky, ktoré boli vtedy ešte len pred nami.
VIANOCE patria bezosporu k najkrajším sviatkom sviatkom
v roku, a teda cieľom stretnutia s deťmi je naučiť ich chápať, čo
Vianoce znamenajú a čo im predchádza. Nie sú to len darčeky,
ale aj tradície a zvyky, ktoré zachovávame dodnes po našich
predkoch. Napr. 13. – Lucia, čoho je symbolom. Zo servítok a
vaty si deti dokonca aj postavičku Lucie vytvorili.
Pokračovalo sa tradičným zdobením perníčkov. Z tejto aktivity
majú deti vždy najväčšiu radosť. Tvorivé popoludnie sme ukončili zdobením pomaranča klinčekmi. Účasť detí bola tentokrát
skutočne veľká. Prilákala menších aj väčších. Je dôkazom, že
takáto akcia sa deťom páči, a preto by sme im aj touto cestou
chceli pripomenúť, že v roku 2015 ich čaká na „Vianočníčku“
niečo nové, sladké a tvorivé.
Tešíme sa na vás aj v roku 2015.

Najkrajšie vzorky z okresnej súťaže postúpili
na
celoslovenskú
súťaž
JAHRADA
v Trenčíne (24. – 25. 10.2014).
ZO SZZ
Babiná bola ocenená za skupiny odrôd.
Jana Gregušová

Júlia Beňová, predseda komisie pre osvetu
Jaroslava Šišmišová, členka komisie pre osvetu

Divadelná nedeľa
Divadlo hrá v živote obce vždy nezastupiteľnú úlohu.
Podporuje obecnú súdržnosť , vyjadruje ľudskosť, duchovne spája ľudí, prináša aj rozveselenie a čiastočne
aspoň pre ten moment dáva zabudnúť na zlo.
A toto všetko priniesol pre Babinčanov ako dar na hostinu divadelný ochotnícky súbor Matičiar z Podzámčoku
v podaní veselohry autora O. Dubovského „ Na manželskom fronte kľud II.“ .
V úvode
divadelného
predstavenia
prebúdzala
u prítomných divákov svojimi vrúcnymi poetickými
slovami – „lásku k svojeti“ 78- ročná Anna Babiaková,

režisérka divadelného súboru. Že slávnostné divadelné
nedeľné popoludnie bolo vydarené, potvrdili by aj prítomní diváci, ktorí výborným hereckým výkonom veľakrát tlieskali.
Prekvapením slávnostného dňa bola báseň v podaní
Anny Krnáčovej venovaná 760. výročiu prvej písomnej
zmienky o obci, vystihujúca stručnú históriu Babinej,
ktorú ste si iste prečítali na titulnej stránke. Autora hľadajte medzi Babinčanmi ....
Anna Puškárová
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Naši najmenší...
Jeseň v našej MŠ bola bohatá. Využili sme dary jesene, z ktorých
sme vyrábali rôznych panákov a zvieratká. Mohli si ich pozrieť všetci,
ktorí sa zúčastnili výstavy ovocia a zeleniny v našej obci. Deti mali
v škôlke aj Deň zdravej výživy, kde si vyrábali za pomoci učiteliek
ovocno-zeleninové šaláty, na ktorých si dobre pochutnali.

Poznávanie lesa
Keďže sme mali pomerne teplú jeseň, uskutočnili sme v rámci projektu „Malý ochranca prírody“, vychádzku do blízkeho lesa. Projekt
realizujeme v spolupráci s Poľovníckym združením Bučina. Na turistickej vychádzke nás sprevádzal poľovník Ján Petro st. . Deťom
porozprával o živote zvierat v našich lesoch, aj ako založiť oheň.
Samozrejme len v spoločnosti dospelej osoby. Vyskúšali si sedieť
v posede odkiaľ poľovníci pozorujú zver. Pán Ing. Kolarčík deťom
predstavil poľovníckeho psíka, porozprával im o tom, ako pomáha
pri lovení zveri a chvíľu nám robil spoločnosť.

Úcta k starším
V októbri sme si uctili starších občanov krátkym
programom v sále kultúrneho domu na stretnutí jubilantov a pripravili sme darčeky pre dôchodcov, ktorí
sú zároveň stravníkmi v našej školskej jedálni.

Tekvicová párty
V novembri sme pripravili v spolupráci s rodičmi veľkú tekvicovú párty, na
ktorej rodičia s deťmi vyrezávali rôznych svetlonosov. Deti boli nadšené, keď
nám v tme rozsvietili tekvicoví panáci školský dvor a ešte dlho nám ho skrášľovali. Priali sme si aj tajné želania a dúfali , že sa splnia po zapálení lampiónov šťastia, ktoré leteli vysoko k hviezdnej oblohe.

Šarkaniáda
Krásnu jeseň sme využili aj na púšťanie šarkanov na ihrisku, kde si zašportovali aj rodičia. Deti boli natešené, keď sa im šarkany dvíhali do poriadnych
výšok.

Predvianočné obdobie
Predvianočnú náladu bolo cítiť aj v našej MŠ. Obdobie adventu sme začali zapálením prvej sviečky na adventnom venčeku, naplnením sladkostí v adventnom kalendári, ktorý nám
pomáhal odrátavať dni do Vianoc. Vôňu Vianoc nám pripomenulo pečenie medovníkov, kde si deti vyskúšali miesenie,
vaľkanie a vykrajovanie z cesta a nakoniec sa tešili
z upečených medovníčkov, ktoré si zobrali domov na zdobenie. Triedu sme si skrášlili vianočnou výzdobou – stromčekom, krbom a inými vianočnými dekoráciami, na ktorých sa
podieľali aj deti.

Vianočná besiedka
Posledný týždeň pred Vianocami sme pozvali rodičov, starých
rodičov na vianočnú besiedku a pripomenuli si príbeh
o narodení Ježiška . Po krátkom programe, kde deti predstavovali anjelikov z neba, spolu s rodičmi si zaspievali pieseň
Tichá noc. Zapálené sviečky v orechových škrupinkách a ich
púšťanie na vodu ešte dlho žiarili v detských očkách. Rodičia
napiekli koláčiky a tety z kuchyne pripravili šaláty, na ktorých
si všetci pochutnali. Týmto im za to ďakujeme. Keď zazvonil
zvonček, deti vedeli, že ich čaká prekvapenie v podobe darčekov pod stromčekom. Radosť pri rozbaľovaní vôbec neskrývali. Keď sa s darčekmi pohrali, popriali sme si veselé
Vianoce. A Vám všetkým prajeme veľa šťastia a zdravia
v novom roku 2015.
Učiteľky MŠ

Štvrťročný informátor obce Babiná

Verejné poďakovanie darcom krvi
Slovenský červený kríž – územný spolok Zvolen
verejne ĎAKUJE

občanom našej obce –držiteľom bronzovej plakety prof. MUDr. Jána Janského:
1. Ing. Jánovi Petrovi
2. Jánovi Ratkovskému ml.
3. Martine Valockovej
za darovanie krvi, za ich šľachetný čin,
pretože svojou krvou pomohli prinavrátiť zdravie chorým ľudom.

Slávnostné prijatie občanov

Oznamy pre občanov

Ocenenie občanov obce
Pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Babiná sa konalo 1. decembra 2014 slávnostné prijatie
občanov obce spojené s odovzdávaním ďakovných
listov poslancom obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2010 - 2014, členom komisií pri OZ Babiná a ďalším
spoluobčanom za aktívnu činnosť v komisiách, za výkon
zverených funkcií, za osobnú a všestrannú angažovať s
kultúrno-spoločenskom živote obce, za vedenie spoločenských organizácií v obci.

Obecný úrad Babiná na základe prejaveného záujmu občanov ponúka možnosť včasného zasielania dôležitých oznamov vysielaných
v miestnom rozhlase formou e-mailovej pošty.
Potrebné je potvrdiť svoju požiadavku zaslaním Vášho e-mailu (predmet správy:
Oznamy MR) na e-mailovú adresu Ing. Lietavovej Daniely:
ekonom@babina.sk.

Plakety a ďakovné listy si prevzali:
Barteková Michaela, Beňo Slavomír, Beňová Júlia, Bradová Elena, Brachnová Ružena, Caková Jaroslava, Filušová Marta, Gregušová Lýdia, Chrvala Jiří, Ing. Brachna
Ján, Ing. Cako Ivan, Ing. Lietavová Daniela,
Ing. Melichová Anna, Ing. Páleníková Anna, Ing. Strak Bruno, Jasenská Anna, Jasenská Monika, Kožehubová Ivona, Krnáčová Anna, Lieskovská Anna, Ľuptáková Marta, Ing.
Maťašeová Iveta, Melaga Jaroslav , Meľagová Jana, Melich Štefan, Mgr. Páleníková Zuzana, Ondruš Juraj, Páleník Ján, Páleníková Daniela, Penička Miroslav, Petro
Ján, Pšenica Vladimír, Puškárová Anna, Ratkovský Ján,
Suchánek Peter, Šišmišová Jaroslava, Tóblová Ivana a
Kliment Vladimír.
Po slávnostnom akte nasledovalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva pre nové volebné
obdobie 2015 - 2018.
Starostka obce Jana Gregušová zložila predpísaný sľub.
Za poslancov tak urobila poslankyňa Júlia Beňová a poslanci: Mgr. Búliková Drahoslava, Ing. Brachna Ján, Ing.
Cako Ivan a Petro Ján svoj sľub potvrdili podpisom do
pamätnej knihy obce.

Zároveň ponúkame občanom možnosť zverejnenia jednoduchých inzerátov na predaj
a kúpu rôzneho spotrebného tovaru na úradnej tabuli obce na budove obecného úradu.
Inzeráty do vitríny vyvesia pracovníčky obecného úradu.

POZVÁNKA
Komisia pre osvetu, kultúru a šport v spolupráci
s Obecným športovým klubom Babiná
pozývajú priaznivcov stolného tenisu
na VII. ročník stolnotenisového turnaja
o pohár starostky obce
– kategória dospelých
a Memoriál Matúša Majerčíka v stolnom tenise –
kategória žiakov (do 16 rokov),
ktorý sa uskutoční
dňa 21. 2. 2015 od 9.00 hod.
v sále kultúrneho domu.
Tréningy budú možné v KD od 16. 2. 2015.
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Cirkevný zbor ECAV
Milí čitatelia!
Okamih na prelome rokov je spojený
s hodnotením toho, čo bolo a zároveň
s očakávaním toho, čo bude. Pri pohľade na uplynulý rok 2014 chcem
spomenúť pár významnejších udalostí, ktoré sme zažili v jeho poslednom trimestri v našom Cirkevnom
zbore ECAV Babiná.
Na službách Božích 5.10.2014 sme
Pánu Bohu ďakovali za úrody zeme.
V tú istú nedeľu popoludní sa konalo aj stretnutie cirkevníkov, ktorým
už vek postriebril vlasy a to pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Stretnutie začalo nešpornými službami Božími s prislúžením sviatosti
Večere
Pánovej
a pokračovalo
v príjemnej atmosfére pri neformálnych rozhovoroch a občerstvení.
Na nedeľné popoludnie 19.10. bola
už od leta naplánovaná nesúťažná
prehliadka spevokolov Hontianskeho seniorátu v chráme Božom v
Krupine. Nechýbal na nej samo-

zrejme ani náš spevokol a spolu so
spevokolom
Cirkevného
zboru
ECAV Sása sme zaspievali tri duchovné piesne.
V tretiu adventnú nedeľu poobede
sme pripravili podujatie pre deti –
predvianočnú besiedku. Niesla sa
v znamení slov „Prišiel nepoznaný“.
Na dávnom príbehu istého ruského
cára, ktorý v prestrojení za žobráka
prišiel medzi svojich poddaných a tí
ho nespoznajúc neprijali, keď klopal
na dvere ich príbytkov, mali deti
možnosť uvedomiť si, že v chudobnej
maštaľke narodeného Pána Ježiša
tiež mnohí ľudia nespoznali a neprijali ako Kráľa kráľov a svojho Spasiteľa, čo však nie je len vecou minulosti. Súčasťou besiedky bol aj spev,
modlitby, súťaže, apel na prežívanie
Vianoc ako sviatkov Ježišovho narodenia
a posedenie
pri
čaji
a chutných koláčoch.
A napokon veľmi významnou udalosťou v hospodárskej oblasti bola
generálna
oprava
zvonov

Rímskokatolícka cirkev
Vážení obyvatelia obce Babiná!
Dovoľte mi, aby som sa aj ja pridal ku všetkým gratulantom, ktorí
v tieto dni vám prajú všetko dobré do nového roku 2015. Naši starí
otcovia hovorievali: Bez Božieho požehnania márne sú naše namáhania. Prajem vám, aby tento nový rok bol pre každého jedného z vás
i pre vaše rodiny rokom naplneným Božou milosťou a Božím požehnaním. Nech vás dobrý Boh sprevádza na každom jednom vašom
kroku, vo všetkých vašich aktivitách a plánoch.
Minulý rok sa nám vo farnosti Dobrá Niva, do ktorej patrí aj obec
Babiná, podarilo zorganizovať dva vynikajúce koncerty. V júni sme
privítali kapelu Kollárovci a v novembri ľudovú hudbu Kandráčovci.
Obidve sú to vynikajúce kapely, ktoré svojou hudbou vedia zabaviť
mnohých ľudí, osobitne milovníkov ľudovej hudby. Som veľmi rád, že
sme ich mohli privítať aj v našej farnosti. Obidva benefičné koncerty
sme zorganizovali s úmyslom nájsť finančné prostriedky na dokončenie renovácie kostola sv. Matúša apoštola v Babinej. Okrem toho, že
obidve kapely zožali obrovský úspech a záujem ľudí, tak našej farnosti sa podarilo vyzbierať sumu vyše 3000 Euro. Chcel by som sa aj pri
tejto príležitosti ešte raz poďakovať všetkým, ktorý prispeli
a pomohli. Verím, že tento rok sa nám podarí vymaľovať fasádu kostola a zrenovovať šindľovú strechu na veži. A že aj takýmto spôsobom
budeme môcť zachovať túto vzácnu kultúrno-duchovnú pamiatku pre
ďalšie roky a generácie. Verím, že aj takto obnovený kostol bude priťahovať mnohých ľudí, či už domácich alebo i cezpoľných. Obidva
koncerty boli pre mňa krásnym svedectvom toho, ako sa dokážeme
spojiť pre dobrú myšlienku. Preto na záver by som chcel vysloviť myšlienku, aby sme aj v tomto novom roku hľadali viac to, čo nás spája
ako rozdeľuje, lebo takéto stretnutia nás môžu len navzájom obohatiť.
S úctou a prianím Božieho požehnania ThLic. Peter Repa

a digitalizácia ich pohonu, ktorú
sme mohli vykonať aj vďaka finančnej dotácii 900 € od obce Babiná.
Nakoľko rozhranie rokov je spojené
aj s očakávaním toho, čo príde a čo
je pre nás veľkou neznámou, prajem
Vám, milí čitatelia, aby ste prípadné
obavy s tým spojené prekonávali
vo vedomí, že Boh je v Kristu
s nami. Veď nám to jasne pripomenuli nedávne Vianoce. Dôležité ale
je, aby sme aj my boli s Ním, aby
sme počítali s Jeho pomocou každý
deň tohto nového roku 2015. Kiež by
nás k tomu motivoval prísľub, ktorý
máme v Biblii: „Ale tí, čo očakávajú
na Hospodina, dostávajú novú silu,
vznášajú sa na krídlach ako orly,
bežia,
a neslabnú,
chodia,
a neustávajú.“ /Izaiáš 40,31/
Nech Vás po všetky dni nového roku
obchádza všetko zlé, nech Vás vedie
láska, pokoj, porozumenie. To Vám
z úprimného srdca vinšujem.
Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár

Traja králi
Traja králi alebo tiež sviatok Zjavenia
Pána, je kresťanský sviatok príchodu
biblických mudrcov z východu do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Ježišovi a obetovali mu zlato, kadidlo a myrhu. V tradičnej kultúre sú trojkráľové motívy zobrazované v betlehemoch, vianočných hrách a obchôdzkach. V mnohých rímskokatolíckych lokalitách sa dodnes zachováva kňazská
koleda. Kňaz obchádza domy a žehná
príbytky, kropí ich svätenou vodou,
okiadza kadidlom, dvere označí iniciálami mien kráľov G+M+B a príslušným
letopočtom. Pôvodne sa uvádzali iniciály C+M+B (z latinského Christus mansionem benedicat – Kristus požehnávaj
tento dom).
Tento rok sa trojkráľová koleda konala
aj u nás na Babinej. Rímskokatolícky
pán farár ThLic. Peter Repa spolu
s členmi folklórnej skupiny Dobrona
obnovil tieto zvyky a s kňazskou koledou navštívil naše domácnosti. Požehnal naše príbytky a aj týmto spôsobom
umocnil slávenie sviatkov narodenia
Božieho Syna. Dúfam, že trojkráľová
koleda sa stane tradíciou a bude pokračovať v Babinej aj v ďalších rokoch.
Anna Štefková

Štvrťročný informátor obce Babiná

Finančný rozpočet obce na roky 2015 - 2017
Rekapitulácia rozpočtu :

2 015

2016

2017

Bežné príjmy

413 794

361 294

333 124

Bežné výdavky

287 344

225 472

225 922

Výsledok hospodárenia - BR

126 450

135 822

107 202

Kapitálové príjmy

50 000

0

0

Kapitálové výdavky

174 300

130 000

80 000

Výsledok hospodárenia - KR

-124 300

-130 000

-80 000

Finančné príjmy

26 747

20 500

20 550

Finančné výdavky

26 747

20 500

20 550

0

0

0

Príjmy spolu :

490 541

381 794

353 674

Výdavky spolu :

488 391

375 972

326 472

2 150

5 822

27 202

Výsledok hospodárenia - FO

Výsledok hospodárenia :

Finančný rozpočet na rok 2015 bol schválený na 2. zasadnutí OZ dňa 15.12.2014, uznesením č.23 - 2/2015
Prognózy finančného rozpočtu na roky 2016 a 2017 vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 17 – 2/2015
V roku 2015 plánujeme zrealizovať :
-

oprava budovy materskej školy
výkup pozemkov na Za uličkou z dôvodu výstavby IV. etapy kanalizácie a jej samotná realizácia
príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy obecného úradu,
rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
rekonštrukcia vežových hodín na evanjelickom kostole

Miestne dane a poplatky na rok 2015
Dane a poplatky v roku 2015 podľa platného VZN č. 2/2014 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. 2015,
vychádza sa zo stavu k 1. 1. 2015,
 obec vyrúbi daň rozhodnutím, daň je splatná do 15 dní od doručenia rozhodnutia (máj 2015)
 sadzby dane sú zverejnené na úradnej tabuli OcU
 každú zmenu je daňovník povinný ohlásiť do 30 dní čiastkovým priznaním
Daň za psa:
 platí sa za každého psa staršieho ako 6 mesiacov
 výška 4 € / 1 psa
 obec vyrúbi daň za psa spoločným rozhodnutím spolu s daňou
z nehnuteľnosti, daň je splatná do 15 dní od doručenia rozhodnutia
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu:
 fyzické osoby pre rok 2014 vo výške 12 € / osobu/ rok ( 4 štítky)
(vývoz kuka nádob, separovaný zber), Vývoz 120 l nádoby -štítok, vývoz 240 l nádoby – 2 štítky
 právnické osoby podľa platného VZN č.2/2014
 úľavy, oslobodenia podľa platného VZN č. 2/ 2014
 splatnosť poplatku do 31. januára 2015
Cintorínsky poplatok
 výber poplatku na nové obdobie od 1. 1. 2015 do 31.12.2019
 výška poplatku: 1,20 € / 1 hrobové miesto/ rok
0,60 € / detské hrobové miesto, urna / rok
 úhrada poplatku od 1. 3. 2015 do 30. 10. 2015
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Futbalisti hodnotili

Vážení spoluobčania, milí Babinčania,

dovoľte mi, aby som Vám poprial do nového roku 2015 veľa zdravia, šťastia
a osobných úspechov. Pevne verím, že
aj v jarnej časti náš futbalový klub Obecného športového klubu Babiná bude šíriť dobré meno obce v súťaži dospelých
rovnako, ako aj v súťaži žiakov. Veľmi
dobre padne obyvateľom malej obce,
keď prídu na zápas do mesta, napr.
Sliač,
Dudince, či Detva a vráti sa
s víťazstvom.
Výsledky jarnej časti: mužstvo dospelých
v I. triede skončilo na 11.mieste so ziskom 15 bodov /5 víťazstiev a 8 prehier/.
Som presvedčený, že sme mohli získať
viac bodov, nebyť rozhodcov a delegáta
stretnutia v Dudinciach, ktorí nám neoprávnene pozastavili činnosť dvom našim najlepším hráčom - Borgoňovi
a Kucharkovi.
Mládežnícke družstvo žiakov skončilo na
8. mieste so ziskom 10 bodov /3 výhry,
1 remíza, 6 prehier/. Môžeme byť spokojní aj s účinkovaním našich chlapcov
J. Randisa a Ľ. Šišmiša v družstve dorastu Dobrej Nivy.

Sme malá obec, ale napriek tomu dokážeme podporovať športové aktivity občanov a reprezentovať ju medzi množstvom oveľa väčších obcí. Je preto zarážajúce a tiež smutné, že sa nájdu aj
takí občania Babinej, ktorí si to akoby
neuvedomovali, ba dokonca by snáď boli radi, keby sme sa ako obec aj futbalom
úplne vytratili z povedomia nášho regiónu. Verím však, že drvivú väčšinu našich
občanov teší každá športová aktivita
a budú ju verejne nielen morálne, ale aj
svojou účasťou na športových zápoleniach podporovať.

daňového priznanie za rok 2014 – 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. 2015 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.

Aj posledný deň v roku 2014 sa priaznivci futbalu stretli na zasneženom futbalom ihrisku a odohrali tradičný silvestrovský futbalový zápas za krásneho slnečného mrazivého počasia.

Potrebné údaje:
Obecný športový klub Babiná,
Horná č. 97, 962 61 Babiná,
občianske združenie, IČO: 00592366

V roku 2015 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 2014.

Za podporu športových aktivít v obci
formou poukázania 2% zo zaplatenej
dane z príjmov všetkým občanom vopred ďakujem a novom roku 2015 prajem všetkým športových priaznivcom veľa pekných športových zážitkov.

Podnikatelia, živnostníci a fyzické osoby,
právnické osoby, ktoré podávajú daňové
priznanie, môžu tak urobiť pri podaní

Peter Suchánek, predseda OŠK

Nové podnikateľské aktivity v obci
Vážení občania, milí spoluobčania!
V nedávnej dobe a to v závere minulého roka ste isto postrehli, že boli otvorené dve nové prevádzky hostinec a potraviny, ktoré sú registrované pod názvom BABINKA, s.r.o. v Plánkovej ulici č. 41/15.
Predovšetkým prevádzka potravín je naším darčekom pod vianočný stromček pre Vás, spoluobčanov, ktorí vyhľadávate niečo nové, operatívnejšie, schopné okamžite prispôsobiť požiadavkám občana. My sme tu preto, aby sme pomáhali, napĺňali požiadavky občanov a plnili
ich želania. Z tohto dôvodu sú naše potraviny zásobované denne čerstvým tovarom, je možné si objednať tovar donáškou domov, sú realizované hromadné objednávky na obľúbené knedle od pána Mališa zo stanice SAD Zvolen a iný tovar.
Novinkou pre občana i okoloidúcich je otváracia doba:
Pondelok – piatok ............ od 6.00 do 18.00 hod.
Sobota .............................. od 6.00 do 12.00 hod.
Nedeľa ............................. od 7.30 do 12.00 hod.
Ako kolektív sme prístupný kritike, ktorú môžete vyjadriť písomne cestou schránky dôvery, ktorú nájdete v priestoroch predajne. Taktiež
radi sprostredkujeme obľúbené babinské recepty na výveske v predajni, aby sme navzájom chytali inšpiráciu pod heslom: A čo zajtra ? ....
Ďalej je potrebné povedať, že sme vytvorili 3 nové pracovné miesta, ktoré sa nám podarilo obsadiť občanmi z Babinej, a tak sa budete na
pracovisku stretávať s Katkou Kolibíkovou, Ivetou Šormovou a Lýdiou Gregušovou.
Zároveň mi dovoľte, aby som v mene zamestnancov a konateľa spoločnosti Vám všetkým zaželal úspešný nový rok, veľa zdravia, šťastia
a vzájomnej tolerancie.
Jiři Chrvala, konateľ spoločnosti

Tiráž
Redakčná rada:

Jana Gregušová
členovia komisie pre osvetu,kultúru a šport
Mgr. Zuzana Páleníková

Grafická úprava: Ivona Kožehubová
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