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BABINÁ

malý vlastivednoturistický sprievodca
vydaný pri
príležitosti
760. výročia prvej
písomnej zmienky
a povýšenia na mesto

Prírodné pomery
Babiná je dedina na juhu Zvolenského okresu
pri ceste do Krupiny, kam to majú Babinčania
bližšie (8 km) ako do okresného sídla (17
km). Celková rozloha chotára je 2 217 ha,
z toho takmer polovicu tvoria lesy (1 014 ha),
721 ha zaberajú lúky a pasienky, vyše 376 ha
orná pôda, zastavaných je 55 ha.
Centrálna časť dediny zaberá južný kút
Pliešovskej kotliny, spadá však už do údolia
Krupinice. Od ostatnej časti kotliny, ktorej os
tvorí Neresnica, je oddelený zväčša lúkami
a poľami pokrytým chrbtom s výškou 501 m.
Centrum dediny sa nachádza vo výške 415
m n. m. a preteká ním Babinský potok, ktorý
sa pod dedinou, pod dnes už nefunkčnou
železničnou stanicou, vlieva do Krupinice.
Západná časť chotára Babinej sa zdvíha do
Štiavnických vrchov, do ich východnej časti
Skalka, kde zalesnený vrch Fiľakovo dosahuje
747,4 m.

Pliešovská kotlina
Pliešovská kotlina je krajinný podcelok
v Slov. stredohorí. Tiahne sa od Závozskej
vrchoviny (časť Krupinskej planiny)
severozápadným smerom priestranným
údolím Neresnice, lemovaná z východu
Javorím (Lomskou vrchovinou) a zo západu
Štiavnickými vrchmi (Skalkou). V miestach,
kde dravá Neresnica kaňonovitým prielomom
odrezáva od Lomnianskej vrchoviny masív
Pustého hradu, stúpa reliéf kotliny na
Ostrolúcku planinu a siaha až do údolia Hrona
pri Budči, kde sa dotýka Kremnických vrchov.
Dĺžka kotliny je 20 km, šírka 2 - 5 km,
rozloha 107 km2. Vznikla poklesom podľa
zlomov a erózno-denudačnými procesmi.
Denudačné sily pri Pliešovciach a Sáse
úplne odstránili andezitové vulkanoklastiká,
ktoré sú základom stavby kotliny, a odkryli
staršie, druhohorné kremence a dolomity. Pri
brehoch Neresnice a jej prítokov sú neogénne
vulkanity prikryté mladšími, štvrtohornými
náplavami a miestami i vrstvami spraše.
Reliéf má pahorkatý ráz s relatívnymi
výškovými rozdielmi 50 - 100 m.

Hory okolo Babinej sú budované
predovšetkým amfibolicko-biotitickými
andezitmi a ich tufmi

Neresnica
Neresnica pramení na západnom okraji
Javoria neďaleko Pliešoviec v pomerne nízkej
nadmorskej výške okolo 600 m. Na začiatku
svojho toku sa vari na jeden kilometer
približuje k toku Krupinice, oddelená od
nej nízkym chrbtom Skalica. Podľa názoru
hydrogeológov Neresnica je dravšou ako
jej suseda a nevylučujú, že ju niekedy
v geologickej budúcnosti oberie o pramenný
tok. Celková dĺžka Neresnice je 26,5 km,
plocha jej povodia dosahuje 139 km2 pri 40percentnej lesnatosti. Pôvodne, pred miliónmi
rokov, Praneresnica tiekla celou dĺžkou
kotliny a ústila priamo do Hrona. Po vyplnení
okolia Ostrej Lúky mladými čadičovými
vyvrelinami a vyzdvihnutím tejto časti kotliny
si Neresnica prehrýzla cestu cez výbežky
Javoria a začala odovzdávať svoje vody
Slatine. Ústie sa nachádza vo výške 288 m n.
m.. Vyše 300-metrové prevýšenie na pomerne
krátkom toku dáva Neresnici spomínanú
dravosť, energiu.

Krupinica
Pramene Krupinice, ktorá odvodňuje južnú
časť Pliešovskej kotliny vrátane babinského
chotára, sa nachádzajú takisto v Javorí na
hornom konci Zaježovej. Jej tok smeruje
juhozápadným až južným smerom, oddeľuje

Štiavnické vrchy od Krupinskej planiny,
ktorú na dolnom toku prerezáva a pri Šahách
sa vlieva do Ipľa. Celková dĺžka Krupinice
je 65,4 km, plocha povodia 550 km2 pri 30percentnej lesnatosti.
Jedným z prvých prítokov Krupinice je
Babinský potok, ktorý pramení v lesoch
Štimogruntu vo výške okolo 530 m n. m. a po
5,8 km vo výške 367 m n. m. odovzdáva svoje
vody Krupinici. Pravostranným prítokom
Babinského potoka je Suchý potok (6,1 km),
ktorý priteká dolinou od osady Horný Vrch
a pramení pod Ľauchňou vo výške okolo 650
m n. m.

Štiavnické vrchy
Západná časť chotára Babinej stúpa
do Štiavnických vrchov, ktoré sú tu
tvorené horskou skupinou Skalka. Jej
rovnomenný najvyšší bod (882 m) sa dvíha
severovýchodne od Banského Studenca.
Budujú ju prevažne amfibolicko-biotitické
andezity a ich pyroklastiká v tufovom
vývoji. Hoci Babiná vznikala v čase, keď
sa tu usadzovali nemeckí baníci, v tejto
časti Štiavnických vrchov nenatrafili na
žily vzácnych minerálov. Zväčša zalesnený,
hladko modelovaný reliéf tvoria široké ploché
chrbty pooddeľované dolinami horských
potokov. Výškové rozdiely medzi dnami dolín
a chrbtami dosahujú 181 - 310 metrov.
Babiná a jej chotár patrí do mierne teplej
oblasti s priemernou ročnou teplotou okolo
7 °C.

Vľavo čermeľ hájny (Melampyrum nemorum) - ozdoba lesov v lete, vpravo konvalinka
voňavá (Convallaria majalis), ktorá kvitne a rozvoniava najmä v máji

Dubiny, bučiny i zdravé lúky
Pôvodne pokrývali celé územie husté lesy,
zväčša dubové, v chladnejších, vyšších,
alebo k severu obrátených polohách bukovodubové alebo bukové lesy, ktoré boli len
pri toku Krupinice a jej prítokov prerušené
úzkymi pruhmi pobrežných jelšovovŕbových porastov a neveľkých nivných lúk
a močiarov. Pričinením človeka plocha lesov
ustúpila a v okolí obce sa šíria človekom
obhospodarované lúky a polia.
Z chotára Babinej sa spomína aj výskyt
niektorých vzácnejších reprezentantov
flóry, ako je javor tatársky (Acer tataricum),
valdštajnka kuklíková (Waldsteinia geoides),

Dolu plody javora tatárskeho (Acer
tataricum), vpravo kvety jagavky
konáristej (Anthericum ramosum)

vika panónska (Vicia pannonica), jagavka
konáristá (Anthericum ramosum), iskerník
ilýrsky (Ranunculus illyricus), jastrabník
dvojzárezový (Hieracium bifidum),
konvalinka voňavá (Convallaria majalis),
vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia),
pavstavač hlavatý (Traunsteineria globosa)
a ďalšie, ktoré svedčia o stretávaní južných,
panónskych, s chladnomilnejšími, horskými
druhmi. Príkladom je NPR Holý vrch, ktorá
bola uzákonená v roku 1988 na ploche 16,8
ha. Nachádza sa pri rovnomennej horskej
osade, patriacej už zväčša do krupinského
chotára, v pramennej oblasti Suchého potoka.
Napriek extenzívnemu obhospodarovaniu sa
tu uchovali viaceré zaujímavé i vzácne druhy
rastlín.

Žltohlav najvyšší (Trollius altissimus)

Žltohlav najvyšší
Krásou i vzácnosťou vyniká žltohlav najvyšší
(Trollius altissimus), ktorý má na Holom
vrchu svoju najjužnejšiu slovenskú lokalitu.
Ide o trvácu rastlinu z čeľade iskerníkovitých
(Ranunculaceae) vysokú 20 - 100 cm,
s hrubým krátkym podzemkom a s početnými
nitkovými koreňmi. Stonka je priama, holá,
jednoduchá, nerozkonárená alebo málo
rozkonárená, listy sú dlaňovito zložené
s 3 - 5 kosoštvorcovými segmentmi, ktoré
sú hlboko perovito delené a so zúbkovaným
okrajom, sú holé, pošvovité, na vrchnej
strane tmavozelené, na spodnej svetlejšie,
prízemné listy majú krátke stopky, na byli sú
striedavé, väčšinou sediace. Guľovité kvety
sú zväčša jednotlivé, vrcholové, majú 3 - 5
cm v priemere, sú žiarivo bledožlté, občas
so zelenkavým nádychom, 5 - 10 kališných
lístkov je okrúhlych, celistvookrajových,
naklonených k sebe, takže tvoria guľu,

lupienky sú zmenené na nektáriá, sú
úzke, na vrchole lyžicovito rozšírené,
svetložlté, zhruba rovnako dlhé ako početné
tyčinky. Kvitne v máji až júni. Plodom sú
mnohosemenné, asi 1 cm dlhé mechúriky,
ktoré sú na vrchole zaoblené alebo zúžené
do zobáčika, výrazne priečne žilkované,
vajcovité semená sú dlhé asi 1,5 mm, čierne
a lesklé. Typickým stanovišťom žltohlavov
sú vlhké lúky, prameniská, nivy, svetlé lesy.
Rastlina obsahuje jedovatý protoanemonin,
preto je nebezpečná pre pasúci sa dobytok.
Sušením sa jedová látka stráca. Na jeho šťavu
môže opuchmi reagovať aj ľudská koža.
Žltohlav najvyšší je u nás chránenou rastlinou.
Niekedy sa uvádza aj ako Trollius europaeus,
ktorý je však príbuzným druhom so severoa západoeurópskym rozšírením. Žltohlavy
sa pestujú v záhradách ako ozdobné kvetiny.
V tom prípade však ide väčšinou o kultivary
(Trifollius x cultorum), najmä o krížence
dvoch ázijských druhov Trollius chinensis
a Trollius asiaticus.

Chotár Babinej je zdravým životným
priestorom pre diviačiu i jeleniu zver

Domov poľovnej zveri
V Babinej a v jej okolí sa stretneme s bežnými
živočíchmi typickými pre stredohorské lesnaté
a lúčnato-lesnaté prostredie. Vychádzajúc zo
štatistík miestneho poľovníckeho združenia
Babiná, ktoré funguje v úzkej spolupráci
s Obecnými lesmi, spol. s r. o., je tento kraj
pomerne bohatý na jeleniu (Cervus elaphus,
ročný odstrel okolo 50 kusov), danieliu
(Dama dama, 35), mufloniu (Ovis musimon,
10), srnčiu (Capreolus capreolus, 10)
a diviačiu zver (Sus scrofa, 20), zo šeliem sa
tu v ostatných rokoch udomácnil aj medveď
(Ursus arctos).
Z ďalších zákonom chránených druhov
živočíchov tu nachádza tiché miesta na
hniezdenie naša najväčšia sova výr skalný
(Bubo bubo), občas natrafíme na jaštericu
Jašterica zelená (Lacerta viridis)

zelenú (Lacerta viridis), slepúcha lámavého
(Anguis fragilis) alebo na niektorú z našich
užoviek, bežná je salamandra škvrnitá
(Salamandra salamandra). Traduje sa aj
výskyt vzácneho motýľa jasoňa červenookého
(Parnassius apollo).

Kukučka jarabá
Intravilán a chotár Babinej je bohatý na rôzne
druhy vtáctva, ktorého niektoré druhy sa
v dávnejšej minulosti chytali na lep alebo
do sietí a boli súčasťou obživy. Vzhľadom
na povesť, ktorá sa k Babinej viaže, a ktorá
viedla k prezývke Kukučkári, sa pristavme
aspoň pri kukučke, ktorá patrí k bežným
druhom našej avifauny.

Kukučka obyčajná - alebo podľa novej
zoologickej terminológie - jarabá (Cuculus
canorus), veľká asi ako holub, je naším
jediným reprezentantom z asi 150 druhov
radu kukučiek (Cuculi). Areál našej kukučky
zaberá celú Európu, Afriku a severnú Áziu.
Ako novší názov napovedá, jej spodná časť

tela je jarabá - biela s tmavosivými pásikmi.
Inak v jej zafarbení prevláda popolavá farba,
samičky sú viac do hneda až hrdzava.
Obývajú hory rôzneho druhu, poľné hôrky,
stromoradia, sady, parky, vyžadujú blízkosť
lúk a pasienkov, a to od nížiny až do 1 500 m
n. m.
Všeobecne známy je ich hniezdny
parazitizmus, teda že samičky znášajú vajíčka
do hniezd iných vtákov, najmä drobných
spevavcov. Ornitológovia zistili kukučie
vajcia alebo mláďatá v hniezdach asi 160
vtáčích druhov. Vajíčko vložia do hniezda
náhodne, alebo tak, že partner odvedie
hniezdiaci pár a samička rýchlo znesie vajíčko
a odnesie jedno z pôvodných. Niektorí
ornitológovia píšu, že kukučka vajce zanesie
do cudzieho hniezda v zobáku alebo v hrvoli.
V mláďatách, ktoré sa liahnu pomerne
rýchlo, už po 11 - 13 dňoch, je zakorenený
inštinkt, ktorý ich vedie po vyliahnutí vytlačiť
z hniezda vajcia alebo nevlastných súrodencov
a tak sústrediť pozornosť „rodičov” na
seba. „Po 11 - 13 dňoch sedenia sa kukúča
vykľuje vo veľmi úbohom stave, takže pri
letmom pohľade naň by sme sa nazdali, že
v hniezde sedí ropucha,” píše o tomto jave
nemecký ornitológ Oskar Heinroth. „Po
10 hodinách sa v slepom kukúčaťu prebudí
pud povyhadzovať všetko, čo je v hniezde,
či vajcia, či mláďatká. Zboku a zozadu sa

podtisne pod nevlastných súrodencov alebo
pod nevysedené vajcia, vezme ich po jednom
na široký, trochu preliačený chrbát medzi
dve dohora vystreté krídielka, ktoré sú na
rozdiel od krídiel iných vtáčeniec rovnakého
veku veľmi silné a pohyblivé, a tisne sa so
svojou ťarchou zadkom dopredu na stenu
hniezdnej priehlbne, pričom sa opiera čelom
a celou prednou časťou hlavy. To malé slepé
kukúča zdvihne cudzie vajce alebo mláďa po
vonkajší okraj hniezda a zhodí ho na zem.
V poslednej chvíľočke musí byť veľmi opatrné,
aby nevypadlo aj ono, a teperí sa silou mocou
nazad na dno hniezda, aby zopakovalo, ak
treba, svoj výkon.”
Toto pudové chovanie u vyliahnutého
kukúčaťa pominie asi po štyroch dňoch.
V hniezde zostane osamotené kukúča a jeho
„rodičia” sa nestačia čudovať, čo za obor a
hladoš sa im vyliahol. Výchova v hniezde trvá
asi tri týždne, no aj potom, keď už je mláďa
schopné lietať, je ešte asi ďalšie tri týždne
odkázané na kŕmenie. „Z toho jasne vysvitá,
že výchova vtáčích mláďat je iba pudová,”
dočítame sa v známom diele nemeckého
zoológa Alfreda E. Brehma Život zvierat.
Kukučky sa živia rôznym hmyzom, pričom
je všeobecne známe, že medzi ich obľúbenú
potravu patria chlpaté húsenice, ktoré nie sú
po chuti iným operencom.

Kukučka obyčajná (Cuculus canorus)

Z histórie
Podľa dávnejších nálezov črepín
a bronzových artefaktov z lokality Pod
múrom bol chotár Babinej osídlený už pred
2 700 rokmi. Bezpochyby tu bola osada už
skôr, ako je známe prvá písomná zmienka,
ktorá pochádza z roku 1254. Niektoré indície
naznačujú, že prvá osada bola vyššie, na kopci
smerom na Dobrú Nivu, na mieste nazývanom
Svätá Anna.

Babiná bola v roku 1254
povýšená na kráľovské mesto
Prvá zmienka nie je len tak hocijaká:
ide o listinu kráľa Belu IV., ktorý osade
Babusceky udelil mestské privilégiá. Bolo
to v čase, keď sa krajina spamätávala
z lúpežného nájazdu Tatárov a aby sa úplne
nevyľudnila, kráľ pozval hostí z nemeckých
krajín, ktorí sa nádejali, že aj v Babinej
natrafia na rudné žuly, na aké je bohatá
centrálna časť Štiavnického pohoria. Tieto ich
nádeje sa nenaplnili, z chotára obce je známa
len jedna stopa po baníčení, stará štôlňa
v údolí Polomu. Babiná bola a zostala obcou,
ktorej obyvatelia nachádzali zdroj obživy
predovšetkým v poľnohospodárstve.
„Belo z Božej milosti kráľ Uhorska,
Dalmácie, Chorvátska, Rámy, Srbska, Haliče,
Listina uhorského kráľa Belu IV. z 30.
augusta roku 1254

Vladimírska a Kumánska, všetkým, ktorí
do tejto listiny nazrú, posielam Spasiteľov
pozdrav,” píše sa vo výsadnej listine kráľa
Belu IV. z 30. augusta 1254. „Kráľovskému
veličenstvu patrí, aby vypočulo prosby
svojich poddaných, aby sa ich počet verných
čím viac rozmnožil a kráľovská moc sa viac
rozšírila. Toto je to, čo chceme oznámiť,
na všeobecnú známosť uviesť, že pred nás
predstúpili hostia z Dobrej Nivy a Babinej,
ktorí nás ponížene prosili, aby sme im
práva, ktoré dosiaľ mali, potvrdili výsadnou
listinou. My, ich spravodlivým prosbám
naklonení, chceme, aby sa ich počet čím viac
rozmnožil, povoľujeme, aby si kňaza vôľou
meštianstva zvolili. Tomuto kňazovi budú
povinní dávať všetky desiatky a on - kňaz
- bude povinný ostrihomskému arcibiskupovi
odvádzať od každých 50 sedení jednu marku.
Taktiež richtára si môžu podľa vôle všetkých
mešťanov voliť. Tento ich bude súdiť vo
všetkých ich pravotách. Ak by vznikla taká
situácia, ktorú by richtár nemohol rozriešiť,
sú povinní dostaviť sa pred náš súd a nie
pred županov vo Zvolene a jeho úradníkov.
Nariaďujeme, ak by medzi nimi povstali
národnostné nedorozumenia, medzi Uhrami
a Nemcami, tieto majú rovnakú váhu. Taktiež
sú oslobodení od platenia mýta až po Dunaj,
a to na ceste ta a späť. Povoľujeme, aby,
ako iní naši slobodní hostia, boli celkom
oslobodení od práce a služieb na hrade
Zvolen a neboli k týmto prácam nútení.
Podobne ľudia akéhokoľvek slobodného
stavu, ktorí sa rozhodnú usadiť sa v týchto
mestečkách a zaplatia poplatok pánovi
zeme, budú požívať tie isté slobody ako
ľudia, ktorí tam bývajú predtým. Ale každý
môže z mestečiek odísť vtedy, kedy sa mu
zapáči. Nariaďujeme, aby ich nikto nesmel
nútiť ubytovať ľudí, len podľa ich dobrej
vôle. V čase vojnového nebezpečenstva
môžu v jednom rade ubytovať vojsko spolu
s hosťami z Krupiny. Chceme, aby bývali na
území ohraničenom medzami a hranicami.
Vo svojom chotári môžu slobodne rúbať
drevo a zbierať kameň. Aby naše privilégium
nadobudlo trvalú hodnotu a nemohlo

Pečať Babinej z roku 1483
sa nikdy narušiť, na večnú pamiatku
potvrdzujeme prítomnú listinu dvojitou
pečaťou.
Dané v roku Pána 1254 v tretích kalendoch
septembrových a v devätnástom roku nášho
panovania.”
Tieto mestské výsady potvrdili Babinčanom aj
nasledovníci Belu IV.

V tieni polmesiaca a vojen
V roku 1424 sa mestečko dostalo do majetku
Dobronivského hradného feudálneho panstva,
ktoré bolo súčasťou vdovského zaopatrenia
uhorských kráľovien. Z roku 1483 pochádza
prvá pečiatka s erbom Babinej. V jej strede
je sv. Juraj na koni, zabíjajúci draka. Bolo to
pre mestečko ťažké storočie, keďže krajina sa
zmietala v nástupníckych vojnách, náklady
na Jiskrove žoldnierske vojská, i na vojakov
jeho soka Jána Hunyadiho stúpali, a ak ich
poddaní nezásobili potravinami a všetkým
potrebným, prišli a zobrali si sami.
V roku 1519 Ľudovít II. potvrdil privilégiá
Babinej. Mesto mal v moci Štefan Werbőczy,
ktorý na jednej strane ochraňoval svojich
Babinčanov pred útokmi iných feudálov, ale
na strane druhej sa zo svojho majetku snažil
vyťažiť čo najviac.
Prišiel rok 1526 a tragická bitka pri Moháči,

po ktorej sa turecké impérium rýchlo
rozšírilo hore Dunajom až k Ipľu. Vtedy si
aj Babinčania vybudovali okolo kostola múr,
za ktorým hľadali záchranu pred lúpežnými
nájazdmi Osmanov. Aby si svojho suseda
udobrili, boli ochotní platiť mu dane, či skôr
akési „výpalné”, no ani to nestačilo, lebo
koncom roka 1596 počas veľkej lúpežnej
výpravy Turci napadli i Babinú. V 17. stor. sa
ťažkosti znásobili stavovskými povstaniami,
ale i spormi so susedmi a s novými pánmi
Dobronivského hradu Esterháziovcami. Zo
16. septembra 1614 sa zachovala aj zmienka
o zemetrasení, ktoré vystrašilo Babinčanov.

V roku 1887 dedina vyhorela
Babiná, situovaná na dôležitej ceste, získala
právo usporadúvať jarmoky, varilo sa tu pivo,
aj sa pálil lieh, o existencii remeselníckych
cechov sa babinská kronika nezmieňuje.
Ale život tu ani v 18. stor. nebol ľahký, čo
naznačuje správa slúžneho z roku 1769,
ktorá hovorí o úteku 10 ľudí. V tom čase
žilo v Babinej v 89 domoch 118 rodín a 583
obyvateľov.

V 19. stor. už neboli obnovené mestské
privilégiá Babinej a obec sa vyvíjala ako
dedina podobná ďalším v jej okolí. Bola
súčasťou dobronivského panstva, ktoré
začiatkom 19. stor. prevzal štát a tak Babiná
ekonomicky patrila pod Cisársko-kráľovské
banskokomorské panstvo Zvolen a Dobrá
Niva a cezeň pod hlavného komorského
grófa v Banskej Štiavnici. 9. júla 1887 sa
dedinou prehnali plamene veľkého požiaru,
ktorému v podstate odolali len kamenné
múry kostola. Odvtedy sa v dedine stavali
domy z kameňa a drevo sa využívalo len na
stavbu hospodárskych častí.

20. storočie
Vojna prináša obete na životoch nielen
priamo na frontoch, ale aj v zázemí. Nie
inak tomu bolo aj počas Prvej svetovej vojny
v Babinej, kde nastala veľká bieda. Keďže

dobytok sa stal súčasťou rekvirácií, obyvatelia
začali vo väčšom chovať kozy. 6. októbra
1918 došlo k rabovaniu v konzume a krčme,
ktoré zastavili maďarskí žandári, pričom
zastrelili Štefana Prajdáka, ktorý sa len pred
niekoľkými hodinami vrátil z vojenského
špitála.
V rokoch 1922 - 24 postavili železničnú trať
zo Zvolena do Krupiny. Prevádzka na nej sa
začala 15. januára 1925. V medzivojnovom
období postavili v Babinej vodovod,
mliekareň, v roku 1933 sa spomína aj
turistická nocľaháreň. Plány o výstavbe cesty,
ktorá by spojila Babinú cez Kolpachy (Banský
Studenec) s Banskou Štiavnicou zapadli
prachom zabudnutia.
Z 26 mužov, ktorí narukovali z Babinej do
slovenskej armády počas Druhej svetovej
vojny, sa domov nevrátil jeden - Štefan
Jakubík, ktorý padol pri Lipovci. Po vyhlásení
SNP 29. augusta 1944 sa vytvorila v dedine
dobre vyzbrojená milícia, niektorí chlapi
odišli dobrovoľne k partizánom, ďalší
narukovali v rámci všeobecnej mobilizácie.
Prvý útok na Babinú, ktorú bránili vojaci
i partizáni z brigády Za slobodu Slovanov,
podnikli Nemci 11. októbra, stratili pri
ňom štyroch mužov, preto nasadili ťažkú
techniku, pred ktorou po troch dňoch museli
povstalecké jednotky ustúpiť. Obyvatelia si
vážia obete tohto boja za národnú slobodu,
ktoré sú pochované na miestnom cintoríne
v hroboch, ktoré boli opravené v roku 2009.
Nemci zaistili v Babinej 21 mužov, ktorí
sa zúčastnili povstania, a odvliekli ich do
Upravený hrob padlým v SNP

koncentračných táborov. Ďalších mužov
odviezli začiatkom marca 1945 pred ústupom
ku Zvolenu. Front prešiel dedinou 5. a 6.
marca. V boji o vyvýšeninu Pod múr, kde si
Nemci vybudovali opevnenie, padlo sedem
sovietskych a trinásť rumunských vojakov.

Povojnový rozvoj
V prvých povojnových voľbách 26. mája
1946 zvíťazila v Babinej Demokratická strana
s 284 hlasmi pred komunistami, ktorým
dalo dôveru 150 voličov. Babiná sa pomerne
rýchlo spamätala zo škôd, ktoré spôsobili
vojnové udalosti, ba rýchlo sa rozbehla aj
nová výstavba. Z viacerých nových stavieb
spomeňme aspoň kultúrny dom, ktorý
slávnostne otvorili 2. novembra 1958. Pravda,
aj Babinú ako roľnícku dedinu najviac kvárili
neúmerne vysoké kontingenty. V roku 1950
vzniklo na cirkevnej pôde Jednotné roľnícke
družstvo, ku ktorému sa postupne pridávali
dobrovoľne či pod nátlakom ďalší roľníci.
V roku 1970 sa spojilo s JRD Nový život
v Dobrej Nive.

Z najnovších čias
Babiná je členom Mikroregiónu Pliešovská
kotlina, ako i Verejno-súkromného partnerstva
Hontiansko-Dobronivského, ktoré vzniklo
v roku 2008 a kladie si za cieľ zlepšiť
podmienky života obyvateľov a zatraktívniť
región pre cestovný ruch.
V posledných rokoch došlo k viditeľnému
oživeniu, skrášleniu dediny. V roku 2004,
pri príležitosti osláv 750. výročia prvej

zmienky, bol obnovený Ľudový dom ako
najvýznamnejšia pamiatka pôvodného
staviteľstva. V roku 2010 v rámci projektu
Obnova verejného priestranstva v obci
Babiná revitovalizovali zeleň v parku,
vybudovali chodníky, osadili nové
osvetlenie, lavičky, exteriérové fitness
náradia a slnečné hodiny. V roku 2012
podujatím „Maľujme rozprávkovú krajinu”
sprístupnili nové detské ihrisko, pričom sa

do maliarskej výzdoby zapojili malí i veľkí
Babinčania.

Obyvatelia Babinej, ktorých je v súčasnosti
vyše 500, sa aktívne zapájajú nielen
do budovania a skrášľovania svojej
dediny, ale aj do kultúrno-spoločenských
podujatí, najčastejšie folklórneho ladenia.
K tradičným podujatiam patrí fašiangový
sprievod s pochovávaním basy, jarné
vynášanie Moreny a folklórne slávnosti Na
gazdovskom dvore v septembri. Aktívna je
miestna folklórna skupina Kukučka. Aj na
celoslovenských prehliadkach si získali dobré
meno babinskí záhradkári. Úspešne pracujú
miestni poľovníci, a to v úzkej súčinnosti
s Obecnými lesmi. V ich 2 200-hektárovom
revíri žijú všetky druhy našej vysokej zveri,
o ktorú sa vzorne starajú. K dispozícii
majú chatku Grozau s kapacitou 8 postelí,
ktorá dobre poslúži aj pri organizovaní
rôznych, najmä turistických a rekreačných
akcií. S porozumením občanov sa stretlo
aj podujatie Vyčistime si chotár, ktoré dá
jarnej dedine sympatickejšiu tvár. V roku
2005 sa uskutočnil prvý ročník turistického
pochodu Za prvou kukučkou, ktorý sa zaradil
medzi najobľúbenejšie podujatia tohto
druhu vo Zvolenskom okrese. Zo športu je
najpopulárnejší futbal. Obecný tím hrá v I.
triede.
Posledné komunálne voľby v novembri
2010 rozhodli, že na čele obce nahradila
dlhoročného richtára Jána Kucbela starostka
Jana Gregušová, ktorej pri spravovaní obce
pomáha päťčlenné obecné zastupiteľstvo.

Mikszáth, Zachar, Linhart
V dlhej histórii Babinej nájdeme niekoľko
osobností, ktoré sa výraznejšie zapísali
do života v obci. Maďarský spisovateľ
Kálmán Mikszáth, rodák zo Sklabinej pri
Veľkom Krtíši (16. januára 1847), zrejme
cez Babinú často prechádzal ako študent
banskoštiavnického lýcea. Aj preto sa táto
dedina stala jedným z hlavných centier
deja jeho najznámejšieho románu Dáždnik
svätého Petra, ktorého slávu podčiarkol
film s exteriérovými zábermi v jednej zo
susedných dedín Babinej - v Žibritove.
V Babinej si kúpil chalupu herec a režisér,
rodák zo Svátého Antona (12. januára 1918),
Karol L. Zachar, ktorý je známy ako herec
z klasických slovenských filmov, ako i ako
režisér, s ktorého menom sa spája najmä
predstavenie Na skle maľované. Zomrel
v Bratislave 17. decembra 2003.
Keďže sa v tejto našej minipublikácii
venujeme najmä turistike, nemôžeme obísť
ešte jedno meno: Kamil Linhart. Narodil
sa v Babinej 29. novembra 1910, od roku
1950 bol riaditeľom pobočky Štátnej banky
československej v Banskej Bystrici, kde
sa zapojil do turistickej a horolezeckej
činnosti a kde dlhé roky viedol turistov
v Stredoslovenskom kraji. Je autorom
turistických sprievodcov po Nízkych Tatrách
a Slovenskom Rudohorí, ako aj podkladov
pre turistické mapy. Zomrel 23. októbra 1994
v Banskej Bystrici. Jeho meno nesie turistický
chodník spájajúci Banskú Bystricu s Králikmi.

Z národopisu
Pôvodnú zástavbu Babinej tvorili domy
povedľa dôležitej komunikácie spájajúcej
starobylé mestá Krupina a Zvolen. Po
veľkom požiari v roku 1887 sa začali
stavať trojpriestorové murované domy
s hospodárskymi objektmi vedľa obytnej časti
alebo za ňou. Do dvora sa vchádza drevenou
dvojkrídlovou bránou, ktorá je zvýraznená
rezbou. Nad oblúkom je monogram majiteľa
s rokom výstavby. Brána je železnými pántmi
zavesená na kamenných stĺpoch. Niektoré
domy majú aj bráničku pre chodcov.

Pôvodné babinské bývanie
Cez bránu tak možno nahliadnuť do dvora,
ohraničenom obytnou a hospodárskou časťou,
vzadu s humnom a sýpkou. Rozširovaním
rodiny sa stalo, že dva domy mali jeden
spoločný dvor.
Kamenné múry domov obhadzovali
rozriedenou hlinou s primiešanými plevami
a obielili ich vápennou vodou. Priečelie
domov bývavalo vymaľované niekedy na
modro alebo na hnedo. Podlahu tvorila

udupaná hlina, ktorú minimálne raz do roka
obnovovali rozriedeným dobytčím trusom
a posypali plevou. Povalu držali okresané
hrady, na ktorých bol vyrezaný monogram
majiteľa domu, rok výstavby a obyčajne aj
biblický citát.
V rohu izby stála murovaná, kachličkami
vykladaná pec. Pri nej bola lavica, obyčajne
vyrezávaná, na ktorej sa nielen sedávalo,
ale aj spávalo. Na vykurovanie v peci sa
používalo obyčajne hrčavé drevo. Izba
mala tri obloky, dva do ulice, jeden do
dvora. Obloky boli obložené kamennými
šambránami z rastlinným alebo iným
ornamentom. V rohu medzi oknom do dvora
a do ulice stával stôl prikrytý vyšívaným
obrusom. Na stole nikdy nemal chýbať chlieb
zakrytý vyšívaným alebo tkaným obrúskom
a pri ňom nôž. V druhom kúte bývala skrinka,
v nej Biblia, kalendár, Tranoscius a prípadne
iná náboženská literatúra. Taniere a krčahy
boli poukladané na policiach. Na čelnom
mieste izby boli náboženské obrazy alebo
kríž.
V oblokoch nechýbali kvety, najčastejšie
rozmaríny a muškáty. Postele boli pri
stenách. Cez deň boli na nich naukladané
periny a vankúše s vyšívanými obliečkami.

Za dverami bývala truhlica, ktorá okrem
drevorezieb bola vyzdobená aj maľbami
kvetov. V truhlici bol uložený odev, na vrchu
boli poukladané poháre a hrnčeky.
V prednej izbe bolo rušnejšie len cez
sviatočné dni, pri nejakej hostine alebo
vzácnej návšteve. Centrom života býval
pitvor. V ňom bývavalo pôvodne otvorené
ohnisko, ktoré v medzivojnovom období
postupne nahradzovali šporákmi. V bežnom
dni sa obyvatelia zdržiavali aj v zadnej
izbe, ktorá - podobne ako komora - bola pri
početnejších rodinách využívaná aj na spanie.
Za ňou bola komora a maštaľ.
Domy v Babinej majú strechu s dreveným
štítom, v ktorého doskách je vypílený kalich
alebo kríž. Pôvodnou krytinou bola slama
a šindeľ, po katastrofálnych požiaroch sa
rozšírila škridla alebo eternit. Pod strechou, na
povale, sa ukladalo ovocie a iné potraviny.
V zadnej časti dvora bolo prejazdné humno
vymurované z kameňa alebo tehál. S obytnou

časťou bolo obyčajne spojené spoločnou
strechou. Sýpky boli umiestnené v susedstve
humna alebo na druhej strane dvora oproti
pitvoru.
V truhliciach Babinčanov sa našťastie ešte
zachovali kroje - pôvodný odev obyvateľov
dediny i spred viac ako storočia.

Mužský odev
Mužský odev sa skladal z košele s všitým
golierom a v prednej časti s vyšívaným
rastlinným ornamentom. Podobne ako golier,
aj rukávy boli všité s lemom ozdobeným
rastlinným ornamentom. V lete nosili široké
gate so strapcami na konci, neskôr súkenné
nohavice. Najmä pri práci mali vpredu
prepásanú zásteru. Ďalšou súčasťou mužského
odevu bola kabanica z čierneho súkna
s mosadznou prackou. Na nohách nosili čižmy
a po Prvej svetovej vojne sa dostali do módy
baganče.

Ženský odev
Ženský odev tvorilo oplecko s krátkymi
rukávmi s vyšívaným koncovým lemom. Na
oplecko sa obliekal bohato vyšívaný živôtik.
Sukňa bola z bielej alebo čiernej látky,
prípadne z plátna. Na ňu sa prišívali rôzne
ozdoby, niekedy ju aj vyšívali. Najčastejšou
ozdobou boli červené, modré, zelené, ale
i čierne kvety, lem tvorili čipky. Staršie ženy
sa odievali do čiernych šiat.

Roľníci, pastieri, drevorubači
Obyvatelia Babinej sa venovali najmä
poľnohospodárskym prácam. Na poliach sa
pestovala raž, jačmeň, ovos, pšenica, zemiaky
a konope. Ako krmivo pre dobytok siali
predovšetkým ďatelinu. Chovali hovädzí
dobytok, kone, ošípané a hydinu. Pasenie
dobytka i svíň bolo obyčajne spoločné pod
dohľadom obecných pastierov.

Tradičná babinská svadba
Aj v Babinej sa dodržiavali všetky tradičné
výročné sviatky a spoločenské obrady od
krstín až po odprevadenie zosnulého na
poslednej ceste.
Zvlášť okázalé boli babinské svadby. Ich
predzvesťou boli pytačky, kde sa dohodol

termín, ktorý sa dedinčania dozvedeli
ohláškami v kostole. V pondelok pred
dňom sobáša obchádzal jeden z družbov
- pytač - príbuzných a známych a volal ich
na svadobnú hostinu. V sobotu išla rodina
mladoženícha na vozoch do domu nevesty,
z ktorého previezli jej výbavu - nábytok, šaty,
periny, vankúše. V deň sobáša išiel sprievod
mladého zaťa po nevestu. Mladuchu vypýtal
starejší a išlo sa do kostola v sprievode,
na ktorého čele bol starejší s družbom,
mladucha s druhým družbom, mladý zať
s družičkami, hostia a na konci muzikanti,
obyčajne cigánska kapela. Z kostola
vychádzal ako prvý mladomanželský pár. Išli
sa do nevestinho domu, v ktorého dverách
sa mladí potreli medom a mladucha hodila
za seba mrváň a podľa toho, kto ho chytil,
sa veštilo, či prvým potomkom bude dievča
alebo chlapec. Svadobná hostina v dome
nevesty sa začínala modlitbou. Po prípitku
nasledovala polievka, mäso pripravené na
dva - tri spôsoby a koláče. Večer sa nevesta
odobrala od svojich rodičov a všetci svadobní
hostia prešli do domu mladého zaťa, kde
starejší odovzdal mladuchu nastávajúcim
svokrovcom. Vo vedľajšej miestnosti zložil
družba z hlavy mladuchy veniec a dal ho
ženám, ktoré jej pristrihli vlasy a začepčili ju.
Nasledoval tanec s nevestou a pokračovala
svadobná hostina. Na jej úvod matka nevesty
priniesla na stôl veľký koláč, radostník, ktorý
rozdelila, a mladucha
obdarovala príbuzných.
Robievala sa aj zbierka
na dobročinné účely
alebo na kostol. Zábava
pokračovala až do bieleho
dňa.
K dávnym ľudovým
tradíciám, ktoré dnešní
Babinčania zdedili po
prarodičoch, sa často
vracajú pri najrôznejších
príležitostiach.

Turistika
Prehliadka obce
Babiná sa nachádza na južnej hranici Zvolenského
okresu 17 km od okresného sídla a 8 km od
starobylého mesta Krupina. Hlavná cesta I/66 vedie
východným okrajom dediny.

Zo zariadenia Babinskej chyže

Babiná a jej okolie sa nachádzajú na turistických
mapách VKÚ Harmanec č. 138 Štiavnické vrchy
a číslo 145 Javorie, Ostrôžky.
Centrum obce, ktoré dostalo v ostatných rokoch
novú tvár, tvorí rozšírené priestranstvo na hlavnej
ulici, ktorou je pôvodná cesta prechádzajúca
z údolia Neresnice od Dobrej Nivy do údolia
Krupinice. Na jednej strane je budova kultúrneho
domu z roku 1958, v ktorom sú aj kancelárie
Obecného úradu, na strane druhej dominuje Ľudový
dom, vynovený pred desiatimi rokmi, v roku 2004,
pri príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej
zmienky o obci a zároveň o jej povýšení na mesto.

Ľudový dom
Vynovený Ľudový dom, zapísaný v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu pod číslom 1798/0,
je typickou ukážkou pôvodnej ľudovej architektúry
Babinej. Postavili ho v roku 1820, ako dosviedča
nápis - vročenie - na stropnom tráme v prednej izbe.
Bolo to teda ešte v čase, keď väčšina babinských
domov bola postavená z dreva, čo sa zmenilo po
katastrofálnom požiari v roku 1887. Za obytnou
časťou domu sú hospodárske objekty - humno,
sýpka a maštale. Dom je prízemný, nepodpivničený,
jeho pôdorys má tvar U. Do dvora sa vchádza cez
drevenú bránu, jej murivo je vyzdobené lezénovým
rámom a ukončené sedlovou strieškou s keramickou
krytinou. Vedľa je bránička pre peších.
Pri oslavách 750. výročia boli zariadené aj
vnútorné priestory domu, ktorý sa tak stal
muzeálnou expozíciou - Babinskou chyžou.
Miestnosti sú dôstojným priestorom pre poriadania
rôznych výstav. Priestranný dvor býva dejiskom
kultúrnych podujatí najmä folklórneho charakteru.
Ich príkladlom sú septembrové slávnosti Na
gazdovskom dvore. Do organizovania sa zapájajú

všetky spoločenské organizácie pracujúce
v Babinej.
V príkladne vynovenom centre Babinej sú
povšimnutia hodné aj ďalšie domy typické pre
dedinskú zástavbu z prvej polovice minulého
storočia. Ich dvory zakončujú humná, aké
v takomto rozsahu a komplexe môžeme nájsť len
v máloktorých obciach, preto je celý intravilán
Babinej vnímaný ako pamiatková zóna s prísnejšími
pravidlami prestavby, pri ktorej sa dbá na dodržanie
pôvodného vzhľadu. Toto opatrenie je určite
užitočné pre zachovanie pôvodného koloritu
starobylej dediny.

Románsky kostol sv. Matúša
Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou
Babinej je rímsko-katolícky kostol sv. Matúša,
ktorý postavili už v polovici 13. stor. v románskom
slohu. Jednoloďová stavba má predstavanú vežu
a vo východnej časti apsidu. V rokoch 1530 - 1673
sa v kostole konali evanjelické bohoslužby. V tom
čase dostal chrám aj obvodový obranný múr, za

Rímsko-katolícky kostol sv. Matúša

Evanjelický kostol

ktorý sa utiekali obyvatelia Babinej v prípade
tureckého nájazdu. V 18. stor. prešiel kostol
rozsiahlou prestavbou. V r. 1754 nahradili pôvodný
plochý strop klenbou, ktorú podopierajú polopiliere
v múroch lode. O 16 rokov neskôr zakončili apsidu
oválnym presbytériom, ku ktorému sa pripája malá
sakristia. Pred južný vstup pristavali predsieň, ktorá
tu bola až do roku 1928. Interiér dostal v 18. stor.
barokové vybavenie - oltáre i kazateľnicu. Celková
renovácia kostola sa uskutočnila v rokoch 1928
- 29. Počas nej zamurovali južný vchod. V rokoch
1972 - 73 vymenili krov a pri obnove natrafili na
renesančné maľby.

Prehliadku kostola si možno dohodnúť na farskom
úrade v Dobrej Nive, tel. 045-538 23 78.

Románskeho pôvodu je kostolná veža, dotvárajúca
charakteristický obraz Babinej. Sú na nej združené
okná na poschodí. Románske sú aj obvodové múry
a víťazný oblúk. V podvežovej časti sa zachovala
rebrová klenba, ktorá je príkladom prelínania
románskeho a gotického stavebného štýlu. Jedno
rebro klenby má ešte masívny románsky tvar
štvorcového pôdorysu, druhé je gotické, s oblým,
hruškovitým prierezom. Rovnaký vzhľad majú aj
konzoly týchto rebier. Na prvom poschodí veže sa
nachádza malý románsky portál, ktorý pôvodne
viedol na emporu. Kamenná krstiteľnica z 13.
stor. je dnes uložená v Stredoslovenskom múzeu
v Banskej Bystrici a jej kópia je súčasťou expozícií
Archeologického múzea v Bratislave. Zdobia ju
geometrické i figurálne ornamenty. Vo veži sa
nachádza gotický zvon z roku 1358.

Evanjelický kostol, av. v., v Babinej postavili
pred 75 rokmi, teda v roku 1939, podľa dobových
staviteľských zásad.
V ostatných rokoch sledujeme v Babinej a okolí
vzmáhanie aktivít, ktoré môžu viesť aj k oživeniu
cestovného a turistického ruchu. Ide o rozvoj fariem
zameraných na tradičné a ekologické potraviny
a na chov koní pre jazdecké a rekreačné účely.
Tradične obľúbené sú folklórne podujatia, ako je
Na gazdovskom dvore v septembri v priestoroch
babinského Ľudového domu.

Z podujatia Na gazdovskom dvore

Túry do okolia
1. Do Štiavnických vrchov sever (Za prvou kukučkou)
Babiná (415 m) - sedlo Veterná (865 m)
1 1⁄2 h - Banský Studenec (585 m) 2 3⁄4 h
- sedlo Caniar (702 m) 4 h - Tri kamene
(834 m) 4 1⁄2 h - Dobrá Niva (355 m) 6 3⁄4 h.
Opačným smerom 6 3⁄4 h.
Stredne náročná túra po trase jarného
pochodu Za prvou kukučkou. Viacero
prírodných zaujímavostí (rezervácie Holý
vrch a Gajdošovo), v lete možnosť kúpania
v Studenskom jazere. Z Babinej do Banského
Studenca červená turistická značka - súčasť
Rudnej magistrály, ďalej do sedla Caniar
zelená značka a záverečná časť v súčasnosti
bez turistických značiek (v nedávnej minulosti
žltá značka), ale bez orientačných problémov.
V prípade, že bude priechod cez Tri kamene
z nejakých príčin uzatvorený, môžeme túru
zakončiť podľa značených trás v Dubovom,
Kozelníku alebo v Banskej Belej.
Z obce vyjdeme poľnou cestou hore
údolím Babinského potoka a pred
družstevnými maštaľami vľavo hore lúkami
Sušiny do lesa. V ňom lesnou cestou na
okraj veľkých lúk, ktoré obklopujú laznícku
osadu Holý vrch. Domy vedľa chodníka,
dnes už opustené, resp. využívané len
rekreačne, patria k Babinej, ďalšie roztrúsené
po stráňach, sú už súčasťou katastra mesta
Krupina. Podstatná časť oddávna využívaných
lúk vľavo od chodníka je Národnou
prírodnou rezerváciou Holý vrch, ktorú
vyhlásili v roku 1988 na výmere 16,8 ha. Ide
o prírodovedecky cennú a botanicky unikátnu
lokalitu, zamokrenú lúku, na ktorej sa do
súčasnosti zachovalo viacero zaujímavých
rastlinných druhov. Medzi nimi vyniká
žltohlav najvyšší (Trollius altissimus), o
ktorom sme priniesli obšírnejšiu informáciu
v popise prírodných pomerov. Okrajom lesa

a lúk, popri kríži a najvyššie situovaných
usadlostí prídeme západným smerom do
sedla Veterná s poslednými pohľadmi na lazy
Holého vrchu.
Za sedlom vojdeme do lesa, ním sa dostaneme
na zamokrené lúky. Aj tie sa stali predmetom
záujmu ochrany prírody, v roku 2002 ich
prehlásili za NPR Gajdošovo s rozlohou 18,3
ha. V pramennej oblasti Bystrého potoka
sa chránia vlhké až mezofilné rastlinné
spoločenstvá, lúky a pasienky, ktoré sú už
niekoľko desaťročí nevyužívané. Poľnou,
neskôr asfaltovou cestou smerujeme do
Banského Studenca, zľava sa pripája modrá
značka, prichádzajúca od Žibritova, a zelená
zo Svätého Antona.
Banský Studenec vznikol v 13. stor. Prvá
zmienka o ňom pochádza z roku 1266, v roku
1424 sa spomína ako mestečko Gultbach,

Žltohlav najvyšší je ozdobou Národnej
prírodnej rezervácie Holý vrch

neskôr ako Goldbach, z čoho sa vyvinulo
pomenovanie Kolpachy používané do roku
1948. Dnes má dedina okolo 435 obyvateľov,
čo je len tretina v porovnaní s časmi baníckej
prosperity. Dominantou je barokový kostol
z rokov 1743 - 45. S baníctvom súvisí aj
výstavba dvoch jazier - tajchov. Väčšie
(9,1 ha) postavili v rokoch 1736 - 47, menšie
(0,65 ha) o 16 rokov neskôr. V roku 2007 ich
vyčistili. Dnes sú vody a brehy využívané na
rekeráciu. Na svoje si tu prídu aj rybári. Jazerá
sú ako historicko-technická pamiatka zapísané
spolu s Banskou Štiavnicou do zoznamu
najvýznamnejších pamiatok sveta UNESCO.

značke na žel. stanicu B. Belá, 2 1⁄2 h.)
Žltá značka v minulosti viedla zo sedla
Caniar do osady Halča a k Halčianskemu
jazeru na okraji Banskej Belej (bez väčších
orientačných problémov za 1 1⁄4 h). Pri našej
túre opustíme značku a lesnou cestou sa
dostaneme severovýchodným smerom na Tri
kamene (834 m), ktorých vrchol je rozhlodaný
starým, v súčasnosti nevyužívaným
andezitovým lomom. Staršie údaje hovoria, že
tu bola jedna z dôležitých pozorovacích veží
- vartoviek - spájajúcich Sitno so zvolenským
Pustým hradom. Výhľad na najvyšší vrch
Štiavnických vrchov tento názor podopiera.

Zídeme do centra Banského Studenca,
alebo sa ešte skôr dáme po zelenej
značke vpravo severným smerom po
západnom brehu väčšieho zo Studenských
jazier. Od jeho severného cípu hore poľnou
cestou do sedla medzi Skalkou (vpravo, 882
m, najvyšší, zalesnený bod rovnomenného
východného horského podcelku Štiavnických
vrchov) a Anderlochom (810 m). Zväčša
lesom, v ktorom je upravený prameň vody,
prídeme na horskú lúku Caniar. Dnes ňou
prechádza len zelená značka. V nedávnej
minulosti to bolo rázcestie turistických
chodníkov.

Z Troch kameňov ideme dolu po asfaltke
lesom do údolia Bystrého potoka. Po vyjdení
z lesa vľavo objekty hydinárskej farmy, pri
lazníckych domoch, odbočuje vľavo asfaltová
cestička k Dobronivskej akumulačnej
nádrži, ktorú už objavili nielen rybári, ale
aj cenné druhy vodného vtáctva, a to najmä
počas jarnej a jesennej migrácie. Pri ceste
si nemôžeme nevšimnúť staré košaté duby
letné (Quercus robur), ktoré ako význačné
krajinné prvky sú od roku 1987 pod zákonnou
ochranou. Najmohutnejšie z nich majú výšku
25 a 27 metrov a obvod ich kmeňov dosahuje
v prsnej výške 443 a 530 cm. Odhaduje sa, že
vyklíčili niekedy začiatkom 18. storočia.

(Zelená značka pokračuje lesmi severným
smerom cez sedlo Volárka do dediny Dubové,
2 h. Zo sedla Volárska sa dá zísť po modrej
značke do Kozelníka, 3 h, alebo po žltej

Studenské (Kolpašské) jazerá

Asfaltová cesta nás dovedie do centra Dobrej
Nivy. Ide o podobne starobylú dedinu ako
Babiná, s ktorou spolu dostala v roku 1254

Banská Štiavnica z Troch kameňov

2. Do Štiavnických vrchov - juh
Babiná (415 m) - sedlo Veterná (665 m)
1 1⁄2 h - Banský Studenec (585 m) 2 3⁄4 h Diely / Čelo (776 m) 3 1⁄2 h - Buzalkov vrch
(711 m) 4 1⁄4 h - Žibritov (490 m)
4 3⁄4 h - Štangarígel (482 m) 5 3⁄4 h - Líška
(370 m) 7 h - Krupina (279 m) 8 h.
Opačným smerom 8 h.
V centre Dobrej Nivy
od kráľa Belu IV. mestské práva. Začiatkom
15. stor. sa však stala súčasťou feudálneho
panstva hradu Dobrá Niva, ktorý sa nachádza
severne od obce nad Podzámčokom. Na
starobylosť Dobrej Nivy upozorňuje kostol
s románskymi prvkami z pol. 13. stor. Okolo
roku 1732 ho prestavali na trojloďový chrám
v barokovom slohu, z tých čias pochádza
aj väčšina jeho interiérového vybavenia.
Hlavný oltár je mladší, rokokový. Pri
kostole je aj rímsko-katolícka fara z konca
18. stor. Evanjelický kostol bol postavený
ako tolerančný v rokoch 1784 - 85, neskôr
upravovaný a obnovený po požiari v roku
1957. Dobrá Niva, Dedina roka 2009, patrí
k významným centrám slovenského folklóru.
Nájdeme v nej aj viacero ukážok pôvodného
staviteľstva: dom na Mlynskej ulici so
sýpkou a mlynom je zapísaný do zoznamu
chránených kultúrnych pamiatok.
Žibritov

Chodecky náročnejšia, ale turisticky príťažlivá
trasa, vedúca juhovýchodnými končinami
Štiavnických vrchov. Ponúka občasné
výhľady, ale aj prírodné pozoruhodnosti (Holý
vrch, Gajdošovo, Štangarígel) a historické
a národopisné pamiatky (Žibritov). V lete
možnosť oddychu s kúpaním v Studenskom
jazere.
Po Banský Studenec je trasa zhodná
s trasou č. 1. Už pred dedinou sa
môžeme dať vľavo po modrej značke,
ktorá vedie otvorenou krajinou na vrch
Diely (na starších mapách označený ako
Čelo). Ďalej zväčša dubovými a bukovými
lesmi s občasnými čistinami a lúčinami
západnými úbočiami Jabloňového vrchu na
Buzalkov vrch, z ktorého zbehneme lesmi
i pasienkami miestami strmšie dolu do
idylickej horskej dediny Žibritov.
Prvá zmienka o Žibritove je z roku 1266.
Od roku 1342 patril hradu Litava (Čabraď),
neskôr hradu Sitno. Napriek tomu, že bol
ukrytý hlboko v horách, potrafili aj sem
turecké hordy, preto si obyvatelia v roku
1586 vybudovali v centre dediny pevnôstku,
z ktorej sa zachovala nárožná bašta (Baštička).
Žibritovčania sa živili skromným roľníctvom,
pastierstvom a prácou v lesoch. Známe je,
čo zvýrazňuje obecný erb, že Žibritovčania
sa venovali aj pestovaniu viniča. Ide zrejme
o najvyššie situovanú lokalitu, v ktorej
sa u nás vinič pestuje. Staré, až 80-ročné
korene viniča nájdeme najmä na Viničnom
vrchu (Vajnperku) v nadmorskej výške 460
- 485 m. V priestrannom centre dediny sa
zachovali staré kamenné domy, príklady

Zo slovensko-maďarského filmu Dáždnik
svätého Petra

Krupinské bralce - Štangarígel
ako 41-ročný. Písal humoristicko-satirické
poviedky pre dospelých i pre deti (Bodliaky,
resp. Ježkovci, Kukučka, Vrabčiak Tuľko,
Furko, Murko a iné rozprávky a ďalšie).
Básnikom a aktívnym publicistom bol Karol
Jaroslav Zorkócy, ktorý bol žibritovským
farárom od roku 1855 až do svojho úmrtia
9. februára 1883. Písal pre dospelých i pre
deti, jeho najznámejšie básničky, ponášky
na ľudové piesne, sa objavili v zborníku
Rečňovanky pre slovenské školy.

tradičného ľudového staviteľstva. Koncom
50. rokov ich objavili filmári, ktorí tu v roku
1958 natočili exteriérové časti úspešného
slovensko-maďarského filmu Dáždnik svätého
Petra, a to podľa rovnomenného románu
Kálmána Mikszátha, ktorý jeho časť zasadil
do prostredia Babinej. Neskôr sa filmári do
Žibritova vrátili, a to pri nakrúcaní filmov
Stopy na Sitne (1968) a Cesta ženy (1974).
Kostol v Žibritove pochádza z roku 1838.
Na fare sa narodil spisovateľ Kazimír
Bezek (31. augusta 1908, zomrel v Prahe
14. decembra 1952, k jeho najznámejším
dielam patrí cyklická báseň Valpurgina noc,
v ktorej reagoval na vojnové udalosti, zbierka
básní Bol Váh čiernobiely a veršovaná
komédia Kliatba). Žibritovským rodákom
je aj spisovateľ Martin Hranko (4. marca
1899), ktorý bol stredoškolským učiteľom
vo Zvolene, kde zomrel 12. apríla 1940, teda

Zo Žibritova zídeme do údolia potoka
Bebrava a z neho hore do lesov,
v ktorých nás značkovaný turistický
- a od roku 2011 aj náučný chodník
- privedie k skalným útvarom. Pôvodne
boli známe pod nemeckým pomenovaním
Štangarígel, dnes sa im zvykne hovoriť
Krupinské bralce. Tento nový názov im dal
známy kultúrny dejateľ a bádateľ Andrej
Kmeť, ktorý sem často chodil počas svojho
farárskeho pôsobenia v neďalekom Krnišove
Nápis alebo len hračka prírody?

a vystúpime k prvým domom mesta Krupina
a jej uličkami do centra, na Malý rínok, kde je
autobusová stanica.

Krupinská Vartovka
a Prenčove. Dnes je to prírodná pamiatka
na ploche 0,69 ha. Ide o cenný geologický
a geomorfologický útvar, čelo lávového prúdu
spred miliónov rokov, rozčlenené na asi dve
desiatky menších i väčších (do 6 m) zväčša
päťbokých hranolov z pyroxenického andezitu
s hrúbkou okolo jedného metra. Areál skál
a sutiny je porastený dubohrabovým porastom
s vtrúsenými lipami, v bylinnom podraste
dominujú machy a v lete pakost smradľavý
(Geranium robertianum). Na jednom zo
stĺpov sú ryhy, ktoré geológovia považujú
za prirodzený jav, ale už Andrej Kmeť ich
pokladal za výtvor ľudskej ruky.
Sledujúc značky pokračujeme po lesnej ceste
cez vrch Havran (586 m) k rovnomennej
samote, ktorá je súčasťou rozsiahlych
krupinských lazov. Odtiaľto do Krupiny
kráčame po asfaltovej ceste, ktorá prechádza
lazmi ponad vodnú nádrž Bebrava, ktorej
pôvodný účel bol slúžiť ako zásobáreň vody
pre miestnych poľnohospodárov, v súčasnosti,
po vyčistení a spevnení hrádze, je obľúbeným
cieľom rybárov. Pod hrádzou prejdeme
mostíkom ponad vody riečky Bebrava

Krupina, ktorá má dnes okolo 8 000
obyvateľov, patrí medzi naše najstarobylejšie
mestá, na ktorého podrobnejšiu prehliadku
si treba rezervovať dlhší čas. Prvá zmienka
o Krupine pochádza už z roku 1135, ako
banícka osada sa spomína v roku 1238
a zrejme ešte pred nájazdom Tatárov
dostala mestské privilégia. V čase tureckého
nebezpečenstva vyrástli okolo mesta silné
hradby, ktorých časť, tzv. Hajdúsky múr,
sa zachovala. Asi z tých čias pochádzajú aj
tajomné katakomby pod mestom
a určite Vartovka nad mestom, 12 m vysoká
strážna veža, ktorú postavili v roku 1566
a ku ktorej môžeme za necelú hodinu
vystúpiť podľa modrých turistických značiek.
Krupina je rodiskom viacerých významných
osobností. Medzi nimi dominujú básnik
Andrej Braxatoris Sládkovič (30. 3. 1820)
a spisovateľka Elena Maróthy - Šoltésová
(6. 1. 1855). Sládkovičovo meno nesie aj
múzeum, ktorého expozície nás zoznámia
nielen s históriou mesta, ale celého Hontu.
Centru mesta dominuje trojloďový rímskokatolícky kostol zo začiatku 13. stor., ktorý
viackrát obnovili a upravili. Evanjelický
kostol vyrástol v rokoch 1784 - 85 ako
tolerančný, dnešná jeho podoba pochádza
z 1. polovice 19. stor. Centrálne námestie
s budovou Mestského úradu zdobí súsošie
svätej Trojice z roku 1752.
Prírodná rezervácia Mäsiarsky bok

3. Údolím Krupinice do Krupiny
Babiná (415 m) - Mäsiarsky bok (345 m)
1 1⁄2 h - Tepličky (320 m) 2 1⁄2 h - Krupina
(279 m) 3 h. Opačným smerom 3 h.
Nenáročná prechádzka po zeleno značenom
chodníku údolím rieky Krupinica. Na
trase prírodná rezervácia Mäsiarsky bok
a kúpalisko Tepličky neďaleko Krupiny.
Z centra Babinej dolu obcou k budove
bývalej železničnej stanice. Pod ňou
prejdeme na ľavý breh Krupinice a jej údolím
lesom do národnej prírodnej rezervácie
Mäsiarsky bok. Vyhlásili ju v roku 1980
na ploche 128 ha. Ide o andezitové bralá
vynárajúce sa z dubových lesov. Niektoré
porasty, najmä na exponovaných skalnatých
alebo sutinových stanovištiach, si uchovávajú
svoj prirodzený vzhľad a zloženie, alebo sa
mu približujú. Sú tichým domovom našej
najväčšej sovy výra skalného (Bubo bubo).
Lesom popod Kňazovu horu zídeme
k železničnej trati, od nej vľavo hore na lazy
a otvoreným terénom k rekreačnému stredisku
a ku kúpalisku Tepličky. Od brány kúpeľného
areálu po asfaltovej ceste do ulíc Krupiny a do
centra mesta na autobusovú stanicu na Malom
rínku.

4. Cez Sásu do Javoria
Babiná (415 m) - Sása (411 m) 1 h - Sáska
dolina (520 m) 2 h - Zaježová (590 m) 3 h Vrch Sekier (844 m) 4 h - Kráľová (682 m)
4 1⁄2 h - Dobrá Niva (355 m) 7 h. Opačným
smerom 7 h.
Nenáročná vychádzka príjemným lazníckym
krajom. Po Zaježovú červená turistická
značka (súčasť Rudnej magistrály), ďalej na
Kráľovú značky žlté, zostup do Dobrej Nivy
bez značiek, i bez orientačných problémov.
Z centra Babinej východným smerom
cez chrbát, ktorý oddeľuje povodie

Krupinice a Neresnice. Na druhej strane
hrebeňa zídeme do dediny Sása. Značka vedie
okolo kostola, ktorého veža (okná a portál)
nám napovedá, že o stavbu s románskymi
základmi z polovice 13. stor. Aj tento kostol
sa stal v 16. a 17. stor. malou pevnosťou,
v ktorej sa ukrývali miestni obyvatelia pred
tureckými útočníkmi. V centre dediny,
o ktorej prvá zmienka pochádza z roku 1332,
sa nachádza aj evanjelický kostol postavený
v neoklasicistickom slohu v polovici 19. stor.
Z dediny vychádzame po asfaltovej cestičke,
ktorá smeruje do Sáskej doliny. Na návrší
vľavo sa nachádza Bezekov laz, dnes známy
ako Falkenhof, ktorý patrí medzi najstaršie
agroturistické zariadenia v tomto regióne.
Krátko po vstupe do zalesnenej časti doliny
môžeme lesnou cestou vystúpiť asi za pol
hodinu vľavo hore bez značiek na vrchol
Štetka (771 m), ktorý poskytuje pekné
výhľady do údolia Neresnice a na Štiavnické
vrchy.
Asfaltová cesta nás vyvedie na hrebeň, ktorý
tvorí predel medzi hornými tokmi Neresnice
a Krupinice. Prechádzame lazmi Zaježovej,
ktorá bývala samostatnou obcou, dnes je
správnou súčasťou Pliešoviec. Pred nami sa
vynára pohľad na centrálnu časť Javoria.
V centre Zaježovej je križovatka značených
turistických chodníkov. Červená trasa
Románsky kostol v Sáse

Horný koniec Kráľovej

Stáročné duby na Gavurkách

pokračuje východným smerom do centrálnych
častí Javoria (asi za štyri hodiny sa po
tejto značke dostaneme cez horskú osadu
Blýskavica a ponad Starú Hutu na autobusovú
zastávku Stará Huta - Poľana, odkiaľ
premávajú spoje do Zvolena).

lazníckeho života. Zo sedla Sekier
pokračujeme lesom na rozsiahle pasienky
s peknými exemplármi borievok i s výhľadmi
na okolie Kráľovej, ale i na vzdialené Sitno.
Pasienkami zídeme na konečnú zastávku
autobusov, na ktorú prichádzajú mestské spoje
zo Zvolena.

Zmeníme farbu a podľa žltých značiek
stúpame severným smerom lazníckym
krajom s peknými výhľadmi do sedla pod
vrchom Sekier. Krátko pred dosiahnutím
trávnatého sedla, z ktorého sú výhľady na
juh (Javorie, Krupinská planina so Španím
lazom) i na sever (Poľana, okolie Banskej
Bystrice, Veľká Fatra), prechádzame priamo
dvorom starého lazníckeho stavenia, ktoré
má dnes nových obyvateľov, snažiacich sa
o návrat k pôvodným spôsobom a princípom

Značka pokračuje po asfaltovej ceste do
centra súčasnej Kráľovej (hotel a Lunterov
ranč, kde sú možnosti jazdy na koni) a
ďalej väčšinou lesmi hrebeňom Závoz (751
m) - Kohútia (533 m) až na okraj Zvolena
k autokempingu v Neresnici.
My ideme z konečnej zast. MHD
na Kráľovej vľavo do údolia bez
značiek. Poľná cesta sa asi po 300 m zmení

Pliešovská kotlina so Štiavnickými vrchmi, v ktorých dominuje Sitno. Uprostred domy
Babinej, vľavo Sása, vpravo, za domami Podskalky, areál stáročných dubov Gavurky.

5. Do srdca Štiavnických vrchov
Babiná (415 m) - sedlo Veterná (665 m)
1 1⁄2 h - Banský Studenec (585 m) 2 3⁄4 h Kysihýbel (555 m) 3 3⁄4 h - Banská Štiavnica
(600 m) 4 3⁄4 h. Opačným smerom 4 1⁄2 h.
Vychádzka cez hory do Banskej Štiavnice,
prípadne i do Svätého Antona Nenáročné.
Červená turistická značka.
Dudok chochlatý (Upupa epops), jeden
z najozdobnejším druhov našej vtáčej fauny,
patrí k obyvateľom Gavuriek.
na asfaltovú a tá nás dovedie až do dediny
Dobrá Niva. Pravda, ak máme po ruke mapu
a v sebe kúsok orientačného talentu, môžeme
z tejto cesty po vyjdení z lesa odbočiť vľavo
a pokračovať cez pasienky na Gavurky (470
m), ktoré nám učarujú starými, asi 200ročnými solitérnymi dubmi. V roku 1999
boli Gavurky vyhlásené za chránený areál na
ploche 57,4 ha. Ide o unikátny háj panónskeho
vzhľadu, vynímajúci sa z poľnohospodársky
využívanej krajiny.
Prírodovedeckým výskumom tu boli
objavené viaceré vzácnejšie druhy rastlinného
i živočíšneho sveta. Najnápadnejšími
živočíchmi, ktoré môžeme sledovať pri
turistickej vychádzke, sú obyčajne vtáky,
ktoré tu nachádzajú vhodné podmienky na
výchovu nového potomstva. Spomedzi nich
patrí k najväčším krásavcom dudok chochlatý
(Upupa epops), ďalej tu hniezdi holub plúžik
(Columba oenas), sova obyčajná (Strix aluco),
myšiarka ušatá (Asio otus), ďateľ prostredný
(Dendrocopos medius), kôrovník dlhoprstý
(Cerhia familiaris) a iné.
Z Gavuriek sa cestou pomedzi polia
dostaneme na asfaltku, ktorá spája popod
vrch Kopanica (497 m) Sásu s Dobrou Nivou.
O nej sme ponúkli základné informácie pri
túre č. 1.

Z centra Babinej podľa značiek do
Banského Studenca ako pri trasách č.
1 a 2. Z Banského Studenca po asfaltovej
ceste, ktorá smeruje do Banskej Štiavnice,
asi po kilometri z nej odbočíme vľavo do
lesa, ktorým prejdeme do areálu arboréta
Kysihýbel. Jeho najzaujímavejšie časti
sprístupňuje náučný chodník. Už v polovici
19. stor. sa tieto lesy stali majetkom
banskoštiavnickej akadémie. Od začiatku
v tomto arboréte vysádzali nielen domáce,
ale aj mnohé cudzokrajné druhy zo severného
mierneho pásma, aby lesnícki výskumníci
spoznali možnosti ich aklimatizácie v našich
prírodných podmienkach. Celkom tu rastie
okolo 260 taxónov. Lesy Kysihýbla sa dostali
pod ochranu ako významná dendrologická
pamiatka už pred sto rokmi. V súčasnosti,
od roku 1986, je Arborétum Kysihýbel
chráneným areálom na ploche 7,54 ha.
Kto chce venovať jeho dendrologickému
bohatstvu viac pozornosti, na jeho prehliadku
si musí vyhradiť aspoň dve hodiny.
Banská Štiavnica počas jarmoku

Neďaleko arboréta je zastávka Banský
Studenec na žel. trati z Hronskej Dúbravy do
Banskej Štiavnice. Pod ňou sú malé rybníky.
Povedľa nich vedie žltá značka, ktorá lesmi
popri trati smeruje k Halčianskemu jazeru
a na železničnú stanicu Banská Belá.
Z arboréta podľa červených značiek po
asfaltke cez sídlisko Drieňová do centra
Banskej Štiavnice.
Do programu tejto vychádzky si môžeme
zaradiť aj Svätý Anton, známy barokovoklasicistickým kaštieľom. Postavili ho
v rokoch 1744 - 51 na mieste gotického hradu.
Má 4 vchody, 7 arkád, 12 komínov, 52 izieb
a 365 okien. Okrem dobového vybavenia
sú v ňom expozície lesníctva, drevárstva
a poľovníctva. Kaštieľ je obklopený 25hektárovým parkom s romantickými stavbami.
Do Sv. Antona sa dostaneme zeleno značeným
chodníkom z Ban. Studenca. Zostup dolinou
nezaberie viac ako hodinu, teda z Babinej sú
to necelé štyri hodiny chôdze.

Iné možnosti turistiky a relaxu
Okolie Babinej je vynikajúcim
priestorom na absolvovanie
cykloturistických výletov, k čomu sú

využiteľné asfaltové cesty vedúce do
zalesnených údolí Štiavnických vrchov
a Javoria. Ten, kto sa nebojí náročnejších
terénov, poľných a lesných ciest, sa môže
vybrať aj po turistických cestách, ktoré sú
určené predovšetkým peším turistom.
Majitelia horských bicyklov môže využiť
v blízkosti Babinej vyznačené cyklotrasy,
a to zo susednej Sásy cez Bzovskú Lehôtku
a krupinské lazy do Krupiny, odkiaľ
táto červeno značená trasa pokračuje na
hrad Bzovík. Na druhej, západnej strane
krupinských lazov je vyznačená zelená horská
cyklistická trasa, ktorá vedia z mesta cez Šváb
na Žibritov a z neho okolo Štangarígla
a vodnej nádrže Bebrava späť do Krupiny.
Zimná turistika je v okolí Babinej obmedzená
výškou snehovej pokrývky. Pri dostatku
snehu sa výlet na lúky a do lesov Javoria
a Štiavnických vrchov môže stať krásnym
vyplnením zimného turistického dňa.

Za prvou kukučkou
Tohto malého vlastivedno-turistického
sprievodcu, venovaného Babinej,
pripravujeme pri príležitosti 10. ročníka
turistického pochodu Za prvou kukučkou.
Ako tomu býva aj v iných podobných
prípadoch, aj tento nápad sa zrodil pri pive,

Kukuk, pečú koláče!
(Z knihy J. M. Pinka, P. Kuka:
Pod Poľanou a v Honte I)

pri ktorom sa stretol autor tejto minipubliká
cies vtedajším starostom Jánom Kucbelom.
Bolo to v roku 2004, keď v Babinej chystali
oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky
a výsledkom bol návrh na usporiadanie
turistického pochodu s názvom Za prvou
kukučkou. Na skúšku sme prešli trasu už
počas osláv 19. septembra 2004 a nasledujúcu
jar, 16. apríla 2005, sa uskutočnil 1. ročník
za účasti asi tridsiatky turistov. V ďalších
ročníkoch sa podujatie uskutočnilo pod
organizačným vedením KST pri TJ Slávia
TU Zvolen a za spolupráce s obcami Babiná
a Dobrá Niva. Získalo si na primeranej
popularite, usporadúva sa však v opačnom
smere, teda z Babinej na Banský Studenec
a z neho do Dobrej Nivy (trasa č. 1 v našej
ponuke túr), čo je výhodnejšie z hľadiska
dopravného spojenia.
Prečo sme tento pochod nazvali Za prvou
kukučkou? Nuž, jednak preto, že v tom čase,
v prvej polovici apríla, prilietajú kukučky
do našich krajov zo svojich afrických
zimovísk, jednak preto, že Babinčania dostali
prezývku Kukučkári. Ako sa zrodila? Existuje
niekoľko verzií. Jednu z nich ponúkajú aj
autori knihy Pod Poľanou a v Honte, ktorú
vydalo v roku 1992 Mesto Zvolen a ktorej
autormi sú historik Pavol Kuka a spisovateľ
Ján Mieroslav Pinka. Ponúkame vám ju na
oživenie vášho spoznávania starobylej dediny
Babiná, ktorá sa v stredoveku pokúsila zaradiť
medzi mestá, čo sa jej s požehnaním kráľa
Belu IV. v roku 1254, teda pred 760 rokmi,
podarilo.

Domčeky prikrývala snehová perina. Cez
oblaky, ťažké od snehu, z času na čas nazeral
do tmavých okienok zamrznutý mesiačik.
Starostlivo boli utesnené handrami. Teplý
dych spiacich ľudí a dobytka pri stretnutí
s mrazom kreslili na sklo čudesné obrazce.
Zimnú tmu narúšali len dve osvetlené
okienka mestského domu, ako pyšne
hovorievali tej dymom z kúrenia i z tabaku
okädenej izbe.
Tíšinu noci narúšali výkriky rozčúleného
predstavenstva:
„Susedné obce nenažívajú s nami
najlepšie,” hovorí Jano, gazda z dolného
konca. „Každý nám chce uchmatnúť z chotára
kus zeme. Ak to takto pôjde ďalej, ostanú nám
len domce bez rolí.”
Miša, sucháňa s dlhým orlím nosom, tak
zaujala rozprava, že aj koktať zabudol:
„Krupinčania majú interes o naše pozemky,
ale aj Dobronivčania z roka na rok zmenšujú
náš chotár.”
Jeden cez druhého vyvreskúvali svoje
argumenty.
Keď sa do chuti vykričali, richtár si potiahol
zo zapekačky, prižmúril oči a pomaly obracal
tvár z jedného gazdu na druhého, akoby ich
chcel pokojným pohľadom utíšiť:
„Nepomôžeme si, keď tu budeme
vykrikovať. Treba nám mozgom pohnúť!
V nedeľu zájdem za dobronivským richtárom,
aby sme sa dohodli o hraniciach chotára.”
„Od radosti z kože vyletí, keď prídeš,
páleným ťa uhostí a ponúkne, aby sme si
len z ich chotára vzali, koľko sa nám ráči,”
prerušil Jano richtára uštipačnou poznámkou.
Bol by Jano ešte dlho hovoril, ale rovno pod
oblokom odtrúbil polnoc hlásnik Ďuro, inak aj
mestský sluha v jednej osobe.
Richtár sa buchol do čela, zamrkal očami,
v ktorých mu blysol šibalský ohník a potiahol
si fajky:

„Zavolajte hlásnika!”, prikázal
a nechápavým prísediacim začal vysvetľovať
svoj plán. „Prehovorím dobronivského
richtára, aby sme určili hranice chotára tam,
kde na jar zakuká prvá kukučka.”
Do izby sa najprv vtisol mráz. Čerstvým,
zamrznutým vzduchom ovial hlavy
predstavenstva. Z tmy do svetla vkročil
hlásnik Ďuro, rýchlo privrel dvere
a nechápavo ostal stáť.
„Celú zimu sa budeš učiť kukať!” privalil
ho richtár rozkazom.
Ďuro sa ani pozdraviť nestačil, ako sa
na vzornú úradnú osobu patrí. Richtár na
pozdrav ani nečakal, obrátil sa na radných,
aby dokončil vysvetlenie svojho plánu:
„To sa vie, že Ďura pošleme namiesto
kukučky na taký strom, ktorý bude poriadne
hlboko v dobronivskom chotári!”
Prítomní sa pozerali jeden na druhého,
akoby sa nevedeli prebrať z údivu. Ale keď
im na tváre povyskakoval úsmev, ožili a zasa
chceli všetci naraz hovoriť.
Ktohovie, či by ich ráno nebolo našlo pri
rokovaní, keby richtár jednoznačne neukončil
zasadnutie.
Vykročili do studenej noci. Súhlasne
prikyvovali hlavami. Ktorýsi hlas z tmy
vyriekol:
„Ej, veru, múdreho máme richtára. Líška je
to prešibaná!”
Iste sa aj zo sna usmievali a zima im bola
dlhšia ako po iné roky.
Len čo z okolitých vŕškov zmizol sneh,
dohodli sa predstavenstvá Babinej a Dobrej
Nivy, že je čas na definitívne určenie hraníc
chotára.
V určený deň, už na brieždení, hlásnik
Ďuro netrpezlivo prestupoval z nohy na nohu
pred kostolom a počúval príkazy richtára:
„Vieš, kde až zájdeš? K tomu najväčšiemu,
rozčesnutému stromu.” Pravidelne kýval
ľavou rukou, v ktorej držal zapekačku,
aby zdôraznil každé slovo. „Keď uvidíš
prichádzať obe predstavenstva, začni hlasne
kukať!”
Potom richtár pokojne vykračoval
s Dobronivčanmi, ktorí ani len netušili,

ako ich chcú Babinčania oklamať. Keď
Ďuro zakukal, prešibano sa usmieval do
zapekačky.
Dobronivský richtár zastal, krútil hlavou,
nepozdávalo sa mu to, ale dodržal dané
slovo. Prikázal vytýčiť nové hranice obcí.
Bolo že to radosti v mestskom dome
v Babinej!
„Bi-bi-bisťu, a-a-ale sme s nimi vy-vyvypiekli,” zadúšal sa od šťastia koktavý
Mišo. „E-ešte s Kru-Krupinčanmi by sme si
to ma-mali vybaviť.”
„Nafukujú sa, že oni sú starým mestom
a zaznávajú naše privilégiá, ktoré sme pri
povýšení na mesto od milostivého kráľa
dostali,” zachrípnuto vykrikoval pálenkou
zmorený hlas. Prekrikovaniu nebolo konca
- kraja. Richtár buchol päsťou po stole:
„Oklamali sme Dobrú Nivu, oklameme aj
Krupinu. Treba vrátiť pyšným Krupinčanom,
čo si požičali! Budeme im tiež odháňať stáda
dobytka, presadzovať chotárne kamene
a vyvolávať ďalšie spory, aby nikto nemohol
zistiť, kde boli hranice chotára.”
Krupinčanov naozaj omrzelo dennodenne sa naťahovať s Babinčanmi. Keďže
vedeli, že Babinčania boli pri udelení
mestských privilégií vyňatí spod právomoci
zvolenského župana, obrátili sa o pomoc
na župný súd vo Zvolene. Ten rozhodol,
že sťažnosť dôkladne prešetrí na mieste
a spravodlivo vytýči hranice chotárov. Treba
len čakať, kým zmizne sneh.
Obe mestečká súhlasili.
Babinčania nezaháľali. Takmer denne
vymýšľali, ako oklamať pyšnú Krupinu.
„Nevyhútame nič lepšie ako kukanie,”
rozhodol richtár. „Podarilo sa to s Dobrou
Nivou, iste sa to podarí aj s Krupinčanmi.
Ale tento krát musí kukať viac kukučiek!”
A tak celú zimu bolo počuť z mestského
domu kukanie. Ozývalo sa každý večer.
Občania sa čudovali, ale príčinu kukania sa
nedozvedeli ani manželky členov mestskej
rady.
Aby Babinčania okázalo privítali župný súd
na čele so samým županom, napiekli koláčov
a napálili dobrej ražnej pálenky.

Richtár sa obliekol do novej súkennej širice,
ktorú si bol deň predtým kúpil na zvolenskom
jarmoku od tamojších širičiarov. V ruke držal
hrubú richtársku bakuľu, na nohách mal nové
kožené krpce. Takto vyobliekaný predstúpil
pred župný súd so slovami:
„Slávny súd! Ráčili ste sem prísť, aby ste
našim sporom so susednou Krupinou urobili
naveky koniec. Vyhlasujem vám na svoju
česť a na česť mesta, že nevinne trpíme
chamtivosťou susedov, ktorí nám z chotára po
celé desaťročia zaberali pôdu.”
Radní uspokojivo prikyvovali hlavami nad
múdrymi slovami richtárovej reči.
„V našom chotári,” pokračoval bez
prestávky richtár, „odjakživa hniezdilo
najviac kukučiek. Predstavenstvo slobodného
kráľovského mesta neustane v boji o svoje
práva, kým neuznáte staré hranice chotára,
ktoré siahajú až tam, kde sa ozýva hlas
kukučiek. Preto prosíme slávny súd, aby
láskavo zvážil moje tvrdenie a celú vec vyriešil
k spokojnosti.”
Zástupcovia Krupiny protestovali výkrikmi,
že aj v ich chotári kukajú kukučky. Žiadali
súd, aby neprijal návrh Babinej.
Súd múdro zastavil škriepky. Rozhodol, aby
sa presvedčili o tvrdení Babinčanov a potom
vytýčili nové hranice.
Kým župný súd prišiel na hranice obce,
členovia babinskej rady už čakali ukrytí v lese.

Keď sudcovia zastali, ozvalo sa kukanie.
Župan sa s uznaním vyjadril o pravdivosti slov
babinského richtára a všetci postupovali ďalej.
Zástupcovia Krupiny krútili hlavami, ale ich
protesty nikto nevypočul. Babinský richtár
vypäl hruď, hrdo vykračoval, poťahoval zo
zapekačky a vykrúcal si dlhé fúzy.
Celý sprievod sa blížil ku Krupine. Mišo,
koktavý člen babinskej mestskej rady, sa
omeškal. Pretože zástupcovia sporných strán
začali rýchlejšie postupovať, Mišo sa v núdzi
vyškriabal na najbližší strom. Ako áno, ako
nie, jedného sudcu už boleli nohy od toľkého
chodenia, nuž posadil sa práve k stromu pod
Miša. Odtiaľ kričal na ostatných:
„Tu je už ticho, nepočuť kukučky. Nechoďme
už ďalej!”
Mišo sa preľakol. Pravdaže chcel, aby
sprievod pokračoval v ceste. Nezdržal sa:
„Kukuk, kukuk!”
Sudca sa rýchlo pozrel do koruny stromu
a uvidel nešťastného Miša. Rýchlo zvolal
ostatných, ba i sám župan prišiel.
Babinský richtár akoby bol skamenel. Nešiel
pod strom. S ovisnutými fúzami sa potichu
zakrádal domov. Zabudol aj na kukajúcich
Babinčanov. Tí kukali a postupovali cez
žibritovský chotár až k Svätému Antonu.
Zvečerilo sa. Keď už nikde nevideli ľudí, na
druhí deň sa na smrť unavení, zapaskudení
vrátili domov.
Babinčania museli
sami zjesť, čo si
napiekli, a vypiť, čo
napálili. A odvtedy
sa im posmievajú:
„Kukuk, v Babinej
pečú koláče!”
Od tých čias
vraj Babinčania
prenasledujú každú
kukučku, pretože
im pripomína, ako
si chceli rozšíriť
hranice chotára
na úkor susedov.
Nezabudli na
posmech, ktorý si
vyslúžili.

Kálmán Mikszáth
Na záver vám
ponúkame úryvok
z románu Kálmána
Mikszátha Dáždnik
svätého Petra. Ide
o tú časť, v ktorej
približuje Babinú
v 19. storočí.
Kálmán Mikszáth (na
olejomaľbe maliara
Júliusa Benczúra)
sa narodil 16. januára 1847 v dedine
Sklabiná neďaleko Veľkého Krtíša. Strednú
školu navštevoval v Rimavskej Sobote
a v Banskej Štiavnici a práve počas ciest
na banskoštiavnické lýceum sa zastavoval
v Babinej, ktorej atmosféra mu vošla do
pamäti, i mu učarovala. Už v tom čase písal
básne a poviedky. Hoci jeho staršie rodové
korene boli slovenské, ako gymnazista sa
preorientoval na maďarský jazyk a v ňom aj
písal. Mal však úprimný vzťah aj k slovenčine
a Slovákom. „Po slovensky hovoriť je taký
dobrý pocit, ako keď človek včas ráno bosý
chodí po zarosenej tráve,” vyjadril sa pri
vydaní zbierky próz Slovenskí rodáci. „Sú
vety, anekdoty, ktoré možno povedať len po
slovensky”, dodal. V zbierke básní Tavaszi
rügyek - Jarné púčky zachytáva atmosféru na
lýceu v Banskej Štiavnici.
Právo vyštudoval v Pešti, pôsobil
v Balážskych Ďarmotách, po svadbe s Ilonou
Mauksovou žil krátky čas v rodnej dedine,
v roku 1874 sa presťahoval do Budapešti,
kde redigoval noviny Magyar Néplap.
Vlastným nákladom vydal dva zväzky svojich
poviedok, ale nestretli sa s úspechom, čo
viedlo k finančným ťažkostiam i k rozvodu.
Po siedmych rokoch odlúčenia však so svojou
Ilonkou žil znova v riadnom manželskom
zväzku. V roku 1878 vydal črty Podvodníci
v politike a Ešte novšie obrazy a siluety.
Úspešnejšími sa však stali až jeho prózy, ktoré
zasadil do prostredia uhorských horniakov,

teda na územie Slovenska: Slovenskí rodáci,
Dobrí Polovci, Mátoha v Ľubovni, Dáždnik
svätého Petra, Čierne mesto a ďalšie. Preto
ho môžeme právom považovať aj za nášho,
slovenského spisovateľa. V roku 1906
vydal dvojdielnu biografiu Život a doba
Móra Jókaiho. Keďže vtedy, na rozdiel od
dnešných čias, sa ešte platili slušné honoráre,
mohol si spisovateľ za odmenu kúpiť kaštieľ
v novohradskej dedine Horpács.
Spisovateľ Kálmán Mikszáth zomrel na zápal
pľúc v Budapešti 28. mája 1910.

Babinská židovka
(Úryvok z románu K.Mikszátha
Dáždnik svätého Petra)
Veru tak, starú Münczovú získali do Babinej
za židovku s platom štyridsať uhorských
zlatých, keďže v Babinej nemali žida
a jedného si museli nevyhnutne obstarať.
Je to vlastne tak (Pešťan to ťažko pochopí),
že Babiná je jedným z tých kolibričích
mestečiek, ktoré sa od chudobných
horniackych dedín odlišujú len tým, že
richtára oslovujú starostom a že raz do roka zo
samôt nazývaných lazy a zo susedných dedín
priženú jednu alebo dve jalovice, juncov
a niekoľko neduživých koníkov, a v ten
deň sa zároveň zjaví zvolenský medovnikár
Samuel Plokár a vyloží svoju ponuku v šiatri;
medovníkové srdcia, husárov a kolísky mu
rýchlo vykúpia a odnesú dievčatám či deťom
z okolia. Skrátka, v Babinej je jarmok.
A každý babinský rodák sa už po stáročia
honosí týmto jarmokom; kalendárny rok
a svetové udalosti si delí na dve časti, a to tak,
že jedna časť z nich je toľko a toľko týždňov
alebo mesiacov pred jarmokom, druhá
časť zasa bude po jarmoku, ako napríklad
Ferenc Deák zomrel presne na druhý deň po
babinskom jarmoku.
Pritom to všetko spôsobili niekdajší králi,
ktorí poľovali v chotári Zvolenského alebo
Vígľašského zámku a namiesto všimného
povýšili okolité dediny na mestá.

Koniec koncov, je to pekná výsada. V meste
je všetko cennejšie, lepšie ukáže: stavebný
pozemok, záhrada, ba i sám človek. Človek
je predsa len mešťan, a to už niečo znamená.
Keď ho zvolia do rady, je senátor, starobylý
dom pokrytý slamou, kde rada zasadá, je
radnica, boženík v krpcoch sa volá hajdúch,
hoci namiesto dolománu má na bruchu opasok
s mosadznou prackou. A hajdúch musí vedieť
bubnovať, lebo mestečko vlastní bubon, ba
zámožnejšie mestá si zadovažujú aj hasičské
striekačky. Raz darmo, rang je rang, ale ten
treba aj opatrovať.
Predovšetkým preto, lebo od stoličného
domu začínajú povievať také vetry, že zrušia
značnú časť mestečiek s počtom osemsto
až deväťsto obyvateľov, a tak začali súperiť
medzi sebou, každé chce prejaviť svoju
životaschopnosť, každé sa ponáhľa vyskočiť
na vysokého koňa, hoci vrece s ovsom mu
stačí len pre jedno žriebä... Neskončí sa to
dobre; uvidí to ten, kto sa toho dožije.
Dobré mesto Zvolen sa oborí na Pliešovce:
„Tie predsa nie sú mesto, nemajú ani
lekáreň.”
Zvolen by utopil Pliešovce v lyžičke vody.
(Božemôj, každý kút alebo roh predsa nemôže
byť Bystricou alebo Londýnom!)
Ale aj Pliešovce sú pes, tie zase štekajú na
úbohú Babinú a ceria zuby:
„Tá predsa nie je mesto! Nemajú tam ani
žida! A miesto, kde sa neusadí žid, nemá
budúcnosť, naozaj nemá na mesto.”
Babiná zasa zapára do menších, ako je
sama... Ale teraz nie som tu preto, aby
som opísal toto nechutné zápolenie, chcem
len stručne poznamenať, že zaslúžilé
predstavenstvo Babinej sa podučilo zo
závistlivého podkušovania súpera, a tak ako
vie včela vysať med aj z jedovatej rastliny,
začalo vyjednávať so spomínanou vdovou
po Jonášovi Münczovi, aby sa presťahovala
do Babinej a oproti kováčskej dielni, priamo
v strede rínku, si otvorila obchod, čo by si ho
hneď všimol každý pocestný, a žiaduce by
boli najmä tieto druhy tovaru: mydlá, biče,
rúže, svetličky, kefy na kone, česáky, šidlá,
klince, soľ, kolomaž, šafran, ďumbier, škorica,
lep, konopný olej, skrátka tovar, aký nerastie

v babinskom chotári a nevyrába sa v Babinej,
a okrem spomínaných artiklov sa na svete
nájde ešte veľa takých vecí.
Takto sa Münczová dostala do Babinej,
kde ju prijali veľmi úctivo a všemožne ju
rozmaznávali, bezmála ju nosili na rukách (čo
by inak vôbec nebol žart, lebo pani Rozália
vážila skoro dva metráky).
Spočiatku sa mnohým nepozdávalo, že
magistrát nezadovážil žida, ale iba židovku,
lebo predsa len bolo krajšie a väčšmi by
povznášalo dušu, keby mohli povedať: „Náš
žid povedal toto, náš žid povedal tamto. Náš
Móric alebo Tobiáš urobil to alebo tamto,”
ale môcť povedať iba toľko, že „naša židovka,
naša Rozália,”, to nie je nič, to znie príliš
skromne. Koniec koncov, do Babinej sa mal
dotiahnuť žid, taký s dlhou bradou, krivým
nosom a podľa možnosti s červenými vlasmi,
to je ten pravý.
Ale pán Konôpka, najrozumnejší senátor,
ktorý rokoval s Münczovou a sám sa vypravil
po ňu a po jej veci do Bystrice s vyčlenenými
povozmi (navyše aj okrášlil kone, ktoré ju
doviezli), nemilosrdne odbil nespokojencov
argumentom, že ani kameň vystrelený
z Dávidovho praku netrafil presnejšie.
„Nebuďte hlúpi, vzácni páni! Keď
v Uhorsku raz žena mohla byť kráľovnou,
prečo by v Babinej iná žena nemohla byť
židovskou obchodníčkou?”
Čo je pravda, to je pravda, pomaly sa utíšili,
ba navyše začali aj chváliť voľbu magistrátu,
keď sa na prvý Purim a potom aj na každý
Sviatok pod stanom zo všetkých končín sveta
zišlo spolu sedem Münczovej synov a videli
ich prechádzať sa po rínku vo sviatočných
oblekoch, so šnurovacími topánkami na
nohách a s klobúkmi hrncového tvaru na
hlavách.
Vtedy babinskí mešťania vyšli do svojich
slezových záhrad a srdcia sa im vzdúvali
pýchou, ako pozerali za nimi a hovorili si
ponad ploty:
„Nuž, ak teda toto už nie je mesto, kmotor,
potom aj netopier je iba vínna muška.”
„V Pliešovciach nevidno toľko židov ani
za desať rokov”, odpovedal druhý kmotor
a pohladil si brucho.

Stará Münczová sa pásla očami na
synoch vo dverách, lebo spravidla tam
sedávala a plietla, na nose mala okuliare
s mosadzným rámom (už len tie okuliare
dodávali Babinej istý vznešený mestský
vzhľad), ale inak Münczová bola starena so
srdečnou, prívetivou a jasnou tvárou a so
svojím snehobielym riaseným čepcom pristala
k rínku, vybieleným domom a k majestátnemu
priečeliu radnice, takže nik nemohol prejsť
popri nej, aby nenadvihol klobúk, práve
tak ako bez toho neprešiel popri soche Jána
Nepomuckého. (Napokon v Babinej boli
predsa len tieto dve pamätihodnosti). Každý
nevdojak cítil, že okrúhla starenka je súčasťou
pradiva plánov rozkvetu Babinej.
„Dobrý deň, mladá pani. Ako sa má mladá
pani?”
„Dobre, deťúrence moje.”
„Ako idú obchody, mladá pani?”
„Dobre, deťúrence moje.”
Tak sa tešili, úprimne sa tešili, že mladá pani
je svižná ako jašterica, zdravá ako buk a že
navidomoči bohatne; aj sa tým chválili všade,
kade len prechádzali so svojimi povozmi.
„Naša Rozália prospieva. Hrom do toho,
naša Rozália je čoraz väčšmi operená.
V Babinej sa teda ozaj možno aj operiť!
Babiná je zlatá baňa. Babiná je panenské
miesto... V Babinej ešte možno žiť.”
Mladú pani Rozáliu doslova rozmaznávali.
Mala už blízko k sedemdesiatke, a predsa jej
hovorili mladá pani. Je v tom aj logika. Kráľ
si prisvojil všetky bezcenné tituly a iba on ich
môže udeľovať, a ľud sa chopil (vytušil, že aj

on je suverénny) udeľovať mladosť ako titul.
Ako hovorím, veľmi si vážili a rozmaznávali
mladú pani Rozáliu, a keď o niekoľko rokov
nato, ako sa sem nasťahovala, začala stavať
murovaný dom na rínku, všetci gazdovia
s povozmi sa nezištne ponúkali, že jej dovezú
po fúre kameňa a dreva; želiari sa zasa
ponúkali, že jej odpracujú jeden deň bez
pláce; sotva sa našlo niekoľko lenivejších,
ktorí sa štítili alebo nedostavili, ale tých
veruže aj poriadne vyhrešili múdrejší
a vážnejší.
„Darebák,” povedali o takom, „nevie si
vážiť nič, ani Boha, ani farára, ani žida.”
Prestíž mestskej vrchnosti však siahala
až tak ďaleko, že pri sceľovaní pozemkov
na príhovor predvídavého starostu Jána
Mravučana z intravilánu osobitne vynechali
dve parcely, jednu pre prípadnú synagógu
a druhú pre židovský cintorín, hoci mali len tú
jednu židovku.
Ale na tom nezáleží. Budúcnosť máme
pred sebou, a ktovie, čo sa v nej skvie.
A koniec koncov, je veľmi príjemné zamiešať
do bežného rozhovoru s cudzincom: „Pri
babinskom židovskom cintoríne, čo by
kameňom dohodil,” alebo niečo ako „keď
som išiel okolo parcely babinskej synagógy”
a podobne.
To všetko počúvali s veľkou závisťou
a zlobou ešte aj menšie susedné mestečká ako
Babiná a za chrbtami im vyhlasovali:
„Ach, tí Babinčania! Tí naničhodníci
podľahli velikášstvu!”
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