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1. PREDSLOV
Vážení čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk publikácia, ktorú vydáva Obecný úrad Babiná pri
príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.
Hoci sa radíme počtom obyvateľov medzi malé obce, našou históriou sa
pripájame k nespočetnému radu miest a obcí a spolu s nimi vytvárame
zaujímavú mozaiku histórie malého národa, nachádzajúceho sa v srdci
Európy. História obce je určitou analógiou života človeka. Sú v nej
obdobia úspechu, rozkvetu, ale aj pádov, nešťastí či sklamaní. Snažili
sme sa v publikácii zachytiť najdôležitejšie udalosti z dávnej histórie,
priblížiť ju nielen súčasnej mladej generácii, ale aj novým obyvateľom
a zároveň pre spomienku staršej generácii a rodákom. Zdokumentovali
sme aj súčasné dianie v obci, zachovajúc ho pre nasledujúce generácie.
Oslavy výročia vzniku obce sú jedinečnou príležitosťou opäť navštíviť
svoju rodnú obec, stretnúť rodinu, najlepších priateľov z detstva, bývalých susedov, vidieť obľúbené zákutia detských hier, zaspomínať si na
prvé víťazstvá, prehry či na prvé lásky. V súčasnosti žije v našej obci veľa obyvateľov, ktorí odišli z rodnej dedinky či mesta a v našej obci našli
svoj druhý domov. Rodisko však zostáva pre každého z nás iba jedno.
Vedenie obce spolu s ďalšími ochotnými a zanietenými občanmi sa snaží
vytvoriť pre všetkých obyvateľov čo najkvalitnejšie životné podmienky,
aby všetci mohli žiť v zhode, priateľstve a svornosti.
Za všetkým, čo sa tvorí, je človek, preto sa spoločne podieľajme na
tvorbe novodobých dejín našej obce. Som presvedčená, že spoločnými
silami prekonáme všetky prekážky.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili a v budúcnosti priložia ruku
k dielu. Bude to aj v ich prospech.
Jana Gregušová, starostka obce
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2. VYZNANIA RODÁKOV
Babiná je moja rodná obec. Mama bola odtiaľto. Vyrastala som v dome,
do ktorého môžem prísť ešte aj dnes, lebo je to gazdovský dom - ľudový
dom v strede obce. Pri každej návšteve sa mi pred očami objavia moji
najbližší, ale hlavne stará mama, s ktorou som trávila veľa času a navštevovala som ju aj po presťahovaní do Sásy. Žila som tu v rokoch 1933
- 1944 a chodila sem do školy po tretiu triedu. Boli sme všetci žiaci až
po piaty ročník v jednej triede a učiteľ Ján Krúdy mal čo robiť, aby nás
zvládol. Behali sme po záhumní a často sme aj hrach vyťahali na záhumienkoch. Rada som počúvala dievky, keď sedeli na moste pola (pri,
pred) Balážov a spievali. Vždy v sobotu a v nedeľu. Starká ma naháňali,
že ešte mám na to čas. V kostole bolo vždy plno, ženy v starodávnych
krojoch a čepcoch zapĺňali lavice. Chcela som sedieť vždy vzadu a pri
kraji, aby som videla dievky, čo vpredu stáli. Spievalo sa všade, aj pod
oblokom, a keď bolo niekde krštenie, dostali sme za to aj „krapne”.
Na svadbu sa vaľkali brdáriky (zúziky) do polievky a rada som ich so
starkou robievala. A svadba bývala v pondelok. Keď boli Vianoce, dali
sme najesť aj žobrákom, lebo tu žijú ľudia pohostinní. Želám Vám, milí
Babinčania, aby ste sa stretávali spolu stále ako kedysi na priedomí,
v kostole, na svadbách aj krstoch. Nech k vám radi chodia hostia, lebo
u vás sa každý cíti ako doma.
Anna Bosáková, Sása
V roku 2014 uplynie už polstoročie, čo sme ako mladí manželia s päťročnou Drahoslavou a dvojročným Miroslavom opustili našu rodnú obec.
Naším druhým domovom sa stala Banská Bystrica. Rozlúčka bola veľmi
ťažká, zanechali sme rodákov, kamarátov, a čo bolo najbolestivejšie,
našich pracovitých, starostlivých rodičov. V novom domove si postupne
založili rodiny naše deti, ktoré tu našli aj pracovné uplatnenie (dcéra je
učiteľkou v MŠ, syn - tréner hokejistov). K týmto radostiam pribudlo
5 vnúčat a jedna pravnučka. Dnes už takmer osemdesiatnici, a predsa
v spomienkach neustále sa vraciame do domu č. 31 (Zajarkov), či číslo
4
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84 (Kováčov).
Päťročnému chlapcovi utkvel v pamäti novembrový upršaný deň v roku
1939 - vysviacka nového evanjelického a. v. chrámu. Do školy som
nastúpil v roku 1940, školy v obci boli dve. V evanjelickej vyučoval
Ján Krúdy, v katolíckej Jozef Očenáš. Školské vyučovanie prerušili
vojnové udalosti. Tieto školy boli malotriedky, do vyšších ročníkov
sme dochádzali do Pliešoviec - pešo cez Červeniny, v zime vlakom,
prípadne na lyžiach. Kto by zabudol z početnej babinskej skupiny na tie
dobrodružstvá, vylomeniny (neraz aj s porušením školského poriadku)?
Okrem žiackych povinností každý musel pomáhať rodičom pri poľnohospodárskych prácach, pasení kráv. V povojnových časoch to bolo veľmi
nebezpečné, zamínované polia, nevybuchnutá munícia (stala sa osudnou
Jánovi Vicianovi - Barancovi, ktorému museli po výbuchu amputovať
nohu). Pri všetkej zaneprázdnenosti sme si my chlapci našli čas aj na
šport. Na rybníku sme dokonca hrali aj hokej - veľmi primitívny, na nohách „gvintovky”, puk nahradený plechovkou, hokejkou bola ohnutá
palica, bránku označovali dve skaly. Najobľúbenejší bol však futbal.
Prvý „štadión” bol na Dlhom prielohu (v Červeninách) a ozajstný Na
hošteti - tu sa začala písať história organizovaného babinského futbalu.
Začalo úspešné obdobie futbalu v rámci hontianskeho regiónu. Od nás
starší chlapci dokonca v priestoroch dnešného obecného úradu zriadili
si kolkáreň. My mladší sme im stavali kolky. Stavač dostal za odmenu
„pinku” (peniaz).
Rokmi návštevy nášho rodiska rednú. Zakaždým sa presviedčame, že
obec sa mení k lepšiemu, krásnie (najmä stred obce), nezabúda sa na
históriu (gazdovský dom), výstavbu. Lásku k rodnej hrude sme nasávali
s materinským mliekom. Najvýstižnejšie náš vzťah k Babinej vystihujú
slová:
Sladká vôňa chlebová, to je vôňa domova.
Taká, čo sa nikdy neminie, ako sladké srdce mamine.
Smäd uhasí, nachová, to je vôňa domova.
Náš posledný návrat bude smerovať na dôstojné miesto večného odpočinku, k našim rodičom.
Juraj Chudý s manželkou Máriou, rod. Oťaheľovou, z Banskej
Bystrice
BABINÁ 1254 - 2014
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Babiná to je rodisko, rodičia, starí rodičia, brat, priatelia, rodičovský
dom.
Na Babinej som prežil hlavne detstvo, preto spomienky na toto obdobie
sú najkrajšie a trvalo ostávajú v pamäti. Na briežku pred naším domom
sme sa s deťmi z dolného konca hrávali rôzne hry, radostné mám spomienky aj na výmenné stretnutia s deťmi z Dolného Bukovska (v Čechách), s ktorými malo JRD v Babinej družbu.
Na prácu cez prázdniny na družstve, či už pri zbieraní námeľu (ražná
hubka, ktorá sa používala vo farmácii), na senách alebo pri zvážaní balov
slamy (to už bola ťažká práca). Takto sme si zarobili aj 10 korún za deň.
Povinnosťou detí cez prázdniny bolo aj čakať na teplučký chlieb, ktorý
vozili z Krupiny a pomáhali sme ho skladať do predajne.
Teraz už úsmevné spomienky sú na to, ako pri MS vo futbale v Chile
sme sa v škole pri rozhlase tlačili (nebolo ich v obci veľa) s hlavou pri
prijímači a počúvali reportáž zo Santiaga. To isté bolo pri MS v hokeji,
keď v šesťdesiatych rokoch nebolo v obci veľa televízorov, a tak naša
obývačka bola plná fajčiacich chlapcov, ktorí hlasito povzbudzovali a reagovali na vývoj zápasu (boli to malé čiernobiele televízory Oravan alebo
Kriváň).
Spomínam si na školu na Babinej, keď som vyrastal, vyučoval sa len 1.
- 4. ročník, 5. a 6. sme chodili do Sásy a 7., 8. a 9. do Krupiny. Vyučovalo
sa aj v sobotu doobeda a často sa stalo, že sme naspäť nemali autobus
a domov sme chodievali pešo.
Krásne spomienky sú aj na zimy, ktoré bývali súvislejšie plné snehu
a mrazu a začiatky korčuľovania na „gvintačkách” boli z terajšieho pohľadu komické. Futbal a stolný tenis mali na Babinej solídnu úroveň.
Spomínam si na príjemných a pracovitých obyvateľov obce, nezabudnuteľný je aj spev najmä žien pri bohoslužbách v kostole.
Ing. Ondrej Chudý, Sliač
Medzi Zvolenom a Krupinou sa nachádza pekná dedinka, volá sa Babiná.
Tu sme sa mnohí narodili a stále patríme do tohto spoločenstva. Tu sú naše
korene a nech budeme kdekoľvek na svete, smelo a nebojácne budeme
hlásiť, že sme z Babinej. Toto je náš názov, naša rodná obec a naši starí
predkovia hovorievali, že tam, kde sa narodili, sú aj tŕne krajšie.
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Spomínam si, ako sa naša mládež večer schádzala v dedine, kde si spievala pekné slovenské piesne. Spev sa šíril celou dedinou, mnohokrát bolo
počuť, ako si tíško zaspievala i staršia generácia.
Lúčim sa s pozdravom Pán Boh daj im zdravia, pokiaľ budú žiť, aby
v dobrom prežití v jeseni života prežívali pekný, bezstarostný život, a tak
sa dožili hodne rokov.
Ing. Štefan Vician, Prešov
Moja rodná dedina Babiná leží pri ceste z Banskej Bystrice cez Zvolen
a Krupinu do Šiah. Patrí medzi menšie slovenské obce. Počet obyvateľov
v súčasnosti len o málo prevyšuje číslo 500.
Z Babinej som sa odsťahoval pred viac ako šiestimi desiatkami rokov, preto sa moje spomienky viažu k obdobiu, na ktoré si pamätajú už len starší
občania. V časoch, keď som ešte býval v Babinej, sa väčšina obyvateľov
venovala súkromnému hospodáreniu na pôde, neskôr po násilnej kolektivizácii pracovali v Roľníckom družstve. V dedine sa chovali dve stáda
kráv - hornické a dolnické, stádo oviec a kôz a stádo mladého dobytka
ako jalovina. V tom čase patrila naša dedina medzi pokrokové obce.
O tom svedčia dávno zavedená elektrika, obecný vodovod, tri obchody
- Potravné družstvo, obchod u Kohútov a u Krkošov - a mnohé ďalšie
vymoženosti, ktoré vtedy vôbec neboli bežné na iných dedinách. Časť
obyvateľov, ktorí sa vyučili nejakému remeslu, dochádzala za prácou do
Zvolena alebo Krupiny.
Chcel by som spomenúť jednu udalosť z čias II. svetovej vojny. Do našej
dediny sa prisťahovala partizánska jednotka. Ubytovali sa v hornom konci vo viacerých humnách. Zrazu došlo k streľbe. Nevedeli sme, čo sa deje.
Zistilo sa, že Cigáni z Kolpách cez lesy priviedli do dediny nemeckých
vojakov. Pri prestrelke zahynuli 4 partizáni a 3 Nemci. Večer sa zišiel
pred konzumom Občiansky súd pod vedením poručíka N., ktorý odsúdil
Cigánov za zradu na smrť zastrelením. Rozsudok vykonali hneď v noci
a pochovali ich za dedinou, pri ceste vedúcej do Kolpách. Cez obete sa
rodila nová sloboda Československej republiky. Chráňme ju navždy pre
nás i pre našich potomkov, aby mohli ďalej zveľaďovať dedičstvo svojich otcov!
Želám mojej rodnej obci Babiná, aby sa jej aj do budúcna darilo a občania
v nej boli spokojní.
Ing. Štefan Páleník, CSc., Nitra
BABINÁ 1254 - 2014
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Raz na Babinej kukučka kukala,
nebola to kukučka, len havrania hlava.
Raz dávno, keď chotár merali,
že im vraj kukučky k meraniu pomohli.
A či to tak bolo?
Bolo to pradávno - a nám len ostáva povedať: áno.
Babiná, Babiná, čože za dedinu, voľakedy mesto,
taká to dedina, akých málo jesto,
že aj kráľa mala a čože zostalo?
Hrady sa stratili,
len spomienka a erb tu ešte zostali.

Ján Beňo, Hontianske Tesáre

Ako vo väčšine dedín, bol aj v Babinej vodný mlyn pri Krupinici. Obyvatelia obce si tam pravidelne mleli múku. Mletie sa obyčajne končilo
v nočnom čase. Pán Š. P. z Horného konca dokončil mletie až po polnoci
a vracal sa domov. Bola tma ako v rohu, ale cestu vedúcu od mlyna
k dedine poznal každý Babinčan. Viedla po okraji lúk a napájala sa na
hlavnú cestu kolmo oproti vchodu do kameňolomu, v ktorom sa viac
rokov ťažil kameň na stavbu hradskej a na murovanie domov. Priestor
po ťažbe kameňa v stráni bol veľký. Bola to vlastne obrovská jama. Ujčok P. išiel poľnou cestou viacmenej po pamäti, nič nebolo vidieť, lebo
lampáš si nevzal a baterku mal len málokto. Keď sa už náš „cestujúci”
dostal na úsek cesty oproti vchodu do kameňolomu, začul divné zvuky,
neobyčajné pravidelné, silnejúce funenie. Najprv sa zastavil a čakal, či
zvuky prestanú. No tie neustávali. Azda ho niečo straší? Napadlo mu
zahnať strašidlo nábožnou piesňou: „Preč, preč, pekelní duchové, vy tu
místa nemáte.” Text bol v staročeštine, aká sa používala v náboženských
obradoch evanjelikov. Keď ani po zaspievaní podivné funenie neustávalo,
chvíľu rozmýšľal, čo za zvuky to môžu byť. Po chvíli si uvedomil, že taký
zvuk môže vydávať pasúca sa krava. A skutočne to tak bolo. Pri návrate
z paše z Lempergu sa krava oddelila od stáda a ostala sa pásť na rovinke
vo vnútri starého kameňolomu, kde rástla biela ďatelina. To bola výborná
paša, krava si pochutnávala a poriadne si odfukovala.
Úsmevnú príhodu sám ujčok vyrozprával chlapom v krčme a takto som
si ju zapamätal aj ja.
Profesor Ing. Ján Pšenica, CSc., Nitra
8
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3. PRÍRODNÉ
A GEOLOGICKÉ POMERY
3.1 poloha obce
Obec Babiná leží na rozhraní Štiavnických vrchov, Pliešovskej kotliny
a Krupinskej vrchoviny, vo výške 425 m n. m., na juhozápadnom okraji
Pliešovskej kotliny.
Katastrálne hranice má obec spoločné s Dobrou Nivou, Banským Studencom, Krupinou a so Sásou. Najvyšším bodom katastrálneho územia je
vrch Fiľakovo (747 m n. m) nachádzajúci sa v západnej časti územia obce v Štiavnických vrchoch. Terén tvoria bočné hrebienky Štiavnického
pohoria striedajúce sa s údolnými lúkami a poľnohospodárskymi pozemkami, len v severnej časti územia sa nachádza väčší komplex lesa.
Najnižší bod leží pri toku Neresnice v nadmorskej výške 375 m n. m.
Rozloha územia obce je 2 217 ha.
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3.2 geomorfologické pomery
Na území Babinej sa stretajú dve podsústavy - Karpatská a Panónska.
Karpatská podsústava je tu zastúpená vnútornými Západnými Karpatmi,
do ktorej je začlenená oblasť Slovenského stredohoria. Na územie obce
z tejto časti zasahujú Štiavnické vrchy so svojou časťou Sitnianskym predhorím a Krupinská planina so svojou časťou Bzovíckej pahorkatiny.
Geomorfologicky je územie obce začlenené do:
- provincie - Západné Karpaty
- subprovincie - Vnútorné Karpaty
- oblasti - Slovenské stredohorie
- celku - Štiavnické vrchy
- podcelku - Skalka a Sitnianska vrchovina.
Do katastrálneho územia obce zasahuje Chránená krajinná oblasť
Štiavnické vrchy. Medzi veľkoplošnými chránenými územiami vyniká
CHKO Štiavnické vrchy množstvom stavebno-technických a kultúrnohistorických pamiatok. Výskytom a počtom minerálov nemá na Slovensku obdobu. Je rozmanitá z hľadiska mineralogického aj petrografického. Vyskytuje sa tu 29 druhov chránených rastlín a žije tu 116
druhov chránených živočíchov.

3.3 vodstvo
Dostatok vodných zdrojov je pre každý zárodok urbanizácie jedným zo základných atribútov trvalého osídlenia. Cez historické územie obce preteká
Babinský potok, ktorý je pravostranným prítokom potoka Krupinica prechádzajúcim južnou časťou obce. Babinský potok má ľavostranný prítok
od Dolinky, uvádzaný ako otvorený kanál, a pravostranný prítok Suchý
potok. Babinský potok má na menšom úseku protipovodňovú úpravu
koryta. Malá vodná nádrž - tajch - vybudovaná na počiatočnom úseku
potoka slúži najmä v suchých obdobiach ako zdroj vody pre lesnú zver
a tiež ako zásobník vody v prípade požiaru.

10
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3.4 pôda
Pôda v katastri obce patrí medzi najkvalitnejšie pôdy v regióne. Tvorí ju
fluvizem pseudoglejová až pseudoglej luvizemný.
Chotár obce Babiná má hnedé lesné a illimerizované pôdy. Veľkú časť
tvorí pôda využívaná na poľnohospodársku výrobu ako pasienky a orná
pôda na pestovanie obilnín, technických plodín a výrobu krmovín. Medzi
najkvalitnejšie pôdy v obci možno zaradiť pozemky v lokalite „Nad mlynom” a „Na Dlhých”.
Z celkovej výmery katastrálneho územia obce 2 217 ha tvoria poľnohospodárske pozemky 49 %, lesné pozemky 47 % a ostatné plochy 4 %.

3.5 lesy
Lesné bohatstvo tvoria prevažne dubové porasty, na severných svahoch aj
bukové a vo vyšších polohách aj zmiešané s prímesou smreka. Zastúpenie hraba a liesky v podraste má zásluhu na dobrom čistení kmeňov
dubov od uschnutých spodných vetiev a výsledkom sú dospelé porasty
s vysokokvalitnými a dobre cenenými bezhrčatými kmeňmi. V porastoch
sa nachádza aj umelo vnesený smrekovec opadavý, borovica a množstvo
vedľajších drevín, ako rakyta, osika, breza, cer, čerešňa vtáčia, agát
a ďalšie.

3.6 živočíšstvo a rastlinstvo
Z rastlinstva si zaslúži pozornosť iskiernik ilýrsky, jagavka vetvistá,
jastrabník dvojzárezový, valdštajnka kuklíková, javor tatársky, vika panónska, na jar kvitne šafrán, na jeseň sfarbujú lúky koberce fialových
jesienok. V severozápadnej časti sa nachádza prírodná rezervácia Gajdošovo rozprestierajúca sa na lúke Kuracia, na ktorej sa vyskytuje väčšie
množstvo vzácnych a ohrozených druhov predovšetkým vlhkomilných
a mokraďových - vstavač obyčajný, kosatec sibírsky, vstavačovec májový. V lokalite Grozáu je možné vidieť žltohlav európsky, horec pľúcny
a v lokalite Červeniny ľaliu zlahohlavú.
BABINÁ 1254 - 2014
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Zo živočíšstva si okrem poľovnej zveri jelenej,
danielej, diviačej, muflonej a srnčej zasluhuje
pozornosť i výskyt veľkých šeliem, ako je
medveď hnedý, rys ostrovid, mačka divá,
ale aj menej často viditeľná sova lesná, výr
skalný, salamandra škvrnitá, množstvo druhov hmyzu, chrobákov, dravcov, krkavcovitých a spevavých vtákov (jariabok hôrny,
chrapkáč poľný, sluka hôrna, včelárik zlatý).
V rokoch priaznivých pre rast húb sa les stáva rajom pre zberačov hríba dubového (na
snímke hore), cerového,
václaviek, kozákov brezových a hrabových, suchohríbov, jesenné lúky
sú posiate dáždnikmi
bedle vysokej.
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4. HISTÓRIA OBCE
4.1 symboly obce
Babiná používala počas celého vývoja ako symbol
patróna - Svätého Juraja na koni kopijou zabíjajúceho draka. Voľba tohto symbolu je v súlade s domácimi zvyklosťami, vychádza z pečate.
Doteraz nezodpovedanou otázkou je dôvod, prečo
je práve sv. Juraj v erbe obce, keď kostolné patrocínium bolo väčšinou aj predlohou pre mestský
erb. Existujú dohady, podľa ktorých dnešný
rímskokatolícky kostol sv. Matúša apoštola mal
v minulosti patrocínium sv. Juraja, čo by mala potvrdzovať kanonická
vizitácia z roku 1713, v ktorej sa spomína iba jeden oltár v chráme a na
ňom bol vyobrazený práve sv. Juraj ako rytier.
Od farieb erbu sa odvíja vlajka obce Babiná, ktorú tvorí päť pozdĺžnych
pruhov v poradí farieb biela, modrá, žltá,
modrá a biela, pričom stredný žltý pruh
má šírku 2/6 a ostatné pruhy majú šírku
1/6 šírky vlajky. Vlajka má pomer strán
2 : 3 a je ukončená tromi cípmi, t. j. dvoma „zástrihmi” siahajúcimi do tretiny
dĺžky listu vlajky.
Z 15. storočia sa zachovala prvá pečiatka
s erbom. Má priemer 40 mm, v strede so
svätým Jurajom na koni a s kruhopisom:

REGINE - SEDIS NOMINE
BABASEK - A 1483
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4.2 od najstarších čias....
Najstaršie pamiatky, ktoré poukazujú na najstaršie osídlenie babinského
chotára, pochádzajú z náleziska „Pod múrom”. Je to črepový a bronzový
materiál, ktorý je svedectvom toho, že tu okolo 700 rokov pred Kristom
bolo osídlenie.
Uhorský panovník Belo IV. 30. augusta 1254 udelil Babinej mestské privilégia, Babiná nadobudla mestský charakter.
Privilégiá:
- sami si mohli voliť kňaza, desiatky odvádzať jemu a on ostrihomskému
arcibiskupovi,
- podobne richtára podľa všetkých mešťanov (občanov),
- oslobodenie od platenia mýta,
- celkové oslobodenie od nútených prác na hrade Zvolen,
- vo svojom chotári slobodne smeli rúbať drevo a zbierať kameň.
Tieto práva boli potvrdené v listine s dvojitou pečaťou. Rovnako v roku
1270 práva potvrdil uhorský panovník Štefan V.
V roku 1380 za Ľudovíta I. Veľkého okrem Babinej a Dobrej Nivy práva
získali aj Pliešovce.
V 15. storočí to bol panovník Ladislav V. Habsburský (1455), v roku
1492 Vladislav II.
Sása sa prvýkrát na listine objavila len v roku 1523.
Obec Babiná začas patrila
aj Jánovi Jiskrovi.
16. storočie - nebezpečenstvo útokov tureckých
hôrd. V tom čase postavili
okolo kostola ochranný
múr. Aby sa obyvatelia
ochránili pred hrôzami tureckých vojakov, platili
im daň. Keď odopreli, 15.
augusta 1596 budínsky
paša Mustafa napísal BaListina Belu IV. z roku 1254
binčanom výhražný list.
14
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Pravdepodobne mestečko daň nezaplatilo, a tak koncom roku 1596 Turci Babinú napadli. Babiná trpela aj od zvolenského župana Žigmunda
Balassu, ktorý z nej chcel urobiť poddanské mestečko.
V 17. storočí sa vyvíjali tlaky na zrušenie privilégií. Stúpajú najmä
tlaky majiteľov hradu Podzámčok Esterházyovcov, spory sú aj medzi
samotnými susediacimi mestečkami (spory ohľadom chotárnych hraníc
- Babiná- Krupina, Babiná - Kolpachy, Babiná - Dobrá Niva).
Z pôvodného nemeckého osídlenia zostali zachované najmä chotárne
názvy: Grozáu, Šofipiarg, Genspiarg, Grnobíz, Zelegrund, Bazigrunt.
Spory neprestávajú ani v 18. storočí. Dňa 1. 9. 1741 zasahuje Mária
Terézia. Nariadi Zvolenskej stolici zakázať panstvám klásť Babinej
poddanské povinnosti. Nemalo to veľký účinok, lebo Esterházyovci už
v roku 1743 žiadajú namiesto práce 100 dukátov. Zvolenská stolica sa
obce nezastala. Miestodržiteľská rada 11. 9. 1744 určila pre jednotlivé
mestečká práce, Babiná v zozname nebola. V tomto období bolo v Babinej 89 domov, v nich bývalo 118 rodín a 583 obyvateľov. Bol jeden kňaz
a 58 sedliakov. Výsady mestečka sa porušovali ďalej.

Mapa Zvolenskej župy z roku 1800
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V 19. storočí Babiná stráca mestské postavenie, ostáva obcou a začína
upadať.
Babiná sa spomína ako majetok panstva Dobrá Niva. Začiatkom 19.
storočia panstvo prevzal štát. O našich občanoch možno tvrdiť, že boli
uvedomelí. Dňa 20. 2. 1862 poslali pozdravný list dr. Štefanovi Moyzesovi. Napriek silnej maďarizácií tu bolo dosť roduverných Slovákov.
Dňa 9. 7. 1887 obec zasiahol požiar. Zhorela celá obec, okrem 2 kostolov.
Viac sa tu drevené domy nestavali.
Ďalším smutným dňom pre obec bol 31. 7. 1914, vyhlásenie všeobecnej
mobilizácie. Niektorí muži museli narukovať do 24 hodín, iní do dvoch
dní. Začala sa I. svetová vojna.
Z obehu boli stiahnuté zlaté, strieborné a niklové mince. Vydali sa papierové peniaze a dvojkoruny, železné dvojhalierniky a 20-halierniky. Na
poľnohospodárstve vypomáhali vojnoví zajatci, najmä Rusi a Srbi. Nakupovalo sa na lístky. V roku 1917 zaviedli bezmäsité dni. Z kostolov
boli zrekvírované cínové organové píšťaly a po dva zvony. Vojna si

Dňa 15. januára 1925 sa začala prevádzka na trati Zvolen - Krupina
16
BABINÁ 1254 - 2014

vyžiadala aj obete. Po vojne ľudia začali rabovať. Poriadok prišla robiť
maďarská národná garda. Niektorí sa im postavili na odpor. Začiatkom
novembra zastrelili pri evanjelickej škole 28-ročného Štefana Prajdáka
(č. d. 106). Podobná situácia nastala po príchode maďarských boľševikov.
Vyrabovali byt evanjelického kňaza Kornela Tomalu. Pri prestrelke padol jeden Maďar.
28. október 1918 - vznik Československej republiky. Babinčania sa túto
historickú udalosť dozvedeli od evanjelického a. v. farára Kornela Tomalu na službách Božích v kostole začiatkom novembra.
V roku 1922 začala výstavba železničnej trate Zvolen - Krupina. Slávnostne vlak prešiel prvý raz 15. 1. 1925. Prítomný bol vtedajší minister
železníc Stříbrný. V ďalšom roku začala elektrifikácia Babinej.
Až do roku 1928 - 1929 obec pociťovala nedostatok vody. Nestačila ani
48 metrov hlboká studňa z r. 1872 a niekoľko menších. Vodu si občania
z dolnej časti obce dovážali z Krupinice (pri železničnej stanici) a horný
koniec si vozil vodu z Barín (pod salašom). Vybudoval sa vodovod,

Potravné družstvo v Babinej
BABINÁ 1254 - 2014

17

mnohí si ho už vtedy zaviedli do domov. V roku 1931 bola postavená
moderná mliekáreň, stará bola prestavaná na hasičskú strážnicu a sklad.
K nej pristavili nocľaháreň.
Z obecného humna vznikla kováčska vyhňa. Po potravinovom družstve
sa založilo aj Potravné družstvo. V tomto období tu boli tri politické
strany: Agrárna strana, Slovenská národná strana a Slovenská ľudová
strana.
V roku 1939 bola vyhlásená všeobecná mobilizácia. Narukovalo 26 mladých mužov, z nich 17 sa vrátilo domov, 9 zostalo v armáde a z nich pri
Lipovci padol Štefan Jakubík (č. d. 1).
V roku 1940 bolo rozpustené miestne zastupiteľstvo a za vládneho komisára vymenovali Štefana Pápeža z Dobrej Nivy.
Rok 1941 poznamenala krutá zima. Zhoršovala sa situácia v obci. Vymenovaný bol nový komisár - Ján Krkoš, č. d. 67.
V roku 1942 dali polia dobrú úrodu, niektoré klasy obsahovali až 60 zŕn.
Vystavala sa Plánkova ulica, všetky práce financovala obec, prípojky
a mostíky si hradili majitelia domov.
29. 8. 1944 - vypuknutie SNP. Ešte v ten večer sa vytvorila 11-členná
skupina dobrovoľníkov. Skupina táborila 2 km južne od obce. Okrem nej
v obci vznikla 15-členná milícia (ozbrojená).
Dňa 6. 9. 1944 vedenie prevzal Revolučný národný výbor. Narukovaní
chlapi boli nasadení do bojov medzi Babinou a Dobrou Nivou, pri Hrone
a v Kremnických horách.
Dňa 10. 10. 1944 do obce prišli dve čaty partizánov, na druhý deň 90
ruských partizánov. Útoky Nemcov boli spočiatku neúspešné. Potom
zaútočili na obrnených vozoch, tri dni zúrili boje, povstalci sa museli
stiahnuť. Nemci zapálili všetky stohy sena a slamy. Dňa 28. novembra
zaistili všetkých účastníkov povstania a odviedli ich do Krupiny, 21
mužov odvliekli do Nemecka.
Dva dni pred Vianocami, 22. 12. 1944, obec zažila bombardovanie. Pri
ňom doma na dvore bol zasiahnutý mladý Ján Baláž, jeho syn Janko sa
stal pohrobkom (narodil sa týždeň po otcovej smrti).
Pri Banskej Belej Nemci zastrelili (po udaní) Štefana Tonku, 33 - ročného rodáka z Babinej, ženatého v Hont. Moravciach. Pochovaný je
v spoločnom hrobe v B. Belej (nar. 19. 11. 1911 - zomrel 13. 10. 1944).
18
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Červená armáda obsadila Babinú 6. marca 1945. Najťažšie boje boli
o Pod múr, kde bolo nemecké opevnenie. V týchto bojoch padlo 7 Rusov
a 13 Rumunov. Pochovaní sú na zvolenskom cintoríne.

4.3 dejinné udalosti a fakty v skratke
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

r. 1254 - udelenie mestských výsad
r. 1455 - potvrdenie mestských privilégií
r. 1596 - obec napadli Turci
r. 1614 - zemetrasenie, obyvatelia utiekli do hôr
r. 1703 - prešiel obcou cisársky generál z Krupiny do Zvolena
r. 1836 - zhorela prvá drevená škola v obci
r. 1887 - požiar, zhorela celá Babiná okrem dvoch kostolov
začiatok 19. storočia - strata mestského postavenia
r. 1914 - všeobecná mobilizácia
r. 1939 - vysviacka nového evanjelického a. v. kostola
a všeobecná mobilizácia
r. 1945 - 6. marec - oslobodenie obce - koniec II. svetovej vojny
r. 1947 - veľké suchá
r. 1953 - mena peňazí
r. 1955 - založené menšinové družstvo
r. 1957 - vznik celoobecného družstva - JRD
r. 1959/1960 - zriadenie materskej školy
r. 1960 - obec postihli záplavy, padal ľadovec, ktorý poškodil
kvety ovocných stromov a poškodil jarné porasty
r. 1962 - obec postihlo veľké sucho, čo sa odrazilo na slabej úrode
r. 1970 - veľké sčítanie obyvateľov a bytov
r. 1971 - obec postihli záplavy
- vznik JRD „Nový Život” so sídlom v Dobrej Nive
r. 1974 - založenie ZPOZ-u
r. 1993 - vznik obecného poľovného revíru a Poľovného združenia
Bučina
r. 1995 - založenie spoločnosti Obecné lesy, s. r. o., Babiná
r. 1999 - 13. júl - povodeň z prívalových dažďov
r. 2000 - schválený územný plán obce

BABINÁ 1254 - 2014
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> r. 2002 - od júla materská škola so školskou jedálňou
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
> r. 2001 - 2008 - výkup pozemkov od občanov obce - presun do
lesných pozemkov,
- výkup pozemkov pod budovu ČOV a pod prístupovou
cestou
> r. 2003 - odkúpenie roľníckej usadlosti - ľudového domu od štátu
> r. 2006 - vyhlásenie konkurzu na majetok Poľnohospodárskeho
družstva Dobrá Niva, ukončenie konkurzu v 12/2010,
zánik strediska
> r. 2007 - prijatie Doplnku č. 1 územného plánu obce (lokalita
Grnobíz)
> r. 2008 - prijatie Doplnku č. 2 územného plánu obce (nové
lokality IBV - Za Uličkou - pravá strana, koniec
Plánkovej ulice, Závoz ...)
> r. 2011 - uzatvorenie zmluvy o spolupráci s prevádzkovateľom
slnečnej elektrárne v lokalite Červeniny, Sady
(Doplnok č. 3 UP obce)
> r. 2013 - prijatý Doplnok č. 4 územného plánu obce (nové
lokality IBV - nad ihriskom a za katolíckom kostolom)
- zakúpenie nového terénneho vozidla, traktora zn.
ZETOR a vlečky Obecnými lesmi, s. r. o., Babiná
- odkúpenie starého rodinného domu č. 45 v strede obce
> r. 2014 - odkúpenie budovy materskej školy, Dolná č. 105, od
evanjelickej cirkvi

20
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5. ŽIVOT V OBCI
5.1 obyvateľstvo
Z historických záznamov sa dozvedáme,
že v roku 1890 podľa
sčítania ľudu mala
Babiná 120 domov,
418 mužov, 409
žien, spolu teda 827
obyvateľov. Do evanjelickej školy v obci
Babiná chodilo 108
žiakov.
Prevažná časť obyvateľstva sa venovala
poľnohospodárstvu.
Pestovali všetky druhy obilia, zemiaky,
ľan i konope.
Takmer každá rodina
sa vedľa roľníctva venovala i pastierstvu.
V hospodárskych budovách a v humnách
chovali hydinu a dobytok - sliepky, husi, kravy, ovce a kozy.
V mnohých domácnostiach sa po večeroch šírilo klepotanie krosien,
gazdinky tkali koberce a domáce plátno, z ktorého šili časti ženského
i mužského oblečenia, plachty a vrecia.
Vykonané výskumy potvrdili, že pôvodní nemeckí obyvatelia Babinej sa
zaoberali baníctvom, o čom svedčí stará štôlňa v údolí Polomu. V severoBABINÁ 1254 - 2014
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západnej časti obce v lokalite Fiľakovo bolo nájdené veľké množstvo reliktov po pálení dreveného uhlia - uhlísk. Kvalitné drevené uhlie bolo
jedným zo základných činiteľov rozvoja hutníctva.
Remeslá
V 1. polovici 20. storočia bola obec sebestačná a zastúpenie tu mali takmer všetky remeslá (v zátvorke čísla domov):
> Murári - Ján Fábry (151), Juraj Mozoľa (125), Štefan Tonko
(37), Ondrej Pšenica (146), Štefan Puškár (9), Ján Dubovský
(88), Štefan Vician (38), Ján Buchan (80), Ján Fraňo (61), Ján
Vician (14), Juraj Pomoty (43),
> Tesári - Martin Bučko (82), Ján Bučko (82), Štefan Fábry (41),
Juraj Pomoty (43), Juraj Haško st. (26), Juraj Haško ml.
(26), Štefan Vician st. (91), Štefan Vician ml. (91),
> Kováči - Anton Hrmo (126), Ján Kohút (92),
> Krajčíri - Ján Beňo (129), Ondrej Pálka (135),
> Obuvník - Ján Pšenica (34),
> Mlynár - František Petrásek (č. d. 133 - pri žel. stanici),
> Stolár - Pavel Meľaga (127),
> Kolári - Július Fiľo (74), Matej Greňo (74),
> Kamenári - Juraj Chudý (31), Ján Kyslý (65), Juraj Hybský
(153), Ján Baláž (98), Juraj Toman (36), Ján Krkoš (67), Jozef
Osvald (113),
> Pastieri - Juraj Hybský (90), Ján Dubovský (103), Ján Tuček
(144), Štefan Krtík (18),
> Hlásnici - Samuel Hrúz (28), Ondrej Beňo (76),
> Hrobár - Juraj Dubovský (87),
> Mliekari - Makan zo Sásy, Štefan Pápež (169),
> Horári - Piško (54), Ján Buchan (61), Ján Hraško (102), Pavel
Majerčík (149), Eugen Mužík (139), Jozef Hraško (139),
Juraj Cárach (139), Ladislav Remenec (97), Ján Slávik (139),
> Kofa (obch. cestujúca, predavačka na trhu) - Zuzana
Puškárová (95),
> Bachtár (dedinský hlásnik) - Juraj Dubovský (87),
22
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> Starejší na svadbách - Martin Páleník (7), Martin
Páleník (21), Štefan Meľaga (131), Štefan Puškár (9),
Ján Páleník (21), Juraj Ondruš (17),
> Divadelní režiséri - Jozef Očenáš (138), Anna Pápežová
(19), Jozef L. Mladoň (97), Ján Krúdy (105), manželia
Majerčíkovci (149), Ján Fraňo (61),
> Obchody, Potravné družstvo - Ondrej Kohút (19), Ján
Krkoš (58),
> Kantori v evanjelickej cirkvi a. v. - Vladimír Solovič, Ján
Dubovský (115), Ján Páleník (21), Alice Straková (63),
> Organisti v rímsko-katolíckej cirkvi - Jozef
Očenáš, Ján Pálka (150), Ján Pálka st. (179), Ján Pálka ml.
Jozef Jenčík (108).
Prvé mechanizmy a technické výdobytky
> Prvé os. auto - Štefan Matečka (89), zn. Peugeot (prezývané
korytnačka),

Účastníčky Singerovho kurzu
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> Prvé nákladné auto - Ján Pálka (150),
> Prvá menšia mláťačka - Štefan Mlynárik (33 - rodina odsťahovaná na Dobrú Nivu), spoločná s Martinom Páleníkom (21),
> Prvá výkonnejšia mláťačka - Martin Páleník (21),
> Prvý televízor - obecný v kultúrnom dome,
> Prvý traktor - strojové družstvo - zn. ZETOR - slúžil celej
obci, prvý traktorista Ján Oťaheľ (84), súkromný - Sečkár (20)
> Prvý fotoaparát - Ján Matečka (51) - obecný fotograf,
vďaka ktorému vznikli prvé amatérske fotografie zo života
Babinčanov.
Osobnosti spred II. svetovej vojny až do r. 1948:
> Ing. Martin Matečka (116) - študoval vo Viedni, komerčný
inžinier, ovládal 7 cudzích jazykov,
> Ing. Ondrej Baláž (56) - chémia,
> Ing. Ondrej Baláž (165) - lesníctvo,
> Ing. Štefan Vician (91) - lesníctvo,
> Ing. Ján Pšenica, CSc. (83) - poľnohospodárstvo,
> Ing. Štefan Páleník, CSc. (21) - poľnohospodárstvo,
> MUDr. Albín Styk (syn evanjelického a. v. farára) - lekár,
> Ján Krkoš (82) - člen SĽUK-u - spevák a organ. pracovník,
> Jozef Pálka (50) - člen SĽUK-u - hudobník, dirigent, režisér,
> Karol L. Zachar - herec, režisér, národný umelec,
> Martin Chudý (10) - verejný činiteľ a pedagóg, dramaturg,
V roku 2011 pri poslednom sčítaní obyvateľov, domov a bytov bolo na trvalý pobyt v obci prihlásených 522 obyvateľov, z toho 254 mužov a 268
žien.
V súčasnosti má v obci trvalý pobyt 514 obyvateľov. Za prácou dochádzajú do susedných obcí, do okolitých miest Zvolen, Krupina,
Banská Bystrica, niektorí i ďalej, alebo súkromne podnikajú v rôznych
oblastiach.
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5.2 spolky, združenia
História spolkovej činnosti siaha do 1. polovice 20. storočia. Občania
boli združení v rôznych spoločenských organizáciách:
> Výbor žien pri MNV, neskôr ŽIVENA, ZO Slovenského zväzu
žien,
> Slovenský zväz mládeže, Čs zväz mládeže,
Socialistický zväz mládeže s pionierskymi oddielmi,
> Zväz protifašistických bojovníkov,
> Československý červený kríž,
> Zväz slovenských invalidov,
> Zbor požiarnej ochrany,
> Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov,
> TJ Sokol, neskôr TJ Družstevník,
> Zväzarm - autodielňa,
> Zväz československo-sovietskeho priateľstva,
> Potravné družstvo.
Členovia spolkov a združení organizovali s vedením obce rôzne kultúrnospoločenské podujatia. Išlo o spoločenské akcie venované významným
medzníkom v histórii obce a Slovenska, vzdelávacie posedenia, odborné prednášky, organizovanie rôznych súťaží, družobné návštevy
a spoločenské zábavy. V minulosti spoločne odpracovali nespočetné
množstvo brigádnických hodín - „akcie Z” na údržbe obecných budov,
pri čistení rigolov popri miestnych komunikáciách, pri upratovaní a kosení verejných priestranstiev, budovaní verejno-prospešných zariadení slúžiacich všetkým občanom obce.
Dnes na území obce aktívne pôsobia spoločenské organizácie a občianske
združenia:
> Poľovné združenie Bučina Babiná - predseda Ing. Ján Baláž,
> Obecný športový klub Babiná - predseda Peter Suchánek,
> Dobrovoľný hasičský zbor Babiná - predseda Štefan Melich,
> Klub dôchodcov a invalidov - predseda Ing. Bruno Strak,
> Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov predseda Ján Ratkovský.
BABINÁ 1254 - 2014
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Dobrovoľný hasičský zbor
Presný dátum vzniku obecného hasičského zboru v Babinej nepoznáme.
Predpokladá sa, že to bolo po prvej svetovej vojne. Prvý hasičský zbor
založil Ondrej Páleník (84), ktorého zásluhy boli neskôr ocenené, stal sa
čestným členom hasičského zboru.
Prvá hasičská zbrojnica bola postavená v strede obce pri tajchu na mieste
súčasnej autobusovej zastávky do Krupiny. Bola drevená, štvorcového
tvaru. V strede bola veža, ktorá slúžila na sušenie mokrých ľanových
hadíc. Obecný hasičský
zbor mal v tom čase
k dispozícií drevený voz
ťahaný koňmi. Na voze sa
nachádzal veľký drevený
dubový sud (asi 1200 litrov), v ktorom bola stále
voda, aj vtedy, keď boli
mrazy. Na voze bola tiež
ručná tlaková striekačka,
ktorá však nenasávala vodu. Vodu do striekačky
nalievali plátennými impregnovanými
vedrami,
ktoré boli vždy pri nej.
Kone na ťahanie voza sa
zapožičiavali od gazdov.
V roku 1964 sa stará drevená hasičská zbrojnica
zbúrala a na jej mieste
sa postavila autobusová
zastávka s parkom. Do
výstavby novej zbrojnice
hasičskú techniku niekoľko
rokov skladovala rodina
Ondrušová.
26
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Nová zbrojnica bola dostavaná v r. 1968 a postupne pribudla aj novšia
technika, na ktorej sa pravidelne v nedeľu doobeda robila malá údržba.
Starú 805-ku nahradila prenosná striekačka PS 8, neskôr PS 12, ktorá
slúži až dodnes. Povinnou výbavou zboru boli aj hasičské uniformy.
Každú nedeľu v letnom období okolo druhej poobede sa robili povinné
nástupy, na ktoré sa zvolávalo trúbkou. Hasičské cvičenia prebiehali pri
zbrojnici. alebo sa chodievalo ku Krupinici pri železničnej stanici (Margočke). V období žatvy sa vytvárali protipožiarne hliadky, ktoré držali
hotovosť v hasičskej zbrojnici. Využívala sa veža, odkiaľ sa kontrolovalo
okolie obce.
Každý rok sa členovia DHZ zúčastňovali obvodných cvičení hasičských
družstiev. Prebiehali protipožiarne kontroly pecí a komínov, studní a hydrantov v obci. Okrem týchto povinností hasiči usporadúvali štefanské,
silvestrovské zábavy, fašiangy, stavali máje, organizovali letné zájazdy.
Obecní hasiči v minulosti pomáhali pri zabezpečovaní pohrebov, kedy
vynášanie zosnulých občanov „na mároch” vykonávali mladí muži z obce (fajermani) vo veku od 18 do 40 rokov miesto súčasných pohrebných
služieb. Pri výnimočných pohreboch nosili hasiči uniformy a horiace petrolejové fakle.
V našej obci sa hasičské cvičenie obcí konalo v roku 1948 a tiež v roku
1982 zorganizoval DPZ oblastnú súťaž hasičských zborov, ktorej sa
zúčastnilo 28 obcí. Pri tejto príležitosti dostala obec aviu, ktorá slúžila
výlučne pre DHZ. Dobrovoľnému hasičskému zboru sa v roku 2012 presne po tridsiatich rokoch podarilo na futbalovom ihrisku zorganizovať
previerku pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov okresov Detva
a Zvolen. Na domácej pôde naše družstvo dosiahlo 3. miesto.
Obecný hasičský zbor je najstaršia fungujúca organizácia. Členskú základňu tvorilo v minulosti okolo 65 členov, dnes je to len 22 občanov.
Napriek tomu sa snažia vykonávať všetky úlohy, ktoré sa im ukladajú,
aktívne sa zapájajú do diania v obci a usporadúvajú podujatia pre deti
a mládež.
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Poľovné združenie BUČINA Babiná
Poľovné združenie bolo založené v roku 1993 za účelom obhospodarovania Obecného poľovného revíru, ktorý si obec prevzala do užívania na
výkon práva poľovníctva. Prvým predsedom sa stal Ján Petro. Pri vstupe
členov do PZ Bučina sa každý člen musel plne venovať plneniu úloh
novovytvoreného združenia. Združenie vykonávalo poľovnícku činnosť
v obecnom poľovnom revíri na základe príkaznej zmluvy až do 1. februára 1995, keď vznikla obecná spoločnosť Obecné lesy Babiná, s. r. o.,
Babiná. V súčasnej dobe má združenie 22 členov, funkciu predsedu vykonáva Ing. Ján Baláž.
Okrem zabezpečovania výkonu práva poľovníctva prostredníctvom
obecnej spoločnosti sa členovia PZ Bučina aktívne zapájajú do kultúrnospoločenského diania v našej
obci (Na gazdovskom dvore,
deň detí, čistenie chotára,
športové akcie, reprezentácia
obce na Dňoch svätého Huberta v Pliešovciach a na poľovníckych výstavách).
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ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Babinej
Základná organizácia vznikla na ustanovujúcej schôdzi 14. 2. 2000 za
účasti 14 občanov. Zvolený výbor pracuje v rovnakom zložení i dnes:
predseda - Ján Ratkovský (85), tajomník - Ing. Bruno Strak (63), hospodárka - Zuzana Tomanová (36).
ZO sporadicky usporadúva odborné prednášky z rôznych oblastí pestovania plodín, ovocných stromov a kríkov, ošetrovania za účasti prednášateľov, skúsených odborníkov. Podľa záujmu členov sa zúčastňujú autobusových zájazdov na pestovateľské výstavy a spoločných výletov.
Každoročne od roku 2000 členovia ZO v úzkej spolupráci s občanmi obce organizujú v septembri výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, z ktorých
najkrajšie exponáty putujú na okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov
do Zvolena.
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Klub dôchodcov a invalidov
Klubová činnosť občanov dôchodkového veku sa začala rozvíjať v roku
1996, kedy skalní členovia klubu zorganizovali prvú výstavu výšiviek,
krojov, ovocia a zeleniny. Koncom roka na ustanovujúcom zasadnutí si
38 členov zvolilo vedenie: predseda - Ondrej Oravec, zosn. (155), tajomník - Ing. Bruno Strak, pokladníčka - Marta Dubovská (88).
Klub dôchodcov a invalidov (KDaI) ako dobrovoľné združenie občanov,
nezisková organizácia, prijal stanovy schválené Ministerstvom vnútra
SR v auguste 2006. Poslaním klubu je vytvárať vhodné podmienky
pre svojich členov na oddych, relax a vzdelávanie, zapájať členov
a svojich rovesníkov do kultúrno-spoločenského diania obce. Obec vyčlenila pre schôdzkovú činnosť klubu priestory bývalej predajne chleba
a pečiva v združenej budove obce a každoročne finančne prispieva na
činnosť KDaI. Členovia klubu spoločne absolvujú výlety na kúpaliská,
navštevujú divadelné predstavenia, zúčastňujú sa športových hier v Dobrej Nive, organizujú spoločné zájazdy na rôzne výstavy, festivaly a trhy.
V súčasnosti sa aktívne zapája do klubovej činnosti iba 13 členov.

Výstava výšiviek, ktorými sa prezentovali v roku 1996 dôchodkyne
30
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Obecný športový klub
Začiatok športovej činnosti v Babinej siaha ešte pred II. svetovú vojnu.
Medzi najstarší šport v Babinej patrilo kolkárstvo - kolky. Drevená a zakrytá kolkáreň bola vybudovaná za budovou rodinného domu a krčmy
(za terajším obecným úradom). Tu mládež najmä v nedeľu trávila odpoludňajšie hodiny súťažením jednotlivcov, ale i družstiev. Popri tom nechýbalo ani občerstvenie a diváci z radov mladých chlapov a dievčat.
Kolkáreň bola zbúraná pri prestavbe terajšieho kultúrneho domu a obecného úradu.
V rokoch 60-tych a 70-tych v okresnej súťaži účinkovali i stolní tenisti.
Boli to títo športovci: Soták Andrej, Brachna Ján, Majerčík Milan, Dubovský Štefan, Chudý Ondrej ml., ale aj ďalší. Zo Zvolena naše družstvo
posilnil dobrý stolný tenista Čillík.
Telovýchovná jednota mala i turistický oddiel, v ktorom najaktívnejšou
bola Anna Puškárová. Turistiku podporoval finančne výbor TJ, najmä akcie, ktoré organizoval OV ČSTV.
Naši občania - športovci - sa presadzovali aj v iných športoch, najmä
v hokeji, atletike (behy) a tiež basketbale.
Najrozšírenejším športom bol a stále je futbal. Futbal sa hrával živelne,
neorganizovane vo vzdialenej lokalite Dlhý prieloh v Červeninách, kde
bolo provizórne futbalové ihrisko s drevenými bránami. Tu mladí ľudia,
muži i ženy, trávili nedeľné odpoludňajšie hodiny za predpokladu dobrého počasia.
Terajšie futbalové ihrisko bolo vytýčené na obecnej lúke asi v r. 1950.
V tom čase na ihrisku šatne neboli, tieto boli v priestoroch Miestneho
národného výboru a neskôr v požiarnej zbrojnici. Na novom ihrisku
v prvom rade bolo treba upraviť a zrovnať plochu ihriska, osadiť bránky
a vysporiadať vlastníctvo. Potom ihrisko oplotiť a vybudovať šatne. Najväčšiu časť týchto úloh zabezpečoval vtedajší výbor TJ Družstevník za
predsedníctva zosn. Jána Fábryho (151). Postupne sa vybudovala tribúna,
lavičky (Ján Ratkovský), asfaltová plocha a prístrešok pri šatniach.
TJ Sokol, neskôr premenovaný na TJ Družstevník Babiná, súťažne hrával futbal v okresnej súťaži. Neskôr aj v medziokresnej súťaži - okresy Zvolen, Krupina, Šahy. Túto súťaž riadil kraj Banská Bystrica. Za
BABINÁ 1254 - 2014
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Futbalové jedenástky Babinej kedysi a dnes
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zmienku stojí fakt, že v týchto súťažiach hrali prevažne hráči z našej obce
(ročníky nar. 1932 - 1934) doplnení staršími (Ján Fraňo, Ján Dubovský),
ale aj mladšími hráčmi a jednotlivcami (Andrej Soták), ktorí pracovali
v tom čase vo Zvolene z východného Slovenska.
Postupne sa situácia menila, roky hráčom pribúdali, nebolo dosť hráčov.
Boli roky bez súťažného futbalu. Výbor TJ Družstevník riešil situáciu
s pomocou TJ Dobrá Niva. Vytvorilo sa „B-mužstvo Dobrá Niva”, ktoré
hralo futbalové zápasy na ihrisku v Babinej.
Po rozpade tohto projektu viedol futbal v Babinej Ján Rausa. Vytvorilo
sa futbalové mužstvo, ktoré hrávalo okresnú súťaž II. a III. triedy. V súčasnosti pod vedením Petra Sucháneka a trénera Jána Rausu hráme už
druhý rok v I. triede v okrese Zvolen. Väčšinu mužstva (družstva) tvoria
hráči mimo Babinej. Súťaž v I. triede je po finančnej stránke náročná,
veľkou pomocou je finančný príspevok z obecného rozpočtu.
Obecný športový klub organizuje každoročne tradičný silvestrovský futbal posledný deň v roku a pravidelne začiatkom roka na konci zimných
školských prázdnin sa pod jeho záštitou koná stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce.
V zimnom období nadšenci hokeja sporadicky počas dlhodobých mrazivých dní a nocí budujú ľadovú plochu
pred šatňami OŠK,
ktorá slúži nielen
na hokejové zápasy,
ale aj na voľné korčuľovanie.
Výborné podmienky ponúka babinský
chotár v zime aj pre
lyžiarov - bežkárov.
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5.3 poľnohospodárstvo, lesníctvo
Poľnohospodárstvo
Obec Babiná bola od počiatku roľnícka usadlosť. Poľnohospodársku pôdu (polia) vlastnili a obhospodarovali maloroľníci, pre ktorých to bola
obživa na celý rok. Pasienky a lesy boli vo vlastníctve obce. Občania,
ktorých pôda neuživila, odchádzali za prácou do Ameriky. Niektorí aj na
sezónne práce počas roka na južné Slovensko, ako na okopávanie repy,
žatevné práce, tiež v jeseni na zberové práce (zber repy, kukurice, hrozna). Odchádzali za prácou aj ako sluhovia či slúžky. Domov sa už všetci
nevrátili. Oženili alebo vydali sa tam a založili si vlastné rodiny.
Žiadna mechanizácia vtedy ešte nebola. Všetky práce sa robili ručne.
Oralo a zvážalo sa na koňoch, voloch, ba poniektorí aj na kravách. Na
poliach sa dodržiaval trojpoľný systém. Oziminy, jariny, krmoviny
a zemiaky. Obilie sa pokosilo, poviazalo do snopov, uložilo do krížov
(hŕbok) a nechalo sa na poli uschnúť. Po usušení sa vozilo domov na
vozoch. Uskladnilo sa pod strechou a potom sa mlátilo. Najprv len ručne,
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cepmi. Neskôr sa používali mláťačky a vytriasačky, ktoré zrno s plevou
oddelili od slamy. Slama sa uložila doma do stodoly alebo vonku do stohu.
Zrno od plevy sa vyčistilo na stroji, ktorý sa nazýval „rošt”. Neskoršie
sa začali už vyrábať mláťačky, ktoré pri mlátení obilie od slamy a plevy
očistili a čisté padalo už do vriec. Mláťačky boli v dedine dve, neskôr tri
i štyri. Ich majitelia robili v celej dedine až do skončenia mlatby.
V roku 1955 vzniklo v obci menšinové Jednotné roľnícke družstvo, ktoré
malo 25 členov. Trvalo až do roku 1957, vtedy sa rozšírilo na celoobecné.
Mimo družstva ostali len tri rodiny (Dlhoš Martin, Pavlík Tomáš, Krajniak
Ján). Jeho predsedom sa stal Štefan Meľaga (131). Družstvo (JRD) od
členov získalo pôdu, hovädzí dobytok, kone a poľnohospodárske stroje
- konské kosačky, sejačky, vozy, mláťačky.
Pretože družstvo nevlastnilo žiadne hospodárske budovy, kravy sústredili
do väčších maštalí členov družstva, do obecnej maštale a do maštale,
ktorú prestavali z hospodárskej budovy získanej od člena Ľuptáka Matúša. JRD začalo s výstavbou nových maštalí a hospodárskych budov.
Pokiaľ družstvo nevlastnilo mechanizáciu na obrábanie pôdy, túto prácu
zabezpečovala Strojno-traktorová stanica z Krupiny.
Funkciu predsedu družstva vykonávali: Štefan Meľaga (131), Ján Páleník
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(21) a Ing. Ján Zaťko z Nitry. Ten družstvo riadil až do zlúčenia v roku
1970, kedy vzniklo JRD „Nový život” so sídlom v Dobrej Nive. Jeho
predsedom sa stal Ing. Ján Ukrop. Zlúčilo sa spolu 7 obcí, a to: Dobrá
Niva, Babiná, Sása, Bzovská Lehôtka, Podzámčok, Breziny a Bacúrov.
Neskôr sa pridala aj obec Michalková.
V súčasnosti väčšinu prenajatej obecnej poľnohospodárskej pôdy a pôdu
ostatných vlastníkov v katastri našej obce obhospodaruje PD Dobrá
Niva, a. s., so sídlom v Dobrej Nive. Ostatnú pôdu užívajú súkromne
hospodáriaci roľníci. Chov hovädzieho dobytka na stredisku v Babinej
zanikol ukončením exekučného a konkurzného konania na bývalé Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva (rok 2006). Dnes hospodárske budovy
a maštale využívajú súkromne hospodáriaci roľníci a fyzické osoby na
rôzne podnikateľské aktivity.
Lesníctvo
Do roku 1950 si lesy vo svojom vlastníctve spravovala obec prostredníctvom svojich hájnikov. Posledným obecným hájnikom bol Jozef
Hraško. Práce, hlavne rúbanie stromov a doprava koňmi, robili občania
Babinej prevažne v zime mimo sezónnych poľnohospodárskych prác
a zabezpečovali obyvateľom finančný príjem. Dňa 1. januára 1950 musela obec zo zákona odovzdať svoje lesy o výmere 950 ha bez náhrady do
štátneho vlastníctva. Bola to pre obec veľká hospodárska strata, keďže
lesy poskytovali pre občanov Babinej palivové a stavebné drevo.
V prípade potreby, ako napríklad pri financovaní výstavby obecného
vodovodu, drevo predala formou predaja na koreni, kde si kupujúci zabezpečoval výrub stromov a odvoz dreva na stanicu. Tenké prebierkové
porasty slúžili na výrobu palivového dreva, keďže celá obec využívala
na kúrenie výlučne drevo. Finančné prínosy z lesov boli v tom čase pre
obec strategické. Štátne lesy obhospodarovali obecné lesy bez náhrady
a bez nájmu až do 1. 1. 1995, pričom už od roku 1992 po začatí konania
o vydaní lesov späť do vlastníctva obce boli zo strany štátnych lesov
zastavené všetky ťažbové práce. Lesný majetok vydaný štátom bol
o výmere 965 ha. Postupným výkupom pozemkov a odovzdávaním
trvale lesom porastených poľnohospodárskych pozemkov do lesného
36
BABINÁ 1254 - 2014

pôdneho fondu dosiahla výmera lesov v roku 2010 pri obnove projektu
starostlivosti o lesy na nasledujúcich 10 rokov 1 007 ha.
Dňa 1. 2. 1995 boli založené Obecné lesy Babiná, s. r. o., spoločnosť na
obhospodarovanie lesného majetku obce Babiná, ktorej jediným spoločníkom je obec Babiná. Prvým konateľom a zároveň odborným lesným
hospodárom sa stal na základe konkurzu Ing. František Kolárčik, ktorý
mal za sebou 15 ročnú prax zameranú na priame obhospodarovanie lesa. Aj pôvodný lesník Ján Poliak prešiel od Štátnych lesov. Účtovnú
a personálnu agendu vedie účtovníčka Zita Lehocká. Personálne obsadenie spoločnosti tromi pracovníkmi trvá až doposiaľ s malou zmenou,
keď v roku 2011 na miesto lesníka nastúpil Ing. Pavol Zlevský po Jánovi Poliakovi, ktorý odišiel do dôchodku, pričom rozsah prác stúpol
oproti roku 1995 štvornásobne a výnosy pre obec viac ako 20-násobne.
Kontrolu hospodárenia a činnosti spoločnosti vykonáva trojčlenná dozorná rada. V priebehu roka zamestnáva spoločnosť na sezónne práce
v lese v priemere tri ženy z obce. Do pôsobnosti Obecných lesov Babiná
patrí v prvom rade odborné obhospodarovanie lesného majetku obce.
Druhou hlavnou činnosťou je obhospodarovanie Obecného poľovného
revíru, ktorá je zabezpečovaná za pomoci Poľovného združenia Bučina
Babiná. Popri tom spoločnosť zveľaďuje obecný majetok - opravy administratívnej budovy vrátane výmeny strechy, rekonštrukcia drevenej poľovníckej chaty Grozáu, štrkom spevnenie lesných zvážnic slúžiacich na
odvoz dreva. Celkom nadobudla investičný majetok v hodnote 80 417
eur a drobný hmotný majetok v hodnote viac ako 15 000 €. Ušetrenie
rubných ťažieb znamená ich prenechanie pre budúce lepšie speňaženie,
lebo drevo je čoraz žiadanejšie a drahšie. Spolu s dosahovaním 100percentného prirodzeného zmladenia na vyrúbaných plochách pôvodnými drevinami, prevažne dubom a bukom, spoločnosť zabezpečuje ekonomicky efektívne a prírode blízke hospodárenie v lesoch pri súčasnom
dosahovaní ekonomického prínosu. Príjmy obce od Obecných lesov
Babiná, s. r. o., predstavujú v priemere ročne 30 - 40 % celkových rozpočtových príjmov obce.
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5.4 výstavba
> r. 1242 - 1254 - výstavba kostola sv. Matúša
> r. 1754 - 1771 - rozsiahle barokové úpravy katolíckeho kostola
> r. 1763 - prestavba stoličného domu na evanjelickú modlitebňu
a faru
> r. 1802 - výstavba evanjelickej zvonice
> r. 1922 - 1924 - výstavba železničnej trate Zvolen - Krupina
> r. 1926 - začiatok elektrifikácie Babinej
> r. 1928 - generálna oprava rímsko-katolíckeho kostola
> r. 1929 - dokončená výstavba vodovodu v celej obci
> r. 1931 - výstavba modernej mliekarne
> r. 1933 - výstavba turistickej nocľahárne (žobračiareň)
> r. 1938 - 1939 - výstavba nového evanjelického kostola na
mieste starého kostola
> r. 1943 - štrková úprava komunikácie v Plánkovej ulici,
vyloženie cestných rigolov kameňom
> r. 1947 - predĺženie Rybničnej ulice, úprava priestoru pred
pohostinstvom
> r. 1953 - dokončenie cesty Za Hlinou - občania brigádnicky
> r. 1954 - generálna oprava budovy školy
> r. 1959 - rozšírenie vodovodu na Barinách
> r. 1958 - dokončenie výstavby kultúrneho domu
> r. 1962 - elektrifikácia zvonov v evanjelickom kostole
> r. 1965 - odstránenie požiarnej zbrojnice a vážnice (bývalý tajch
v strede obce), vybudovanie základov obecného parku
> r. 1967 - dokončenie výstavby novej požiarnej zbrojnice
a otvorenie nového obecného parku,
> r. 1968 - generálna oprava budovy MNV
- vybudovanie oplotenia obidvoch cintorínov a vodovodnej prípojky
> r. 1970 - rekonštrukcia celej elektrickej siete + verejné osvetlenie
> r. 1973 - rozsiahla oprava katolíckeho kostola
> r. 1975 - dokončenie výstavby predajne mlieka a chleba,
knižnice, kaderníctva
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> r. 1976 - rekonštrukcia miestneho rozhlasu
> r. 1978 - do užívania odovzdaný cestný obchvat poza obec cesta I/66
- dokončenie šatní TJ Babiná
> r. 1979 - ukončená výstavba domu smútku
> r. 1984 - výmena a osadenie nových vežových hodín na
evanjelický kostol
> r. 1986 - prístavba kuchynky, rekonštrukcia kultúrneho domu
> r. 1987 - odstránenie budovy školy pod katolíckym kostolom
> r. 1990 - prestavba kina na stolársku dielňu
> r. 1996 - výstavba komunikácie Za Uličkou
> r. 1997 - vybudovanie asfaltovej plochy na ihrisku TJ
> r. 1998 - posilňovanie elektrickej siete - vybudovanie
trafostaníc,
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu a ver. osvetlenia
> r. 2000 - 2002 - plynofikácia obce
> r. 2001 - výstavba nových autobusových zastávok
> r. 2001 - 2009 - výstavby obecnej kanalizácie, prevádzkovej
budovy čistiarne odpadových vôd a prístupovej cesty
k ČOV
> r. 2004 - kolaudácia stavby „Nadstavba a prístavby združenej
budovy”, Dolná č. 102 - 4 nájomné byty,
- generálna rekonštrukcia ľudového domu a dvora
> r. 2007 - predĺženie cesty Za Uličkou
- údržba ľudového domu (štamplózne, odkvapový
systém)
- revitalizácia zelene pred združenou budovou Dolná č.
102
- vybudovanie detského ihriska oproti obecnému parku
> r. 2008 - rekonštrukcia budovy OcU - výmena okien a dverí
- obnova hrobov padlých v katolíckom cintoríne
- prestavba bývalého kina (stolárskej dielne) na
telocvičňu
- spustenie skúšobnej prevádzky čistiarne odpadových
vôd a obecnej kanalizácie
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- začatie výstavby infraštruktúry k bytovým domom
na Grnobíze (komunikácia, vodovod, plyn,
kanalizácia,verejné osvetlenie)
r. 2009 - rekonštrukcia areálu Obecného športového klubu,
- predĺženie komunikácie a vodovodu v ulici Za
Uličkou,
- dokončenie prístupovej cesty k ČOV
r. 2010 - kolaudácia bytových domov na Grnobíze - 18
nájomných bytov
- otvorenie obnoveného obecného parku z prostriedkov
EÚ
- vznik obecného kultúrneho centra
r. 2011 - generálna oprava komunikácií - Závoz a Za Uličkou
- vybudovanie novej kanalizačnej vetvy Plánkova ul.
- ihrisko
r. 2012 - nová elektrická prípojka do šatní OŠK
- rozšírenie verejného osvetlenia na ceste k ČOV
r. 2013 - predĺženie komunikácie Plánkova ulica - ihrisko
- intenzifikácia - rozšírenie kapacity ČOV - 1. etapa
- plynofikácia združenej budovy, Dolná č. 102
- rekonštrukcia verejného osvetlenia - výmena LED
žiariviek
r. 2014 - rozšírenie kapacity ČOV
- výmena okien a dverí - kuchynka v kultúrnom dome
- zbúranie domu č. 45 v strede obce
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Významné budovy v obci
Dolná ulica č. súp. 138:
Cirkevná škola katolícka s bytom pre učiteľa (Jozef Očenáš, Júlia Hodonská, Vladimír Solovič) a neskôr miestna ľudová knižnica, družstevné
kancelárie, stavbu odstránili v r. 1987.
Dolná ulica č. súp. 105:
Budova postavená približne v r. 1890, cirkevná škola s bytom pre učiteľa
(Ján Krúdy, Ján Kolimár, Ján Velebný), v r. 1962 zriadená 1-triedna ZDŠ,
od r. 1967 slúži ako MŠ, v r. 2014 obec odkúpila budovu s pozemkami od
Cirkrevného zboru ECAV v Babinej.
Dolná ulica č. súp. 102:
Pôvodná budova postavená pred r. 1900 bola obecným domom, kde sídlil
obecný úrad a pošta, bol tu aj byt horára, od r. 1959 tu bola zriadená
materská škola - „útulok”, budova bola odstránená približne v roku 1965,
na pôvodnom mieste vyrástla v 70. rokoch minulého storočia predajňa
mlieka a pečiva, knižnica a kaderníctvo, v roku 1994 predajňa odkúpená
od Jednoty, spotrebné družstvo Krupina, v tejto časti zriadený Klub dôchodcov a invalidov, nadstavba a prístavba štyroch nájomných bytov
bola dokončená v r. 2004.
Dolná ulica č. súp. 101:
Budova postavená v r. 1931 ako moderná mliekareň, ľadovňa (ľad sa
nosil z tajchu zo stredu obce), zadnú časť budovy využívalo družstvo ako
liaheň, časť slúžila ako dreváreň pre obecný dom a školy, choval sa tu aj
obecný plemenný kanec. Neskôr bola predná časť budovy prebudovaná
na kino, v zadnej časti klub mládeže. V 80. rokoch minulého storočia
zriadená stolárska dielňa, v roku 2007 prestavaná na obecné športové
centrum s telocvičňou, pribudlo aj obecné kultúrne centrum a v zadnej
časti vybudovaná autodielňa.
Horná ulica č. súp. 97:
Budova postavená okolo roku 1910 ako obecný hostinec, byt krčmára
BABINÁ 1254 - 2014

41

(Legény, manželia Majerčíkovi), byt horára Ladislava Remenca. Za
budovou bola postavená kolkáreň. V roku 1950 prestavba na budovu
obecného úradu, v r. 1958 prestavba časti na kultúrny dom, r. 1989 prístavba kuchynky a skladu. Vedľa obecného hostinca stálo obecné humno,
neskôr prestavané na kováčsku dielňu. Stavba slúžila aj ako sklad mechanizácie JRD, odstránená približne v roku 1971.
Horná ulica č. 66, 175:
Obec budovy odkúpila v roku 1994 a v roku 1997, v súčasnosti sídlo
správy Obecných lesov, s. r. o., Babiná.
Horná ulica č. 48:
Budova postavená pred r. 1900, potravné družstvo, byt obchodníka Jána
Mračku. V dvorovej časti - Slovenská sporiteľňa - zastupiteľstvo: Ondrej Páleník (160), Štefan Páleník (71), dnes predajňa COOP Jednoty SD
Krupina a pohostinstvo.
Stred obce:
Na mieste súčasného parku bol tajch, brehy boli vydláždené kameňom
a i štyri vstupy so schodíkmi, válovy na napájanie dobytka, pri ľudovom
dome sa nachádzala obecná váha, oproti d. č. 100 bývala požiarna zbrojnica a „žobračiareň” (ubytovanie pre pocestných), tajch bol po roku
1960 postupne zasypaný, požiarna zbrojnica odstránená, v r. 1967 sa
kolaudoval nový park, ktorý si pamätáme do r. 2009, na jeseň v r. 2010 bol
slávnostne otvorený
vynovený park. Naša
dedina
opeknieva,
kvetinovú výsadbu
uprostred dediny, čo
sa stalo každoročnou
osobnou
záľubou
Ing. Jána Brachnu,
obdivujú
cestujúci
linkovými autobusmi
i návštevníci obce.
42
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5.5 architektúra
Babiná je dedina s prirodzeným
jadrom v strede obce. Dominanty tvoria katolícky a evanjelický
kostol. Charakter Babinej vytvárajú obytné domy, pôvodné
predstavujú trojpriestorovú murovanú architektúru s hospodárskymi budovami vedľa obytnej
časti alebo za ňou.
Do dvora sa vchádza cez
drevenú bránu, zdobenú rezbou.
Brána je dvojkrídlová, krídla sú
Zachovaná pôvodná ľudová architektúra: dolu dom na Hornej ul. č.
67, hore dvorová a hospodárska časť s humnom na Dolnej ul. č. 110
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mohutnými železnými pántami zavesené na klinoch. Tieto sú zapustené do
kamenných stĺpov a sformované do architektonických tvarov. Nad oblúkom
brány je monogram vlastníka domu s rokom výstavby. Najmä v 70. rokoch
20. storočia bola väčšina drevených brán nahradená kovovou bránou.
Pôvodné domy sú postavené z kameňa. Staré pramene uvádzajú, že dedina mala aj drevenú architektúru v 17. a 18.storočí. Jeden z prameňov
uvedeného faktu bola žiadosť v roku 1713 o stavebné drevo pre potreby
výstavby školy, čo je dôkazom, že aj obytné domy boli z dreva. Zánik
drevostavieb bol podmienený najmä požiarmi, najväčší 9. júla 1887,
keď vyhorela takmer celá obec okrem Jargovej ulice (dnešná Dolná
ul.). Kamenné domy, v súčasnosti väčšina prestavaných so zachovaním
stavebného materiálu - kameňa - je pokračovaním architektúry 19. a 20.
storočia. Domy majú väčšinou sedlovú strechu alebo strechu s valbou
alebo s dreveným štítom s vyrezávaným kalichom - u evanjelikov alebo vyrezávaným krížom - u katolíkov. Ako krytina sa v minulosti do
posledného požiaru vyskytovala slama, neskôr pálená krytina, škridla,
ojedinele eternit. V obci sa doposiaľ zachovala najväčšia koncentrácia humien, v tvare obdĺžnika a štvorca so vstupom cez drevenú dvojkrídlovú

Ľudový dom v centre Babinej pochádza z roku 1820
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bránu z oboch strán.
V dnešnom období zaznamenávame okolo 80 humien. Táto skutočnosť je
jedným z dôvodov vyhlásenia Pamiatkovej zóny Babiná Krajským úradom
v Banskej Bystrici zo dňa 25. septembra 2000 s územím intravilánu obce.
Ukážkou pôvodného kamenného domu so zachovaným exteriérom a interiérom je ľudový dom č. 20.

Zaujímavosti v Babinej
Rímsko-katolícky kostol svätého
Matúša
- kultúrna pamiatka, zapísaná v ÚZKP, pôvodne
románsky z 13. storočia
s gotickým zvonom z r.
1358 s dobovým nápisom. Súčasťou kostola
bola aj kamenná krstiteľnica z 13. stor., ktorá sa
v súčasnosti
nachádza
v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici.
Babinský mlyn - prvá
zmienka o ňom je v roku
1361, okolo r. 1480 mlyn
darovala babinskej cirkvi
kráľovná Beatrix, manželka Mateja Korvína, v r. 1921 cirkev mlyn
predala Pavlovi Šlamiarovi. Mlyn bol využívaný do r. 1951, posledným
mlynárom bol Čech František Petrásek, ktorý sa do rodiny Šlamiarovej
priženil.
Hroby padlých vojakov - nachádzajú sa na katolíckom cintoríne. Jeden
je zaevidovaný v ÚZKP pod č. 2872/0 ako národná kultúrna pamiatka.
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V Ľudovom dome je
malé dedinské múzeum
„Babinská chyža”
Ľudový dom - roľnícka usadlosť, ktorá je
kultúrnou pamiatkou.
Typická ukážka ľudovej architektúry. Dom
bol postavený v roku
1820 podľa údajov vyrezávaného vročenia na
stropnom tráme - mešternici v prednej izbe.
Miestnosti ľudového
domu sú zariadené ako
stála expozícia „Babinskej chyže”.
Evanjelický a. v. kostol
- stavba predstavuje
významné
hodnoty
funkcionalistickej architektúry, postavený je
v roku 1939 na mieste
pôvodného kostola asanovaného v roku 1938.
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5.6 školstvo
História školstva v Babinej siaha do ďalekej minulosti, aj keď písomné
pramene nie sú. Predpokladá sa však, keďže naša obec bola kráľovské
mestečko, že školu musela mať. Prvý písomný záznam o kazateľoch,
ktorí boli zároveň i učiteľmi a učili nielen deti, ale aj dospelých, je z r.
1590. Bola to základná triviálna škola. Učilo sa v modlitebni kostola, ba
aj v súkromných domoch, potom v drevenej budove školy, ktorá pri požiari v r. 1836 zhorela. O rok neskôr postavili školu murovanú.
Od r. 1710 v období protireformácie až do r. 1784 sa pravdepodobne
nevyučovalo, nie sú žiadne záznamy o tom. V r. 1792 kráľovský škôldozorca Ignác Verner vyzval Babinú, aby založila spoločnú školu pre
evanjelikov i katolíkov. Obec však bola proti, čo zdôvodnila tým, že
v obci žijú len 4 katolícke rodiny a ostatní žiaci boli cezpoľní z Holého
vrchu, Širokých lúk a od Melichov. O katolíckej škole je veľmi málo písomného materiálu. Zistilo sa iba, že to bola najprv drevená budova až
do r. 1828. Potom postavili budovu z kameňa a po generálnej oprave v r.

Žiaci a učitelia babinskej školy v školskom roku 1933 - 1934
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1921, keď rozšírili školský dvor, záhradu a všetko oplotili, slúžila budova
ako škola až do školského roku 1962/63.
História evanjelickej školy je od šk. r. 1921/22 zachytená v školskej
kronike. Do II. svetovej vojny boli teda v obci dve jednotriedne školy,
evanjelická a katolícka. Až 30. marca 1942 boli zrušené a utvorila sa 2triedna obecná ľudová škola, ktorá bola po skončení II. svetovej vojny
poštátnená.
Od septembra 1938 bol 6. - 8. ročník odčlenený do Meštianskej školy
v Pliešovciach.
V septembri 1953 boli ročníky odčlenené do Osemročnej strednej školy
v Sáse a neskôr do Krupiny a do Dobrej Nivy.
Od 1. septembra 1962 bola zriadená 1-triedna ZDŠ s 1. – 4. ročníkom. Od
septembra 1978 bola integrovaná do ZDŠ v Dobrej Nive a odvtedy celá
budova slúži materskej škole, ktorá bola v obci zriadená v r. 1959, najprv
len ako útulok v bývalej obecnej budove a od r. 1967 v budove školy.
Čo sa týka vyučujúcich, na základe zachovaných záznamov prvým učiteľom bol v r. 1675 - 1694 Tomáš Benedikti. Do r. 1921, kedy učiteľ Gustáv
Sirôtka začal písať kroniku evanjelickej školy, sa v Babinej vystriedalo

Žiaci a učitelia babinskej školy v školskom roku 1959 - 1960
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14 učiteľov. Najdlhšie z nich pôsobil učiteľ Ján Knežovic v r. 1854 - 86
(32 rokov). V období rokov 1921 – 1979, kedy škola zanikla, tu pôsobilo
ďalších 15 vyučujúcich. Z nich najdlhšie pôsobili učitelia: Jozef Otčenáš
- 37 rokov, Gustáv Sirôtka - 30 rokov, Július Brodniansky - 14 rokov,
Ružena Brachnová - 17 rokov.
Zaujímavosti:
> V r. 1893 vypomáhal v triede učiteľovi Jurajovi
Tomašovskému miestny roľník Ján Chudý.
> Do júna 1927 bolo v evanjelickej škole 6 tried ľudových,
vyučovalo sa v 3 oddeleniach s najvyšším počtom 87 žiakov
v triede.
> Dňa 4. 10. 1928 boli deti poobede a dospelí večer na
prednáške, kde premietalo okresné kino svetelné obrázky, čiže
film.
> V školskom roku 1927/28 bola na Slovensku zavedená 8ročná povinná školská dochádzka. Ktorý rodič to nedodržal
a nechával staršie deti doma pomáhať, bol pokutovaný: 1. raz
25 - 400 Kč a 2. raz 1000 Kč. Ak nezaplatil, bol odsúdený 1.
raz na 14 dní a 2. raz na 3 mesiace väzenia.
> Od septembra 1942 do septembra 1955 (13 rokov) školská
kronika nebola vedená, takže nemáme žiadne správy o školstve
v Babinej.
> Dňa 2. 10 1957 filmári z Bratislavy natáčali film o babinských
žiakoch pri oberaní šípok Nado mlynom.
> Tradíciou sa stali juniálesy na záver školského roku, ktoré sa
konali každoročne v záhradke pred budovou školy.
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5.7 kultúra
Kultúrno-osvetová činnosť siaha fotodokumentačne do 30. rokov 20. storočia. Zaznamená je divadelná ochotnícka činnosť, ktorú predstavuje
najmä klasika autorov s režijným vedením Anny Pápežovej, Jozefa L.
Mladoňa (brat herca Karola L. Zachara) a Pavla Majerčíka.
V 50. - 80. rokoch sa rozvíja cez organizátorskú prácu osvetových pracovníkov obce, ktorými sú učitelia tunajšej ZŠ. Medzi najdlhšie pôsobiacich
patrí Jozef Očenáš, Ján Krúdy, Ján Velebný a Ružena Brachnová. Počas
ich pôsobenia sa rozvíja najmä mimoškolská výchova a vzdelávanie,
názorná agitácia a propagácia, práca s miestnym rozhlasom ako prostriedkom informácie a aktivizácie. Priemerne ročne sa uskutočnilo 54
osvetových podujatí.
Záujmová umelecká činnosť v povojnovom období zaznamenáva vzostup
najmä v divadelnom ochotníctve. Dramaturgia hovorí o divadelných

Divadelný ochotnícky súbor s jednoaktovkou Pytačky
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hrách Juro Dandin, Ženský zákon, Statky - zmätky, Bičianka z doliny,
Geľo sebechlebský, Všetko naopak, atď. Medzi najviac obsadzovaných
hercov patrili Mária Matečková, manželia Ján a Zuzana Páleníkovci, Anna Hybská, Anna Beňová, Ján Pálka, Juraj Ondruš, Ján Puškár, Mária
Chudá, Zuzana Fiľová, Milan Majerčík. Pokračovalo sa v divadelnom
ochotníctve s režisérmi Jánom Fraňom, Jánom Seleckým, členom DJGT
Zvolen, a Mgr. Jánom Škodom, učiteľom ZŠ Dobrá Niva.
Svojimi výkonmi divadelní ochotníci dosiahli najvyššie ocenenia:
- v roku 1971 - najvyššie krajské ocenenie - divadelná hra Ján Solovič:
Žobrácke dobrodružstvo,
- v roku 1972 - Stanislavského pohár - jednoaktovky J. P. Čechov: Pytačky, Medveď,
- v roku 1981 - 1. miesto v okresnej súťaži - Tribunál.
Medzi najúspešnejších a ocenených ochotníkov tohto obdobia patria Stanislav Beňo, Marta Krkošová, Anna Puškárová, Anna Dlhošová, Štefan
Páleník, Elena Lieskovská, Marián Dlhoš, Ján Baláž a ďalší.
Ochotnícky divadelný súbor Bibana vznikol v roku 1995, hoci prvé
divadelné predstavenie vzniklo rok predtým. Vtedy žiačky základnej školy
pripravili spolu s rodičmi divadelnú rozprávku Pani Zima a práve účasť
na okresnej prehliadke detských divadelných súborov, ktorá sa konala
vo Zvolene, výrazne ovplyvnila vznik súboru. Za vlastnú divadelnú hru
Babičkina víkendová rozprávka, ktorú na základe podnetov detí napísal
a režíroval Juraj
Jasenský s manželkou Annou, získal
súbor hlavnú cenu.
V roku 1996 na
okresnej prehliadke sa súbor Bibana
predstavil
hrou
Zakliaty zámok,
za ktorú mu bola
udelená cena za
scenár.
V nasledujúcich
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rokoch zaznamenávame Betlehemské divadlo (pochôdzkové divadlo),
vlastnú autorskú tvorbu pod názvom Bibanina skrinka, Rozprávka
u starej mamy. Pod réžiou Ing. Anny Melichovej v roku 2014 postúpil
súbor s rozprávkovou hrou Záhadná Šípková Ruženka na krajskú súťažnú prehliadku dramatickej tvorivosti detí a dospelých do Žiaru nad Hronom.
Folklórna aktivita sa prezentuje od najstaršej doby cez už spomenuté
amatérske divadlo ľudovými zábavami, v roku 1971 bola nacvičená
Babinská svadba. V r. 2004
vznikla FS Kukučka, ktorá vo vystúpeniach zachytila tradičné obyčaje i
zvykoslovie Babinej, dodnes sporadicky účinkuje so svojou piesňovou
zložkou. Ľudové zábavy
boli organizované počas
sviatkov najmä spoločenskými organizáciami. Bolo
zvykom (čo je zachytené i
v obecnej kronike), že si
mamy aj staré mamy na
zábavách rady posedeli.
V 60. rokoch si v obci
Babiná získalo popularitu
kino MIER. Počas roka sa
premietlo až 110 detských
filmov a filmových predstavení pre dospelých s účasťou 6 153 návštevníkov.
Činnosť kina zanikla v roku 1981.
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Knižnica sa delila o priestory s JRD v bývalej katolíckej škole. V roku
1976 bola premiestnená do priestorov viacfunkčného objektu v strede
dediny. Najbohatší knižný fond dosiahla v roku 1986, a to 3 526 kníh,
navštevovalo ju 72 čitateľov.
Ocenenia MĽK:
V r. 1984 - Vzorná ľudová knižnica, čestné uznanie Ministerstva kultúry
V r. 1986 - Vzorná ľudová knižnica, titul Ministerstva kultúry, ocenenie
prevzala knihovníčka Anna Puškárová. Knižnica pokračuje v činnosti
pod vedením Alice Strakovej, Jany Gregušovej, Anny Balážovej, Viery
Šlamiarovej, Jaroslavy Šišmišovej.
Zbor pre občianske záležitosti vznikol pri MNV v roku 1974. Pracoval
do roku 1989 pod vedením predsedníčky Anny Puškárovej. Zloženie
členov ZPOZ-u bolo nasledovné: Štefan Baláž, vtedajší predseda MNV,
Ján Páleník, Ružena Brachnová, Zuzana Páleníková, neskôr Anna Čierna
a Stanislav Beňo. Obsahom naplnil poslanie kultúrno-výchovného
pôsobenia formami, ako je uvítanie do života, stretnutie so staršími
občanmi, jubilejné sobáše, rozlúčka s brancami, rozlúčky so zosnulými
aj občianske obrady.
Medzi netradičné formy patrili napr. bratislavské návštevy Anny Mikovej
- Štubňovej, matky partizána, ktorý padol v našom chotári a je pochovaný
v miestnom rímsko-katolíckom cintoríne.
Archívnym podkladom rôznorodej činnosti obce je kronika. Za jej vzorné
vedenie a dlhoročné pôsobenie získala v roku 1984 ocenenie ONV vo
Zvolene kronikárka Mgr. Zuzana Páleníková.
Posledné desaťročie 20. storočia a roky 21. stor. kultúrno-výchovná
činnosť smeruje k organizovaniu spomienkových osláv rôznych sviatkov
a výročí: oslobodenie, Deň matiek, stretnutie jubilantov, hostina. K programu prispieva materská škola, školská mládež, hosťujúci divadelný
alebo folklórny súbor. Vrcholným podujatím od roku 2007 je Deň obce
„Na gazdovskom dvore” v priestore dvora a interiéru ľudového domu
č. 20, národnej kultúrnej pamiatky. Obsahom oslovuje najmä miestnych
obyvateľov, ale aj okolie folklórom, výstavami a pohostinnosťou.
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ODEV
Odev Babinčanov je odevom podpolianskeho typu so znakmi hontianskymi a novohradskými. Súvisí to s polohou Babinej. Pôvodne sa takmer
celý zhotovoval z doma tkaného
materiálu.
Mužský odev tvorila košeľa, pôvodne
„šťepená” alebo vyšitá vpredu prírodnou nevybielenou niťou. Výšivka
bola aj na golieri, manžetách i na
pleciach. Neskôr sa vyšívalo krížikovou technikou.
Ďalšou súčasťou boli široké riasené
nohavice „gaťi”, dlhé po sáru čižmy.
Na spodku boli rozstrapkané, zdobila ich dierkovaná, neskôr krížiková
výšivka. Na gatách sa nosila zástera, zhotovená tou istou technikou ako
gate. K odevu patrili čižmy a klobúk.
V zime sa nosili biele súkené nohavice, čierna kabanica s rukávmi alebo
bez nich.
Ženský odev bol rozmanitejší. Najspodnejšiu časť odevu tvoril „rubáč”,
hore s činovaťou „stánkou”. Na rubáč sa obliekala „stánka”. Potom
nasledovalo „oplecko”, tak aby bola vidieť stánka, bohato riasené okolo
rúk nad lakťom ukončené vyšitým „golierikom”. Na oplecko sa obliekal
„prusľak”, zdobený zvláštne prekladanými stužkami. Na spodok rubáča
sa obliekal „kiňteš”, v obliekaní sa pokračovalo „kitľou”, ktorá sa vpredu
zakryla zásterou. Pod zásterou sa skrývalo vrecúško na odkladanie peňazí. Aj
ženy nosili kožuštek vyšitý farebnými kvetmi. Hlavu si zdobili „kápkou”,
vlasy boli upravené na pútec, orámované čiernou „zamatkou”. Na hlave
nosili vyšívanú šatku „hatlasku” so strapcami.
Do dažďa nosili ženy biele „plachťičke” pozostávajúce z dvoch kusov
plátna. Odiedzku nosili ženy na sobáš a neskôr v nich nosili deti. Ženy po
40-ke, staršie ženy, do smútku a v pôste sa obliekali do „čierniho”.
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Mladé ženy sa obliekali pestrejšie „na belasuo”. Na Veľkú noc, na svadbu, na Turíce sa nosilo oblečenie u žien „na veseluo”.
Celkom malé deti nosili „kabaňu”, na hlave „kapišón” (kápočku).
V posledných desaťročiach, sa začal kroj prezdobovať výšivkami, flitrami (číky, betíky), tým čo ponúkal trh. Dnes je babinský kroj súčasťou
expozície Babinská chyža v dome č. 20.
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6. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Evanjelická cirkev augsburského vyznania vzišla z reformácie, ktorá
sa začala 31. októbra 1517, keď Dr. Martin Luther pribil na dvere
zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí proti predávaniu
odpustkov. Lutherovo reformačné učenie preniklo z Nemecka aj do stredoslovenských banských miest, kde žili Nemci. Do Babinej sa dostalo
z Banskej Štiavnice cez Kolpachy. Počiatky Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Babinej siahajú do roku 1530,
keď tunajší obyvatelia prešli na evanjelické vierovyznanie.
Pôvodný kostol z predreformačného obdobia, postavený v roku 1254,
sa stal evanjelickým. Evanjelické služby Božie sa v ňom odbavovali až
do roku 1709, keď ho v protireformačných časoch našim evanjelickým
predkom odobrali, farára odvliekli a celý majetok cirkevného zboru prešiel do rúk rímsko-katolíckej cirkvi. V roku 1710 sa babinskí evanjelici
pripojili k artikulárnemu cirkevnému zboru v Ostrej Lúke, kam chodili
do kostola na služby Božie. Po vydaní Tolerančného patentu sa v roku
1784 stali filiálkou cirkevného zboru Pliešovce. Keď najprv kvôli
nižšiemu počtu rodín ako sto nemohli utvoriť samostatný cirkevný
zbor, založili si aspoň školu a v roku 1789 si povolali za učiteľa Mateja
Sartorisa z Mičinej. V roku 1800 požiadali zvolenskú stolicu o odkúpenie
tunajšieho bývalého stoličného domu, ktorý slúžil pre vojenskú posádku,
s úmyslom prestavať tento dom na kostol a faru. Dňa 27. septembra 1801
ich už superintendent (biskup) Martin Hamaliar posviacal. V tom istom
roku tiež žiadali, aby si smeli zriadiť cirkevný zbor a povolať si farára.
V tom čase boli v Babinej katolíkmi okrem farára len jeden hospodár, jeden želiar, jeden pastier a farárov kočiš. Pri biskupskej vizitácii 5. júna
1837 superintendent Ján Szeberínyi zaznamenal, že „ľud bol odvyknutý
od platenia na cirkev, ale následkom častých ohňov i schudobnelý a zle
navštevoval chrám Boží. Väčšina cirkevníkov nevedela čítať ani písať;
Tranoscia mali len niektorí; v celej cirkvi (zbore) boli len 4 Biblie a 30
56
BABINÁ 1254 - 2014

Nových zákonov.” (In: Slávik, J: Dejiny zvolenského evanjelického a. v.
bratstva a seniorátu, str. 161). Pri biskupskej vizitácii v r. 1873 bolo v Babinej 723 evanjelikov.
V roku 1935 sa zaoberali myšlienkou postaviť si nový chrám, čo odsúhlasili na zborovom konvente 7. apríla. Čoskoro prišli nepredvídané
prekážky. Jedna časť cirkevníkov nechcela pripustiť, aby bol nový chrám
postavený na mieste starého, zo stoličného domu prestavaného. Chceli,
aby stál v centre dediny na tzv. tajchu, kde sa napájal statok. Druhá
časť členov cirkevného zboru sa pridŕžala osvedčeného miesta. Keď sa
nevedeli dohodnúť, pozvali si na návštevu vtedajšieho seniora Samuela
Ličku, aby im poradil, ktoré miesto bude pre stavbu lepšie. Po jeden a pol
ročnom váhaní bolo na zborovom konvente 6. februára 1937 definitívne
rozhodnuté, že nový chrám sa postaví na starom mieste. K realizácii
stavby však prišlo až v roku 1938, keď zo stoličného domu prerobený
chrám zrútili a na jeho mieste posvätením základného kameňa 14. augusta začali stavať nový (terajší) podľa návrhu pražského architekta
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Antonína Františka Kučeru. Stavba bola zadaná staviteľskej firme Bohuslava Mandysa zo Zvolena. Kostol posvätil 5. novembra 1939 biskup
Dr. Samuel Štefan Osuský. Ešte medzi nami žijú niekoľkí pamätníci tejto
významnej udalosti. Celkový náklad stavby činil 600 000 korún. Najviac
prispela obec Babiná a zadovážila tiež vežové hodiny. Okrem lavíc celé
vnútorné zariadenie kostola bolo darované jednotlivými cirkevníkmi. O
výstavbu kostola sa najviac zaslúžil vtedajší zborový dozorca Koloman
Jaďuď a veľkú zásluhu mal aj vtedajší kurátor Ján Krkoš. Fara pochádza
z roku 1914.
V Cirkevnom zbore ECAV Babiná dosiaľ pôsobili nasledovní farári:
Imrich Adami 1590 - 1599, Martin Braxatoris 1599 - 1607, Matej Transalpinus (Transalpini) 1607 - 1609 (1599 - 1607?), Ján Marci 1609 - 1629,
Rafael Kozák (Kosakius) 1629 - 1659 (1658?), Ján Reguli 1659 (1658?)
- 1697(1674?), Daniel Tappei ?, Ondrej Molčáni 1697 - 1703 a 1705
- 1710, Ján Blatnický (Lehocký) 1802 - 1805, Samuel Grenczner 1805
- 1836, Juraj Turzo 1836 - 1852, Pavel Blatnický 1852 - 1875, Július
Droppa 1876 - 1909, Július Szenes 1909 - 1911, Kornel Tomala 1911
- 1924, František Farkaš 1924 - 1930, Pavel Styk 1930 - 1964. Potom
až do roku 2002 tu pôsobili len administrátori zo susedného Cirkevného
zboru ECAV Sása: Miloslav Blaho 1964 - 1970, Ján Grešo 1971 - 1972,
Ján Halgaš 1972 - 1988, Dušan Cina 1989 - 1993, Ivan Novomestský
1993 - 1999, Milan Krivda 1999 - 2002. V rokoch 2002 - 2004 pôsobila
v zbore ako námestná farárka Martina Krivdová, od roku 2005 dosiaľ
Roman Sarvaš.
Po zmene spoločenských pomerov v roku 1989 nastalo určité oživenie
cirkevno-zborového života. V súčasnosti sa okrem nedeľných služieb Božích konajú v priebehu týždňa aj biblické hodiny (v jesenných - jarných
mesiacoch), v Advente a Pôste večerné stredtýždňové služby Božie, nácvik spevokolu a ďalšie nepravidelné vnútromisijné podujatia; deti do 12
rokov sa stretávajú na nedeľnej besiedke, prebieha konfirmačná príprava,
náboženská výchova v ZŠ s MŠ v Dobrej Nive.
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Rímsko-katolícka cirkev
Farnosť bola založená v 13. storočí.
Z tohto obdobia pochádza aj kamenná
krstiteľnica, ktorá sa dnes nachádza
v Stredoslovenskom múzeu v Banskej
Bystrici.
Traduje sa, že v lokalite sv. Anna
nachádzajúcej sa medzi Dobrou
Nivou a Babinou existoval kláštor.
V roku 1944 farský úrad v Babinej
zaslal Banskobystrickému biskupskému úradu súpis pamiatok a medzi pozoruhodnosti kostola sv.
Matúša apoštola uviedol kamennú
krstiteľnicu, ktorá podľa autora súpisu údajne pochádzala z bývalého
„babinského kláštora” zničeného počas vpádu Turkov.
Na veži katolíckeho kostola zasväteného sv. Matúšovi sa nachádza zvon
s nápisom z roku 1358.
Začiatkom 16. storočia prenikli do Babinej reformačné myšlienky a už
v roku 1530 kostol prešiel do vlastníctva väčšiny cirkevníkov, ktorí
prestúpili k protestantom. V ich vlastníctve zostal až do roku 1673. Od
roku 1709 sú tu nepretržite katolícki farári. V roku 1754 prestavali kostol.
Miesto románskej klenby postavili barokovú. V roku 1771 dostala klenba
štukovú ornamentiku. Z tohto obdobia pochádza aj hlavný oltár, dva
bočné oltáre a baroková kazateľnica. V roku 1776 bola farnosť Babiná
včlenená do Banskobystrickej diecézy.
Fara bola postavená v roku 1792. Kňaz mal na fare aj pomocníkov (bírešov), ktorí spolu hospodárili na cirkevnej pôde. Potom, ako si cirkevný
majetok zobral štát, budovu fary si prenajali štátne lesy. Bývali aj úradovali tu horári a lesníci.
V roku 1928 sa vykonala oprava kostola. Za účinkovania Kamila Mečiara
sa prestaval chór, zamuroval vchod z juhu, vybúrali dvere do sakristie.
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Na jar roku 1973, na podnet d. p. Štefana Piecku, celý kostol pokryli šindľom. Pracovníci Pamiatkostavu pokryli aj vežu. Práce sa ukončili 30.
mája. Pomohli aj veriaci. Pre nedostatok peňazí sa ďalej nepokračovalo.
V tomto roku bol zhotovený aj nový betlehem majstrom Jánom Buzalkom
z Banskej Štiavnice.
Kostol zvonka bol vo veľmi zlom stave a preto v roku 1984 d. p. Jozef
Laca začal s opravnými prácami. Práce trvali až do roku 1987. Bola
odstránená a obnovená pôvodná, vonkajšia omietka, spevnený krov,
vybetónoval sa obvodový veniec, vyasfaltovala sa cesta, upravil terén,
vysadili stromčeky a kvety, vymaľoval celý interiér, ošetrili sošky z oltárov. Elektrické kúrenie sa zaviedlo v roku 1989, dovtedy sa kúrilo
drevom.
V roku 1999 boli budovy fary odkúpené a sú v súkromnom vlastníctve
vtedajších podnájomníkov.
Mgr. Peter Marcinko dal zhotoviť nový obetný stôl - oltár s ambonou,
ktorý bol požehnaný 6. februára 2005. V marci bola zhotovená nová spovednica pri vstupe do kostola po ľavej strane.
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V roku 2012 bolo vytvorené nové sedenie pre miništrantov a kňaza, natretý sokel. Po štyridsiatich rokoch, v roku 2013, sa začalo s obnovou šindľovej strechy kostola.
V Babinej pôsobili títo kňazi:
Henrich (1332 - 1337)
Juraj (1351)
Pilárik (1673)
ThDr. František Tajlár (1693)
Imrich Markus (1764)
Michal Fodor (1806)
Ján Kommer (1831)
Michal Huszóczy (1851 - 1871)
od r. 1890 - 1930 Juraj Kováčik
od r. 1942 ThDr. Kamil Mečiar
od r. 1952 Valentín Hatala
od r. 1963 Miroslav Zoltán Marek
od r. 1971 Štefan Piecka (23. 8. 1971 - 30. 10. 1977)
od r. 1977 Jozef Laca (1. 11. 1977 - 30. 8. 1994)
od r. 1994 Anton Sojka (1. 9. 1994 - 30. 9. 1998)
v r. 1998 Jozef Nociar
od r. 1998 Mgr. Peter Marcinko (november 1998 - 31. január 2013,
† 18.10. 2013)
od r. 2013 ThLic. Peter Repa.
O kostol sa starali kostolníci. Túto úlohu si odovzdávalo niekoľko generácií rodiny Pálkovej, neskôr časť kostolníckych prác prevzala rodina
Melichová, rodina Lopušníková.
Bolo zvykom, že hru na organe v kostole mali na starosti učitelia.
Farnosť Babiná bola v tridsiatych rokoch minulého storočia spravovaná
farnosťou Dobrá Niva a v roku 1994 zrušená. Dnes filiálka Babiná patrí
pod farnosť Dobrá Niva.
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7. PREHĽAD
PREDSTAVITEĽOV OBCE

Richtári, predsedovia, tajomníci národných výborov pred r. 1960:
Štefan Baláž (45), Juraj Buchan (108), Martin Páleník (21), Ján Krkoš
(67), Štefan Pápež (169), Ondrej Páleník (84), Ján Kohút (92), Ján
Pomoty (93), Štefan Puškár (9), Štefan Prajdák (158), Štefan Ondruš
(157),
Rok 1960 - voľby do MNV:
Predseda: Štefan Buchan (22), tajomník Štefan Dubovský (159),
15 poslancov.
Rok 1964 - voľby do MNV:
Predseda: Štefan Baláž (170), tajomníčka Mária Matečková (89),
5-členná rada.
Rok 1968 - predseda MNV Štefan Baláž (170).
Rok 1981 - voľby do národných výborov:
Predseda MNV - Ján Vician (91), tajomník Štefan Greguš (146),
13 poslancov.
Rok 1986 - predseda MNV Štefan Greguš (146), podpredseda Ing. Ján
Fábry (57), tajomník Štefan Páleník (71), 14 poslancov.
Rok 1990 - starosta obce Štefan Greguš (146),
11-členné obecné zastupiteľstvo.
Rok 1993 - starosta obce Ing. Ján Kucbel (54),
11-členné obecné zastupiteľstvo.
Rok 1994 - starosta obce Ing. Ján Kucbel (54),
11-členné obecné zastupiteľstvo.
Rok 1998 - starosta obce Ing. Ján Kucbel (54),
11-členné obecné zastupiteľstvo.
Rok 2002 - starosta obce Ing. Ján Kucbel (54),
5-členné obecné zastupiteľstvo.
Rok 2006 - starostka obce Jana Gregušová (90),
5-členné obecné zastupiteľstvo.
Rok 2010 - starostka obce Jana Gregušová (90),
5-členné obecné zastupiteľstvo, dodnes.
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KONČÍME S ÚSMEVOM...
Prečo hovoria Babinčanom Kukučkári?
V dávnej povesti sa píše, že vznikol spor o hranice babinského a dobronivského chotára. Rozsúdiť ho mali kukučky. Hranica bude tam, kde
na jar prvá kukučka zakuká. Dobronivský richtár súhlasil, netušiac, aký
podraz na neho chystá jeho babinský kolega. Ten prikázal chlapom, aby
sa celú zimu poctivo učili kukať. A keď prišiel deň „D”, poslal ich na stromy, čo najďalej do dobronivskeho chotára. Chlapi na stromoch odušu
kukali. Zatiaľ, čo sa richtár Babinej uškŕňal pod fúzmi, dobronivský len
neveriacky krútil hlavou, ale dodržal slovo a hranice vytýčili tak, ako
určili „kukučky”. Fígeľ však nakoniec predsa len vyšiel na svetlo. Či sa
chotáre opäť merali, nevedno, no Babinčanom už navždy zostala prezývka Kukučkári.
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