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P O D U J AT Í

ročník X.

január 2017

2 0 1 7

Mesiac

Dátum

Názov podujatia

FEBRUÁR

18.2.
25.2.
4.3.
19.3.

Fašiangová zábava
Fašiangová zabíjačka
Stolnotenisový turnaj
Deň oslobodenia obce
Za prvou kukučkou –tur.pochod
Stavanie mája
„Chotárom Babinej“
Vatra
Deň matiek
MDD + súťaž vo varení gulášu
Letný tábor pre deti Grozau
Vatra SNP
„Na gazdovskom dvore“
Výstava ovocia a zeleniny
Jubilanti
Mikuláš, rozsvietenie stromčeka
Odhalenie betlehema, punč
Štefanská zábava
Silvestrovský futbal

MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
DECEMBER

30.4.
6.5.
7.5.
14.5.
27.5.
29.8.
2. a 3.9.
22.10.
3.12.
8.12.
26.12.
31.12.

Komisia pre osvetu, kultúru a šport
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
7. zasadnutie OZ – 2. 11. 2016 vzalo na vedomie:
- žiadosť Beaty Bartekovej o rozviazanie pracovného pomeru a vzdanie sa
funkcie hlavnej kontrolórky obce k 30. 11. 2016
- spojenú výročnú správu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015,
OZ schválilo:
- 14. rozpočtové opatrenie v roku 2016,
- odpísanie zmarenej investície vo výške 2902,99 € - projekt rekonštrukcie MŠ,
- vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na 14. 12. 2016,
- vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za rok 2016 vo výške 20 % z ročnej hrubej
mzdy za funkčné obdobie,
- vyhlásenie zámeru č. 1/2016 o predaji časti pozemku obce o výmere 245 m2 z parcely EKN 1960/102, TTP,
vedenej na LV č. 596 za účelom užívania ako záhrady priľahlej k rodinnému domu z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
- vyhlásenie zámeru č. 2/2016 o predaji nadbytočného majetku obce - poškodený pokladničný trezor, inv. číslo 028/2,
východisková predajná cena 100,- €,

8. zasadnutie OZ – 14. 12. 2016 vzalo na vedomie:
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na r. 2017 – 2019,
- prognózu finančných rozpočtov obce na roky 2018 a 2019,
OZ schválilo:
- 16. rozpočtové opatrenie v roku 2016, hospodársky výsledok prebytok - 2.623,- EUR,
- VZN obce Babiná č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2017,
- Dodatok č. 1 k 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. 3/2016 o podmienkach odvádzania a likvidácie odpadových splaškových vôd obecnou verejnou
kanalizáciou v obci Babiná,
- poskytnutie dotácie v roku 2017 pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Dobrá Niva vo výške 500,- Eur. v súlade
s VZN č. 3/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
- vyhlásenie zámeru prenájmu časti obecných pozemkov v lokalite obce – Dolinky a to: časť z parcely CKN č. 1116/1 – vodná
plocha, LV č. 596 o výmere 2800 m2 a časť z parcely CKN č. 1116/4 – vodná plocha, LVč. 596 o výmere 1000 m2,
východisková cena nájmu : 40,-Eur /ha, max. doba prenájmu – 5 rokov,
- uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude predaj časti pozemku obce EKN 1960/102, TTP,
- harmonogram inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2016 a zloženie invent. komisií,
- vyradenie majetku obce v hodnote 3.152,72 Eur v zmysle zápisu vyraďovacej komisie,
- vyrovnaný rozpočet obce na rok 2017 vo výške 594 762,- Eur.
- uzatvorenie Dodatku č. 3 k zmluve č. 4/2007 - prenájom časti z parcely č. 703/11, na účely prístupovej cesty
k rodinnému domu,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov o výmere 25 m2 v budove obce Dolná č. 101, Babiná,
na poskytovanie služieb občanom,
- uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy – záhumienka č. 23 o výmere 275 m2 a
záhumienka č. 9 o výmere 125 m2,
OZ zvolilo:
- Mgr. Danu Vargovú za hlavnú kontrolórku obce Babiná na nasledujúce 6-ročné volebné obdobie.
Funkčné obdobie sa začne dňom, ktorý bude určený ako deň nástupu do práce v pracovnej zmluve s pracovným
úväzkom 4 hodiny týždenne.
OZ uložilo:
- predsedom dielčích inventarizačných komisií a ústrednej inventarizačnej komisie vykonať inventarizáciu majetku obce
v zmysle harmonogramu,
OZ doporučilo:
starostke obce požiadať Stredoslovenskú vodárenskú a prevádzkovú spoločnosť o stanovisko k rekonštrukcii vodovodu
v Babinej.

Podporte športové aktivity v obci
Aj v roku 2017 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 2016.
Podnikatelia, živnostníci a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, môžu tak urobiť pri podaní daňového
priznanie za rok 2016 – údaje vyplnia priamo v tlačive daňového priznania. Zamestnaný občan po vykonaní ročného zúčtovania u svojho zamestnávateľa požiada o vydanie potvrdenia o dosiahnutej výške dane z príjmu a tiež
o tom, že daň bola zaplatená. Najneskôr do 30. 4. 2017 je potrebné doručiť vyhlásenie a potvrdenie zamestnávateľa na Daňový úrad vo Zvolene poštou alebo osobne. Tlačivá vyhlásení s údajmi príjemcu si môžete vyzdvihnúť
na OcU Babiná.
Potrebné údaje:
Obecný športový klub Babiná, Horná č. 97, 962 61 Babiná, občianske združenie, IČO: 00592366
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Z denníka starostky
Október 2016
- vyjadrenia ku stavebným konaniam stavebníkom v obci, drobné stavby, kanalizačné prípojky,
- začatie prípravných prác – asanácia budovy materskej školy, výber dodávateľa, úpravy
- koordinácia budovania kanalizačných prípojok - odbočiek pre rodinné domy,
- príprava, tlač babinských novín,
- spoločné stretnutie jubilantov roku 2016,
- zasadnutie zástupcov MR Pliešovská kotlina v Babinej – 18. 10. 2016,
- pracovné stretnutie poslancov OZ - 27.10.2016,
November 2016
- zasadnutie OZ Babiná – 2. 11. 2016,
- podanie žiadosti o dotáciu na BBSK – na slávnosti v roku 2017,
- realizácia odľahčovacieho objektu na ČOV Babiná – Accord Banská Bystrica,
- vyhlásenie zámerov, plnenie uznesení zo zasadnutí OZ, vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce,
- spoločné rokovanie OZ, finačnej komisie, konateľa OL s.r.o. Babiná – hodnotenie roku 2016, príprava rozpočtu na rok 2017,
príprava nových VZN na rok 2017
- riešenie nájomných zmlúv a finančných zábezpek – nájomníci nájomných bytov obce,
- riešenie spustenia plynového vykurovania v obecnej budove – Dolná č. 101,
- účasť na odbornej konferencii R-ZMOSu okresov Zvolen, Detva a Krupina v Látkach,
December 2016
- komisia – otváranie obálok – voľba HKO,
- pracovné stretnutie OZ Babiná, zasadnutie bytovej komisie, príprava 8. zasadnutia OZ,
- žiadosti o stanoviská k projektu výstavby Materskej školy,
- 8. zasadnutie OZ - 14. 12. 2016,
- plnenie uznesení, zverejnenie nových všeobecne záväzných nariadení obce ....
- stavebné konania – predĺženie platnosti povolení ...
- príprava BN špeciál,
- uzatvorenie nových nájomných zmlúv,
- príprava podkladov pre verejné obstarávanie – výber dodávateľa stavby: Materská škola Babiná,
- žiadosti o stanoviská k projetku: Prestavba, prístavba a nadstavba obecnej budovy, Horná č.97, Babiná
- účasť na školeniach: elektronizácia obcí /DCOM/, zákon o ochrane osobných údajov.

Oznam pre samovýrobcov dreva

Spoločenská rubrika

Obecné lesy Babiná s.r.o oznamujú občanom, ktorí si v roku 2017 budú
chystať drevo v samovýrobe, že na základe požiadavky obecného zastupiteľstva v Babinej dôjde k zintenzívneniu kontrol samovýroby
v porastoch a odvozu hotového dreva. Povinnosť mať v poraste u seba
povolenku na samovýrobu, ako aj zapísané údaje na povolenke pri odvoze dreva budú kontrolovať nielen pracovníci Obecných lesov, ale aj
starostka obce, hlavný kontrolór obce, všetci poslanci a členovia dozornej rady Obecných lesov, toho času teda p. Gregušová Jana, Ing. Brachna Ján, Mgr. Búliková Drahoslava, Ing. Cako Ivan, p. Beňová Júlia, p.
Petro Ján, p. Brachna Ján st., Ing. Páleníková Anna, p. Majerčík Dušan
a Mgr. Vargová Dana. Všetci menovaní majú právo vyžiadať si na kontrolu povolenku a v prípade nezrovnalostí túto odobrať a odovzdať na
Obecných lesoch v Babinej. Pri zistení neoprávneného odvozu dreva,
ktorý nie je zapísaný v povolenke je ich povinnosťou ohlásiť krádež dreva a privolať políciu na zaistenie dôkazov. Menovaní môžu kontrolovať
aj nepriamo, tj. môžu si poznačiť deň, hodinu a množstvo spozorovaného
odvozu dreva a zisťovať po odovzdaní a zaplatení povolenky samovýrobcom na Obecných lesoch, či sa zhodujú zápisy v povolenke so spozorovanou skutočnosťou. Upozorňujeme odvozcov dreva, že sú zodpovední
za zápis v povolenke pri odvoze svojimi prostriedkami a v prípade zistenia krádeže dreva sa stávajú spoluvinníkmi. Tieto opatrenia boli prijaté z dôvodu podozrenia niektorých členov obecného zastupiteľstva, že
dochádza pri samovýrobe k úniku nezaplateného dreva a nahrádzajú
požiadavku zavedenia vývozných dní.

Na spoločnú cestu životom
vykročili :

Ing.Kolárčik František, konateľ spoločnosti

Radka Bartíková
Mgr. Boris Čiampor

Odišli z našich radov :
Mária Paulíková
Anna Puškárová
Štefan Prajdák
Prisťahovali sa : 3 obyvatelia
Odsťahovali sa : 2 obyvatelia
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Vývoz domového odpadu v kuka nádobách po novom
V našej obci od 1.1. 2017 zaniká
štítkový systém vývozu kuka nádob
z domácností. To znamená, že pracovníci zberovej spoločnosti Vám
odvezú vyloženú kuka nádobu aj
bez štítku. Vývoz sa bude vykonávať v 14-dňových intervaloch, t.z.
52-krát v roku 2017.
Naša obec bola poslednou obcou
so štítkovým systémom, kde Marius
Pedersen zabezpečuje vývoz kuka
nádob. Systém bol odskúšaný viac
ako 10 rokov. Boli sme jedna zmála obcí, kde príjmy pokryli výdavky
na likvidáciu odpadov, obec zber
nemusela dotovať. Poplatok na občana bol široko-ďaleko najnižší.
K výraznej zmene pristúpila obec po
vznesenej sťažnosti skupiny obyvateľov obce a na základe námietky
prokurátora Okresnej prokuratúry
Zvolen. Podľa môjho názoru bol doterajší systém spravodlivejší, každý
si zaplatil za odpad, ktorý vyprodukoval. Domácnosti, ktoré tvorili viac
odpadu, si za tento odpad dokúpením štítkov zaplatili. Zároveň štítkový systém nás viedol aj k tomu, aby
sme skutočne odpad triedili, veď
triedený zber odpadu máme zdarma
a za kuka nádoby vyvezené nad limit určený v ročnom poplatku, sme
si museli doplatiť.

Za vývoz každej kuka nádoby obec
zaplatila zberovej spoločnosti 2,- €.
Ak by napr. 4-členná domácnosť vyvážala pravidelne každé 2 týždne,
obci by mala zaplatiť 104 €. K tomu
ešte treba pripočítať náklady na veľkoobjemový odpad z domácnosti,
ktorý je možné uložiť do kontajnera
v zbernom dvore.
Poplatok pre rok 2017 bol stanovený vo výške 14,- €/obyv. V okolitých
obciach
Združenia mikroregiónu
Pliešovská kotlina je poplatok vyšší
(16 – 19,- €).
Obávam sa, že zrušením štítkového
systému sa výrazne zvýši počet vyvezených kuka nádob, čo bude
znamenať navýšenie nákladov na
likvidáciu odpadov v obci a následne
zvýšenie poplatku na občana už
v nasledujúcom roku. Nový systém
bude „solidárny“ !?. Nezávisle od
toho koľko kuka nádob vyložíme,
platiť budeme všetci rovnako. Skúsenosti z okolitých obcí to potvrdzujú. Len za prvé 3 mesiace náklady
vzrástli o 1/3-inu. Domácnosti budú
vykladať nádoby neúplné (naplnené
do tretiny, do polovice), prestanú
triediť plasty, sklo, tetrapaky, drobné
plechy ....
Dúfam však, že prevažnej časti obyvateľov obce záleží
na zdravom životnom prostredí

a naďalej budú v maximálnej miere
separovať odpad.
V obci máme zavedený aj zber použitého kuchynského odpadu.
Domácnostiam, ktoré prejavili záujem, sme poskytli špeciálne lieviky
a naplnené PET fľaše je možné
odovzdať na obecnom úrade počas
úradných hodín (môžete ich ponechať aj vo dvore Ocu, my si ich uložíme do špeciálneho kontajnera
v kuchynke). V žiadnom prípade by
sa oleje a zvyšky masti nemali dostať do obecnej kanalizácie. Oleje
a tuky v odpadových splaškových
vodách spôsobujú vysoké škody na
filtračnej jednotke MB ČOV Babiná,
nehovoriac o ich dlhoročnej škodlivosti na životné prostredie. Membrány v reaktore ČOV sa zanesú
a už o rok ich budeme musieť vymeniť. Budú to zbytočné náklady
a premietnu sa v cene stočného.
Žiaľ, spôsobíme si to sami !
Preto vyzývam všetky domácnosti,
aby sa zapojili do zberu použitých
olejov a tukov, lieviky si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Jana Gregušová

Napojenie nehnuteľností na obecnú kanalizáciu
Obecné zastupiteľstvo obce Babiná prijalo na poslednom zasadnutí v roku 2016 nové VZN č. č. 3/2016 o podmienkach odvádzania a likvidácie odpadových splaškových vôd obecnou verejnou kanalizáciou v obci Babiná. Na základe jeho ustanovení napojené domácnosti budú za odvádzanie splaškových vôd platiť prevádzkovateľovi stočné. Prvé vyúčtovania bude vo februári 2017.
Nenapojeným domácnostiam bola uložená povinnosť napojiť sa na obecnú kanalizačnú sieť do 30. 4. 2017. V prípade, že
tak neurobia, obec bude vlastníkov nehnuteľností sankcionovať v zmysle platného VZN, a to ku koncu roka 2017 aj opakovane.
Obec už niekoľkokrát vyzývala domácnosti, aby si vybudovali domové kanalizačné prípojky, ale povinnosť si splnilo
k dnešnému dňu 102 nehnuteľností zo 197 vybudovaných prípojok.
Obec ponúka občanom pomoc pri budovaní domových prípojok a to formou spoločnej objednávky prác u oprávnených dodávateľov po zaplatení dohodnutej zálohovej platby. Pre každú zapojenú domácnosť dáme spracovať cenovú ponuku a po jej odsúhlasení uhradí domácnosť zálohu obci alebo priamo dodávateľovi prác. Po ukončení prác bude domácnosti vystavená vyúčtovacia
faktúra.
Čo pre to urobiť?
Prísť na obecný úrad a doručiť žiadosť o pomoc pri vybudovaní kanalizačnej prípojky s prehlásením, že v plnom rozsahu budete
znášať náklady s jej vybudovaním.
UPOZORNENIE:
Pred vybudovaním kanalizačnej prípojky musí vlastník nehnuteľnosti požiadať o stavebné povolenie, v ktorom budú určené podmienky realizácie a pripojenia !
Zámerom obce v priebehu nasledujúcich rokov je postupne zrekonštruovať miestne komunikácie, ktoré sú poškodené po plynofikácii obce a po budovaní splaškovej kanalizácie. Pokiaľ však nebudú v konkrétnej ulici napojené všetky domácnosti na obecnú
kanalizačnú sieť a zo strany Veolie nebude vykonaná rekonštrukcia vodovodu a vodovodných prípojok v zastavanom území obce, obec nebude môcť cesty rekonštruovať.
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Demografia obyvateľov obce Babiná k 31.12.2016
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Demografický vývoj obce
Demografický vývoj v obci je odrazom hospodárskej a sociálnej situácie v tom ktorom období. V najstarších dostupných dokumentoch
nachádzame prvý zaznamenaný súpis obyvateľov, ktorý bol vykonaný v roku 1869. Podľa
neho mala Babiná vtedy 846 obyvateľov. Až
do roku 1900 sa počet obyvateľov výrazne
nemenil. Rapídny pokles obyvateľstva nastal
v prvej polovici 20. storočia ako dôsledok
veľkej hospodárskej krízy, a následného vysťahovalectva. Pri sčítaní ľudu v roku 1930
mala Babiná 660 obyvateľov. V priebehu 20.
storočia obyvateľstva naďalej ubúdalo a na
konci storočia, v roku 1996 v obci zostalo len
406 ľudí. Dnes v obci žije 529 obyvateľov.

Vývoj počtu obyvateľov Babinej
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Počet obyvateľov k 31.12.2016 :
Prihlásení na trvalý pobyt :
Prihlásení na prechodný pobyt :
Odhlásení z trvalého pobytu :
Počet narodených detí :
Počet úmrtí občanov :
Uzatvorené sobáše :

529
22
2
8
2
9
1
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Stretnutie jubilantov 2016
Popoludnie 23.10.2016 bolo venované
našim spoluobčanom, ktorí v roku 2016
oslávili svoje okrúhle životné jubileum
60 – 80 rokov a prijali pozvanie na toto
podujatie. V sále kultúrneho domu sa
stretlo 12 slávnostne vyobliekaných a
príjemne naladených oslávencov - 7
mužov a 5 žien.
Na úvod zazneli slová básne Kataríny
Hudecovej - Zrelý vek, privítanie jubilantov a pozdrav dievčat Emky Beňovej
a Betky Lietavovej piesňou.
Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako Mesiac úcty
k starším. Žiaden iný mesiac v roku
starobu nevystihuje lepšie. Človek

žne plody svojho života a práce,
ohýba sa pod ťarchou rokov ako
stromy pod ťarchou plodov, v tvári
sa mu zračí pestrosť prežitého. Má
v sebe múdrosť a zrelosť skúsenosti....
Tieto slová boli nosnou myšlienkou príhovoru pani starostky, pri ktorom sa asi
každému v mysli premietala mozaika
doteraz prežitých rokov. Slávnostným
zápisom jubilantov do pamätnej knihy,
osobným blahoželaním pani starostky,
odovzdaním darčekov a prípitkom na
zdravie do ďalších rokov sme sa plynulo preniesli do ďalšej časti programu.
V nej sme potleskom ocenili prednesy

básní vnučiek jubilantov – Radky Búlikovej a Natálky Lukáčovej.
Za všetkých prítomných jubilantov vyslovila slová uznania a vďaky organizátorom podujatia jubilantka Mgr. Zuzana
Páleníková.
Harmonikár Jožko Turan tentokrát neprišiel sám, priviedol so sebou Martinku
- nádejnú huslistku a speváčku v jednej
osobe. Ich spoločné vystúpenie pokračovalo aj po občerstvení, kto mal chuť,
mohol si spolu s nimi zanôtiť, alebo len
tak počúvať, či zaspomínať na časy
dávne i nedávne vo vzájomných rozhovoroch.
Ing. Anna Páleníková

Slovo jubilantky
Mesiace a roky plynú a miznú v nenávratne. Ale pekné chvíle sú naším svetlom po celý náš život. A aj keď čas uteká, zostaňme veselí, veď život je krásny, zvlášť v takejto chvíli, akou bolo i stretnutie jubilantov 23. októbra minulého roku. Prispela
k tomu vkusne upravená sála, milé darčeky, program a v nemalej miere aj usmievavé hostiteľky. V takejto atmosfére sme zabudli na všetko zlé i smutné, choroby sa nespomínali.
Nálada bola dobrá, na čom mala zásluhu aj dvojica: harmonikár a mladá speváčka. Bolo to dôstojné a milé posedenie. Ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili. A na záver hádam len želanie, aby takéto posedenie nebolo pre nás posledné.
Ružena Brachnová

Mikuláš
V sobotu 3.12.2016 navštívil všetky deti, ktoré boli doma, Mikuláš spolu s anjelikmi
a čertami. Priniesli dobrým babinským deťom sladký balíček, ale niektorým aj uhlie.
Uhlie dostali tí, čo trošíčku menej poslúchali. Niektoré deti boli na príchod Mikuláša
pripravené, mali nachystané čižmičky, ale boli aj také, ktoré ostali stáť v nemom úžase, a mali strach v očiach. Anjeliky však spolu s Mikulášom nakoniec vykúzlili úsmev
aj na ich tvárach.
Tak ako minulý rok aj tento rok chcem poďakovať za pomoc našej mládeži (Dominik
Zajac, Veronika Šlamiarová, Bianka Randisová, Kvetka Beňová a Marián Bartík), ale
aj pracovníčkam Obecného úradu a Slávke Bartíkovej.
Júlia Beňová, predseda komisie pre osvetu a šport

Silvestrovský futbal
Silvestrovský futbalový zápas
Už tradične je koniec kalendárneho roka spojený v našej obci so silvestrovským futbalom. Nebolo inak ani na Silvestra 2016. Potešili sme
sa narastajúcemu záujmu nielen zo strany hráčov, ale aj množstvu divákov, ktorých toto podujatie prilákalo. Na zápase sa zišlo vyše dvadsať
hráčov. A veru, bolo sa na čo dívať. Zápasu nechýbalo nasadenie, technická vyspelosť, ale hlavne radosť z pohybu a priateľských stretnutí.
Mám veľkú radosť, že väčšina účinkujúcich bola z našej obce. Aj samotné počasie sa nám vydarilo a tiež bolo zabezpečené dobré občerstvenie. Všetkým zúčastneným treba vrele poďakovať a želať si, aby sa také
zdarné podujatie zopakovalo aj v nastávajúcom roku 2017.
Vyhodnotenie jesennej časti II. triedy.
V prvom rade chcem poďakovať vedeniu obce, pani starostke a poslancom Obecného zastupiteľstva.
Vďaka patrí OŠK
Dobrá Niva za to, že pomohol, aby sa futbal na Babinej mohol hrať aj naďalej. Oficiálne vystupujeme pod hlavičkou OŠK
Dobrá Niva „B“. Je potešujúce, že káder tvoria hlavne hráči Babinej, resp. hráči, ktorí majú korene v rodnej obci Babiná.
V jesennej časti sme odohrali celkom 12 zápasov, z toho 8 doma a 4 vonku. 9 zápasov sme vyhrali a 3 zápasy prehrali, čo nepotrebuje žiadny komentár. V tabuľke sme skončili na 3. mieste. Som však rád, že spolupráce s OŠK D. Niva je na dobrej
úrovni a prináša reálne výsledky.
Činnosť športového centra /telocvičňa/ začala 27. 12. 2016, kedy sa spustilo dlho očakávané plynové kúrenie, za čo patrí
vďaka vedeniu obce Babiná. Hodiny aktivity prebiehajú podľa stanoveného plánu a rozpisu. Je veľmi ťažko hovoriť
o súťažnom hraní. Je to hlavne z dôvodu nedostatku hráčov na vytvorenie družstva rovnakej vekovej kategórie. Bola iskrička vytvorenia družstva dospelých, ale z rôznych dôvodov, hlavne pracovných, z toho zišlo. Možno v budúcnosti, keď sa obec
rozrastie a pribudnú mladí ľudia, sa také družstvo vytvorí, pretože podmienky na to sú v obci dobré.
Záverom chcem všetkým občanom a športovcom obce do nového roka 2017 zaželať mnoho zdravia, osobných či pracovných
úspechov a športu zdar!
Peter Suchánek, predseda OŠK

Štvrťročný informátor obce Babiná

Naši najmenší...
Beseda s poľovníkom
V rámci projektu Malý ochranca sme sa s našimi škôlkármi zúčastnili besedy s poľovníkom pánom Ing. Františkom Kolarčíkom na Obecných lesoch v
Babinej. Deti mali možnosť vidieť fotografie lesnej zveri, ale aj mnoho trofejí ulovených poľovníkmi. Získali sme veľa informácií o práci poľovníkov
v lese, o ich starostlivosti o zvieratká počas celého roka, ale najmä v zime.
Pán Kolarčík deťom predviedol, ako sa vábia jelene. Na záver im ukázal poľovníckeho psíka. Beseda sa nám veľmi páčila, bola poučná, zaujímavá.

Šarkaniáda
K jeseni neodmysliteľne patrí aj púšťanie
šarkanov. Deti sa už nevedeli dočkať. Počasie
nám vyšlo. Spolu s rodičmi púšťali šarkanov
na ihrisku. Skvelé popoludnie sme zavŕšili
sladkou odmenou v podobe šarkana.

Tekvicová párty
25.októbra sme sa zabávali na „tekvicovej párty“, ktorá sa tento rok uskutočnila v sále kultúrneho
domu. Materiál bol pestrý a práca išla od ruky. Rodičia narezali do tekvice otvory, deti vydlabávali
a nakoniec tekvicu spoločne ozdobili. Vytvorili krásnych svetlonosov, ktorých sme umiestnili
v parku, pri sochách a pred materskou školou. Na záver si rodičia spolu s deťmi vypustili lampióny
šťastia s tajnými želaniami.

Divadelné predstavenie
7. decembra sme boli pozvaní na divadelné predstavenie „Králiky z klobúka“
v materskej škole Dobrá Niva. Jedinečné a vtipné predstavenie bolo založené na vtipných
scénkach a dialógoch králikov Oskara a Bonifáca. Deti sa zapájali do deja a mali možnosť overiť si svoju bystrosť, zasúťažiť a za správnu odpoveď dostali aj odmenu. Spolu s
králikmi si zaspievali pieseň o vločke, ktorú sa naučili.Divadielko sa deťom veľmi páčilo.

Advent – predvianočný čas
Pripomenuli sme si aj predvianočné zvyky a tradície, ktoré v deťoch zanechali nezabudnuteľné zážitky. Deti si zhotovili adventné venčeky, na ktorých odratúvali týždne do Vianoc „zapaľovaním“ papierových sviečok, na Luciu sme vymetali všetky kúty a vyháňali
choroby. Deťom sme pripravili ukážku pečenia vianočných oblátok a vyskúšali si tradične aj pečenie a zdobenie medovníčkov.

Vianočná besiedka
Vianočná besiedka je v našej materskej škole
tradíciou. Tento rok sme ju zorganizovali
v sále kultúrneho domu za spoluúčasti OcÚ.
Deti sa na besiedku veľmi tešili, lebo je pre
ne príležitosťou ukázať svojim blízkym , čo
všetko sa v škôlke naučili. A nie len to. Je to
čas, keď si každý spomenie na blízkeho človeka, pre ktorého si nájde úsmev a pekné
slovo pri oslave prichádzajúcich sviatkov plných lásky a rodinnej pohody v kruhu tých
najbližších. Deti vystúpili s vianočným program, v ktorom recitovali, spievali, tancovali,
zahrali aj divadielko. Bolo to od nich poďakovanie Ježiškovi za darčeky, ktoré ich čakali pod stromčekom. A nebolo ich málo.

Betlehem
Blížiaci sa koniec roka je pre každého príležitosťou pozastaviť sa
a zamyslieť sa nad uplynulým rokom. Začiatok decembra 2016 však bude
ešte dlho rezonovať v našich mysliach. Veď, aby v priebehu štyroch dní
zomreli 3 obyvatelia v takej malej dedinke ako je naša, to sa veru nestáva.
Smútila celá obec. Medzi zosnulými bola aj dlhoročná poslankyňa OZ Babiná, bývalá zástupkyňa starostky obce, bývalá predsedníčka a kľúčová
členka komisie pre osvetu, kultúru a šport, naša priateľka, členka redakčnej
rady Anna Puškárová.
Z úcty k jej osobe, k jej celoživotnej práci
v prospech obce komisia plánované predvianočné podujatia oddialila.
Rozsvietenie vianočného stromčeka
Vo štvrtok 15. 12. 2016 v galérií ľudovej architektúry v príjemnej predvianočnej atmosfére sme slávnostne odhalili drevený betlehem,
ktorý obci daroval Ing. Ján Brachna, poslanec obecného zastupiteľstva. Naše pozvanie prijali : Mgr. Roman Sarvaš, evanjelický farár
a Mgr. Marián Mlynárik, katolícky farár, ktorí nám priblížili duchovnú podstatu vianočných sviatkov. Stretnutie obohatilo vystúpenie
detí z materskej školy, vianočné piesne spevokolu CZ ECAV v Babinej a gospelová spevácka skupina pod vedením Moniky Jasenskej
a Tomašovičovej Zuzany. Žiaci I. stupňa základnej školy sa predstavili s modernou vianočnou rozprávkou, ktorú s nimi nacvičili Júlia
Beňová a Slávka Bartíková.
Naši najmenší spolu s rodičmi rozvietili vianočný stromček v obecnom parku.
Pre účastníkov stretnutia bolo pripravené malé občerstvenie, vianočný punč a voňavý čaj.
Jana Gregušová

7

8

Štvrťročný informátor obce Babiná

Finančný rozpočet obce na roky 2017 - 2019
Rekapitulácia rozpočtu :

2 017

2018

2019

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Výsledok hospodárenia - BR

463 212
276 462
186 750

415 139
268 198
146 941

414 248
267 848
146 400

Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok hospodárenia –
KR

1 000
297 750

0
206 641

0
146 400

-296 750

-206 641

-146 400

Finančné príjmy
Finančné výdavky
Výsledok hospodárenia - FO

130 550
20 550
110 000

80 300
20 600
59 700

20 600
20 600
0

Príjmy spolu :
Výdavky spolu :
Výsledok hospodárenia :

594 762
594 762
0

495 439
495 439
0

434 848
434 848
0

Finančný rozpočet na rok 2017 bol prerokovaný na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 14.12.2016 a schválený uznesením č. 148 -8/2016.
Prognózy rozpočtu na roky 2018 - 2019 vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie,
uznesením č. 134 - 8/2016
Schválený rozpočet na rok 2017 a jeho prognózy na roky 2018 - 2019 bol vyvesený na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce dňa 15.12.2016
V roku 2017 plánujeme zrealizovať :
výstavbu novej budovy materskej školy
zateplenie a výmenu okien na združenej budove Dolná č. 102
príprava projektovej dokumentácie na infraštruktúru v rámci Doplnku č. 4
rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
zakúpenie nového automobilu
rekonštrukciu bufetu pri šatniach OŠK
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