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BABINSKÉ
N O V I N Y
Štvrťročný informátor obce Babiná
V sobotu 5. septembra 2015 sa opäť
otvorili brány ľudového domu, aby privítali hostí na uţ 9. ročníku
tí „Na gazdovskom dvore“. Čulý ruch
od ranných hodín vo dvore svedčil
o posledných prípravách, ktoré nám tak
trochu skomplikovalo daţdivé počasie.
Všetci sme však verili, ţe prvých hostí
privítame so slnkom na
oblohe, čo sa nám pred
obedom aj splnilo a dom
sa pomaly začal napĺňať jednak účinkujúcimi, ale aj prvými návštevníkmi. O 13. 00 hodine starostka Jana Gregušová
predstavila novú pohľadnicu obce, ktorú spoločne odhalili Ján
Páleník, najstarší prítomný pôvodný obyvateľ obce a Jaroslava
Caková - nová obyvateľka obce,
rozviazaním zelenej stuhy.
Potom sa všetci presunuli na
priestranstvo neďaleko ľudového
domu – do galérie ľudovej architektúry s drevenými sochami. Pôvodne na tomto mieste stál
rodinný dom, ktorý obec v roku
2014 odkúpila do svojho vlastníctva a z dôvodu havarijného stavu
dom zbúrala. Ešte v tomto roku sme na
vzniknutom priestranstve vykonali terénne úpravy a osadili drevené sochy zo
sochárskeho sympózia. Z pôvodnej nehnuteľnosti sa podarilo zachovať
a následne
obnoviť
pôvodnú
ňu. A práve ku studni smerovali kroky
prítomných. Skutočne symbolicky – konárikom brezy starostka obce „otvorila“
studničku a vhodením mincí poţiadala sediaceho vodníka o stráţenie studničky a dostatok vody v nej. Slávnostný
akt obohatili ľudové piesne v podaní
speváčok z THZ Carpona z Krupiny.

4/2015
a chodníka z andezitových šľapákov,
osadenie informačných panelov zobrazujúcich históriu domu a fotopanelov
s dobovými fotografiami, kvetinová výsadba .
Pôvodný ľudový charakter doplnili staré dobové predmety – okenné rámy, su-
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no – hudobné zoskúpenie Carpona
z Krupiny s pásmom piesní.
Anton Budinský uţ raz v našej obci vystupoval na fašiangoch a nakoľko sa
nám jeho vystúpenie veľmi páčilo, rozhodli sme sa pozvať ho aj na gazdovský
dvor. Svoje vystúpenie - hry na tradičné
ale aj netradičné hudobné nástroje oţivil
známymi
piesňami
a na pobavenie publika aj dobrými vtipmi.
Prekvapením v scenári kultúrneho programu boli úţasné
ukáţky
vábenia
a zvukov, ktoré vydávajú
mladé i staré jelene počas
ruje v podaní členov PZ
Bučina Babiná, ktoré sa
stretlo s veľkým záujmom
u divákov. Záver programu
patril folklórnemu súboru
Urpín z Banskej Bystrice.
Svoju profesionalitu predviedli v pásme Medzi dvoma vŕšky, pre ktoré čerpali
námety z folklórnych zvykov a tradícií z rôznych kútov Slovenska. Náš ľudový
dom je počas roka pustý a prázdny, avšak po tieto dni akoby oţil a to vďaka
expozíciám v jeho interiéri – babinská
chyţa (kuchyňa bola doplnená o starodávny „šporhét“), spracovanie ľanu, tohto roku doplnená o nové fotografie dievčat v kroji. Za jej realizáciu patrí poďakovanie
rodine
Jasenskej
a Melichovej. Medzi tradičné výstavy
patrí tieţ história o kukučke obohatená
o panely prezentujúce dianie v obci
a maľované obrazy Martinky Cakovej. Nechýbali ani poľovné trofeje členov PZ Bučina. Výstavy doplnila krásnymi kvetinovými dekoráciami Michaela
Barteková.

Na gazdovskom dvore

Anna Puškárová následne pozvala prítomných na prehliadku galérie, v úprave
ktorej sa pokračovalo aj v roku 2015 –
oprava a prekrytie celého zachovaného múru z pôvodného domu a humna, osadenie drevenej brány v mieste
pôvodného humna, dobudovanie pergol

dy, rebríky, rôzne drobné náradie, odev,
ktoré na tento účel darovali občania obce, za čo im aj touto cestou srdečne ďakujeme. Osadenú drevenú bránu daroval
obci Ján Ratkovský. Naša vďaka tieţ
patrí Štefanovi Melichovi, ktorý vykonal
všetky tesárske práce – časť z nich bez
nároku na odmenu, poslancovi OZ Ing.
Jánovi Brachnovi, ktorý zabezpečil výrobu 6 fotopanelov, Slavomírovi Beňovi, ktorý vyrobil drevené rámy na fotopanely a samozrejme tieţ pracovníkom
obecného úradu a aktivačným pracovníkom, ktorí intenzívne pracovali na priestranstve za posledné tri mesiace.
Po prehliadke galérie sa všetci presunuli
späť do dvora ľudového domu, kde netrpezlivo čakali na hlavný kultúrny
program, ktorý o 14.00 hodine otvorila
konferencierka Jarka Sucháneková.
V úvode programu sa predstavilo taneč-

(pokračovanie na strane 2)
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Novým pútavým prvkom výstav v
chodbe ľudového domu bol drevený
vyrezávaný betlehem, ktorý obci daroval poslanec OZ Ing. Ján Brachna.
Oţivením našich stálych výstav boli
dve nové expozície so ţivými hospodárskymi zvieratami. V dolnej maštali
boli ustajnené kone, krava a hydina,
v hornej časti v humne sa nachádzali
ovce, fotopanely
o bývalom salaši a bačoch, výstava štyridsiatky
zvoncov. Za zriadenie týchto expozícií
patrí poďakovanie Miroslavovi Peničkovi a poslancovi OZ Ing. Jánovi
Brachnovi.
Aké by to boli ľudové oslavy bez tradičných remesiel ?
Pred ľudovým domom vítal hostí kováč
so svojou vyhňou, vo dvore ste sa mohli
pokochať krásou zdobených medovníkov, tkanými, ručne vyrábanými textilnými výrobkami a v dome obdivovať vystavené obrazy.
Počas celého dňa si mohli prítomní pozrieť ukáţky pečenia chleba v murovanej peci v podaní Jarky Cakovej,
ktorej výdatne pomáhala riaditeľka materskej školy Slávka Bartíková.
Pre deti boli pripravené atrakcie – maľovanie na tvár, jazda na koči, nafukovací
hrad. Absolvovať toľko výstav, podujatí,
ukáţok, to veru človeku dá zabrať, všetko sa však ľahšie zvláda s plným bruchom, s čím organizátori počítali

Viktor Baláţ a Branislav
Krajč ukázali svoju svetelnú show a zabezpečili
tieţ ozvučenie celých
osláv. Poďakovanie patrí
tieţ rodine Beňovej, Slavovi za kameru a Kvetke
za fotografovanie.

a pripravili bohaté občerstvenie – jelení
guľáš, pečené klobásky, palacinky. Poďakovanie patrí členom PZ Bučina Babiná, Elene Kamenskej, Elene Fudrovej
a Danke Krigovskej. Pitný reţim a drobné občerstvenie mala pod palcom rodina
Karafová z penziónu Hanišberg. Nesmieme však zabudnúť na naše šikovné
babinské ţeny, ktoré nám vţdy s láskou
a ochotou upečú tie najlepšie sladké koláče, slané pečivo, príp. domáce syry a
veru aj v tomto roku bolo veľmi rýchlo
po nich. Nechýbala ani ochutnávka pečeného chlebíka z murovanej pece. Ešte raz
ďakujeme.
Pre priaznivcov športu bol po kultúrnom
programe pripravený priateľský futbalový zápas na domácom ihrisku – Babiná
verzus Dobrá Niva – starší hráči.

V nedeľu 6. septembra
2015 boli pre občanov
sprístupnené výstavy v ľudovom dome ,
o 16.00 hodine odohrali naši futbalisti
ďalší majstrovský zápas na domácom
ihrisku so ŠKP Detva.
Tohtoročné slávnosti sme ukončili uţ
tradične divadelným predstavením. Divadelný ochotnícky súbor Stoţkár zo
Stoţku odohral v sále kultúrneho domu
komédiu Detvianska nátura. Aj keď nám
počasie prekazilo plány, komédia sa mala pôvodne odohrať na javisku vo dvore
ľudového domu, prítomní diváci sa vynikajúci bavili, čo ocenili aj účinkujúci
herci po predstavení pri viacnásobnej
ďakovačke.
Ing. Daniela Lietavová

No a kto ešte nemal dosť, mohol si večer
dosýta zatancovať na diskozábave priamo vo dvore ľudového domu, diskdţokej

Galéria skrášlila stred obce
Galéria ľudovej architektúry s drevenými sochami vznikla na mieste pôvodného domu č.
45, ktorý obec v roku 2013 odkúpila od posledného vlastníka Ing. Budu Mikuláša. V júni
2014 bol dom z dôvodu havarijného stavu zrútený a priestranstvo upravené. V júli 2014 sa
konalo v našej obci sochárske sympózium
a vytvorené sochy boli umiestnené vo vznikajúcej galérii.
Aj v roku 2015 sa intenzívne pracovalo na dokončení galérie, ktorú nám navrhol Mgr. Anton
Chaternuch z Topolčian. K dreveným sochám
pribudla obnovená stupňa, vstupná brána, dve
drevené pergoly a zábradlie z hrád na vstupe
z Plánkovej ulice. Zachované obvodové steny
pôvodného domu a humna boli ukončené betónovým vencom a prekryté drevenou konštrukciou a staršou škridlou. Vybudovali sme aj
parkové osvetlenie napojené na verejné osvetlenie v obci. Na mieste pôvodnej brány
z humna do záhrady bola umiestnená podobná
zachovalá drevená brána, kde vznikol zaujímavý výstavný priestor. Celá plocha sa doplnila
kvitnúcimi kríkmi, popínavým brečtanom
a vybudovali sme aj prístupové chodníky
z andezitových šľapákov.

Celá expozícia
bola doplnená informačnými panelmi o samotnej realizácii galérie
a s dobovými fotografiami zo ţivota v obci. Panel o pôvodnej stavbe a jej obyvateľoch spracovala rodina Baláţová /170/. Počas slávností na gazdovskom dvore bola expozícia doplnená
rôznymi náradiami, nástrojmi a ďalšími dobovými predmetmi zo ţivota našich predkov.
Obec Babiná realizovala galériu ľudovej architektúry v strede obce aj s finančnou podporou
Slovenskej agentúry ţivotného prostredia v Banskej Bystrici z Programu obnovy dediny a za
výdatnej pomoci našich nezamestnaných na aktivačných prácach a vďaka našim sponzorom:
Ing. Ján Brachna (74)
Mgr. Anton Chaternuch, Topolčany
Štefan Páleník (46),
Štefan Melich (210)
Slavomír Beňo (73)
Ján Ratkovský (85)
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Z denníka starostky

Spoločenská rubrika
Na spoločnú cestu ţivotom vykročili :
Monika Jančíková a Tomáš Fekiač
Odišli z našich radov :
Ján Puškár
Prisťahoval sa : 1 obyvateľ
Odsťahovali sa : 3 obyvatelia

Moje rodisko Babiná:
Tomáš Takács
Sofia Špániková

Júl 2015
zabezpečenie verejného obstarávania všetkých výdavkov na vybudovanie galéria
s drevenými sochami – podklady na vyúčtovanie dotácie z Programu obnovy dediny,
prieskumy trhu, zápisy,
príprava podkladov – vydanie Babinských novín 3/2015,
účasť na školení DCOM / 2. 7. 2015, obec sa zapojila do národného projektu Dátové
centrum obcí a miest (DCOM), ktorý prinesie modernizáciu a elektronizáciu samosprávy, nakoľko od roku 2016 musia všetky obce a mestá zabezpečiť moţnosť elektronicky komunikovať s občanmi,
vydanie stanovísk a prehlásení ku stavebným konaniam, stavebné povolenia-drobné
stavby,
príprava podkladov, uznesenia na zasadnutia OZ – pracovné stretnutie s poslancami
dňa 14. 7. 2015, 7. zasadnutie OZ – 16. 7. 2015,
riešenie porúch a závad – ČOV, nájomné byty ..., riešenie doručených sťaţností,
podanie ţiadostí na výrub drevín a stromov po 1. 10. 2015,
účasť na zasadnutí predsedníctva VSP Hontiansko-dobronivského na D.Nive – 17.7.
– príprava akcie „Od Vašich k našim“ v Budči,
kaţdý pracovný deň rozdelenie prác nezamestnaným na aktivačných prácach, od
1.8.2015 koordináciu práce evidovaných nezamestnaných vykonáva P. Suchánek.
August 2015
1. 8. – celý deń účasť a prezentácia MR PK na akcii „Od Vašich k našim“ v Budči,
koordinácia prác – galéria, sochy,
príprava podkladov na projektové zámery - zateplenie Dolná 102, rekonštrukcia materskej školy, prestavba a prístavba kultúrneho domu a obecného úradu, plynofikácia
obecnej budovy – Dolná č. 101 a vybudovanie plynovej prípojky, II. etapa úpravy
stredu obce – priestor trhoviska, výber dodávateľov na spracovanie projektových
dokumentácií a uzatvorenie zmlúv o dielo,
prevod majetku - odkúpenie vozidla Suzuki od Obecných lesov s.r.o. Babiná,
príprava podkladov a uznesenia na 8. zasadnutie OZ / 17. 8. 2015,
kontrola z Environmentálneho fondu MŢP SR na čerpanie dotácií v r. 2013 a 2014,
bez zistenia nedostatkov,
vypracovanie a uzatvorenie kúpnych zmlúv s p. Kyseľovou a súrodencami Knoškovými, podanie návrhov na vklad na katastrálnom úrade,
September 2015
príprava slávností „Na gazdovskom dvore“ ,
vypracovanie a podanie ţiadostí o vyjadrenie dotknutých orgánov, správcov sietí
k pripravovaným projektovým zámerom,
vydanie stavebných povolení – drobné stavby, štátny stavebný dohľad
príprava podkladov – oznámenie o strategickom dokumente – PHSR – posudzovanie
vplyvov na ţivotné prostredie,
aktualizácia webovej stránky obce,
príprava podladov na pracovné stretnutie OZ / 23. 9. – príprava 9. zasadnutia OZ,
účasť na školení – register adries – Okresný úrad Zvolen – 30.9. 2015.

Zo ţivota Cirkevného zboru ECAV Babiná
V horúci piaty júlový deň sme sa štrnásti z nášho zboru zúčastnili autobusového
zájazdu Hontianskeho seniorátu ECAV na Slovensku, ktorého cieľom bola účasť
na Dištriktuálnom dni Západného dištriktu ECAV na Slovensku na hrade Branč pri
Sobotišti v okrese Senica. Hlavný bod programu predstavovali slávnostné sluţby
Boţie pri príleţitosti sviatku vierozvestov Cyrila a Metoda, ale hlavne 600. výročia
upálenia Majstra Jána Husa, ktoré v priamom prenose vysielal aj Slovenský rozhlas. Po skončení sluţieb Boţích a obednej prestávke padlo medzi nami, účastníkmi z Hontu rozhodnutie navštíviť mohylu M.R.Štefánika na Bradle. Následne sme
v Brezovej pod Bradlom, v Národnom dome Štefánikovom vzhliadli divadelné
predstavenie „Pevec Boţí“. Toto dramatické dielo o ţivote ev. farára a tvorcu duchovných piesní Juraja Tranovského stvárnili herci Spišského divadla zo Spišskej
Novej Vsi.
O necelý mesiac, 1.augusta 2015, sme v celkom hojnom počte boli prítomní na slávnosti ordinácie (vysvätenia) novokňazov našej ECAV na
Slovensku, dejiskom ktorej bol chrám Boţí v Krupine a v priamom prenose ho mali moţnosť vidieť aj diváci Slovenskej televízie.
V nedeľu 6.septembra sme na sluţbách Boţích spolu so ţiakmi, študentmi a učiteľmi prosili Pána Boha o Jeho poţehnanie pre nový školský
rok.
Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
7. zasadnutie - 16.7.2015:
OZ schválilo:
- 8. úpravu rozpočtu obce s konečným výsledkom – prebytkom vo výške 484,- Eur.
- Dodatok č. 9 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu vo Zvolene - stanovenie paušálneho príspevku vo výške 0,30 €/mesačne na
občana na rok 2016,
- kúpu pouţívaného terénneho úţitkového vozidla s voľným úloţným priestorom /Pick-up/ pre Obecné lesy Babiná, s.r.o, za cenu do 7000,-€
bez DPH, ročník výroby nie starší ako rok 2005,
- vytvorenie pracovného miesta na plný pracovný úväzok na dobu určitú - 1 rok,
(príprava a organizácia športových obecných aktivít, vedenie a prevádzka OŠC, obecného športového centra, vedenie, usmerňovanie
a kontrolná činnosť pracovníkov na aktivačných prácach)
OZ zvolilo Beatu Bartekovú za hlavnú kontrolórku obce Babiná na nasledujúce 6-ročné volebné obdobie, funkčné obdobie sa začína dňom
20.7.2015,
OZ doporučilo starostke obce uzatvoriť dohodu s J. Šišmišovou o uznaní dlhu a dohodu o splatení pohľadávky na obdobie 36 mesiacov.
Dňa 17. 8. 2015 sa konalo verejné zasadnutie na Okresnom súde vo Zvolene, ktorý vydal Rozsudok v mene Slovenskej republiky. Predmetným
rozsudkom schválil dohodu o vine a treste, na základe ktorej bola bývalá zamestnankyňa OcU Babiná J.Šišmišová uznaná za vinnú – spáchala
trestný čin sprenevery podľa § 213 ods. 1,2 písm. a Trestného zákona. Spôsobenú škodu obci vo výške 14.535,70 Eur. je povinná uhradiť počas skúšobnej doby 36 mesiacov. J. Šišmišová uzatvorila s obcou dohodu o splátke dlhu a pravidelne mesačne spôsobenú škodu obci spláca.
OZ uloţilo konateľovi Obecných lesov Babiná, s.r.o. Ing. Kolárčikovi po zakúpení nového vozidla predať vozidlo MITSHUBISHI L 200
EČV: ZV 892 AR v súčasnosti vo vlastníctve Obecných lesov Babiná, s.r.o.
8. zasadnutie OZ – 17. 8. 2015
OZ schválilo:
-odpustenie nájmu za nebytové priestory - Dolná č. 101 nájomcovi Jakubovi Majerčíkovi z Dudiniec na obdobie október – december 2015,
- Dodatok č. 2/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Babiná č. 4/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec s účinnosťou od 1. septembra 2015,
- uzatvorenie kúpnej zmluvy č. 3/2015 , predmetom ktorej je odkúpenie časti pozemku od Kyseľovej Anny zo Zvolena, v zmysle geometrického plánu a to časť / 70 m2 z parc.EKN č. 2199. Kúpna cena pozemku bola dohodnutá vo výške 5,-€/m2,
-uzatvorenie kúpnej zmluvy č. 4/2015 , predmetom ktorej bude odkúpenie časti z pozemku od vlastníkov – súrodencov Knoškových
v zmysle geometrického plánu a to časť / 108 m2 z parc. EKN č. 2192/3. Kúpna cena pozemku bola dohodnutá vo výške 5,-€/m2
- zámer predaja pozemku obce č. 1/2015, parcela CKN 2204/39, o výmere 1088 m2, orná pôda, za východiskovú predajnú cenu 22 200,- € na
výstavbu rodinného domu,
- Dodatok č. 1/2015 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Babiná.
OZ uloţilo hlavnej kontrolórke obce vypracovať plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 a predloţiť ho na najbliţšom zasadnutí OZ.
OZ doporučilo starostke obce zvolať stretnutie vlastníkov pozemkov v lokalite nad ihriskom ohľadom výstavby rodinných domov na október
2015.

Spomienky na výročie SNP
Spoločné pálenie vatry za šatňami OŠK sa stáva už tradíciou. Obyvatelia obce sa takto spoločne stretávajú v máji, keď sa stretávame pri priležitosti osláv ukončenia II. svetovej vojny a na konci augusta. Nebolo to inak ani v sobotu 29. augusta 2015, kedy
sme si takýmto spôsobom pripomenuli 71. výročie Slovenského národného povstania. Na hroby padlých vojakov v katolíckom
cintoríne sme položili kytice kvetov a zapálili kahance.
V posledných rokoch sa tejto akcie zúčastňujú prevažne mladí ľudia, rodičia s malými deťmi, ktorí o týchto udalostiach počuli od
svojich rodičov a starých rodičov, učili sa, alebo len stroho saučia o nich na hodinách dejepisu. Nie sú to slávnostné akty, nepočujú vystúpenia rečníkov, ale určite si budú aspoň do budúcnosti pamätať, aspoň okrajovo, čo sa v tieto dni stalo. Aj stretnutia občanov pri vatre sú jednou z alternatív, ako spoločne a svorne nažívať v rôznorodej komunite, utužovať a nadväzovať nové priateľstvá.
Jana Gregušová

Prázdninový tábor na chate Grozáu
V dňoch
22.-24. júla 2015 usporiadali pracovníci Obecných lesov v Babinej
v spolupráci s poľovníckym združením Bučina v Babinej štvrtý ročník letného
prázdninového tábora pre najmladších občanov Babinej . Zúčastnilo sa ho 11
detí, ktoré si svoju kondíciu mohli preveriť úvodným pochodom z Babinej na chatu Grozáu. Počasie organizátorom prialo, bolo teplo a slnečno, k čomu sa prispôsobil aj program. Deti zaujali aktivity pri chate, ako bol futbal, begminton, pretek z kopca na veľkej kolobežke, hojdanie na lane, petang ( hádzanie kovových
gulí), hranie kariet, streľba zo vzduchovky. Jeden celý deň deti využili na kúpanie a opaľovanie sa na Kolpašskom tajchu. Zaujímavá bola aj večerná vychádzka s členmi poľovného združenia na posedy v revíri, kde prakticky každá skupinka detí mala možnosť vidieť nejakú zver vychádzajúcu na večernú pašu.
Stravu bezplatne zabezpečili Obecné lesy Babiná, chutne navarené polievky, guláš, pečený diviak, halušky, palacinky či klobásky
z večernej opekačky deťom chutili a zjedli všetko bezo zbytku. Pomocou boli najmä staršie deti, ktoré už nie sú školopovinné, ale
zúčastnili sa na doteraz všetkých ročníkoch, ako Ivan Filuš, Radko Páleník a Bianka Randisová. Už dnes sa tešíme na budúcoročný piaty ročník a dúfame, že sa prihlásia aj ďalšie deti, ktoré doteraz nenabrali odvahu zúčastniť sa tohto podujatia. Fotografie
z tábora nájdete na www.obecnelesybabina.sk vo fotogalérii rok 2015.
Ing. František Kolárčik
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R.2015 – ROKOM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Je smutné, keď sa o nás Slovákoch
hovorí, ako málo poznáme históriu
svojho národa, ako málo úcty venujeme ľuďom, ktorí sa pričinili o to, aby
Slovensko vôbec existovalo. Preto som
sa rozhodla, váţení spoluobčania, priblíţiť osobnosť Ľudovíta Štúra touto
formou.
Narodil
sa
28.10.1815
v Uhrovci v učiteľskej rodine. Je
priam neuveriteľné, ţe o 106 rokov
(1921) v tom istom dome prišiel na
svet ďalší významný Slovák – Alexander D u b č e k . Ľ. Štúr základné
vzdelanie získal doma, pokračoval
v Rábe, kde sa podučil nemčine
a maďarčine. R. 1829 prešiel študovať
na Evanjelické lýceum v Bratislave,
kde neskôr pokračoval ako zástupca
prof. Palkoviča. V rokoch 1838-1840
študoval na univerzite v Halle filozofiu, jazykovedu, klasickú filológiu, navštevoval aj prednášky z histórie. Po
návrate domov bojoval proti feudálnemu zriadeniu, obhajoval slovenských roľníkov, ktorí ešte stále museli
chodiť na panské, hoci vyspelé krajiny
Európy uţ dávno feudálne poriadky
zrušili. Postavil sa proti maďarizácii
v školách i v cirkvi. Svoje protesty adresoval priamo cisárovi. V r. 1843 spo-

lu s J.M.Hurbanom, M.M.Hodţom kodifikovali (uzákonili) spisovnú slovenčinu. Oni evanjelici najprv sa radili
s katolíckym kňazom Jánom Hollým.
Hoci on ďalej zotrval pri Bernolákovej
slovenčine, ich krok schválil. Bernolák
(r.1787) za základ spis. slovenčiny si
zobral reč trnavských vzdelancov, štúrovci nárečie stredoslovenské – liptovské. Dôvody Štúr
uviedol v diele Nárečja
slovenskuo
alebo potreba písanja v tomto nárečí.
Vedel, ţe kaţdý národ sa má kultúrne
rozvíjať
v materinskom jazyku. V Náuke reči
slovenskej
podal
gramatickú osnovu novej spisovnej
slovenčiny. Poloţil tak základy dnešnej ţivej a flexibilnej reči. Od 1.8.1845
začal vydávať Slovnskje národnje novini. R.1847 sa stal poslancom za kráľovské mesto Zvolen na uhorskom
sneme. Ostro vystupoval proti násilnej
maďarizácii. Bol však kritický aj voči
Slovákom, hlavne pre ich nečinnosť

(zápecníctvo) a pijanstvo. 10.5.1848
v L. Mikuláši sa zúčastnil na zhromaţdení, ktoré prijalo Ţiadosti slov.
národa, 12.6. uţ vystúpil na Slovanskom zjazde v Prahe. Na Myjave 19.9.
sa
stal
členom
SNR.
Spolu
s Hurbanom a Hodţom zorganizovali
3 slovenské dobrovoľnícke výpravy na
pomoc Viedni proti Maďarom.
Nakoniec vieme, ako tieto udalosti
skončili.
Rakúšania
s Maďarmi sa dohodli, sľuby
Slovákom dané nesplnili a tí
padli do ešte väčšej nemilosti
Maďarov. Od r. 1851 Štúr ţil
pod
policajným
dozorom
v Modre. Sem sa presťahoval po
smrti brata Karola, profesora,
aby sa postaral o siroty. V r.
1855 sa nešťastne postrelil
v modranskom chotári, na následky zranenia umrel 12.1.1856, ani
nie 41-ročný. Je pochovaný v Modre.
Príliš veľa práce, obetí, utrpenia na
jeden mladý ľudský ţivot! Úcta Slovákov Štúrovi by mala byť samozrejmosťou, patrí mu. Dúfam, ţe aspoň niektorých som o tom presvedčila.
Mgr. Zuzana Páleníková

Súťažná otázka:
1. Na akej poslednej slovenskej bankovke bol portrét Ľ. Štúra?
2. Aj z textu ste sa presvedčili, ţe štúrovský spisovný jazyk nepoznal dvojhlásky. Koľko ich má slovenčina dnes?
Odpovede môţete odovzdať na OcÚ Babiná do 12. 11. 2015 do 15. hod.. Vylosovaný víťaz bude odmenený 2 vstupenkami na
divadelné predstavenie podľa vlastného výberu v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene

Pozvánka
Milé deti!
Opäť je tu ten krásny predvianočný čas.
Naše domácnosti rozvoniavajú upečenými koláčikmi. Príďte teda medzi nás, milé deti,
19.12.2015 a zistíte, ako sa niektoré koláčiky zhotovujú a vyskúšate si to aj samé.
Dátum teda uţ viete 19.12.2015 , čas 14:00 hod a miesto konania na Obecnom úrade.
No, a aby ste si vládali odniesť to, čo si samé „upečiete“ a vyzdobíte, prineste si aj tácku.
Tešíme sa na vás 
Júlia Beňová

Odovzdanie zásahového vozidla
V nedeľu 18. októbra 2015 sme privítali na pôde našej obce vzácnu
návštevu. Podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák prišiel osobne odovzať dobrovoľným hasičom hasičské vozidlo
IVECO DAILY s potrebnou výbavou. Na slávnostnom odovzdávaní
vozidla pre obecným úradom boli ďalej prítomní: podpredsedníčka
a poslankyňa NR SR JUDr. Janka Laššáková, poslanec NR SR
a starosta Očovej PhDr. Ján Senko, prednosta OU Zvolen PhDr. Miroslav Náhlik, zástupcovia Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR, členovia
DHZ obce a obyvatelia. Hodnotný dar v podobe plne vybaveného zásahového vozidla pomôţe našim dobrovoľným hasičom pri plnení ich zodpovedného poslania.
Jana Gregušová
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Ţivot v Mikroregióne Pliešovská kotlina
Futbalový turnaj ţiakov
„U 13“
o putovný pohár predsedu ZO MR Pliešovská kotlina sa v tomto roku konal 28. júna
2015 na ihrisku TJ Tatran VLM Pliešovce.
Štyri zúčastnené futbalové muţstvá odohrali
podľa časového harmonogramu vzájomné
zápasy. Naša obec vytvorila spoločné muţstvo s Dobrou Nivou. Víťazmi ţiackeho
futbalové turnaja sa stalo zmiešané muţstvo
Dobrá Niva – Babiná.
Tradičný futbalový turnaj Mikroregiónu
Pliešovská kotlina zorganizovala TJ Druţstevník Podzámčok dňa 26. júla 2015. Po
vzájomne odohraných zápasoch podľa vylosovaných skupín si víťazný putovný pohár
odniesli futbalisti z Podzámčoku. Naše futbalové muţstvo si vybojovalo 3. miesto.
V sobotu 1. sugusta 2015 sa aj naša obec
ako člen verejno-súkromného partnerstva
zúčastnila krásneho podujatia v obci Budča
pod názvom „Od vašich k našim“. Išlo uţ
o tretí ročník prezentácie členov partnerstva
obcí mikroregiónu Pliešovská kotlina,
mikroregiónu Adela a mesta Krupina.

Naši najmenší...

Počas celého dňa starostovia a starostky so
svojimi pomocníkmi pripravovali kulinárske
špeciality z obcí partnerstva: kapustnicu,
drţkový guláš s lokšami, poľovnícky guláš,
praţenú kapustu, palacinky, štrúdle, haruľu
a fašírky. Návštevníci podujatia si mali
z čoho vybrať a dosýta sa najesť. Nechýbalo
čapované pivo a kofola.
V kultúrnom programe sa vystriedali rôzne
ţánre. Pred obecným úradom v Budči zneli
tóny folklórnych súborov, speváckych skupín i rockovej hudby.
Pre všetkých návštevníkov boli pripravené
i sprievodné podujatia: výstava krojov, dobových predmetov a výšiviek krivou ihlou,
ukáţky tradičných remiesiel z regiónov –
včelári, medári, hrčiari a drotári. Našu obec
reprezentovala Anna Jasenská so svojili
tkanými výrobkami a ukáţkami pradenia na
kolovrátku.
1. ročník podujatia „Od vašich k našim“ sa
konal na letisku v Dobrej Nive, 2. ročník na
amfiteátri v Krupine, 3. ročník v Budči. Budúci ročník bude hostiteľom jedna z obcí
Mikroregiónu Pliešovská kotlina.

Obce mikroregiónu
Pliešovská kotlina
boli aj v tomto roku spoluorganizátormi uţ XII. ročníka
slávností
„Deň svätého Huberta“, ktoré sa konali 19. septembra 2015
v Pliešovciach. Aj keď bolo počasie veľmi
premenlivé, neodradilo návštevníkov, aby
si prezreli všetky pripravené sprievodné
podujatia s poľovníckou tematikou a pestrý
kultúrny program. Veľa divákov prilákalo
vystúpenie ľudovej hudby Kandráčovcov.
Kaţdoročne je vyhlásená súťaţ o najlepšiu
poľovnícku špecialitu, v tomto roku
o najlepší poľovnícky guľáš. Zo všetkých
prihlásených vzoriek vyhodnotila náhodne
vybratá komisia ako najlepší - guľáš
z kotlíka PZ Bučina Babiná.

Jana Gregušová

Ahoj, milý kamarát! Vitaj v našej materskej škole.
Tu sa hráme, objavujeme a tvoríme svet, v ktorom nič nie je nemoţné!
Poď sa s nami hrať, s rozprávočkou čarovať, seba
a iných spoznávať, denne úspech zaţívať.
Po letných prázdninách plných pohody, slnka a nových záţitkov sme sa opäť stretli
v materskej škole. Tí, ktorí do škôlky chodili sa vrátili k svojím hračkám, kamarátom, pani
učiteľkám a tetám. Po prvý raz do našej škôlky zavítali tri detičky: Alica Bánovská, Adam
Kruţec a Marek Ďurica. Samozrejme, ţe september bol slzavým údolím, smútkom za mamičkami, no uţ sú i malí škôlkári spokojní, hraví a veselí.
Deň mlieka
Dňa 30.9.2015 sme si pripomenuli v našej materskej
škole „Svetový deň mlieka“. Deti sa dozvedeli prostredníctvom zaujímavých aktivít informácie o mliečku, ako sa spracováva, skladuje a čo všetko sa z mliečka vyrába. Na záver
si deti vyskúšali kravičku Evičku podojiť a na vychádzke sa boli pozrieť, kde sa kravičky
pasú.

Počas školských prázdnin boli vykonané drobné stavebné úpravy vstupu a chodníka v objekte MŠ spolu so zaústením daţďových vôd.
V septembri 2015 bola podaná ţiadosť na UPSVaR vo Zvolene na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej sluţby v rozsahu 20
hodín týţdenne. Obec uzatvorila s úradom práce dohodu a od 5. 10. 2015 do 31. 3. 2016 bude dohodnutú opatrovateľskú činnosť v materskej
škole vykonávať D. Červencová.
Učiteľky MŠ
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