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Nedeľa patrila všetkým mamám
Nedeľné popoludnie na Deň matiek (10.5.2015) spríjemnili našim
mamám, mamkám, mamičkám deti z materskej a základnej školy.
V kultúrnom dome po úvodnej básni privítala mamičky moderátorka
Kvetka Beňová. Úvodom zaznel spev ľudových piesní v podaní Simonky Štefkovej, medzi ktorými zahrali spoločnú pieseň Janko Valocka na husle a Betka Lietavová na klavíri. Vďaku mamám za ich
za lásku, porozumenie a dobrotu vyslovil v príhovore za všetkých
pán Peter Suchánek. Veľmi milý darček priniesli prítomným svojím
vystúpením naši najmenší, ktorí sa spolu s deťmi zo základnej školy
predstavili rozprávkovým pásmom Deduško Večerníček, Tri prasiatka, Kozliatka a Medovníkový domček. Po záverečnej piesni
MAMA obdarili deti mamičky darčekom. Popri pohostení bolo na
záver premietnuté video z vlaňajších osláv obce.
Janka Páleníková

Staviame my máje, čo nám dajú za ne, ...
Takto začína text ľudovej piesne, ktorú si mládenci v minulosti spievali, chodiac
pod rúškom noci po dedine, stavajúc dievčatám máje. Dnes už je toho spevu trochu menej, ani mesiačik pri stavaní nemusí svietiť, stačí slniečko. Dôležité však
je zachovať aspoň časť zo starých tradícií aj pre generácie, čo prídu po nás.
V duchu tohto odkazu aj tohto roku členovia DHZ pripravili obecný máj a menšie
máje pre dievčatá. Naplánovali si to na sviatok 1.mája a prípravu májov spojili aj
s grilovaním.
Krásny, 20 m vysoký, obecný máj dievčatá popoludní ozdobili stuhami a pani
starostka pridala fľašu s pálenkou. So stavaním mája sa muselo predvečerom trochu počkať, lebo sa nakrátko rozpršalo. Dobrá práca sa nakoniec podarila, za výdatnej pomoci ochotných mládencov a mladších či starších mužov.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomu, aby sa máj dominantne počas celého mesiaca týčil v parku.
Ing. Anna Páleníková

Vatra víťazstva
Po roku, podvečer 8.mája 2015, sa opäť
rozhorela Vatra víťazstva za šatňami OŠK
na počesť ukončenia II. svetovej vojny
a oslobodenia Európy od fašizmu v roku
1945. Tento rok mala o to väčší význam, že
sme si pripomínali okrúhle 70. výročie týchto
udalostí.
Vatru zapálila po krátkom príhovore pani
starostka za pomoci J. Valocku a P. Kružeca. Všetkých, ktorí akciu pripravili teší, že
čas na účasť na nej si našlo tentokrát viac
občanov ako v predošlých rokoch. Rodinky
s deťmi, mladší či starší – všetci, ktorí mali
chuť, si mohli pri vedľajšej malej vatre poopekať z domu prinesené špekáčiky, klobásky, či slaninku. Vatru postavili pracovníci
obecného úradu spolu s nezamestnanými
na aktivačných prácach, za čo im patrí poďakovanie.

Ing. Anna Páleníková
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
4. zasadnutie – 1. apríl 2015
OZ schválilo:
- ukončenie nájmu s PD Dobrá k 30.9.2015 – zaslanie výpovede z nájomnej zmluvy,
- výsledok inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2014,
- zámer priameho predaja majetku obce č. 01/2015 – fekálny voz v navrhovanej cene 700,- €,
zdvíhacie zariadenie k traktoru v navrhovanej cene 100,- € ,
- uzatvorenie kúpnej zmluvy - predaj parc.EKN č. 3259/1 Štefanovi Lieskovskému s manželkou,
vysporiadanie pozemku pod RD č. 180, predajná cena 5,- /m2.
- uzatvorenie kúpnej zmluvy, predaj parc. CKN 350/13 a častí z parc. CKN č. 367/1,
CKN č. 3259/1 Milanovi Peničkovi, Babiná, za kúpnu cenu 5,- Eur/m2.
- uzatvorenie kúpnej zmluvy, odkúpenie častí z pozemkov pod obecnou požiarnou zbrojnicou od Jána Dubovského
s manželkou z Dobrej Nivy a od Štefana Lieskovského s manželkou, za kúpnu cenu 13,38 € /m2,
- uzatvorenie kúpnej zmluvy, odkúpenie častí z pozemkov na Za Uličke od Anny Budzákovej zo Zvolena
a od Dany Mozoľovej a Lenky Mozoľovej z Babinej , celková kúpna cena 23.000,-€.
- uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce so StVPS a.s.
Banská Bystrica na stavbu: „Miestna komunikácia Za Uličkou, SO 02 vodovod“,
- uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce so StVPS a.s.
Banská Bystrica na stavbu: stavbu: „ Dva bytové domy a infraštruktúra Babiná,
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
na trhových miestach na území obce Babiná (trhový poriadok),
- 3. rozpočtové opatrenie obce - úpravu rozpočtu obce s konečným výsledkom –
prebytkom hospodárskeho výsledku vo výške 207,- EUR.
- zaradenie členov DHZ do funkcie „Hasič“:Jaroslav Randis , Matúš Čarnoky a Ján Kucbel (54)
na základe absolvovania odbornej prípravy v mesiaci 02/2015,
OZ zamietlo žiadosť p. Jána Mozoľu o odkúpenie obecných pozemkov pri Babinskom potoku,
OZ zrušilo – zámer priameho prenájmu č. 1/2015 – pozemkov pri Babinskom potoku.
5. zasadnutie OZ – 19. máj 2015
OZ vzalo na vedomie:
- vzdanie sa p. Klimenta Vladimíra funkcie hlavného kontrolóra obce k 30. 4. 2015,
- informáciu o prebiehajúcom vyšetrovaní Kriminálnou políciou vo Zvolene vo veci podania trestného oznámenia
pre podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery voči bývalej pracovníčke obecného úradu,
OZ schválilo:
- vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na deň 6.7.2015,
pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce vo výške 15 hodín mesačne, na 6 rokov, voľba tajným hlasovaním,
- 4. rozpočtové opatrenie obce – úprava rozpočtu obce v roku 2015, s konečným výsledkom - prebytkom 2 077,- €
6. zasadnutie OZ – 24. jún 2015
OZ vzalo na vedomie:
- výročnú správu obce Babiná za rok 2014, ktorej prílohou je overená účtovná závierka správa audítora za rok 2014,
- účtovný hospodársky výsledok za rok 2014 vo výške 118.211,48 €,
- prijaté žiadosti : p. Milana Peničku, p. Štefana Deáka a p.Kyslého Milana
- informáciu starostky obce o ukončenom vyšetrovaní OR PZ Zvolen, odboru kriminálnej polície vo veci stíhania bývalej
pracovníčky OcU Babiná za prečin sprenevery a jeho postúpení späť na Okresnú prokuratúru Zvolen
OZ schválilo:
- vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na deň 16. júla 2015 o 18. hodine
na 7. zasadnutí obecného zastupiteľstva,
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
- použitie časti z prebytku v sume 65 134,42 € na tvorbu rezervného fondu,
- použitie časti z prebytku v sume 296,59 € na tvorbu fondu opráv,
- prevod zostatku finančných operácií v sume 51 542,27 € do rezervného fondu,
celková tvorba rezervného fondu bude vo výške 116 676,69 €,
- vykonanie prevodu z rezervného fondu obce vo výške 26.747,- € na úhradu splátok istín úverov obce a 3 000,- €,
na vypracovanie projektovej dokumentácie v roku 2015,
- zámer predaja pozemku obce č. 01/2015 parcely CKN č. 1130/5, trvalý trávny porast,
- mesačný plat starostke obce vo výške základného platu s účinnosťou od 1. 7. 2015,
OZ určilo:
- za zodpovednú osobu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti hlavného kontrolóra obce, do doby jeho vymenovania, bude touto osobou
starostka obce,
OZ zamietlo:
- žiadosť p. Milana Peničku o znovuprejednanie jeho žiadosti na odkúpenie pozemkov
Celé znenie Zápisníc vrátane uznesení zo všetkých zasadnutí OZ nájdete aj na webovej stránke obce: www.babina.sk
v podstránke „ obecné zastupiteľstvo“. Po každom zasadnutí je zápisnica min. na 15 dní vyvesená aj na úradnej tabuli obce.
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Obecný úrad informuje ....
















zrealizovaná úprava dvorovej časti nájomných bytov Dolná č. 102
– dokončenie múrika so zábradlím a vytvorenie časti na sedenie,
pokračujú práce na príprave projektovej dokumentácie na prestavbu a prístavbu obecnej budovy -sála, spoločenská miestnosť, kancelárie Ocu, archív, knižnica, priestory pre spoločenské organizácie ....
pripravujeme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy materskej školy, ktorej hlavným cieľom bude rozšírenie
kapacity a riešenie havarijného stavu strechy,
v súčasnosti na základe dohody o vykonávaní menších obecných služieb pracuje v obci celkom 14 občanov – uchádzačov
o zamestnanie z UPSVaR zo Zvolena (na § 10 – 4 osoby 32 hodín mesačne, na § 12 – 10 osôb 72 hodín mesačne / zákon
č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi) a 2 občania sú v riadnom pracovnom pomere v rámci projektu „Podpora zamestnávania“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu, mesačná odmena vo výške minimálnej
mzdy vrátane odvodov z miezd je vo výške 95% refundovaná Úradom práce vo Zvolene.
dňa 14. apríla 2015 sa konal výber pracovníčky na uvoľnené pracovné miesto správcu daní a poplatkov, pokladníka
a ďalších kumulovaných funkcií, prihlášky podalo 7 uchádzačov, výberu sa zúčastnili 6 uchádzači z našej obce, s víťazkou
Jankou Páleníkovou bola uzatvorená od 1. 5. 2015 pracovná zmluva na plný pracovný úväzok,
v súvislosti so zisteným schodkom v pokladni k 21. 4. 2015 podal hlavný kontrolór obce trestné oznámenie pre podozrenie zo
spáchania trestného činu sprenevery podľa § 213, ods. 1, ods. 2 písm a) Trestného zákona. Vyšetrovanie vedené OR PZ
Zvolen, odborom kriminálnej polície bolo už ukončené, no trestné konanie ešte nie je k dnešnému dňu ukončené právoplatným rozhodnutím,
obec získala finančné dotáciu na dokončenie galérie s drevenými sochami z Programu obnovy dediny z Environ. fondu
(SAŽP Banská Bystrica) vo výške 5.000,- Eur,
slávnosti „Na gazdovskom dvore“ podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj dotáciou vo výške 1.000,- Eur.,
v súvislosti so záujmom občanov o výstavbu rodinných domov v ulici Za Uličkou, so zabezpečením odvádzania splaškových
vôd z novostavieb a potrebou rozšírenia komunikácie pristúpila obec k zmene projektovej dokumentácie na vybudovanie
splaškovej kanalizácie, stavba by sa mala zrealizovať na jeseň tohto roku,
od júla 2015 rozbiehame v spolupráci s Petrom Suchánekom (dlhoročný športový tréner) projekt venovaný deťom obce zameraný na upevňovanie zdravia, rozvíjanie rôznych druhov športu a vypĺňanie voľného času babinských detí v priestoroch
obecného športového centra a na futbalovom ihrisku OŠK Babiná,
občianske združenie Klub dôchodcov a invalidov v Babinej si zvolilo na členskej schôdzi dňa 5.6.2015 nové vedenie organizácie : predseda – Jiŕí Chrvala, pokladníčka - Božena Slančíková a z pôvodného výboru zostala Eliška Cholujová,
členovia DHZ Babiná sa zúčastnili územného kola súťaže DHZ a DHZ obcí dospelých a dorastu - 23. mája 2015 v Sáse, kde
sa umiestnili na 11. mieste,
v Plánkovej ulici zahájili výstavbu rodinných domov 3 noví stavebníci a nový rodinný dom pribudne aj v ulici Za Uličkou.

Športové aktivity v obci

Spoločenská rubrika

Vážení športoví priatelia – spoluobčania,
dovoľte, aby som v krátkosti zhodnotil futbalový ročník 2014/2015. Tento
ročník z hľadiska náročnosti bol jeden z najťažších v doterajšej histórii.
V I. triede hrali mužstvá z miest Krupina, Sliač, Detva, Dudince a nakoniec do
vyššej súťaže postúpili Hontianske Nemce, to znamená, že aj tento ročník
bude ťažký. Babiná sa nestratila a skončila s 24 bodmi na 11. mieste pred
Podzámčokom, Očovou a Sielnicou. Naše žiacke mužstvo pôsobiace
v Dobrej Nive skončilo na 5. mieste. Talentovaní Babinčania ako Jaroslav
Randis sa uplatňuje v A mužstve Dobrá Niva, Ľubomír Šišmiš je zas pilierom
dorastu. Škoda, že hráči končiaci svoju hráčsku kariéru neprídu pomôcť Babinej.
Tohto roku chcem rozbehnúť projekt, aby sa mládež venovala športu počas
voľného času. Je stále dosť občanov „s najlepšou“ predstavou, čo
s mládežou, ale skutek utek, priložiť ruku k dielu nie.
OŠK Babiná pracuje s najmenším rozpočtom v I. triede a možno aj v II. triede, pričom má 2 mužstvá. Výsledky a propagácia obce Babiná nie sú určite
zanedbateľné, veď futbal zviditeľňuje obec v celom okrese Zvolen.
Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí podporujú šport v obci,
nielen keď sa darí, ale aj v ťažších chvíľach a samozrejme vedeniu obce na
čele s pani starostkou.
Peter Suchánek

Inzercia
Milí občania, ak máte niekde na povale starožitný kočík, rada ho od vás odkúpim.
Mám záujem hlavne o hlboký kočík, ale ak máte aj iný, prosím, predajte ho.
Taktiež starožitné stolárske náradie.
Volajte na t.č. 0904 643 146, prípadne nechajte odkaz na obecnom úrade.
Ďakujem, Júlia Beňová

Odišli z našich radov :
Juliana Koreňová

Prisťahovali sa : 8 obyvatelia
Odsťahovali sa : 6 obyvatelia

Ponuka
Vážení čitatelia,
redakcia Babinských novín Vám ponúka
možnosť prispieť do obsahu ďalších vydaní svojimi postrehmi, pripomienkami, námetmi, ale aj kritikou. Radi uverejníme Vaše ponuky, inzeráty. Ponúkame podnikateľom, firmám priestor na
svoju propagáciu. Neodmietneme ani
poďakovania konkrétnym spoluobčanom
za dobré skutky a nezištnú pomoc.
JG
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Návraty, poďakovania, priania ....
Badín, 12. február 2015
Milá pani starostka,

veľmi pekne ďakujem za pozvanie na oslavu 760- ročného jubilea obce Babiná v mesiaci september 2014. Zároveň ďakujem
za brožúru obce – informácie o živote a dejinách Babinej. Bola som veľmi prekvapená tomuto pozvaniu, pretože z obce som odišla v roku 1954 – teda je tomu viac ako 60 rokov. Dnes mám 82 rokov. Mladší občania ma vlastne nikdy nevidela a nemohli
ani spoznať. Preto som sa čudovala pozvaniu a veľmi ma prekvapilo a potešilo.
Je to ako dobrá injekcia pre ďalšie dni života. Práve v tie dni, keď som dostala pozvania na oslavy obce, som mala úraz (pád,
zlomenina nohy, operácia), takže nemohla som ísť na to pekné stretnutie. Teraz bývam u svojej dcéry v Badíne. Moji susedia
a veľmi dobrí priatelia Marienka a Ďurko Chudí mi popísali podrobne, osobne aj telefonicky priebeh osláv a stav, ako to na
Babinej vyzerá. Odovzdali mi aj písomné materiály z Babinej. Veľmi som sa potešila všetkému. Ja sa pohybujem stále
s chodiaci pomôckami a psychicky nevyrovnaná a preto sa dostala až teraz k tomuto poďakovaniu. Veľmi srdečne a stokrát
ďakujem, milá pani starostka, že pri starostiach okolo osláv nezabudli ani na mňa. Prajem Vám a tiež všetkým občanom
Babinej, aby ste mali dobré zdravie, radosť zo života a stálu vzájomnú lásku.
Pán Boh Vám pomáhaj!
Anna Selecká, rod. Knoteková /Babiná, dom č.28/
Verím, že p. Selecká na tohtoročné slávnosti zavíta. Teším sa na všetkých rodákov. starostka

MDD
Detské oči prezradili,
že sa dobre zabavili.
Súťaže sa zúčastnili,
poklad veľký objavili.
Rodičia sa zabavili,
guľášik si uvarili.
Slniečko sa na nás smialo,
tento deň nám šťastie prialo.
Ďakujem Vám moji milí,
že ste sa k nám pripojili.
Pomohli ste v tento deň,
ešte raz vám ďakujem.

Áno, tak ako sa píše v krátkej básničke, 6.6.2015 sme oslávili MDD s našimi najmenšími
a zároveň sme zábavu mali aj pre tých väčších a to v podobe súťaže vo varení guľášu. Deti si
tento rok nie len zasúťažili, ale aj trochu potrápili svoje mozgové závity, nakoľko museli súťažiť
v hľadaní pokladu.
Deti nám opäť ukázali, že súťaživosť im nechýba. Na konci ich čakal poklad, v podobe sladkého
balíčka. K tomu ešte dostali drobné občerstvenie (bagetu), hlavolam s magnetkou a od sponzora
Jána Kocmana džúsy a lízatká.
O 14:00 hod sa ukončila súťaž vo varení guľášu. 1. ročníka sa zúčastnili družstvá: Klub nespravodlivo plešatých (S. Beňo, J.Lietava a R.Páleník), Filušovci, Triezva elita (Cakovi
s priateľmi ), Mackovi (rodina Macková) a Happy hearts (Vangovi). Porota v zložení – J. Petro,
J. Ďurica, M. Luptáková, J. Gregušová a M. Takács ohodnotila päť súťažných vzoriek.
Najlepší guľáš uvarili a zvíťazili Filušovci. O uhasenie smädu súťažiacich počas varenia
v podobe piva sa postarali dvaja naši sponzori a to Slavomír Beňo a Ján Lietava.

Dúfam, že to nebolo posledné podujatie tohto druhu, že sa vytvorí pekná tradícia a o rok sa stretneme pri futbalovom ihrisku zas.
Ďakujem Vám všetkým za pomoc pri organizovaní obidvoch akcií. Poďakovanie patrí aj Milanovi Glogovskému za prípravu programu
pre deti, Jarke Cakovej za chutný domáci chlebík venovaný každému súťažnému družstvu vo varení guľášu a členom Poľovného združenia Bučina Babiná za uvarenie guľášu pre návštevníkov vydareného podujatia.
Júlia Beňová
MDD, organizovaný obcou, sa páčil nielen deťom , ale i nám rodičom. Deti s radosťou a očakávaním plnili úlohy, aby mohli nájsť ukrytý
poklad. Jednotlivé disciplíny boli zábavné, no pri niektorých sme sa potrápili aj my rodičia. Deťom sa však páčilo, že sa zapájame aj my.
Deti boli natoľko zaujaté, že tú nesmiernu horúčavu vnímali minimálne. Páčilo sa nám, že akcia bola podľa vekových kategórií a mohli
sa aktívne zapojiť aj naši najmenší. Deti sa najviac tešili nájdenému pokladu, sladkostiam, bagetám a tiež vecným darčekom. Ďakujeme
a do videnia o rok.
Erika Kollerová, za rodičov

Kukučka opäť zakukala...
Zástupca cestovnej kancelárie
by povedal: „ Vaša obľúbená
destinácia“. A povedali to aj
účastníci 11.ročníka turistického pochodu „Za prvou kukučkou“ po trase Babiná –
Banský Studenec – Dobrá Niva, ktorá sa stala pre väčšinu
z nich každoročne akousi „povinnosťou“.
Známe
tváre
v sobotňajšie ráno 18. apríla
2015 neodradilo nie príliš lákavé veterné počasie. Okolo
päťdesiatky turistov privítala
starostka obce Janka Gregušová, previedla ich sochárskou
galériou, ktorá účastníkov pochodu príjemne prekvapila
a zaujala. A potom zaznelo: „
Kráčajme do hôr, aby sme počuli aj kukučku.“

O dojmy z túry sa podelili:
PaedDr. Mária Slosiariková
z Dobrej Nivy
Vykročili sme rezkým krokom, cesta rýchlo
ubiehala. Ani studený vietor nám nepokazil
pekné výhľady na usadlosť Holý Vrch, kde
vládol čulý pracovný ruch. Pokračovali sme
dvoma trasami. Jedna skupina išla s Jankom
Alemanom cez Kuraciu lúku, údajne skratkou.
Ale mne sa to nezdalo, lebo skupina, ktorá nešla touto skratkou, bola v krčme v Banskom
Studenci oveľa skôr. Po malom občerstvení
sme išli ku kolpašskému jazeru, kde sme si
urobili pekné zábery a pokračovali sme v našej
túre. Tu sa ujal vedenia Janko Polc, ktorý nás
previedol cez Skalku, Čerešňovú a Háj až do
Dobrej Nivy. Hoci sme cestou nepočuli ani raz
zakukať kukučku, prežili sme pekný deň so
svojimi priateľmi, urobili sme niečo užitočné
pre svoje zdravie a nabrali sme veľa pozitívnej
energie pre náš každodenný život.

Manželia Joščákovci zo Zvolena
V Babinej ako každoročne nás čakalo občerstvenie, ktoré dodalo všetkým náladu. Aj malý keksík a brožúrka o obci Babiná boli príjemným
spestrením. Areál so sochami tiež
zaujal, robili sme fotografické
snímky z rôznych uhlov a pri rôznych drevených sochách. Najviac
turistov oslovila drevená socha
gazdu s dvoma vedrami, pri ktorej
sa najviac vystriedali. Na túre sa
rozprávalo o zážitkoch z minulých
ročníkov. V Banskom Studenci sa
stretli účastníci s ďalšími priaznivcami, ktorí trasu absolvovali na bicykloch. Spokojnosť na tvárach
účastníkov svedčila o tom, že túra
sa aj v tomto roku vydarila. Veríme,
že na budúci rok sa opäť stretneme.
Anna Puškárová
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Výlet na Kalište
Stalo sa už tradíciou, že Základná
škola s materskou školou Juraja
Slávika Neresnického v Dobrej Nive,
dňa 8.mája organizuje pre žiakov
a rodičov turistickú vychádzku na
miesta spojené s históriou 2. svetovej
vojny a partizánskeho hnutia.
Cieľom našej tohtoročnej turistickej
vychádzky boli povstalecké obce Baláže a Kalište. V obci Baláže nás privítal starosta obce Jozef Chaban,
ktorý nám porozprával o histórii obce a tiež aj o období ,kedy bola obec
súčasťou Partizánskej republiky.
Potom sme sa po žltej značke vybrali
na Kalište. Napriek miernemu stúpaniu, sme cestu hravo zvládli a asi po
hodine a pol sme boli v cieli nášho výletu. Teším sa, že trasu zvládli aj naši
predškoláci Nelka Baková, Natálka
Balková a Matejko Valocka. Odmenou
nám bol nádherný pohľad na miesto,
kde dedinka Kalište kedysi ležala.
Pekné pohľady na prekrásnu prírodu
umocňovalo slnečné počasie, rozkvitnuté stromy a zakvitnutá lúka.
Obec Kalište bola vypálená až na
sklonku vojny 18.marca 1945. Prezreli

sme si pamätné miesta, kde po potlačení Slovenského národného povstania
mali svoje štáby viaceré partizánske
oddiely. Po vypálených domoch zostali
len torzá múrov s tabuľkami mien obyvateľov domu. Deti najviac zaujímali
bunkre, poľná nemocnica a zvonička,
ktorá sa zachovala v pôvodnom stave .
Cestou naspäť sme sa ešte zastavili
v Balážoch v pamätnej izbe, kde sme si
prezreli expozíciu, dokumentujúcu povstaleckú minulosť tejto obce. Baláže

boli vypálené 20.marca
1945.Táto obec ,na rozdiel
od Kališťa, bola po vojne
obnovená a pulzuje v nej
čulý život.
Myslím, že sa nám výlet
vydaril aj vďaka Mgr. Jánovi Slosiarikovi, ktorý
túto trasu naplánoval
a robil nám turistického
sprievodcu. Na výlete sa
zúčastnili aj mnohí rodičia a starí rodičia, ktorí
voľný deň strávili zmysluplne spolu so svojimi
deťmi v peknej prírode na
úpätí Nízkych Tatier. Okrem toho sme
sa veľa dozvedeli o vypálených obciach
Baláže a Kalište a uctili sme si pamiatku padlých v 2. svetovej vojne.

PaedDr. Mária Slosiariková
riaditeľka školy

Spoznaj svoj chotár
Príjemné počasie, prekvapivá účasť a nenáročný profil trasy
v prekrásnej jarnej scenérii. Čo si viac želať? Za krásou, poznaním
a zážitkami si 8.mája vyšlo do chotára našej obce 17 nadšených turistov v sprievode Jána Petru.
Prešli sme severozápadnou hranicou katastrálneho územia, cez
Šofipiarg, Čeliačku, Prednú a Zadnú Bučinu, popri Bystrom potoku, cez Gajdošov pasienok, Veternú a Kuraciu lúku. Po 4,5 hodinovej túre sme dorazili na chatu Grozáu. Tu sme sa občerstvili
z vlastných zásob, ale aj výborným syrom od Jasenských. Po načerpaní nových síl sme sa cez Pleso vracali späť do našej malebnej
obce.
Účasť rôznych vekových kategórii nám priniesla detskú zvedavosť, energiu, pohodovú atmosféru a u tých skôr narodených nadšenie z poznaného, spoznávanie liečivých bylín, stromov či spomienky na vynárajúce sa zážitky z mladosti prechádzajúcim chotárom.
Nerovnosť a dĺžku terénu sme hravo zdolali, veď všetci sme išli za spoločným cieľom – spoznať svoj chotár. Presvedčili sme
sa, že je čo poznávať a byť na čo hrdí, okolie našej obce je skutočne krásne a výhľady ktoré sme mali možnosť vidieť na
vlastné oči nás nadchýnali. Páči sa mi citát od neznámeho autora: „Príroda nepotrebuje módnych návrhárov ani vizážistu, je
sama o sebe krásna v každom období. A človek v jej objatí je krásny tiež, keď ju miluje, chráni a dokáže prekonať aj tie nástrahy, ktoré mu pripravila.“ Záverom ďakujeme Jánovi Petrovi za zaujímavý výklad počas celého pochodu.
Ľubica a Peter Kožehubovci

ZO ŽIVOTA CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV BABINÁ
V nedeľu 17.5.2015 sa konala v našom chráme slávnosť
konfirmácie. Na základe osobného vyznania viery
a potvrdenia krstnej zmluvy boli medzi dospelých členov
cirkvi prijaté: Laura Kneislová a Bianka Pastiriková.
Popoludnie Svätotrojičnej nedele 31.5.2015 bolo spestrené
koncertom detskej hudobnej skupiny z Cirkevného

zboru ECAV Sása, ktorý sa konal aj pri príležitosti MDD.
V sobotu 20.6.2015 sme sa s niekoľkými deťmi zúčastnili
stretnutia detí Hontianskeho seniorátu, ktoré sa konalo
v Zaježovej.
Na nedeľných službách Božích 21.6.2015 sme ďakovali
Pánu Bohu za pomoc v uplynulom školskom roku.
M
g
Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár
r
.
R

5

6

Štvrťročný informátor obce Babiná

Obnovený kostol sv. Matúša apoštola v Babinej!
Pred niečo vyše štyrmi týždňami nastal čulý
pracovný ruch v okolí katolíckeho kostola.
Po niekoľkých mesiacoch príprav a hľadania
finančných prostriedkov sme započali druhú
etapu obnovy kostola. Tá spočívala v dvoch
veciach: po 1. v renovácií šindľovej strechy
na veži, t. z. očistenie, výmena, poprípade
doplnenie chýbajúcich šindľov a následné
napustenie špeciálnou glazúrou, ktorá ju bude
chrániť pred rôznymi poveternostnými
vplyvmi. Po 2. obnova maľby fasády kostola.
Myslím, že každý jeden z vás môžete teraz
posúdiť výsledok tohto nášho snaženia. Som
veľmi rád, že sa nám v priebehu jeden a pol
roka podarilo kostol zrenovovať.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a pričinili sa o jeho
obnovu. Na získanie financií, okrem osobných darov veriacich a dobrodincov, sme
zorganizovali niekoľko zaujímavých podujatí. Tie najznámejšie sa zrejme zapísali do histórie obce i regiónu. Boli to dva benefičné
koncerty ľudovej hudby dvoch populárnych
skupín, najprv kapela Kollárovcov zo Spiša
a tiež
ľudová
hudba
Kandráčovcov

z východného Slovenska. Ďakujem všetkým,
ktorí prispeli hoc len malým finančným darom a podporili snahu katolíckych veriacich
v Babinej o obnovu kostola sv. Matúša apoštola. Nech vám je sám dobrotivý Boh odmenou. Nech pohľad na kostol nás všetkých napĺňa radosťou, vďačnosťou, ale aj hrdosťou,
že spoločným úsilím sa nám podarilo nielen
obnoviť, ale aj prispieť do spoločného priestoru, v ktorom bývame a stretávame sa.
Celkové náklady na opravu kostola boli:
1. etapa - renovácia strechy kostola (realizovaná pred vyše rokom): 2300 €,
2. etapa – renovácia strechy veže a maľba fasády kostola: 8450 €, montáž a demontáž lešenia 2400 €. Starší ľudia kedysi hovorievali:
Pán Boh zaplať a požehnaj! Naozaj, nech
Boh odmení všetkých a požehná našu snahu
a úsilie.
Chcel by som zároveň využiť túto príležitosť
a rozlúčiť sa s Vami. Po necelom 2,5 roku
pôsobenia vo farnosti Dobrá Niva, kde patrí
aj obec Babiná, odchádzam na nové pôsobisko a od 1. júla t. r. nastupujem za farára
v Handlovej. Ďakujem za všetko, čo sme

mohli spolu prežiť, osobitne za každé jedno
stretnutie a tiež aj za spoluprácu. Podstatou
nášho kňazského poslania je služba, slúžiť
tam, kde nás potrebujú a kde nás náš biskup
posiela. Som veľmi rád, že som tieto roky
mohol prežiť v tomto regióne a že sme kus
cesty mohli prejsť spolu. Dobronivská farnosť bola mojou prvou. Hovorí sa, že prvé
miesta majú nielen svoje čaro, ale zostávajú
tak osobitne v spomienkach. Chcem vám preto povedať, že hoci odchádzam, nie však
veľmi ďaleko, odnášam si so sebou pekné
spomienky,
mnohé dobré skúsenosti
a všetko, čo som sa mohol pri vás naučiť.
Ďakujem Vám za vaše priateľstvo a teším sa
na ďalšie stretnutia pri iných príležitostiach
a samozrejme zostávate v mojich modlitbách.
ThLic. Peter Repa
katolícky farár

Záverečný účet Obce Babiná za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový .
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce Babiná bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013, uznesením č.82 – 6/2013

Použitie výsledku hospodárenia za rok 2014

Bežné príjmy
Bežné výdavky
HV za bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
HV za kapitálový rozpočet
HV za BR a KR
Finančné príjmy
Finančné výdavky
HV za finančný rozpočet
Hospodárenie obce za rok 2013

Rozpočet po zmenách 2014 v €
390 801
275 621
115 180
188 200
337 267
-149 067
-33 887
144 400
44 400
100 000
66 113

Skutočnosť
k 31.12.2014 v €
362 721,98
215 058,55
147 663,43
80 882
163 114,42
-82 232,42
65 431,01
94 400
42 857,73
51 542,27
116 973,28

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad .
(schválené uznesením OZ č. 112 – 6/2015)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 65 431,01 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na :
tvorbu rezervného fondu ................ 65 134,42 € (schválené uznesením č. 113 – 6/2015)
tvorba fondu opráv ...........................
296,59 € (schválené uznesením č. 114 – 6/2015)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod zostatku finančných operácií v sume 51 542,27 €, zisteného podľa ustanovenia § 15 ods. 1
písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov do rezervného fondu . (schválené uznesením č. 115 – 6/2015)
Schodok kapitálového rozpočtu v sume – 82 232,42 €, bol v roku 2014 krytý prebytkom bežného rozpočtu .
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie účtovný hospodársky výsledok za rok 2014 vo výške 118 211,48 €
(uznesenie č. 101 – 6/2015)
Ing. Daniela Lietavová, ekonómka

Štvrťročný informátor obce Babiná

Naši najmenší...
Deň Zeme
22. apríl je už tradičným Dňom Zeme. Aj deti z našej Materskej
školy v Babinej si pripomenuli tento deň. Spolu s deťmi sme
veľkým kľúčom symbolicky otvorili zem, aby sa po zime všetko
prebudilo. Tento deň bol dňom veselej nálady, rôznych hier
a pracovných aktivít. Cieľom bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu, starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie.

Ľudové tradície
V Materskej škole sme pozornosť venovali tradičným ľudovým zvykom, ku ktorým patrí aj vynášanie Moreny. V jedno pekné slnečné
dopoludnie sme spoločne s deťmi vyrobili Morenu, obliekli
a v sprievode piesní a básní sme ju odniesli k blízkemu potoku, kde
sme ju zapálili a hodili do vody, aby s ňou odišla aj pani zima. Pre
deti to bol príjemný zážitok, bol pre nich obohatením a inšpiráciou
v oblasti ľudového umenia a kultúrneho bohatstva, ktoré nám zachovali naši predkovia.

Návšteva DJGT vo Zvolene
Dňa 5.5.2015 sme zorganizovali návštevu divadelného predstavenia „Tri prasiatka“ vo Zvolene. Rozprávkový príbeh, v ktorom vystupovali
herci ako zvieratká, bol prispôsobený veku detí a bol plný vtipu a humoru. Deti si so „zvieratkami“ aj zaspievali. Predstavenie sa im páčilo
a účinkujúcich odmenili veľkým potleskom. Krásny zážitok mali deti aj z divadielka pod názvom „Statočné zvieratká“, v ktorom vystupovali
deti Základnej školy Dobrá Niva. Veľmi sa im páčilo aj bábkové divadielko „Sedmokráska“, ktoré sa uskutočnilo v Materskej škole Dobrá
Niva.
MDD
1. jún – MDD sviatok, na ktorý sa tešia
všetky deti. Bol krásny, plný prekvapenia, radosti, nadšenia, smiechu
a súťaženia. Deti museli prejsť mnohými stanovišťami, kde plnili rôzne
disciplíny. Najväčšou radosťou bolo
hľadanie pokladu v záhrade Materskej
školy, v ktorom si deti našli sladké balíčky. Zo škôlky deti odchádzali spokojné a hrdé boli na získané ocenenia
a medaily.

Koncoročný výlet - Modrý Kameň
23. júna sme navštívili Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň. Deti
sprevádzali rodičia, absolvovali sme prehliadku múzea, kde sme mali možnosť vidieť hračky,
s akými sa hrávali deti v dávnej minulosti. Niektoré z nich pripomenuli rodičom vlastné detstvo. Zaujala nás aj výstava bábkových divadiel a bábok, nejedna pôsobila hrôzostrašne. No
deti strach nemali. V tvorivých dielňach si deti spolu s rodičmi zhotovili jednoduché bábky,
spoznali aj marionety, maňušky, tieňové divadlo. Nakoniec si zahrali improvizované divadielko.
Rozlúčková slávnosť detí Materskej školy dňa 30.6.2015
K poslednému mesiacu školského roka už neodmysliteľne patrí aj rozlúčka s predškolákmi.
Do tejto etapy života sme odprevadili troch predškolákov: Betku Kupčovú, Kristiána Vichru,
a Mareka Petra. Želáme im, aby sa im v škole darilo a na vysvedčeniach mali samé jednotky.

Beseda s poľovníkom
V rámci projektu „Malý ochranca prírody“ sme sa s našimi škôlkármi zúčastnili besedy s poľovníkom pánom Ing. Františkom Kolarčíkom na Obecných lesoch v Babinej.
Deti mali možnosť vidieť fotografie lesnej zveri, ale aj mnoho trofejí ulovených poľovníkmi.
Cieľom bolo oboznámiť deti s prácou poľovníka, ochranou prírody
a starostlivosťou o ňu. P. inžinier nám ukazoval a opisoval jednotlivé zvieratká, rozprával o ich spôsobe života, a o schopnosti prezimovať. Oboznámil deti s tým, čo všetko
musí mať poľovník so sebou a názorne im predviedol, ako sa vábia jelene a iná zver. Deti si to mohli aj vyskúšať. Na záver deťom ukázal poľovníckeho psíka, ktorého si aj pohladkali. Za jeho poučné slová mu touto cestou ďakujeme.
Výlet na chatu Grozau
V jeden krásny letný deň sme sa vybrali s našimi deťmi na výlet na poľovnícku chatu
Grozau, v spolupráci s PZ Bučina v rámci projektu „Malý ochranca prírody“. Deti sa
už od rána nevedeli dočkať, kedy sa odvezú autom na chatu. Cestou pozorovali okolie
a dúfali, že uvidia nejaké zvieratko. Na chate si vyskúšali opekanie špekáčikov. Vyšantili sa na lúke a zahrali sa rôzne loptové hry. Boli sme aj na krátkej vychádzke v lese.
Deti spoznávali čaro lesa. Veľmi sa im páčila hra na ozvenu. S nadšením plnili rôzne
aktivity, ktoré sme im pripravili. Príroda im dokonca sama ponúkala podnety na hru
a zábavu. Deťom sa na chate veľmi páčilo a chceli by sa tam ešte vrátiť. Bol to pre nás
všetkých nezabudnuteľný zážitok.

Smiechoty, ktoré priniesol sám život v MŠ:
Na karnevale
Pýta sa mama svojho 2- ročného dieťaťa:
„S kým sa hrávaš v škôlke?“ Dieťa: „S Eliškou“
Mama: „A ako sa hráte?“ Dieťa: „Bijeme sa“

Na vychádzke
Teta nám prišla ukázať na ulicu korytnačku. Bola už dosť
veľká, deťom sa páčila, boli zvedavé, odkiaľ ju má.
Teta hovorí: „Doniesli ju malinkú v zaváracom pohári.“
Jedno dieťa dôležito poznamenalo: „Nó, také sa dakedy
zavárali!“

Na krúžku angličtiny:
P učiteľka ukazuje deťom obrázky a deti pomenúvajú,
čo je na obrázku zobrazené. Na jednom bol pohár
s džemom.
P. uč. sa pýta po anglicky: „Čo to je?“
Dieťa vykríkne anglickým prízvukom: „LÉKVR!“

Pred odpočinkom v MŠ
Deťom sme išli pustiť rozprávku z gramofónovej platne.
Keď deti uvideli platňu, jedno dieťa začudovane poznamenalo: „Jéj, aké veľké cédéčko!“
Učiteľky MŠ
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POZVÁNKA

Na gazdovskom dvore
9. ročník
5. september 2015 (sobota)

6. september 2015 (nedeľa)

Ľudový dom, stred obce

Dvor ľudového domu

13,00 hod.

18,00 hod. - DETVIANSKA NÁTURA
divadelné predstavenie
DOS Stožkár zo Stožku

otváranie studničiek
výstavy, pohľadnica Babinej,
pečenie chleba

14,00 hod.
kultúrny program
 SPEVY ZO SLOVENSKA
THZ Carpona z Krupiny
 OČOVÁ, OČOVÁ
Anton Budinský
 MEDZI DVOMA VŔŠKY
FS Urpín
19,00 hod.

Sprievodné podujatia:
 14,00 – 16,00 hod. prehliadky výstav
 16,00 hod.
futbalový zápas

ZABÁVAJME SA A SPIEVAJME
(diskotéka)

Sprievodné podujatia:
 ukážky remesiel
 jazda na koči
 atrakcie pre deti / maľovanie na tvár,
nafukovací hrad.../
Ponuka dňa:
 guľáš z diviny, chutné palacinky,
cukrovinky, pagáče, hanišbergský bufet
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