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Naši najmenší...

2/2015

Rozprávky patria medzi najkrajšie spomienky na detstvo.
Dieťa je najpozornejší poslucháč,
čo je pozitívne pre rozvíjanie poznania, ako aj celej osobnosti dieťaťa, morálnych vlastností či empatie. Milí rodičia, čítajte svojim deťom, tým pestujete u nich lásku ku
knihe, lásku k múdrosti.

Návšteva knižnice
Už tradične každý rok v marci navštevujeme
obecnú knižnicu. Deti sa oboznámia s prácou
tety knihovníčky, dozvedia sa aké poslanie
má knižnica. Na návštevu sa tešia, lebo si
môžu popozerať krásne ilustrované knihy.
Žiaľ, je to len raz do roka! Veď čítanie rozprávok je pre ne nezabudnuteľným zážitkom.

Karneval
Karneval sa niesol v duchu interakcie s rodičmi, čo hodnotíme veľmi
pozitívne. Niektoré mamičky zobrali vážne výzvu prísť na karneval
v maskách, čím potešili svoje deti,
spolu s nimi sme sa zabávali, tancovali a súťažili.
Deň otvorených dverí
DOD bol výnimočný aj tým, že nás navštívili
nielen mamičky s budúcimi škôlkármi, ale
pozvanie prijali aj naši stravníci, ktorí si zaspomínali pri listovaní kroník materskej školy a veru niektorí sa tam aj našli.

ročník VIII.

apríl 2015

Návšteva divadla v ZŠ s MŠ Dobrá Niva
Prijali sme pozvanie na divadelné predstavenie – „Statočné zvieratká“, ktoré organizovalo Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ
v Dobrej Nive. Deťom sa predstavenie páčilo, veď bolo zábavné a boli dobrými poslucháčmi. Už sa tešíme na divadelné predstavenie „Tri prasiatka“, ktoré by sme mali absolvovať v DJGT vo Zvolene.
Úsmevné situácie zo života v MŠ:
P. uč.: „Deti, nastúpime si, dievčatá idú dopredu, tie majú prednosť.“
Tadeáško: „A chlapci majú zadnosť!“
Pred Mikulášom, po krúžku angličtiny:
Deti sa v šatni obliekajú a tešia sa : „Zajtra
príde Santa Claus!“
P. uč.: Aký Santa Claus, kto vás to tak učí?“
Deti: „Predsa pani učiteľka na angličtine!“ 
Učiteľky MŠ

Oslobodenie prišlo pred 70-imi rokmi ...
V obecnej kronike sa píše:
„Ako sa približovala fronta, tak rástli nároky okupantských vojsk,
ktoré ničili všetko na ústupe, čo nemohli zobrať. Rohatého statku
vyhnali z dediny naraz okolo 200 kusov. Chlapi do 50 rokov nastupovali denne do práce. Kopali zákopy, bunkery a prekážky
a pred ústupom Nemcov museli spiľovať stĺpy telefónneho
a elektrického vedenia.
V nedeľu 4. marca 1945 bol jeden z najžalostnejších dní, keď hľadali Nemci chlapov po domoch a sústreďovali ich v miestnom potravnom družstve. Niektorých prepustili, niektorým sa podarilo
ujsť cestou a niektorí boli odtransportovaní do koncentračných táborov. V nemeckých táboroch bolo celkom 21 mužov z obce.
V noci z 5. – 6 marca vnikli ruské a rumunské vojská do obce.
Niekoľko nemeckých vojakov, ktorí boli v obci a mali zničiť podmínované mosty, padli do zajatia a mosty ostali neporušené. Celú
noc sa prevádzal prísun vojsk od Krupiny, takže ráno bola obec definitívne obsadená Červenou armádou a oslobodená. Cez deň sa
bojovalo o neveľkú, ale strategickú vyvýšeniu zvanú „Podmúr“,
kde boli nemeckí vojaci zakopaní a pokúšali sa klásť odpor. Druhého dňa postupovala fronta smerom severným k Dobrej Nive.
Ani táto hrôza nevyžiadala si obetí na životoch domácich občanov. 7 ruských a 13 rumunských vojakov a dôstojníkov bolo

pochovaných v mieste. Príslušníci sovietskej armády boli pozdejšie prevezení z miestneho cintorína do spoločného cintorína
Červenej armády vo Zvolene. Pri dobýjaní obce oslobodzovacími
armádami dňa 4. marca zhorelo 6 domov a hospodárskych stavísk.“ (Úryvok odpísaný bez zmeny štylistiky či pravopisu)
Ak niekto chcel prejaviť osobne svoje vlastenecké cítenie a úctu k
slobode, mal možnosť potvrdiť to svojou účasťou dňa 15.3.2015
na slávnostnej akadémii k 70.výročiu oslobodenia našej obce. Tí
občania, ktorí prišli do sály kultúrneho domu si pripomenuli základné údaje o oslobodení a zároveň mali možnosť vidieť aj divadelnú hru Jozefa Hollého Kubo v podaní hosťujúceho divadelného
ochotníckeho súboru Geľo zo Sebechlieb v réžii Michala Kempa.
Mnohokrát opakovaná slovenská divadelná klasika Babinčanov
milo prekvapila svojou miestnou originalitou, teda bol to Kubo po
"sebechlebsky". Neopakovateľná postava Kuba s očakávaním s
akou mimikou a gestom povie "Anča, ja mám nožík" alebo "čo ja
viem", ďalej divadelné obrázky "škriepka žien na dedinský spôsob" alebo krásna sebechlebská svadba v pôvodných krojoch naozaj prítomných nadchla a naplnila dobrou náladou.
Počuli sme ako jeden zo starších odchádzajúcich divákov povedal:
"Bolo to veľmi pekné, chvalabohu, že u nás nie je vojna".
Anna Puškárová
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Z denníka starostky
Január 2015
- príprava nového vydanie Babinských novín,
- príprava podkladov pre vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2015 – 2024,
- riešenie obsadenia bytu a jeho funkčnosti – Dolná 102,
- príprava referenda o rodine,
- riešenie prevádzky ČOV podľa kolaudačného rozhodnutia po intenzifácii /odbery vzoriek, kalové hospodárstvo ),
- zabezpečenie verejných obstarávaní, riešenie havarijného stavu – výmena kotla v sále,
- príprava pracovného stretnutia OZ – 23. 1. 2015, následne 28. 1. 2015 - 3. Zasadnutie OZ,
- podanie žiadostí o predĺženie platnosti stavebného a vodoprávneho povolenia na DD a ÚSS Babiná.
Február 2015
- zverejnenie zámerov prenájmu a predaja pozemkov v zmysle uznesení OZ,
- riešenie prerušenia prevádzky v MŠ + obsadenie uvoľneného miesta učiteľky,
- obnova hodín na veži evanjelického kostola,
- zabezpečenie odborných prehliadok – plynové kotly, elektrika, bleskozvody,
- uzatvorenie Zmlúv o poskytovaní dotácií pre centrá voľného času,
- obstaranie Doplnku č. 5 územného plánu obce, jeho zadanie,
- zasadnutia stavebnej komisie – 19.2. 2015, zasadnutie komisie ROEP – 23. 2. 2015,
- stanoviská ku stavebných konaniam, vydanie povolení – drobné stavby,
- každodenné rozdelenie prác pracovníkom na MOS z úradu práce.
Marec 2015
- zadanie vypracovanie Doplnku č. 5 územného plánu obce,
- obstaranie stavebných úprav pri obecnej budove – Dolná 102,
- povolenie na výrub stromov Dolná ulica,
- spracovanie a podanie žiadosti na úrade práce - aktivačné práce od 1.4.2015,
- zabezpečenie podkladov pre uzatvorenie kúpnych zmlúv v zmysle uznesení OZ (znalecké posudky, geometrické plány),
- prípravné práce – zmena trasy gravitačnej kanalizácie v ulici Za Uličkou,
- účasť na XXV. Sneme Regionálneho združenia miest a obcí okresov Detva, Krupina a Zvolen - 5. a 6. 3. 2015 v Hriňovej,
- aktualizácia a zmena grafiky webovej stránky obce od 18. 3. 2015,
- príprava podkladov a podanie žiadosti o dotáciu na Ministerstvo financií SR - obnova budovy – Dolná č. 101 (kúrenie,
osvetlenie, výmena okien a dverí),
- podanie žiadosti na Úrad práce – zapojenie sa do projektu „verejné zamestnávanie“.

Spoločenská rubrika
Odišli z našich radov :
Mária Mozoľová
Prisťahoval sa : 2 obyvatelia
Odsťahovali sa : 3 obyvatelia

Moje rodisko Babiná:
Šimon Bánovský

Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
3. zasadnutie OZ konané 28. 1. 2015 schválilo:
- predaj časti z obecného pozemku – EKN 1960/102, TTP –
vysporiadanie dlhodobého nájmu záhrady za rodinným domom č. 151, Plánkova ulica p. Jane Meľagovej,
- vyhlásenie zámeru prenájmu pozemkov obce pri Babinskom potoku,
- vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce,
- zloženie komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve.
OZ zamietlo žiadosti občanov na ponúkaný predaj pozemkov obci.
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Fašiangy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožucha zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky nak sa popasiem.
Veruže aj v našej obci boli fašiangy! 7.2.2015 sme sa zišli
v hojnom počte pred obecným úradom, dievčatá a chlapci
v babinských krojoch, deti a mládež v maskách, ale aj niekoľko
dospelých spoluobčanov sa zúčastnilo fašiangového sprievodu.
Počasie nám prialo, aj keď bolo poriadne mrazivo. Pán Trojak
z Dobrej Nivy nás sprevádzal s konským záprahom, touto cestou mu ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Hrou na
harmoniku nás obveselil Rasťo Dlhoš a dievčatá svojím spevom. Ako sprievod prechádzal dedinou, z domov vychádzali
naši spoluobčania, ktorí nás hojne pohostili a s veselou náladou
nás vyprevádzali ďalej. Všetkým srdečne ďakujeme. Sprievod
sme ukončili na obecnom úrade, kde nás už čakala pražená
kyslá kapusta s klobásou. Dúfame, že všetkých zúčastnených
táto akcia potešila a tešíme sa na stretnutie zasa o rok.
Zároveň chceme poďakovať dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý túto akciu zorganizoval spolu s obecným úradom.
Jaroslava Caková

Športové aktivity v obci
Súčasťou mesiaca február býva už tradične stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce Babiná,
ktorý sa uskutočnil dňa 21. 2. 2015 v kultúrnom dome obce. Tento ročník bol významný v tom, že
kategória dospelých ostala ako VII. ročník turnaja o pohár starostky obce Babiná.
V mládežníckej kategórii sa uskutočnil prvýkrát turnaj pod názvom Memoriál Matúša Majerčíka,
ako spomienka na nášho zosnulého mladého športovca.
Jednotlivé výsledky
Dospelí:

Mládež:

muži - Peter Mozoľa

ženy - Anna Puškárová

Lukáš Sepeši

Jana Gregušová

Martin Ratkovský

Jaroslava Caková

chlapci – Jakub Pomoty

dievčatá – Zuzana Šlamiarová

David Masaryk

Ivana Masaryková

Samuel Homola

Bianka Pastiriková

Na záver by som rád upozornil fanúšikov futbalu, že sa začína jarná časť súťaže I. tr. dospelých.
Vylosovanie bude zverejnené na oznamovacej nástenke Obecného úradu Babiná a jednotlivé stretnutia budú občanom oznamované cestou obecného rozhlasu.
Peter Suchánek, predseda OŠK
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Obecné lesy Babiná s.r.o. slávia 20.výročie svojho vzniku
1.februára 2015 si pracovníci Obecných lesov Babiná
s.r.o. pripomenuli 20.výročie založenia tejto spoločnosti
Obcou Babiná. Na základe reštitučného zákona sa v roku
1995 obec pod vedením vtedajšieho starostu Ing. Jána
Kucbela rozhodla prevziať svoj lesný majetok od štátnych lesov a hospodáriť na ňom sama prostredníctvom
novovytvorenej spoločnosti s ručením obmedzeným. Vedením tejto spoločnosti bol na základe konkurzu poverený Ing. Kolárčik František, ktorý zastáva funkciu riaditeľa, konateľa, odborného lesného hospodára i poľovného
hospodára v jednej osobe doposiaľ. Dňa 13.2.1995 obec
prevzala oficiálne na základe zápisnice do svojho obhospodarovania 932,79 ha lesa vo vlastníctve obce
a následne tento lesný majetok postúpila formou nájomnej zmluvy na dobu neurčitú Obecným lesom Babiná
s.r.o. Následným odkúpením poľnohospodárskych parciel porastených lesom na Prednej, Strednej, Zadnej Bučine a Hanzovke, ako aj preradením zarastených poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce obhospodarovaných PD Dobrá Niva do lesného pôdneho fondu sa
k dnešnému dňu zvýšila výmera lesného majetku na
1 007 ha.
Najdôležitejšou úlohou Obecných lesov je starať sa o
zverený lesný majetok tzv. trvalo udržateľným spôsobom, aby lesy prinášali úžitok občanom i celej spoločnosti nielen teraz, ale navždy. A to je možné len
v prípade správneho odborného hospodárenia - pestovnou činnosťou a ochranou lesa pred škodlivými činiteľmi, správnymi výchovnými zásahmi v prerezávkových
i prebierkových porastoch, dosahovaním prirodzeného
zmladenia pôvodných drevín a formou primeranej výšky
ťažieb a ťažbových postupov v zrelých obnovovaných
porastoch. Výsledkom by mali byť stabilné lesy zabezpečujúce produkciu dreva a ostatných funkcií, ako je zlepšovanie ovzdušia, zadržiavanie vody, ochrana pôdy ap.
Nezanedbateľné sú však aj finančné prínosy pre obec
z tejto hospodárskej činnosti a taktiež ďalšie nepriame
prínosy vo forme zveľaďovania lesnej dopravnej siete,
sprístupňovania porastov, investíciami do zvereného nehnuteľného majetku, dopravných prostriedkov v užívaní
Obecných lesov i obce Babiná. Od začiatku počas celého
obdobia si Obecné lesy plnili svoje povinnosti podľa
schválených ročných plánov a požiadaviek obce. Hospodárenie v lesoch aj jeho finančná stránka je pod verejnou
kontrolou občanov, obce i štátnych orgánov, ktoré pri
všetkých svojich kontrolách konštatovali vždy dobrú
úroveň hospodárenia v zmysle platných zákonov.
Obecné lesy poskytujú občanom možnosti získavania
palivového dreva, nákupu diviny, občania môžu lesy vy-

užívať na turistické a športové účely, zber lesných plodov
a húb, na pozorovanie voľne žijúcej zveri. Členovia poľovníckeho združenia Bučina Babiná majú možnosť realizovať svoju poľovnícku záľubu v Obecnom poľovnom
revíri, ktorý majú v užívaní Obecné lesy. Pri prácach
v lese sú zamestnávaní predovšetkým obyvatelia obce
Babiná. Pracovníci Obecných lesov sú vždy nápomocní
pri organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských akcií v obci, ak sú o to požiadaní, ale aj sami organizujú
niektoré akcie, ako napr. letný tábor pre deti na chate
Grozáu, reprezentujú obec na rôznych okresných aktivitách, poľovníckych akciách.
Väčšie lesnícke subjekty, ktoré vznikali v rovnakom
čase, vydali o svojej histórii a výsledkoch svojej práce
rôzne materiály vo forme brožúr, či kníh, ktoré sa však
dostanú len k obmedzenému počtu záujemcov. My sme
sa rozhodli zverejniť tieto údaje na webovej stránke
www.obecnelesybabina.sk, aby sa k nim mohol dostať
každý záujemca. Časom ľudia zabúdajú na udalosti, ktoré
sa stali pred niekoľkými rokmi, alebo sa mení personálne
obsadenie a je problematické dostať sa k informáciám
z minulého obdobia. Väčšinou je potrebné zdĺhavo študovať materiály uložené v archíve, ktoré sa však zväčša
po desiatich rokoch skartujú a potrebné informácie sa navždy stratia. Aby sme tomu predišli, obsahuje príspevok
aj niektoré podrobné údaje za obdobie 1995 až 2014. Príspevok obsahuje tiež komentáre, odôvodnenia ako aj vysvetlenia niektorých postupov, aby si čitateľ mohol urobiť komplexný a odborne podložený úsudok o opísaných
skutočnostiach.
Záverom Obecné lesy Babiná s.r.o. ďakujú doterajším starostom, obecným zastupiteľstvám, členom dozornej rady, spolupracovníkom, živnostníkom pracujúcim
v lese a členom poľovníckeho združenia Bučina
v Babinej za výbornú spoluprácu počas celých dvadsať
rokov, pretože všetci spoločne vytvárali obraz hospodárenia v lesoch obce Babiná. Poďakovanie patrí tiež občanom Babinej, ktorí väčšinou vždy
chápali úlohy
a povinnosti Obecných lesov, rešpektovali dodržiavanie
zásad pri vstupe do lesa, samovýrobe dreva a mnohí
mnohokrát nezištne pomohli osobne alebo iným spôsobom pri činnosti Obecných lesov.

Lesu zdar!
Ing. Kolárčik František
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Obecné lesy Babiná s.r.o. hodnotili rok 2014
Dňa 2.marca 2015 sa v budove
Obecných lesov Babiná s.r.o. konalo riadne Valné zhromaždenie spoločnosti za účasti starostky obce
ako štatutárneho orgánu a zároveň
jediného predstaviteľa valného
zhromaždenia , členov dozornej rady spoločnosti Obecné lesy Babiná
a poslancov obecného zastupiteľstva. Úlohou valného zhromaždenia bolo schválenie účtovnej uzávierky spoločnosti za rok 2014, rozdelenie zisku a schválenie finančného
plánu
na
rok
2015.
Z predloženej správy konateľa Ing.
Františka Kolárčika vyplynulo, že
spoločnosť tak, ako aj v predošlých
rokoch, splnila aj v roku 2014 svoje
plánované úlohy ako na úseku výkonov v lesníckej činnosti, tak aj na
úseku ekonomickom a finančnom.
Rok 2014 začal realizovaním riadne
plánovaných
rubných
a predrubných ťažieb a pestovnej
činnosti. Práce boli naplánované
tak, aby boli splnené všetky úlohy
dôležité pre hodnotenie správnosti
obhospodarovania lesov, ktoré bude
vykonané štátnou správou počas
roka 2015 za posledné 5 ročné obdobie. Dňa 15.mája však lesy zasiahla vetrová kalamita pod názvom Žofia, ktorá v priebehu krátkeho času zvalila približne 3500 m3
prevažne bukových porastov, čo bolo viac ako polovica ročnej ťažby.
Keďže zo zákona o lesoch úlohou
lesného hospodára je prednostné
spracovanie kalamity, museli sa
prehodnotiť a upraviť aj plány ťažieb. Všetky prostriedky boli presunuté
do
kalamity
a predpokladalo sa, že do konca roka by
mohla byť kalamita spracovaná.
Kalamita sa však vyskytla aj
v mnohých ďalších subjektoch,
hlavne v štátnych lesoch v niekoľko
miliónovom množstve a na Slovensku vznikol prebytok bukového
dreva, tak vlákniny, ako aj guľatiny. Navyše nadchádzalo leto, počas
ktorého sa buk vykupuje len obmedzene, pretože rýchlo dochádza
k jeho
zapareniu.
Obchodníci
s drevom a hlavný odberateľ vlákniny SCP Ružomberok okamžite
zareagovali znížením ceny dreva,
obmedzením dodávok od neštát-

nych lesov a pretrieďovaním dodávok do menej kvalitných sortimentov a nižších cenových kategórií. Aj
napriek tomu sa kalamita spracovávala naďalej s tým, že sa hromadili zásoby dreva s nádejou, že sa
situácia na trhu obráti. Jesenné
obdobie bolo pomerne daždivé, čo
spôsobilo spomalenie spracovania
kalamity a navyše začali pripadávať ďalšie podmočené stromy
a padlo najmenej ďalších 500 m3
dreva. Na konci roka sa očakávali
mrazy, ktoré by urobili terén únosnejší pre traktory, avšak do konca
roka silnejšie mrazy neprišli a tak
zostalo spracovanie časti kalamity
aj na rok 2015.
Napriek týmto všetkým okolnostiam podarilo sa spoločnosti
v závere roka predať všetko vyrobené drevo a naplniť tak plánované
tržby.
Celková ťažba v roku
2014 bola vykonaná vo výške
6 979 m3, čo je 72% z možného
ročného etátu. Z toho cez zásoby
6105
m3
a zbytok
v samovýrobe, ktorej bolo vyrobené 1948 prm. V kalamite
bolo spracované 3320 m3 dreva,
Prebierky boli vykonané na
ploche 31,49 ha v množstve 440
m3 všetko do 50 rokov veku vo
vlákninovom
sortimente
a palive. Predané zo zásob bolo
6 628 m3.
V priebehu roka sa podarilo naplniť aj plánované úlohy v pestovnej
činnosti pomocou pracovníčok- obyvateliek Babinej ale aj za pomoci
nezamestnaných, ktorých poskytla
obec. Počas sezóny pestovných prác
sa vykonalo opakované zalesňovanie na výmere 0,49 ha, dosiahlo sa
prirodzené zmladenie na obnovovaných plochách 3 ha, vykonali sa
plánované prerezávky v húštinách
na ploche 8,19 ha, vykonal sa výrub liesky a ostatných nežiadúcich
drevín na ploche 18,55 ha, vyžínanie na ploche 16,28 ha a ochrana
proti zveri alumíniuvou páskou na
ploche
4,64
ha
V spolupráci s PZ Bučina sa splnili
aj úlohy v poľovníctve, tak pri poplatkovom odstrele, ako aj pri predaji diviny a celkovom plánovanom
odstrele zveri.

Finančný plán za rok 2014 bol napriek ťažkostiam vyvolaným kalamitou, zlým odbytom dreva , ale aj
daždivým jesenným počasím nakoniec splnený. Celkový obrat spoločnosti bol 399 050.-€. V prvom polroku bolo obci splatené zostávajúce
nájomné za rok 2013 vo výške 70
tis. € a z nájomného na rok 2014
vo výške 175 tis. € bolo v priebehu
roka uhradené 84 944 .-€. Zostávajúcich 90 100 .-€ bude uhradených
v roku 2015, nakoľko splatnosť
niektorých faktúr za drevo prešla
do roku 2015 a navyše v roku 2014
spoločnosť zaplatila za nový traktor, nakladacie zariadenie a rok
predtým aj za terénne vozidlo Toyota v hotovosti a teda nedisponuje
voľnými peniazmi do času, kým sa
tieto investície postupne nepremietnu do nákladov vo forme odpisov. Všetky záväzky spoločnosti za
minulý rok s výnimkou splatenia
nájomného obci v sume 90 100.-€
sú k dnešnému dňu uhradené. Pohľadávky, ktoré mala spoločnosť na
konci roka, sú taktiež k dnešnému
dňu splatené okrem faktúry pre
Zolku Zvolen s.r.o v sume 3 912.38
€ ako bonus za splnené dodávky,
ktorá bol splatná 10.3.2015
t.j. po konaní valného zhromaždenia.
Na záver je potrebné poďakovať
sa
všetkým,
ktorí
prispeli
k splneniu uvedených výsledkov, či
už pracovníkom Obecných lesov,
vykonávateľom ťažbových prác,
členom PZ Bučina, nezamestnaným v obci i vedeniu obce Babiná
za celoročnú spoluprácu.
Ing. Kolárčik František,
konateľ OL Babiná s.r.o.
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Pozvánky
KST TJ Slávia Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci
s OcU Babiná a Dobrá Niva pozývajú všetkých priaznivcov turistiky na 11. ročník turistického pochodu
ZA PRVOU KUKUČKOU.
Pochod sa uskutoční v sobotu 18. apríla 2015
po trase: Babiná – Holý vrch – Banský Studenec –
-Čerešňová – Dobrá Niva.
Odchod z Babinej od obecného parku o 8.15 hod.

V piatok 8. mája 2015 sa uskutoční turistická vychádzka
v rámci cyklu „Spoznávaj svoj chotár“ za účasti osvedčeného sprievodcu p. Jána Petru.
Zraz účastníkov bude o 9.00 hod. pred budovou obecného
úradu Babiná.
Srdečne pozývame všetkých občanov, rodákov, dlhodobo
žijúcich ale aj novoprisťahovaných, aby spoznali aj vzdialenejšie časti chotára Babinej.
Konečná zastávka bude na chate Grozau.
Vo večerných hodinách spoločne zapálime
„vatru oslobodenia“ za šatňami OŠK pri príležitosti
70. výročia skončenia II. svetovej vojny.
Nebude chýbať ani malá vatra na opekanie pre deti.

Členovia DHZO v piatok 1. mája 2015 pripravia
hlavný obecný máj a o 19. hodine
pozývajú občanov, aby spoločnými silami vyzdobený
máj vztýčili k oblohe na vyhradenom
mieste v obecnom parku.

Obecné lesy Babiná, s.r.o.
aj v tomto roku pripravujú obľúbený
tábor pre deti na chate Grozau.
Plánovaný termín: 22. – 24. júl 2015.
Zúčastnené deti sa môžu už teraz tešiť na nezabudnuteľné zážitky. Kapacity chaty sú obmedzené, preto sa záujemcovia musia včas prihlásiť.

Druhá májová nedeľa bude patriť iba našim mamám, mamičkách, starým mamám a babkách.
V nedeľu 10.5. 2015 Vás všetky pozývame na
„Posedenie do kaviarne“
s programom pre Vás od Vašich detí, vnúčat a pravnúčat.
- sála kultúrneho domu o 14. hodine –
oslava DŇA MATIEK - tešíme sa na Vás.

Komisia pre osvetu, kultúru a šport v obci Babiná
Vás pozýva

Na nultý ročník súťaže vo „Varení gulášu“
V sobotu 6. 6. 2015 od 10:00 hod.

Súťaž sa bude konať na ihrisku v obci Babiná a akcia bude spojená spolu s MDD,
podmienky súťaže na úradnej tabuli a na www.stránke obce Babiná.
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