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Narodeninové prianie
V pokojnom tichom žitia prúde,
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia,
a s nimi spolu srdcia naše,
nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia!

Ţiť je krásna vec a sú to skutočne krásne chvíle, keď príde človek za človekom,
priateľ za priateľom so ţelaním všetkého dobrého.
Naša redakcia tak robí uprostred roka a najstarším obyvateľom našej obce
praje pevné zdravie, pokojnú a slnečnú jeseň ţivota preţitú v kruhu svojej rodiny,
najbliţších priateľov a známych.
Najstaršia zo ţien : 94 rokov sa doţíva Zuzana Pomotyová
Najstarší muţi:
83 rokov sa doţívajú Ján Páleník a Juraj Ondruš

Redakcia

Máj, máj, máj zelený...
Dátum a miesto výrubu: 30. 4. 2016 - Tajné !
Výška mája : 22 metrov
Druh dreviny : smrek obyčajný (latinsky: Picea abies)
Druţina, ktorá máj vyhliadla, spílila, doviezla, ošetrila : babinskí hasiči a ich kamaráti
Veniec uvili : Monika, Erika a ostatné uţ nie dievky, tie z Babinej chýbali
Miesto, kde pohľad naň poteší : obecný park
Spoluúčasť na stavaní mája : 18 chlapov z Babinej
Fotodokumentácia zaznamenaná viacerými fotografmi:
výsledok nájdete na www.babina.sk
V máji som prešla viacero obcí okresu Zvolen, Krupina a aj inde, ale babinský "máj" je
najkrajší. A viete prečo ? Lebo je "náš". Je vyjadrením nenúteného vzťahu k tradícii, v tento sobotný podvečer odmenený početnou účasťou a v konečnom výkone aj potleskom.
Vďaka.
Anna Puškárová

ročník IX.

júl 2016
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
2. zasadnutie OZ – 18. 4. 2016 vzalo na vedomie:
- správu hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrolnej činnosti v II. polroku 2015,
- upozornenie prokurátora k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Babiná na rok 2016,
OZ schválilo:
- uzatvorenie kúpnej zmluvy – predaj pozemku – CKN 2204/39, orná pôda o výmere 1088 m2 kupujúcemu Bc.Viktorovi Balážovi,
Babiná za kúpnu cenu 22.200,- Eur. ,
- Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Zvolen s účinnosťou od 1. 7.2016,
- Územný plán obce Babiná, Doplnok č. 5
- Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Babiná č. 3/2000,
ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Babiná, Doplnku č. 5,
- Registratúrny poriadok Obecného úradu Babiná zo dňa 18. 4. 2016, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2016,
- zrušenie verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia materskej škôlky Babiná“ ,
- navýšenie základného platu starostky obce o 30% s účinnosťou od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017,
3. zasadnutie OZ - 19. 5. 2016 schválilo:
- zverejnenie zámerov a vyhlásenie obchodných verejných súťaží č. 1 – 3/2016/OVS
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov obce,
- žiadosti vlastníkov nehnuteľností o vybudovanie kanalizačnej prípojky k rodinnému domu
(Nemec / Rybničná č. 84, Za Uličkou /Hamaliar – novostavba )
- zriadenie zberného dvora v obci na parcele CKN č. 149, zast. plochy a nádvorie vo vlastníctve COOP Jednoty Krupina, spotrebné družstvo
- zriadenie malej kompostárne do 100 ton v lokalite „U Hrabia“ na pozemkoch obce na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu z katastra obce,
- predaj vodovodných prípojok v lokalite Grnobíz pre vlastníkov stavebných pozemkov vo výške 100,- € / 1 meter
- OZ uloţilo poslancom vykonať prieskum v domácnostiach ohľadom kompostovania zeleného odpadu a likvidácie kuchynského odpadu.
4. zasadnutie OZ - 15. 6. 2016 vzalo na vedomie:
- účtovný hospodársky výsledok za rok 2015 vo výške 87.316,93 €,
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015,
- správu nezávislého auditora Mgr. Ľubice Marčekovej k účtovnej závierke za rok 2015,
- informáciu starostky obce o ukončenom vyšetrovaní OO PZ Zvolen vo veci podozrenia z prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného
zákona na konateľa spoločnosti EUROacitity plus s r.o. Bratislava, Kutlíková 17
OZ schválilo:
- žiadosť Miroslava Beňu o spoluúčasť pri oprave rigólu, t.j zakúpenie 6 m rúry DN 400
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
- pouţitie časti z prebytku v sume 93.009,34 € na tvorbu rezervného fondu,
- pouţitie časti z prebytku v sume 1.501,88 € na vysporiadanie fondu opráv za rok 2015,
- prevod zostatku finančných operácií v sume 6.501,93 € do rezervného fondu,
- vykonanie prevodu z rezervného fondu obce vo výške 21.500,- € na úhradu splátok istín úverov obce a 69.500,- €,
na asanáciu a výstavbu novej materskej školy, zostatok prebytku rozpočtu ponechať na rezervnom fonde obce ako povinný prídel
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- schvaľuje prevod splátok dlhu za rok 2015 vo výške 2.020,- € do rezervného fondu,
- Dodatok č. 1 k VZN č. 3/0215 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s účinnosťou od 1. 7. 2016
- VZN obce Babiná č. 1/2016 o podmienkach prenájmu nájomných bytov s účinnosťou od 1.7. 2016,
- zloženie bytovej komisie obce : predseda Ing. Ján Brachna,
členovia: Mgr. Búliková Drahoslava, Beňová Júlia, Ing. Cako Ivan, Petro Ján
zapisovateľka: Janka Páleníková
- Kritéria posudzovania žiadostí o prenájom nájomných bytov obce, ktoré sú súčasťou
VZN č. 1/2016 o podmienkach prenájmu nájomných bytov,
- predĺženie pracovného pomeru koordinátora aktivačných pracovníkov z UPSVaR Petrovi Suchánekovi do 31. 07. 2018,
- rozšírenie a prechod na novšiu verziu mapového informačného systému – geoportálu
Geosense Obec Babiná a zakúpenie novej ortohofotopamy,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo na prenájom
časti pozemku parc. CKN č. 149 o výmere 300 m2 za účelom zriadenia zberného dvora,
doba nájmu od 1. 7. 2016 na 5 rokov, ročný nájom 150,- Eur.
OZ súhlasilo s uzatvorením zmluvy o spolupráci medzi Obcou Babiná, OŠK Babiná a OŠK Dobrá Niva
za účelom vytvorenia futbalového mužstva OŠK Babiná (OŠK Dobrá Niva „B“)

Pozn.: Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Babiná sú zverejnené
na internetovej stránke obce www.babina.sk v časti Obecné zastupiteľstvo.
Vždy po aktuálnom zasadnutí je zápisnica po overení poslancami vyvesená aj na úradnej tabuli OcU Babiná minimálne na dobu 15 dní.
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Z denníka starostky
Apríl 2016
- príprava nového vydania novín a aktualizácia www.stránky obce,
- zasadnutie komisie pre osvetu, kultúru a šport – 6. 4. 2016 – príprava akcií 1.polrok 2016,
- príprava pracovného stretnutia obecného zastupiteľstva - 11. 4. 2016,
- stavebná agenda – súhlasy na malé zdroje znečistenia, domové prípojky, drobné stavby,
- realizácia plynovej prípojky do obecnej budovy –Dolná č. 101 –povolenie na zvláštne uţívanie cesty III. triedy,
- prevod pozemkov zo Slovenského pozemkového fondu na obec – dokončenie ROEP-u,
- zasadnutie stavebnej komisie – 15. 4. 2016,
- príprava podkladov , 2. zasadnutie OZ - 18. 4. 2016,
- zasadnutie komisie pre osvetu .... 20.4. 2016 – príprava MDD, súťaţe vo varení gulášu,
- vyhotovenie a uzatvorenie KP zmluvy – predaj pozemku obce,
- zabezpečenie pohrebu zosnulého občana obce A. Ručku,
- podanie trestného oznámenia na konateľa spoločnosti Euroactivity plus Bratislava,
Máj 2016
- drobné stavby – kanalizačné prípojky – vydanie povolení,
- príprava podkladov pre obchodnú verejnú súťaţ na prenájom obecnej poľnohosp. pôdy,
vypracovanie podmienok a kritérií hodnotenia,
- kolaudácia stavby: „Zmena účelu užívania časti polyfunčného domu na materskú školu“,
- príprava pracovného stretnutia poslancov OZ – 11. 5. 2016,
- zadanie projektu na asanáciu materskej školy a podanie ţiadosti na Krajský pamiatkový úrad
Banská Bystrica k zámeru zbúrania materskej školy a k výstavbe novej budovy,
- vydanie stanovísk k výstavbe rodinných domov, k zriadeniu prípojok na inţienierske siete,
- komisia pre osvetu – 18. 5. 2016 – príprava májových akcií + 10. ročník slávností „Na gazdovskom dvore“
- príprava, 3. zasadnutie OZ – 19. 5. 2016,
- zverejnenie a vyhlásenie Obchodných verejných súťaţí – prenájom poľnohosp. pôdy obce,
- príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení, dodatkov, kritérií na posudzovanie
ţiadostí o prenájom bytov,
- spracovanie letákov - prieskum domácnosti – kompostovanie + kuchynský odpad.
Jún 2016
- stavebná agenda – stanovisko k výstavbe rodinného domu, k zriadeniu malého zdroja znečistenia,
- rokovanie zástupcov OŠK Babiná a OŠK Dobrá Niva za účasti starostky obce /8. 6./
o pokračovaní obce Babiná vo futbalovej súťaţi od septembra 2016,
- úpravy hospodárskych zmlúv s SPP,
- príprava, pracovné stretnutie poslancov OZ – 13. 6. 2016,
- príprava, 4. zasadnutie OZ Babiná – 15. 6. 2016,
- vykonanie prieskumu, objednanie tovarov a sluţieb – stavebné práce v obci,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy na zriadenie zberného dvora,
- príprava nájomnej zmluvy – opakovaný prenájom nájomných bytov obce,
- príprava podkladov, zápisníc – vyhodnotenie súťaţných návrhov Obchodných verejných súťaţí
na prenájom obecnej poľnohospodárskej pôdy – otváranie obálok 27. 6. 2016.
- vykonanie kontrol nájomných bytov s členmi stavebnej komisie

Spoločenská rubrika

Inzercia

Odišli z našich radov :

Second hand a iný tovar
Dobrá Niva (budova poţiarnej zbrojnice) Vás pozýva
na nákup textilu SH za skvelé ceny.
Okrem toho si u nás môţete zakúpiť aj nový tovar:
-drogériu
-záhradkárske a domáce potreby
-darčekové sviečky, darčekovú keramiku
Babinský mlyn sa nachádza asi dva kilometre
-umelé kvety a kytice
juţne
od peňaţenky
obce Babiná pri toku potoka Krupinica.
-nový textil,
kabelky,
-krmivá pre psy a mačky

Alain Ručka
Vladimír Beňo
Mária Ďuricová

Prisťahovali sa : 4 obyvatelia
Odsťahoval sa : 0 obyvateľov

Tešíme sa na Vás!
Anna Šimková😃
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Babinský mlyn
Babinský mlyn sa nachádza asi
dva kilometre juţne od obce Babiná pri toku potoka Krupinica. Je
šiestym mlynom od prameňa toku
Krupinice, ktorého vodu vyuţíval
pre pohon.
Prvá písomná zmienka o mlyne na
Babinej pochádza z roku 1361 na
listine, ktorou sa potvrdzujú chotárne hranice medzi Krupinou
a Babinou z čias Ľudovíta I. Veľkého.
Pravdepodobne v r. 1480
mlyn darovala kostolu v Babinej
kráľovná Beatrix, manţelka Mateja Korvina ako veno v rámci dobronivského pantstva. Mlyn zostal majetkom kostola sv. Matúša na Babinej aţ do roku 1921.
Výnosy z mlyna sa vyuţívali pre
potreby kostola, fary a školy.
Cirkev mlyn prenajímala jednotlivým mlynárom na určité obdobie.
Na mlyne mlynárske remeslo vykonávali: Juraj Červenák, Tomáš
Očenáš, Andrej Balvon, Martin Kolenička, Ján Fučko, Matej Jelenek,
Andrej Jelenek, Štefan Jelenek,
Jozef Jelenek.
Po dlhom období – 109 rokov, kedy
na mlyne pôsobila rodina Jelenekovcov, začala cirkev prenajímať
kostolný mlyn na 6-ročné obdobie
na základe prenájomnej zmluvy.
Nájomcami mlyna boli Andrej Kaszner, jeho syn Ján Kaszner, Štefan
Valach.
V roku 1921 rímsko-katolícka cirkev mlyn ako svoju dlhoročnú kostolnú
základinu
predala. Vo verejnej draţbe ho kúpil za 75 150 korún mlynár Pavel
Šlamiar. V potoku
Krupinica
býval
malý prietok vody,
mlynár
vyuţíval
na pohon mlyna
parnú lokomotívu
s výkonom 6 konských síl, ktorá bola ponúknutá ako
výpomoc od spoločnosti, ktorá budovala ţelezničnú
trať.
V roku 1938 sa babinským mlynárom stáva František Petrásek,

manţel Šlamiarovej dcéry Paulíny.
Počas vojny boli v mlyne na istý čas
ubytovaní ruskí vojaci, neskôr aj
niekoľko rumunských a ku koncu
vojny tu bola posádka 15 nemeckých vojakov, ktorá mala za úlohu
chrániť malý, ale strategicky významný ţelezničný most na trati
Zvolen – Šahy ponad Suchý potok
v blízkosti mlyna.
Pán Petrásek si mlyna veľa neuţil.
Po znárodňovaní v roku 1951 prešlo právo pouţívať mlyn a vodné
dielo na Druţstvo pre hospodárenie
poľnohospodárskymi
výrobkami
s.r.o., krajský závod
Banská
Bystrica.
V septembri 1962 bolo rozhodnutím príslušných úradom definitívne vodohospodárske
oprávnenie
(vodné právo) z roku
1889, na základe ktorého mohol mlyn vyuţívať potočnú vodu.
Týmto rozhodnutím
sa skončila niekoľkoročná história mletia
obilia
v babinskom
mlyne. Pán Petrásek
po roku 1973 ako posledný babinský mlynár odišiel do dôchodku.
V roku 1982 kúpil babinský mlyn
od dedičov mlynára Petráseka ako

rekreačný domček Ing.Kosík Miroslav s manţelkou.
V roku 1987 bol interiér a exteriér
babinského mlyna vyuţitý pri nakrúcaní filmovej podoby Ballekovsho románu „Juţná pošta“.
Staré vodné mlyny sú dnes hlavne
krásnou spomienkou na svet, kedy
človek ţil v súlade s prírodou
a rešpektoval ju.
Je veľmi vzácne, ţe sa babinský
mlyn dochoval aţ do dnešných čias
a v pomerne značnej kvantite sa tu
zachovali aj spomienky a dokumenty, ktoré dokladujú fakty z jeho
histórie.
Tie vdychujú vedomie nepretrţitosti a konkrétnosti, ktoré tvoria kontinuitu medzi minulým a súčasným, aj akýsi most k minulosti.
Všetci mlynári, nájomcovia, rodinní
príslušníci, majitelia sa tu stretli
na rovnakom mieste, aj keď v inom
čase. Práve to vytvára vedomie zodpovednosti za budúcnosť, potrebu
udrţania ţivota toho miesta, aj keď
v zmenených podmienkach vyuţitia.
Poďakovanie redakčnej rady
patrí Ing. Michaele Kamiňskej
(dcére manželov Kosíkových), ktorá
podrobne spracovala históriu babinského mlyna v bakalárskej práci
a súhlasila s uverejnením jej častí
vo vydaní Babinských novín.
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Noc s Andersenom
„V detstve som rád počúval rozprávky.
Rozprával som ich po svojom,
dovolil som si každú zmenu,
ktorú som pokladal za vhodnú,
dal som voľný priebeh fantázii,
aby oživila farby na obrázkoch vyblednuté.“
-H. Ch. Andersen-

H. Ch. Andersen bol človekom
chudorľavej postavy s prísnou vychudnutou tvárou, smutnými očami
a s melancholickým úsmevom na
perách. Mal mimoriadne láskavý
vzťah k ľuďom – najmä k deťom,
ktorým rád rozprával svoje rozprávky. Bol najväčším rozprávkarom
všetkých čias. Najdôležitejšie udalosti zo svojho života zachytil v knihe
Rozprávka
môjho
života.
Domček obuvníckeho majstra H.
Andersena v Odense, kde sa H.
Christian 02.04.1805 narodil, istotne
nebol nejakým vzorom útulnej domácnosti. Izba, v ktorej rodina bývala, bola jedálňou, spálňou aj obuvníckou dielňou spolu.
Otec bol nesmierne nadaný a
mal veľmi rád svojho syna,
ktorému vyrábal hračky, čítal
mu rozprávky a kreslil obrázky. Keď zomrel, všetka starostlivosť o rodinu zostala na
pleciach
matky.
Zážitky
z ťažkého detstva zvečnil neskôr v krásnej a dojemnej
rozprávke O škaredom káčatku.
Andersen už od detstva sníval, že sa stane slávny. Ani
Andersen, ani nikto z jeho
priateľov netušil, že svetovú slávu
možno získať písaním rozprávok.
Veľkým a nesmrteľným sa stal práve
vďaka
svojim
rozprávkam.
Jeho rozprávky čítajú mladí i starí,
deti i dospelí. Statočný cínový vojačik, Cisárové nové šaty, Snehová
kráľovná, O škaredom
káčatku,
Dievčatko so zápalkami, Malá morská víla a ďalšie. A práve táto posledná rozprávka, ktorá bola napísaná pred 180. rokmi sa stala témou
tohoročnej NOCI S ANDERSENOM.
Deň narodenín H. Ch. Andersena 2.

apríl je sviatkom detskej knihy. Tento deň sme si aj my pripomenuli
v našej školskej knižnici akciou NOC
S ANDERSENOM.
V piatok 8. apríla 2016 sa o 18, 00
hod. budova našej školy zmenila na
veľkú rozprávkovú krajinu. Takmer
90 žiakov si v úvode večera pozrelo
bábkové divadielko KRABICE ŢALUJÚ, ktoré nám zahrali pani učiteľky Blažena Husárová, Ľuboslava
Gregušová, Daniela Gajdošíková
a Michaela Valušková z MŠ Ľ.Fullu
43 vo Zvolene. Vypočuli si rozprávku
Malá morská panna v podaní pani
riaditeľky Márie Slosiarikovej. Hneď
po rozprávke zavítal medzi žiakov
H.CH: Andersen, ktorý krátko po-

rozprával žiakom svoj životný príbeh. Predstavil im svoje rozprávky,
ktoré napísal počas svojho života.
Lenže jeho vysoký vek spôsobil, že
na tri rozprávky si nevedel spomenúť. A to už bola úloha pre deti počas
tejto
rozprávkovej
noci.
KDE BOLO, TAM BOLO... tak sme
nazvali putovanie detí po rozprávkach, kde deti plnili rôzne zaujímavé
úlohy. Lovili rybky v rozprávke
O rybárovi
a zlatej
rybke,
U princeznej na hrášku triedili hrášok, v Medovníkovom domčeku,

zdobili medovníčky. V rozprávke Alica v krajine zázrakov rozpoznávali
huby a robili minikvíz. Ďalšie zaujímavé úlohy ich čakali v rozprávkach
Cisárove nové šaty, Dlhý, Široký
a Bystrozraký, Tri prasiatka a Palculiena. Keď si deti prešli všetkými
rozprávkami, museli určiť, ktoré
z nich napísal H.CH.Andersen. Noc
s Andersenom pokračovala nočnou
hrou, v ktorej žiaci hľadali indície,
ukryté v areáli školy. Navigáciou im
boli svetlušky, ktoré im svietili na
cestu. Po nájdení všetkých indícií
zložili známe výroky z rozprávok
a odovzdali ich Andersenovi.
Andersen naše deti pochválil, že sú
veľmi šikovné, že poznajú nielen jeho rozprávky, ale aj mnoho
iných. S deťmi sa rozlúčil a vydal
sa na ďalekú cestu späť do svojej krajiny.
Aj naša spoločná noc sa pomaly
končila, deťom sme odovzdali
pamätné pohľadnice, sladkú odmenu a pod rúškom tmy sa vracali domov so svojimi rodičmi.
Počas plnenia úloh sme deťom
pripravili bohaté občerstvenie ,
za ktoré patrí veľké ĎAKUJEME
všetkým mamám a starým mamám. Ďakujeme
aj pani Júlii
Beňovej s manželom za pomoc pri
organizácii, za natáčanie akcie
a za materiálnu pomoc.
Akciu pripravila pani učiteľka J. Matejkinová a Z. Halajová v spolupráci
s pani učiteľkami našej základnej
školy. Vďaka ich nadšeniu, aktivite
žiakov II. stupňa a rodičom sme prežili spolu krásnu rozprávkovú noc
plnú neopakovateľných zážitkov.

Mgr. J. Matejkinová
školský knihovník
ZŠ s MŠ J.S. Neresnického
v Dobrej Nive
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,
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, keďže nielen u
nás, ale aj v mnohých ďalších
krajinách sa tento deň oslavuje.
Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voči svojim deťom. Aj tento rok sme si pripomenuli tento výnimočný deň .
Deň matiek je výnimočný sviatok.
Byť matkou je životným poslaním
žien.
Ku Dňu matiek už tradične patria
rôzne pozornosti a darčeky. Najväčšiu radosť každej mamičke
spraví práve darček od svojich detí. Milá
kresba, kostrbaté srdiečko, drobnosť,
ktorú dieťa vytvorilo v škôlke či v škole,
alebo milá básnička.
Aj u nás v našej obci druhá májová nedeľa - 8. máj 2016 - patrila všetkým mamám, starým a prastarým mamám.
Komisia pre osvetu, kultúru a šport v
spolupráci s materskou školou a Cen-

Deň matiek

trom voľného času pri ZŠ s MŠ J.S. Neresnického v Dobrej Nive pripravila pre
mamy kultúrny program a posedenie s
občerstvením "v kaviarni" .
Po úvodnej básni venovanej mamám v
podaní Emky Beňovej sa prihovoril so
slávnostným príhovorom zástupca starostky, poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Ján Brachna.

Babinskí škôlkári vystúpili s pestrým pásmom básničiek, piesní
a pridali aj krátke tance. Mamy
potešili veselým divadelným
predstavením o malom vrabčiakovi.
Deti z CVČ z Dobrej Nivy odohrali pútavé divadelné predstavenie o živote zvierat na dedinskom dvore.
Pri odchode zo sály kultúrneho
domu ako poďakovanie si každá mama odnášala voňavý karafiát.
Tento deň bol tak ako každý rok
úžasný. Deti vyčarili nielen úsmev na tvárach svojich mám, ale nejednej mame, či starej mame aj slzička tiekla po tvári. To je dôkaz, že má význam
robiť takého podujatia.

Júlia Beňová
Predseda komisie pre osvetu

Otvorenie turistickej sezóny
Aj v tomto roku sme vyuţili mimoriadne povolenie na vstup
do Babinského chotára od starosty obce Janky Gregušovej
a uţ po dvanásty raz, v sobotu 16. apríla, sme sa vydali „Za
prvou kukučkou“.
Turisti, okrem domácich, poprichádzali autobusmi zo Zvolena a z Krupiny. Sústredili sa tradične v centre obce Babiná, kde ich privítala propagačnými materiálmi, jabĺčkami,
syrom, keksíkom a aj úvodným štamperlíkom delegácia
domácich na čele so starostkou obce. Zástupca spolku dobronivských turistov SLZA a obce Dobrá Niva účastníkov
pozval do kultúrneho domu na záverečné občerstvenie (párok a pivo).
Tohto roku sa podujatia zúčastnilo viac ako 70 turistov
(vrátane cykloturistov), ktorí sa po trase do Banského Studenca popod Holý vrch stretli s celou turistickou skupinou
v čase obeda v miestnej krčme.
Účastníkov turistického pochodu na Holom vrchu pohostila
chutnými výrobkami z mlieka z domáceho chovu Anka Jasenská s dcérou Monikou (dodatok starostky obce).
Dlhý, ale krásny pochod sa vydaril. Tento rok sme počuli aj
kukučku. Uţ teraz sa tešíme na 13. ročník, na ktorý pozývame všetkých priaznivcov turistiky.
Ján Rašner
(KST TJ Slávia TUZVO vo Zvolene)
Výber z článku Na ceste Za prvou kukučkou
/ My Zvolensko-podpolianske noviny 26.4. 2016
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Pálenie vatry
71. výročie skončenia II. svetovej vojny si aj v tomto roku pripomenuli Babinčania pálením vatry za šatňami
OŠK - v piatok večer 6. mája 2016. Najskôr sa rozhorel plamienok v ohnisku pripravenom na opekanie
a o 19.oo hod. začala horieť takmer 3-metrová vatra vyskladaná z guľatiny.
Uţ po tretí rok sa organizátori tešili z vysokej účasti. Medzi účastníkmi boli predovšetkým mladé rodiny
s deťmi, mládeţ, svoje zastúpenie však mala kaţdá generácia.
Jana Gregušová

Chotárom Babinej

V sobotu 7. mája 2016 sa priaznivci turistiky stretli ráno o
9.00 hod. pred obecným úradom na ďalšom ročníku turistických potuliek po chotári Babinej. 23-členná skupina na čele
so sprievodcom Jánom Petrom sa vybrala Rybničnou ulicou
do Červenín. Popri saskom lome turisti prešli k železničnej
trati v saskom chotári a po koľajisku zamierili k železničnému kamennému mostu (Šesť mostov), ktorý leží z 2/3 v katastri Babinej a 1/3 v katastri obce Dobrá Niva.

Od železničného mostu smerovali kroky turistov k salašu
Dobrá Niva, kde majiteľka Majka Rievajová pohostila účastníkov chutnými domácimi špecialitami (syr, slaninka, bryndzové halušky, bryndzová nátierka...).
Poslednou zastávkou na potulke chotárom Babinej bol kopec
Svätá Anna, vysielač, vodojem pre Dobrú Nivu a starý vodojem z roku 1929, ktorý v minulosti slúžil pre našu obec.
Jana Gregušová

Ţiacka olympiáda
V piatok 27.5.2016 sa uskutočnil už 9. ročník žiackej olympiády
Mikroregiónu Pliešovská kotlina, tentokrát v areáli Základnej
školy s materskou školou J. S. Neresnického v Dobrej Nive. Už
tradične sa ho zúčastnili žiaci z obcí združených v mikroregióne,
aby si vzájomne zmerali sily v športových disciplínach – bežecké
disciplíny, hod kriketovou loptičkou a granátom, skok do diaľky,
minifutbal, volejbal, vybíjaná a floorball.
Úvodný ceremoniál bol zaujímavý, vystúpili dievčatá v kroji, súťažiacim sa prihovorili hostia – bývalí olympionici p. Čierny a p.
Blažek, a hokejistka p. Babiaková, ďalej riaditeľka školy PaedDr.
Mária Slosiariková a predseda MR PK Ing. Štefan Sýkora, na
záver zaspievali MATYAS a SASHA, no a súťažné zápolenie
odštartovalo zapálenie olympijského ohňa.
Počasie bolo príjemné, takže žiaci sa mohli naplno venovať
športu.
Naša obec získala 1. miesto v behu na dlhú trať 600 m, súťažiaci
Radoslav Povalač (6. ročník), čas 1 min. 50 sekúnd. Gratulujeme
a želáme podobné úspechy aj v ďalších ročníkoch olympiády.
V záverečnom príhovore riaditeľka PaedDr. Mária Slosiariková
oznámila prítomným, že po vzájomnej dohode riaditeľov škôl
a starostov obcí bude žiacka olympiáda organizovaná každoročne,
takže na budúci rok sa opäť stretneme, tentoraz v Pliešovciach.
Ing. Daniela Lietavová
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Sviatok detí a varenie gulášu

V sobotu 4. júna 2016 sme odštartovali 1. ročník súťaže vo varení gulášu. Do súťaže sa prihlásilo 12 väčšinou domácich družstiev. V príjemnej
atmosfére a za dobrého počasia chcel
každý uvariť ten najlepší guláš.
Neďaleko na futbalovom ihrisku sa
tešilo množstvo detí na svoj deň.
Zvedavo očakávali, čo ich na ihrisku
čaká. Veľkým prekvapením pre deti
bol pripravený skutočný zásah hasičov, ktorí museli uhasiť horiace auto
v rámci cvičného poplachu vyhláseného starostkou obce. Nasledovali
ďalšie zaujímavé ukážky poskytovania prvej pomoci dobrovoľníkmi

z Červeného kríža. Okrem toho si mohol každý
popozerať a vyskúšať,
ako sa sedí na policajnej
motorke, čo všetko sa
nachádza v policajnom
aute alebo multivane.
Ukážka
poslušnosti
a zásahov policajných
psov pod vedením skúsených psovodov zaujala
okrem detí aj mnohých
dospelých. Rôzne súťaže, streľba zo vzduchovky, maľovanie na tvár ako aj možnosť vyskúšať si svoju zručnosť
s technikou našich hasičov boli príjemným doplnením slnečného predpoludnia.
Po bohatom programe dostali všetky
deti občerstvenie a „sladkú“ medailu.
Svoju úspešnú spevácku premiéru
s vystúpením na Babinej mal aj spevák Matyas (Martin Fábry). Na popoludnie bolo ešte pre deti aj dospelých pripravené vystúpenie sokoliarov z Banskej Štiavnice spojené so
zaujímavým rozprávaním Ing. Petrikoviča.

Nakoniec päťčlenná porota vyhodnotila anonymné vzorky všetkých súťažných gulášov. Na 1. mieste sa
umiestnila „Triezva elita“ (rodina
Caková s priateľmi), 2. miesto obsadilo družstvo „SI-PA“ (T. Siteri,
I.Pavlis, J.Sujová) a 3. miesto
„Hladné krky“ (P. Kožehuba, D. Búliková, R. Búliková). Pre občanov
bol na obed pripravený tiež nesúťažný guláš, ktorý varilo PZ Bučina.
Janka Páleníková

Úprimné poďakovanie patrí sponzorom a našim pomocníkom:
- Mäspoma Zvolen / Ing. Anna Páleníková
- Minerálne vody Prešov / Ing. Szabo Pavel
- Eurookná / Slavomír Beňo
- ukážky PZ SR / manželia Antalovi
- Ing. Kaššayovi Karolovi za súťaž streľba zo vzduchovky
- všetkým členom komisie pre osvetu, kultúru a šport,
- členom DHZ Babiná a členom Poľovného zdruţenia
Bučina Babiná

Babinské ROcKOVANIE
Skutočne netradične - z dvora ľudového domu v sobotu 4. júna
2016 znela rocková hudba.
Konateľ spoločnosti Babinka s.r.o. Jiří Chrvala sponzoroval a v
spolupráci s členmi DHZ obce a obcou Babiná zorganizoval koncert rockovej hudby "Babinské rockovanie".
Na pódiu sa vystriedalo niekoľko skupín: Gazdasgrind, TRITORR, Sitňan. Bol to prvý koncert tohto hudobného žánru v našej obci, ktorý prilákal divákov zo širokého okolia a mal aj veľa
domácich priaznivcov.
redakcia
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Naši najmenší...
Deň zeme
22. 4. 2016 sme sa s deťmi vybrali vyčistiť chotár Babinej,
aby sme našu Zem aspoň trochu odľahčili od odpadkov.
Veru sa nám podarilo nazbierať dve vrecia. Aj deti sa pozastavovali nad tým, čo všetko dokážu ľudia odhodiť do
prírody.

Deň detí
Prvý jún je deň, na ktorý sa tešia všetky deti. Oslava prebiehala v materskej škole na školskom dvore, kde deti plnili
na rôznych stanovištiach športové úlohy a spoločne hľadali
poklad ukrytý na mieste, kde ich doviedli indície. Poklad
ukrýval sladké balíčky, ale aj nové hračky do piesku. Deti
prežili pekný deň plný prekvapení.
Školský výlet
Tak ako aj minulý rok sme sa vybrali s našimi deťmi na celodenný
výlet na poľovnícku chatu Grozau. Výlet sa realizoval v spolupráci
s PZ Bučina a Obecnými lesmi v rámci projektu „Malý ochranca prírody“. Deti sa vyšantili na lúke, zahrali sa rôzne loptové hry, vyskúšali si hrabanie sena. Staršie deti opekali špekáčiky. Pochutnali si na
guláši, ktorý im pripravili naše tety z kuchyne. Vychádzkou do lesa
spoznávali jeho čaro. Zahrali sa na hubárov a plnili aj iné aktivity
zamerané na environmentálnu tematiku. Z výletu sa vracali nadšené a
plné zážitkov.
Nastal čas rozlúčky...
Aj tento rok sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Do
základnej školy v septembri vykročia Anton Bíreš, Natália Lukáčová a Dominik Fekiač. Rozlúčková slávnosť sa
niesla v príjemnej atmosfére sprevádzanej hrami, tancami,
piesňami a užili sme si spolu aj s rodičmi krásne slávnostné popoludnie.
Ostáva nám uţ len zaţelať im:
... buďte žiaci šikovní, veľa šťastia majte,
a na škôlku v Babinej pekne spomínajte!
Smiechoty
Odozva na rockovanie na Babinej: 4. 6. 2016
Syn sa podvečer hrá vonku na dvore a počuje hudbu z Krajniakovho domu. Pýta sa mamy s vyľakaným výrazom v tvári:
„Mami, to spievajú duchovia?“
P. učiteľke zvoní mobil a ona po tom, ako sa pozrie na mobil pre seba podotkne: „No, paplóny Krupina“, pod takýmto názvom
má toto číslo uložené. Nato jeden z chlapcov upozorní deti: „ Buďte ticho, Slávke volajú paplóny z Krupiny“
Na vychádzke: pozorovali sme lúčne kvety a jedno dievčatko sa pýta: „Aký je toto kvietok“ P. učiteľka odpovie: „Nevädza“.
Dievčatko sa zamyslí a skonštatuje: „To sa tak volá preto, že nič nevie“.
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Zo ţivota Cirkevného zboru ECAV Babiná
„Ježiš však riekol: Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku
mne...“ /Evanjelium podľa Matúša 19,14/ Týmito slovami Boží
Syn, Spasiteľ sveta, Kristus Pán
veľmi jasne vyjadril, že si želá,
aby Mu patrili aj naše ratolesti.
To sa deje vtedy, keď sú vedené k
viere v Neho, k poznávaniu Jeho
slova v Biblii, k láske k Nemu, k
modlitbe… Pomocnú ruku pri
kresťanskej výchove detí ponúka
rodinám aj prostredie cirkvi. Deti z nášho zboru mali možnosť prichádzať k Pánovi Ježišovi prostredníctvom Detskej
besiedky, konfirmačnej prípravy a v škole cez náboženskú
výchovu i počas školského roku 2015/16. Pri príležitosti
jeho záveru sme mali v nedeľu 26.6.2016 ďakovné služby
Božie a 28.6.2016 bol pripravený súťažný večer, na ktorom
nechýbala oslava nebeského Otca spevom detských duchovných piesní a opekanie vo farskej záhrade.

Na základe biblických slov „Až
potiaľto pomáhal nám Hospodin.“
/Prvá kniha Samuelova 7,12/ si deti mohli uvedomiť, že aj im v škole „až potiaľto“ pomáhal Hospodin. Pre utvrdenie sa v tej skutočnosti vyrobili plagát s uvedeným
biblickým citátom. Nielen deťom
dával Hospodin silu a chuť k učeniu. Pri ich výchove zas pomáhal
rodičom i učiteľom. Za to všetko
patrí dobrotivému Pánu Bohu
vďaka. A tiež za tie krásne chvíle, ktoré sme v ten večer
28.6. mohli spolu stráviť. Kto neprišiel, môže banovať.
Ďakujem všetkým „dospelákom“, že priviedli svoje deti či
vnúčatá a pánovi kostolníkovi za prípravu vatry. Všetkým
prázdninujúcim a dovolenkujúcim prajem požehnaný čas
oddychu.
Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár

OBECNÁ KANALIZÁCIA – VÝZVA DOMÁCNOSTIAM
Obec Babiná na konci roku 2014 ukončila intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd (ČOV), čím sa zvýšila kapacita na 500 ekvivalentných obyvateľov. Na obecnú kanalizačnú sieť sa môţu napojiť všetky rodinného domy
v obci.
V zmysle platného zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov – podľa § 23 je vlastník nehnuteľností, na ktorej vznikajú odpadové vody povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, splniť
technické podmienky napojenia a následne uzatvoriť
s prevádzkovateľom – obcou – zmluvu o pripojení a o likvidácií splaškových vôd. Podmienky odvádzania
a likvidácie odpadových splaškových vôd obecnou verejnou kanalizáciou na území obce Babiná upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 a dodatok č. 1 z novembra 2011.
Vybudovanie domovej kanalizačnej prípojky povolí stavebný úrad – obec – na základe ohlásenia drobnej stavby.
Stavebník je povinný najskôr požiadať o vydanie stavebného povolenia a následne začať s budovaním prípojky,
pričom musí dodržať stanovené podmienky v povolení.
Obec Babiná ako stavebník kanalizačnej siete a areálu ČOV poţiadala Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví v Bratislave o registráciu - povolenie na odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
III. kategórie. Od dátumu vydania rozhodnutia o maximálnej výške stočného (predpokladáme od 1. 9. 2016)
bude kaţdá domácnosť platiť stočné za mnoţstvo vypúšťaných vôd do obecnej kanalizácie v zmysle platných
predpisov a stanovenej ceny za 1 m3 odvedenej odpadovej vody.
Domácnosti, ktoré ešte nie sú napojené na obecnú kanalizáciu, si musia svoju povinnosť – napojiť sa
obecnú kanalizačnú sieť - splniť čo najskôr. Kaţdá nepripojená domácnosť bude vyzvaná, aby predloţila doklady ako nakladá s odpadovými vodami. V prípade porušenia zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách bude voči domácnosti uplatnená sankcia.
Po zavedení stočného uţ nebude obec zabezpečovať pre domácnosti vývoz ţúmp a septíkov.
Obec v prípade záujmu občanov (osamelí, starší obyvatelia) vytvorí pracovnú skupinu, ktorá pomôţe domácnostiach pri vybudovaní domovej kanalizačnej prípojky po zaplatení zálohy vo výške 50% očakávaných nákladov.
Po vzájomnom odsúhlasení nákladov obec vystaví faktúru za realizáciu prípojky. Záujemcovia sa môţu informovať a prihlásiť na obecnom úrade.
Jana Gregušová, starostka
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Záverečný účet Obce Babiná za rok 2015
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako prebytkový. Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový .
Rozpočet po zmenách
2015 v €
Beţné príjmy
Beţné 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
2015

517 068
292 480
224 588
57 000
205 812
-148 812
75 776
32 257
26 747
5 510
81 286

Skutočnosť
k 31.12.2015
v €
507 702,67
243 963,65
263 739,02
6 127
175 354,80
-169 227,80
94 511,22
31 890,92
25 388,99
6 501,93
101 013,15

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 94 511,22 €, 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 ................... 93 009,34 € (schválené uznesením č. 72 – 4/2016)
- vysporiadanie fondu opráv za rok 2015 ..... 1 501,88 € (schválené uznesením č. 73–4/2016)
- doplnenie RF o splátky dlhu za rok 2015 .. 2 020,- € (schválené uznesením č. 76 – 4/2016)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod zostatku finančných operácií v sume 6 501,93 €, 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.
74 – 4/2016 )
Celková tvorba RF bude vo výške .................... 101 531,27 € (93 009,34 + 6 501,93 + 2 020)
Vysporiadanie fondu opráv za rok 2015 vo výške ............ 1 501,88 €
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie účtovný hospodársky výsledok za rok 2015 vo výške 87 316,93 €
(uznesenie č. 61 - 4/2016)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2015 .
(uznesenie č. 62 – 4/2016)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015.
(uznesenie č. 63 – 4/2016 )

DÔLEŢITÉ UPOZORNENIE OBČANOM – ODBERATEĽOM PLYNU
Od 1. júla 2016 nadobudla účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa
§ 219 a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb .
V závislosti od závaţnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest
odňatia slobody od jedného do 12 rokov. Predmetná úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny , ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek
podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP –
distribúcia na telef. čísle : 02/ 2040 2180 alebo e-mailom na: Noplyn@spp-distribucia.sk. Zníţi sa tým riziko
havárie na plynovom zariadení a poškodenie zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.
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POZVÁNKY

Zdruţenie obcí mikroregiónu Pliešovská kotlina
Obec Babiná a OŠK Babiná

POZVÁNKA
na Futbalový turnaj MR Pliešovská kotlina

23. júla 2016 ( sobota)
futbalové ihrisko Babiná od 9.00 hod
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