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Nech so starým rokom odíde aj Vaše trápenie, Vaše bolesti, proste všetko zlé.
Nech v novom roku máte v tvári iba slzy šťastia a radosti, v dome lásku, na stole hojnosti.
Nech sa Vám vydarí, čoho sa chytíte,
žijeme iba raz a preto musíme.
Všetko krásne, najmä pevné zdravie, lásku, šťastie a nehu Babinčanom želá
redakčná rada

Plán kultúrno-spoločenských akcií obce v roku 2016
Február
Marec
Apríl
Máj
Júl
August
September
Október
December

6. 2.
6. 3.
12. 3.
16. 4.
30. 4.
7. 5.
8. 5.
23. 7.
28. 8.
3. – 4. 9.
8. – 9. 10.
23. 10.
6. 12.
11. 12.
31. 12.

Fašiangová zabíjačka
Oslavy oslobodenia obce – divadelné predstavenie
Stolnotenisový turnaj o pohár starostky obce
Turistický pochod „Za prvou kukučkou“
Stavanie mája
Chotárom Babinej (turistika) + vatra
Deň matiek - posedenie v kaviarni s programom detí
Letný tábor pre deti na chate Grozau
Futbalový turnaj Združenia obcí MR Plieš.kotlina
Vatra SNP
Slávnosti „Na gazdovskom dvore“
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Stretnutie jubilantov roku 2016
Mikuláš
Čas vianočný
Silvestrovský futbal
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
9. zasadnutie – 12. 10. 2015:
OZ schválilo:
- vyhlásenie zámeru prenájmu pozemkov č. 2/2015 z dôvodov hodných osobitného zreteľa – časť z obecných pozemkov
pred rod.domom č. 106,
- vyhlásenie zámeru predaja - plechové disky zo Škody Fábie – východ. predajná cena 5,-Eur/ks,
- vyhlásenie zámeru predaja – kosačka ŢTR za traktor- vychod. predajná cena 300,- Eur. ,
- predloţený plán kontrolnej činnosti HKO p. Bartekovej Beaty na II. polrok 2015 so vznesenými pripomienkami poslancov,
- uzatvorenie kúpnej zmluvy č. 5/2015, predmetom ktorej bude odkúpenie pozemku – parc. EKN Č. 5637/2, trvalé trávne
porasty, výmera 675 m2, k.ú. Krupina od Emílie Mozoľovej, Babiná za kúpnu cenu 1951,34 €,
(podpísanie zmluvy p. Mozoľová napokon odmietla)
- VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb na trhových miestach na území obce Babiná,
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Babiná, programovacie obdobie 2015-2024,
- rozpočtové opatrenie obce – 12. úpravu rozpočtu obce v roku 2015, s konečným výsledkom: prebytkom vo výške 31 489,- €,
- zaradenie člena DHZ obce Ľubomíra Šišmiša, Dolná č.135 do funkcie „hasič“,
10. zasadnutie OZ – 7. 12.2015
OZ vzalo na vedomie:
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018,
- konsolidovanú výročnú správu za rok 2014,
- prognózu finančných rozpočtov obce na roky 2017 a 2018,
OZ schvaľuje:
- 15. rozpočtové opatrenie v roku 2015 úpravu rozpočtu s konečným výsledkom prebytkom hospodárskeho
výsledku vo výške 64.436,- EUR,
- VZN obce Babiná č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016,
- VZN obce Babiná č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi,
- VZN obce Babiná č. 4/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec,
- VZN obce Babiná č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Babiná a pre centrá voľného času,
- VZN obce Babiná č. 6/2015 o podmienkach odvádzania a likvidácie odp. splaškových vôd obecnou verejnou kanalizáciou,
- VZN obce Babiná č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na území
obce Babiná,
- poskytnutie dotácie pre Cirkevný zbor ECAV v Babinej vo výške 500, - Eur, v súlade s VZN obce Babiná č. 3/2005
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
- aktualizáciu cenníka sluţieb poskytovaných obcou občanom,
- plán práce hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016, .
- harmonogram inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2015, zloţenie inventarizačných komisií,
- zámer predaja pozemkov č. 4/2015, parcela č. EKN 1961/203, TTP, LV č. 1 o výmere 68 m2 a časť parcely č. EKN 2021/1,
TTP, LV č. 1 o výmere cca 120 m2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa – pozemky za rodinným domom č. 281
v Plánkovej ulici,
- vykonávanie zmien v nájomných vzťahoch a uzatváranie nájomných zmlúv starostkou obce do výmery 500 m2 v lokalite
Hošteť – Záhumienky,
- rozpočet obce na rok 2016 - vyrovnaný rozpočet vo výške 555.746,- € /príjmy =výdavky/,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s J. Suchánekovou a P. Suchánekom, Babiná - prenájom obecných pozemkov :
CKN č. 3258/9,ZP, 62 m2 a časť z p.č. CKN 3258/1, ZP, o výmere 80 m2 vrátane zriadenie vecného bremena. ,
OZ zamietlo novú ponuku p. Mozoľovej Emílie na odpredaj pozemku v lokalite Holý vrch – k.ú. Krupina, EKN č. 5637/2,
TTP, o výmere 675 m2 za kúpnu cenu 4,- Eurá/m2.

Štatistika obyvateľov
Štatistika obyvateľov rok 2013 :

Štatistika obyvateľov rok 2014 :

Štatistika obyvateľov rok 2015 :

Počet obyvateľov k 31.12.2013 : 519
Prihlásení na trvalý pobyt :
24
Prihlásení na prechodný pobyt :
6
Odhlásení z trvalého pobytu :
10
Počet narodených detí :
4
Počet úmrtí občanov :
5
Uzatvorené
sobáše
:
Štatistika obyvateľov rok 2014 : 2

Počet obyvateľov k 31.12.2014 : 522
Prihlásení na trvalý pobyt :
8
Prihlásení na prechodný pobyt :
2
Odhlásení z trvalého pobytu :
12
Počet narodených detí :
5
Počet úmrtí občanov :
11
Uzatvorené sobáše :
2

Počet obyvateľov k 31.12.2015 : 522
Prihlásení na trvalý pobyt :
15
Prihlásení na prechodný pobyt :
1
Odhlásení z trvalého pobytu :
13
Počet narodených detí :
3
Počet úmrtí občanov :
4
Uzatvorené sobáše :
1
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Z denníka starostky
Október 2015
- riešenie náhradných priestorov pre materskú školu v rokoch 2016 – 2017 z dôvodu prestavby súčasného objektu
materskej školy,
- účasť a zabezpečenie propagácie obce na výročnej konferencii „Škola s regionálnou výchovou“ v obci Dobrá Niva
organizovanej ZŠ s MŠ J.S. Neresnického Dobrá Niva,
- pokračovanie v procese verejného prerokovania a obstarania doplnku územného plánu obce č. 5,
- urgencia opravy priepusty pri ceste III. triedy pred rodinným domom č. 7 v Dolnej ulici,
- 9. zasadnutie OZ /12. 10. 2015/, plnenie jednotlivých uznesení,
- slávnostné odovzdanie zásahového vozidla /18.10.2015/ + stretnutie jubilantov r.2015,
- nový zákon o odpadoch, nastavenie nového systému zberu odpadov – stretnutie v Tajove –
pozvanie spol. Marius Pedersen, prevádzka Zvolen /22.10.2015/,
- vyúčtovanie poskytnutej dotácie 5000,- Eur. z Programu obnovy dediny –
SAŢP Banská Bystrica na dokončenie galérie ľudovej architektúry.
November 2015
- odovzdanie staveniska, koordinácia a kontrola prác vybudovanie kanalizačnej vetvy vrátane rozšírenia komunikácie Za Uličkou,
- spoločné spracovanie a kontrola návrhov VZN s pracovníčkami OcU – platné od 1.1.2016,
- prebiehajúce stavebné a územné konania: prestavba obecného úradu, plynofikácia Dolná 101,
zateplenie Dolná 102, obnova verejného priestranstva – priestor trhovisko,
rekonštrukcia MŠ - doplnenie dokladov, stanovísk, vyjadrení dotknutých orgánov,
- spoločné pracovné stretnutie poslancov OZ a členov finančnej komisie /12.11.2015/
– príprava posledného zasadnutia OZ v roku 2015,
- podanie ţiadosti o dotáciu na BBSK na rok 2016 - na jubilejný 10. ročník slávností „ Na gazdovskom dvore“,
- účasť na odbornej konferencii Regionálneho zdruţenia miest a obcí okresov Zvolen,
Detva a Krupina v Hriňovej – 19. 11.2015,
- účasť na stretnutí členov Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivského v Budči a na Dobrej Nive
k schváleniu Integrovanej stratégie rozvoja územia VSP Hontiansko - Dobronivské, s ktorou sa budeme
uchádzať o štatút Miestnej akčnej skupiny.
December 2015
- príprava a konanie 10. zasadnutia OZ Babiná - 7. 12.2015 a následné plnenie uznesení,
- riešenie čiastočného zateplenia zdruţenej budovy – Dolná 102 (ohrozenie zdravotného stavu
nájomníkov bytov – tvoriace sa plesne),
- spracovanie prvotných podkladov pre vyhodnotenie prevádzky ČOV v skúšobnej prevádzke,
- vydávanie súhlasov stavebníkom /malé zdroje znečistenie, predĺţenie termínov výstavby ... /,
- príprava miestnosti – umoţnenie natáčania dokumentu Tanečno-hudobnému zoskupeniu
CARPONA v izbe ľudového domu / 12.12.2015/ pre RTVS,
- príprava kolaudácie stavby : „ Babiná – kanalizácia VI. etapa a intenzifikácia ČOV“
- spracovanie príspevkov do nového čísla Babinských novín.

Spoločenská rubrika

15. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov

Odišli z našich radov :

Vzťah k pôde, výsledky celoročnej práce v záhradke v kaţdom ročnom období prezentujú nielen členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov
v Babinej, ale aj ďalší Babinčania kaţdoročne na výstave ovocia, zeleniny a kvetov.
V dňoch 3. a 4. októbra 2015 na 15. ročníku výstavy v sále kultúrneho domu mohli
návštevníci vzhliadnuť celkom 192 vystavených exponátov, z toho 66 vzoriek jabĺk,
25 vzoriek hrušiek, 18 vzoriek zemiakov a ďalšie vzorky zeleniny, kvetov a rôzny
aranţmán. Výstavu navštívili aj členovia Okresného výboru SZZ a v sprievode predsedu našej ZO Jána Ratkovského si prezreli stred obce s novou galériou. Ako uţ býva tradíciou, vzorky z našej výstavy ( celkom 110 vzoriek) boli vystavené aj na
okresnej výstave vo vestibule Mestského úradu vo Zvolene (9. a 10. 10. 2015). Naši
záhradkári tu získali ocenenia:

Zuzana Tomanová (júl 2015)

Prisťahovali sa : 4 obyvatelia
Odsťahoval sa : 1 obyvateľ

Jablká: 1.miesto – Peter Búlik (Golden delicius)
Hrušky: 1. miesto – Jaroslav Baláţ (Konferencia),
3. miesto: Anna Lieskovská (Concorde)
Materská škola Babiná za aranţmá z jesenných plodov získala čestné uznanie.
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Roky nás dobehli...
Zišlo sa nás 18. Od 60-tky vyššie, rok jubilea končiaci 0 a 5.
Vďaka obsahovo a formálne krásnemu pozvaniu, ale najmä
vďaka tomu, že rovesníci sa opäť stretnú, tak ako to bolo kedysi, keď sme boli mladí. Vedomí si však aj toho, že „z našej
role sa už odoralo". Počas slávnostného príhovoru pani starostky nás chytá nostalgia, pretože už vieme, ako chutí život, že
je to nielen prechádzka ružovou záhradou, ale je to aj cesta
smutná, niekedy tŕnistá. Pozeráme a počúvame emotívny kultúrny vstup troch generácií, sme spokojnejší, že po nás prichádzajú tí, ktorí vedia slovne, spevom, hrou zapôsobiť na city
a náladu.
Osobitným nenahraditeľným dokumentom je zápis do pamätnej knihy, spoločná fotografia a ďalej nás už čaká
chutné občerstvenie. Pokračujeme v neutíchajúcich rozhovoroch, aby spomienky a rovesníci, ktorí sú nie už medzi nami opäť ožili a naplnili nás vnútornou silou. A v tomto švungu pokračujeme, tou cestou, na ktorú sme boli
zvyknutí - spevom tých babinských, nádherných ľudových piesní za sprievodu harmoniky. Pri odchode nikomu
nechýba úsmev na tvári.
ĎAKUJEME
POSTREH
najmladší prítomný 60-tnik : Štefan Dubovský (Coci/ - milé prekvapenie
najstaršie prítomné 85-ročné : Anna Beňová
Mária Matečková
Anna Puškárová

Konferencia škôl s regionálnou výchovou
Zdruţenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou
organizuje kaţdoročne svoju výročnú konferenciu.
Dňa 6.11.2015 sa takáto konferencia konala na Základnej škole s materskou školou Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive. Niesla sa pod názvom „Škola s regionálnou výchovou“.
Konferencie sa zúčastnilo 150 pozvaných hostí
z celého Slovenska. Pedagógovia z Dobrej Nivy im
predstavili spôsob výučby regionálnej výchovy na tunajšej škole, diskutovalo s odborníkmi na rôzne témy
z tejto oblasti. V časti nazvanej Regionálne pexeso sa
školy prezentovali svojou vlastnou činnosťou prostredníctvom svojich ţiakov.
V rámci bohatého programu predstavili ţiaci ZŠ s MŠ
J.S.Neresnického aj svoje obce z Mikroregiónu Pliešovská kotlina. Obec Babinú zastupovali Stanka Staníková, Kvetka Beňová, pani Anna Jasenská a Monika Jasenská.

Babinú predstavili ako obec s bohatou históriou, zachovávanými tradíciami v kroji, piesňach, remeslách
(práca s drevom– M.Jasenská), sezónnych činnostiach (pradenie – A.Jasenská), účastníkov upozornili
na známu povesť Ako kukučky chotár merali. Bohatú
kultúrnu činnosť a architektúru obce (stavby, brány,
humná, okná) prezentovali na fotografiách. Prezentácia obce bola doplnená ochutnávkou domáceho chleba upečeného v kamennej peci p.Cakovou.
Touto cestou by som sa rada v mene našej školy
všetkým zainteresovaným ako aj pani starostke Jane
Gregušovej ešte raz chcela poďakovať za ochotu
a nezištnú pomoc pri organizácii konferencie.
Mgr.M.Kondačová

Šarkaniáda
V roku 2015 sa v Babinej uskutočnila prvá šarkaniáda. Deti si mali priniesť vlastnoručne vyrobené
šarkany, s ktorými súťažili na miestnom ihrisku
v sobotu 7.novembra.
Počasie nebolo veľmi priaznivé, možno aj preto prišlo málo detí. No aj napriek tomu sa pokúsili predviesť vlastné šarkany, najlepšie lietal šarkan Emky
Beňovej. Ceny boli zaujímavé a rozdelili sa medzi
prítomné deti ako odmena za snahu a účasť. Na
budúci rok sa možno stretneme vo väčšom počte.
Daniela Lietavová
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Koncert ZSZ
Obdobie príprav na Vianoce sa
začína adventom uţ štyri týţdne
pred samotnými sviatkami. Na popoludnie v 1. adventnú nedeľu
29.novembra 2015 pripravila komisia pre osvetu, kultúru a šport
pre priaznivcov zborového spevu
predvianočný koncert Zvolenského
speváckeho zboru. Ide o najstarší
spevácky zbor na Slovensku, zaloţený pred viac ako 130 rokmi.
Dnes je zmiešaný zbor občianskym zdruţením, má viac ako 30
členov. Medzi nimi aj dve členky
z Babinej – Julku a Kvetku Beňové, ktoré na tomto koncerte tieţ
účinkovali. Nešlo o prvé vystúpenie tohto telesa v našej obci, ich
majstrovstvo sme mohli obdivovať
u nás uţ po tretíkrát. Koncerty sa
striedavo konajú v jednotlivých

kostoloch. Teraz sa predstavili na
pôde Evanjelického a.v. kostola.
V úvode privítala účinkujúcich, aj
všetkých prítomných divákov, či uţ
z Babinej alebo blízkeho, či vzdialenejšieho okolia, starostka obce
Jana Gregušová. Slovo odovzdala
pánovi farárovi Mgr. Romanovi
Sarvašovi, ktorý vo svojom príhovore upriamil našu pozornosť nielen na samotný koncert, ale aj na
význam práve začínajúceho adventného obdobia.
Sprievodným slovom sprevádzala
celý priebeh koncertu Anna Dovčíková. Program bol zameraný na
predvianočné obdobie.
Zbor pod taktovkou svojej dirigentky Mgr. art. Martiny Filkorovej na
úvod precítene zaspieval Bortnanského skladbu „Tebe pojem“, na-

sledovali skladby Alleluja, Spirit of
God, Bye, Bye Blues a Jubilete, po
nich zahraničné a domáce vianočné piesne a koledy, spirituál Siahamba a na záver vianočná óda
„Rorando caeli defluant“ od Jána
Kompanusa Vodňanského.
O tom, ţe program sa prítomným
páčil, svedčil neutíchajúci potlesk
po kaţdej skladbe. Pri poďakovaní
v závere pani starostka vyslovila
nádej, ţe toto príjemné popoludnie
nebolo posledným. Z koncertu
sme všetci odchádzali vianočne
naladení a v duši nám ešte dlho
rezonovali melódie skladieb, ktoré
tu odzneli.
Ing. Anna Páleníková

Mikuláš
6.12.2015 opäť našu obec navštívil Mikuláš. Prišiel aj so svojimi pomocníkmi, anjelikmi a čertami. Tí ho sprevádzali počas celej doby, keď navštevoval domácnosti, kde boli deti dobré , ale aj tie, ktoré rodičov počas roka až tak neposlúchali.
Deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali, niektoré si poplakali
od strachu, ale na konci to už boli iskričky radosti z balíčka,
ktorý im doručil Mikuláš.
Dúfam, že Vás aj táto malá zmena návštevy Mikuláša potešila a že deti budú poslúchať, aby im aj o rok doniesol sladký
balíček.
Júlia Beňová

Vianočníček
V sobotu 19. decembra sa konala tradičná predvianočná akcia pre deti
„Vianočníček“ v zasadačke obecného úradu. Pani Júlia Beňová mala
tento rok pre deti pripravenú, okrem zdobenia medovníčkov aj výrobu
nepečených vianočných dobrôt – domácich salóniek, šuhájd a kokosových guliek. Výroba takýchto cukroviniek vyţaduje určitú zručnosť,
deťom sa to však veľmi páčilo, svoju šikovnosť predviedli hlavne
chlapci. Po čase medzi nás zavítala pani starostka, poslanec Ing. Brachna a členky komisie pre osvetu Ing. Anna Páleníková a Anna Puškárová, všetci priloţili ruky k dielu a vyrobili si vlastné cukrovinky. Pani
starostka deťom doniesla ručný hlavolam – na drevenej doštičke
s dierkami bolo potrebné vypliesť motúzom vianočný stromček obojstranne. Niektorým deťom sa to podarilo hneď, iné si to odniesli domov
za domácu úlohu. Na záver sa deti spoločne odfotili pri vianočnom
stromčeku a spokojné odchádzali domov aj s vlastnoručne vyrobenými
cukrovinkami.
Ing. Daniela Lietavová
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Sochársky areál bohatší o Betlehem
Betlehem na celom svete
zobrazuje scénu narodenia
Pána Ježiša Krista, v maštali, nemluvniatko v jasličkách na slame, v sprievode Márie a Jozefa, Troch
kráľov, pastierov a neodmysliteľnej ovečky. A toto
rezbárske dielo, osadené
na mieste, kde naozaj patrí /bývalé humno/, sa stalo
dominantou sochárskej galérie v centre obce Babiná.
Je dielom Petra Šranka z
Veľkých Lopáš.
Tento vzácny rezbársky dar v hodnote 2.000,-€ venoval obci Ing. Ján Brachna, poslanec OZ Babiná. Je to
gesto ozajstného a úprimného vzťahu k obci, k jej
rozvoju, prezentácii, kde slovo "ďakujeme"je možno
slabým slovným vyjadrením občanov Babinej, ale zároveň aj chválou od ostatných, ktorí galériu navštívia. Osobné poďakovanie Ing. Jánovi Brachnovi vyjadrila aj starostka obce Jana Gregušová na predvianočnom stretnutí občanov v piatok 11. 12. 2015.
Tento skutok nie je jeho prvým skutkom, je pokra-

čovaním sponzorstva už existujúcej tvorby sochárskych
diel, ktoré obec dostala tiež
darom. Zároveň pozvala všetkých k rozsvieteniu stromčeka a na vianočný punč.
Odhalenie betlehema sprevádzali vianočné piesne a koledy v podaní detí MŠ.
Netrpezlivosť nastala vo chvíli, keď stáli v parku pred vianočným stromčekom v očakávaní jeho rozžiarenia. A tak
sa aj stalo. Vianočný stromček sa rozsvietil, ba až rozžiaril a bola radosť nad radosti.
Predvianočnú atmosféru ešte v tento podvečer vylepšil oznámený a už voňajúci vianočný punč, sladké
vianočné pečivo, pagáčiky, ktoré spojili ľudí do skupiniek, družných rozhovorov a dobrej nálady.
Organizátori Obec Babiná, komisia pre kultúru osvetu a šport na základe "overenej a potvrdenej" skúsenosti sľubujú, že predvianočné stretnutie sa bude
konať každoročne.
Anna Puškárová

Silvestrovský futbalový zápas

Venujte 2% zaplatenej dane z príjmov
fyzických osôb na športové aktivity v obci

Posledný deň roku 2015 sa niesol v znamení
uţ tradičného silvestrovského futbalového
stretnutia všetkých milovníkov tohto športu.
Stretli sa v ňom starší i mladší hráči. Ale
v niečom bol tento zápas výnimočný. Zúčastnili sa ho aj dvaja hráči zo zahraničia, a to
z Anglicka a z Poľska.
Treba priznať, ţe
v ničom nezaostávali za domácimi hráčmi.
Účasť bola vynikajúca, pretoţe sa zišlo celkom
23 hráčov a skutočne sa bolo na čo dívať.
Futbalové majstrovsto bratov Baláţovcov, doplnené bojovnosťou mladej nastupujúcej generácie v zastúpení hráčov, ako sú Randis,
Šišmiš, Ratkovský, Filuš a ďalší, znásobené
skúsenosťami hráčov – Meľaga, Pšenica, Dlhoš, Polóni, Koštialik, Koţehuba či Červenec,
dodávalo stretnutiu naozaj dobrý punc.
Poďakovanie patrí nielen hráčom, ale aj všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu športovému
podujatiu v závere roka 2015. Tieţ treba poďakovať Obecnému úradu v Babinej, OŠK
a tieţ pánovi Chrvalovi, ktorý zabezpečili kvalitné občerstvenie. Účasť verných fanúšikov
futbalu len potvrdila kvalitu tohto stretnutia.
V novom roku 2016 nielen priaznivcom športu,
ale všetkým občanom obce pevné zdravie,
šťastie a mnoho spokojnosti.

Obecný športový klub Babiná pod vedením p. Petra Sucháneka aj
po predčasnom ukončení svojho účinkovania v majstrovskej oblastnej futbalovej súťaţi „nezavesil činnosť na klinec“, ale naďalej
sa venuje príprave a výchove mladých hráčov futbalu, napomáha
rozvíjať športové nadania u detí našej obce. V spolupráci so susednou obcou funguje aj naďalej mládeţnícke muţstvo a od septembra 2016 by sa opäť futbalisti z Babinej mali zapojiť do majtrovskej futbalovej súťaţe.
Doplnkom č. 5 Územného plánu obce sme pripravili novú športovo-oddychovú zónu za súčasnými šatňami OŠK, ktoré plánujeme
zrekonštruovať, rozšíriť a vybudovať tieţ nové sociálne zariadenia.
Na lúke za šatňami v budúcnosti môţe vyrásť multifunkčné ihrisko
a ponúkajú sa tu aj nové plochy na ďalšie voľnočasové aktivity našich občanov.
Aj v roku 2016 môžete podľa svojho uváženie podporiť činnosť Obecného športového klubu Babiná poukázaním sumy
do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie rok 2015. Podnikatelia, ţivnostníci a fyzické
osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, môţu tak urobiť pri podaní daňového priznanie za rok 2015 – údaje vyplnia priamo
v tlačive daňového priznania.
Zamestnaný občan po vykonaní ročného zúčtovania u svojho zamestnávateľa poţiada o vydanie potvrdenia o dosiahnutej výške
dane z príjmu a tieţ o tom, ţe daň bola zaplatená. Najneskôr do
30. 4. 2016 je potrebné doručiť vyhlásenie a potvrdenie zamestnávateľa na Daňový úrad vo Zvolene poštou alebo osobne. Tlačivá
vyhlásení s údajmi príjemcu obdrţíte na tieţ na OcU Babiná.

Peter Suchánek,
predseda OŠK Babiná

Potrebné údaje:
Obecný športový klub Babiná, Horná č. 97, 962 61 Babiná,
občianske zdruţenie, IČO: 00592366
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Slovo na cestu novým rokom
Milí čitatelia, drahí bratia a sestry,
váţení občania!
Prúd času odplavil do nenávratna
rok 2015 a rozbehol sa rok 2016. Je
to zvláštny medzník. Čo je za nami
– vieme, čo je pred nami – nevieme. Je to skryté našim očiam. Keby
bol človek odkázaný iba sám na seba, na svoje schopnosti, silu a moţnosti, tak nepoznanie toho čo bude,
by právom mohlo vyvolávať strach.
Ale podľa kresťanského pohľadu na
svet ľudstvo nie je pri svojej existencii odkázané samo na seba. Nad
celým svetom, nad kaţdým z nás i
nad týmto novým rokom je všemohúci Pán Boh, ktorý má všetko pod
svojou réţiou. On bol s nami v roku
minulom, je a bude s nami aj v roku
aktuálnom. Ţe ako to vieme? Uisťuje nás o tom Jeho slovo zapísané
v Biblii. Podľa neho On je s nami
vďaka svojmu Synovi Jeţišovi

Kristovi, ktorého príchod na svet v
betlehemskom dieťati sme si pripomenuli počas vianočných sviatkov a ktorý povedal svojim učeníkom: „Ajhľa, ja som s vami po
všetky dni, aţ do konca sveta.“ /Ev.
podľa Matúša 28,20b/
Poznanie skutočnosti, ţe Boh je vo
svojom Synovi skrze Ducha Svätého s nami oslobodzuje od akýchkoľvek obáv pri pohľade do budúcnosti. Toto poznanie je však moţné
prisvojiť si iba vierou. No nestačí
len, aby Boh bol s nami. Je potrebné, aby bola aktívna aj druhá strana.
Je potrebné, aby sme boli s Bohom
aj my. Máme sa uchádzať o Jeho
prítomnosť v našom ţivote, kaţdodenne sa odovzdávať so všetkým
Jemu. Očakávať na Jeho pomoc –
reálne s ňou počítať v osobnom ţivote, v ţivote rodiny, obce i celého
nášho národa.

Frontman dobre známej slovenskej
kapely v rovnomennej piesni spieva: „Opri sa o mňa...“ Pozývam
vás, milí čitatelia, aby ste sa opreli,
či opierali kaţdý deň o Pána Boha.
Lebo On je jediná pevná opora nášho ţivota, ktorú nič nemôţe nahradiť. Len s Ním je moţné bezpečne
kráčať aj týmto novým časovým
úsekom nášho ţivota a ľahšie zdolávať i prípadné ťaţkosti s oným
kráčaním spojené.
Prajem Vám všetkým, aby Hospodin bol Vaším ramenom ráno, čo
ráno /Izaiáš 33,2/; aby ste mali hojnosť lásky, pokoja, pevnú vieru a
zdravie; aby tento nový rok bol
úspešný pre Vás, Vašich blízkych i
pre ţivot obce. Zo srdca

Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár

Rímskokatolícka cirkev
V tomto týţdni som stretol jedného mladého človeka a pýtal som sa ho ako sa má po sviatkoch. Odpovedal mi, ţe je celý vykoľajený a nevie si po sviatkoch zvyknúť na chodenie do roboty a kaţdodenné
povinnosti. Nuţ áno, je po sviatkoch a nám začala
kaţdodenná realita ţivota. A predsa... Vrátim sa trochu späť, do druhého vianočného sviatku. Stretla sa
vtedy u mňa celá naša rodina: rodičia, sestry, ich
manţelia a synovci a netere. Vtedy synovec úsmevne poznamenal: „Ja neviem, čo sa toľko naháňajú a
hovoria o Vianociach, keď Vianoce sú až o 364 dní.“
A mal pravdu. Veď o rok znova budú Vianoce. Ale
uznajme: najprv sme sa naháňali zohnať stromček,
uloviť v Tescu kapra alebo aspoň filé, vymiesť pavučinu, aj tú z duše nielen za skriňou, napiecť, uvariť,
stretávať sa na návštevách, dostať či darovať darčeky a po pár dňoch sme uţ z toho nielen pribratí, ale
aj VYKOĽAJENÍ. A to je dobre. Potrebujeme sviatočné dni a záţitky radosti a blízkosti. Je dobre, aby
nás to vykoľajilo, lebo najhoršie je, keď príde do nášho ţivota stereotyp. A vtedy je s nami BEDA. Ak sa
totiţ nič nedeje, je to ako s mlákou vody, nehýbe sa
a začne zapáchať.

No tečúca voda tá sa neustále mení a naráţa na stále
nové problémy a výzvy, ba dokonca vie pohnúť
i kolesom mlynára. A preto je dobre, ţe boli sviatky
a my sme vykoľajení. Mali by sme si totiţ teraz viac
neţ inokedy uvedomiť, ţe nemôţeme chodiť vţdy
v tých istých koľajach, ostať v stereotype a začať
páchnuť. A preto sa Boh rozhodol „vykoľajiť“ kolobeh
dejín a aj nás a začal ich meniť práve tým, ţe prišiel
medzi nás – ako človek. „A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami...“ /evanjelium podľa Jána/.
Dajme sa ním nielen očariť v radosti Vianoc pri betleheme, ale i po sviatkoch. Vykoľajení ostaňme v tom,
čo nám ponúkli vianočné chvíle - pokoj, radosť, nielen
z prijímania ale i dávania, a blízkosť tých, ktorí nás milujú. A neskĺznime do starých koľají. Veď pred nami je
obrovská výzva meniť seba, robiť dobro, šíriť radosť,
vyčariť úsmev a tým „vykoľajiť“ i druhých, aby sa rozhýbal svet láskou. Máme na to aţ 366 šancí /tento rok
je totiţ priestupný/. Prajem Vám, aby Vás Boţie poţehnanie, ktoré Vám vyprosujem i dávam, sprevádzalo v celom tomto VYKOĽAJENOM roku 2016.

Farár Marián Mlynárik
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Naši najmenší...
Čaro jesene
Naša MŠ má zameranie na environmentálnu výchovu, preto aj v tomto ročnom období trávime s deťmi veľa času v prírode a realizujeme
edukačné aktivity úzko späté s prírodou a v prírodnom prostredí.
„Pani Jeseň – záhadná víla, ako ju v MŠ voláme, nám deň čo deň ponúka nádherné farebné kreácie, ktoré nedokáţe namaľovať ani najlepší maliar. Farebné listy poletujú s vetrom opreteky a vytvárajú farebnú mozaiku prírody. Deti sa tešili zbieraniu farebných listov rôznych tvarov, ktoré navliekali na chvost šarkana, aranţovali z nich kytičky pre mamičky. Listy boli veľkou inšpiráciou, ako vyuţiť čas pobytu vonku. Z krásnych ţltých listov javora sme si vytvorili rôzne obrazce a spoločnými silami veľké srdce, aby sme sa doň všetci zmestili.

Dočkali sme sa „Šarkaniády“!
K jeseni neodmysliteľne patria aj šarkany. Počasie nám vyšlo, a tak sme sa vybrali
s rodičmi a s deťmi na ihrisko a pekný deň vyuţili na púšťanie šarkanov. Vietor bol veľmi
priaznivý a šarkany vyleteli poriadne vysoko.
Niektorým sa ani pristáť nechcelo . Z týchto
výkonov sa tešili nielen deti ale i dospelí.
Skvelé popoludnie sme zavŕšili sladkou odmenou pre zúčastnených.

Turistika
Jesenné aktivity v našej MŠ napĺňajú deti radosťou, aktivitou, spontánnosťou, o čom svedčia aj turistické vychádzky do blízkeho okolia, ale i v rámci
regiónu. Nakoľko nám tohtoročná jeseň doţičila veľa slnečných lúčov, vylákalo nás to do prírody. Deti absolvovali turistickú vychádzku k blízkemu
tajchu a návštevu farmy u Hudákov na Podzámčoku a neobišli sme ani zrúcaninu hradu Dobrá Niva. Deti si priniesli z turistických výletov plno záţitkov a poznatkov, o ktorých ešte dlho rozprávali.

Tekvicová párty
Dňa 29.10.2015 sme sa zabávali na „tekvicovej párty“, na ktorú prijali pozvanie aj
rodičia. Priniesli si so sebou tekvičky rôznych tvarov a veľkostí. Spolu s deťmi
vytvorili najrôznejších svetlonosov. Atmosféra bola veľmi príjemná a nechýbalo
ani chutné občerstvenie v podobe zdravých šalátov z našej kuchyne. Po zhotovení
krásnych výtvorov sme sa z nich tešili na školskom dvore, kde sme vypustili
lampióny šťastia s tajnými ţelaniami. Na párty sme sa zišli v hojnom počte a ţeláme si do budúcej „Tekvicovej párty“ veľa nových nápadov.

Veselo na koncerte
Dňa 24.11 sme pripravili pre deti zaujímavú akciu. Umelecká agentúra
V.Čekovského CLAKSON vystúpila s programom „Rozprávkový bufet“. Deťom
sa koncert veľmi páčil a spolu s ujom hudobníkom si zaspievali aj zatancovali.

Vianočná besiedka
Príchod Vianoc sme v materskej škole
preţívali uţ počas adventu, kedy sme si
s deťmi pripravili adventný kalendár
a adventný venček, ktorý nám odkrýval
blíţiace sa dni do Vianoc. Rozţiarené
očká detí netrpezlivo čakali na ich príchod, ako i na príchod Jeţiška, ktorý
prinesie pod stromček darčeky.
A dočkali sa! No aj deti rozbalili darček
pre rodičov a Jeţiška v podobe básní,
piesní a kolied. Prezlečení za anjelikov
predstavili krátke divadielko „Vianoce
v nebi“. Trieda dýchala vianočnou atmosférou a sviatočnou náladou. Najväčšiu radosť mali deti z darčekov, ktoré
našli pod vianočným stromčekom.

Starostlivosť o zúbky
Čistím zúbky rezy, rezy,
nech sú biele ako brezy.
Vpravo, vľavo, spredu, vzadu,
hornú a aj dolnú radu.
Nech sú ako sniežik biele,
nech sa nám vždy dobre smeje.
Naše pozvanie prijala dentálna hygienička pani Jaroslava Caková. S deťmi viedla
rozhovor o zúbkoch, názornou ukáţkou na makete chrupu im predviedla správnu
techniku umývania zúbkov. Deti si vyskúšali čistenie zubnou kefkou na makete
chrupu. Boli aktívne, pozorné a zapájali sa do rozhovoru. Naučili sa, ktoré potraviny
zúbkom škodia, ako a prečo vzniká zubný kaz a akú kefku by mali pouţívať. Svoje
nové poznatky si po obede overili pri umývaní zúbkov. Deťom sa beseda s pani Cakovou veľmi páčila, my jej touto cestou ďakujeme za cenné rady a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.

Učiteľky MŠ
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Finančný rozpočet obce na roky 2016 - 2018
Rekapitulácia rozpočtu :

2016

2017

2018

Beţné príjmy

429 246

378 790

378 530

Beţné výdavky

256 996

245 334

244 891

Výsledok hospodárenia - BR

172 250

133 456

133 639

Kapitálové príjmy

25 000

0

0

Kapitálové výdavky

277 250

133 456

133 639

Výsledok hospodárenia - KR

-252 250

-133 456

Finančné príjmy

101500

20 550

20 550

133 639

Finančné výdavky

21 500

20 550

20 550

Výsledok hospodárenia - FO

80 000

0

0

Príjmy spolu :

555 746

399 340

399 080

Výdavky spolu :

555 746

399 340

399 080

Výsledok hospodárenia :

0

0

0

Finančný rozpočet na rok 2016 bol prerokovaný na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 7.12.2015 a schválený uznesením č. 189 - 10/2015.
Prognózy rozpočtu na roky 2017 - 2018 vzalo OZ Babiná na vedomie, uznes. č. 173 - 10/2015.
Schválený rozpočet na rok 2016 a jeho prognózy na roky 2017 - 2018 bol vyvesený na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce dňa 8.12.2015
V roku 2016 plánujeme zrealizovať :
- prestavba prízemia zdruţenej budovy Dolná č. 102 pre dočasnú materskú školu,
rekonštrukciu budovy materskej školy
príprava projektovej dokumentácie pre stavebné konanie na rekonštrukciu budovy obecného úradu,
vybudovanie chodníka a spevnenej plochy pri materskej škole z fondov EÚ,
plynofikáciu telocvične - vykurovanie.

Chvíle oddychu
(Tajnička)........................................... sa prvýkrát spomínajú v 17. storočí ako kuriozita, rozšírili sa však
aţ začiatkom 19. storočia z nemeckého Schwarzwaldu, kde sa vyrábali podomácky. Vonkajší vzhľad a
výzdoba pripomínali domček ţelezničného stráţcu, neskôr dostali vyrezávanú "poľovnícku" výzdobu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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olejnatá rastlina
vrchná časť ženského kroja
hudobník v kostole
remeselník
domáce zviera
najstarší šport v Babinej
oblasť pri poľovníckej chate
naše okresné mesto
hlas ovce
palivo ťažené v bani
krstné meno režiséra Zachara
včelí produkt
ulica v Babinej
poľovné združenie v Babinej
izba po babinsky
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Zamyslenie
Na konci roku 2015 by som sa ako
predseda Komisie pre kultúru,
osvetu a šport chcela prihovoriť
týmto článkom vám milí občania.
Je to zároveň aj také moje zamyslenie sa nad tým ako........., ako
predseda vnímam váš záujem o to,
čo sme pre vás celý rok vymýšľali,
pripravovali, a čomu sme sa veľa
krát celí odovzdali, len preto, aby
sme vás , ako občanov potešili.
V uplynulom roku sme uskutočnili
mnoţstvo podujatí. Bolo ich okolo
20. Kaţdé podujatie, kaţdá akcia si
vyţaduje mnoţstvo príprav, ale aj
veľa času, ktorý my členovia komisie tomu venujeme na úkor svojho
voľného času. Robíme to však radi,
robíme to pre vás. Často sa nám
však stáva, ţe vaša účasť je tak
minimálna, ţe nás núti sa zamyslieť či sme dané podujatie vôbec
mali uskutočniť, alebo či sme niečo
urobili zle, alebo?????? Avšak tých
málo ľudí, čo sa danej akcie, podujatia
zúčastnia
nás
utvrdia
a utvrdzujú v tom, ţe nie my sme
chyba, ale tí, čo neprišli.
Snaţíme sa, fakt sa snaţíme vţdy
pripraviť tak program daného podujatia, aby zaujal všetkých občanov
aj tých nových. Viem, ţe nie vţdy
sa to dá, nie vţdy sa to podarí,
kaţdému sa vyhovieť nedá, to viete
sami.
Vymýšľame stále nové podujatia,
napr. v roku 2015 sme mali Šarkaniádu, na ktorej sa zúčastnilo „AŢ“
jedno dieťa, potom sme tu mali Sú-

ťaţ vo varení gulášu, ďalej Mikuláš
nás navštívil tak, ako tomu nebolo
uţ dlhé roky atď.
Prosím vás milí moji občania, skúste oceniť viac našu snahu tím, ţe
prídete, dovediete svoje deti, fakt
to robíme pre vás. Keď sú akcie
pre deti, posielajte ich aby sa zúčastnili. Na Vianočníčku sa tento
rok zúčastnilo len 8 detí, čo je ţalostne málo. Ja viem, ţe nie kaţdé
je zdravé v tú chvíľu, viem ţe nie
všetci ste v tento termín doma, ale
z takého mnoţstva detí, čo tu teraz
máme na Babinej, aby prišlo osem,
je strašne málo. Ja som bola sklamaná, fakt sklamaná z toho, koľko
detí prišlo.
V roku 2016 chystáme na december program – divadlo, do ktorého
budeme potrebovať zapojiť veľa
detí, detí väčších aj menších. Prosím vás preto uţ aj touto cestou, ak
vás oslovíme o vašu spoluprácu
s nami, hlavne čo sa bude týkať
nácvikov, dochádzky na nácviky,
pomôţte, spolupracujte s nami.
Bliţšie k tomuto sa budeme venovať v priebehu prvých mesiacov
v roku 2016. Uţ teraz vám ĎAKUJEM.
Milí moji, tento článok som napísala tak, ako som to cítila. Aha a ešte
čosi. Určite si mnohí z vás myslia:
„Však to robia za peniaze“. Tak ak
si toto myslíte, nech sa páči. Prídite
si to vyskúšať. Mnohí by ste to za
tú odmenu čo za to dostávame my
nerobili. A nie je táto naša odmena

ani verejným tajomstvom. Kaţdý
môţe prísť na obecné zastupiteľstvo a opýtať sa na to, aká je naša
finančná odmena za našu prácu.
Verte, mnohí by ste boli véééééľmi
prekvapení. Pochopte uţ, ţe našou
najväčšou odmenou za našu snahu
je vaša účasť.
Ale dosť bolo slov.
Teším sa na vás v novom roku
2016, podujatí bude zas neúrekom,
budú určite aj nejaké tie novinky
v pripravovaných akciách,
ale predsa len mi ešte dovoľte, aby
som poďakovala na úplný záver
môjho článku týmto ĺuďom:
Jana Gregušová, Daniela Lietavová, Janka Páleníková, Anna Puškárová, Anna Páleníková,Jaroslava
Caková,Štefan Melich, Ján Petro,
Ján Brachna,Ivonka Koţehubová,
Ján Ratkovský, Slávka Bartíková,
Peter Suchánek, Jaroslava Sucháneková, Miška Barteková, mládeţi
Dominik Zajac, Veronika Šlamiarová, Kvetka Beňová, Marián Bartík,
Bianka Randisová, Bianka Pastiriková, Ivana Masaryková, ďalej
Obecným lesom, dobrovoľnému
hasičskému zboru a všetkým na
ktorých som zabudla, ale patrí tá
vďaka aj vám.
ĎAKUJEM
Vaša Júlia Beňová

-článok uverejnený bez korektúryna ţiadosť autorky
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