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OBECNÉ LESY
HODNOTILI
ROK 2016
Dňa 23.2.2017 sa uskutočnilo Valné
zhromaţdenie spoločnosti Obecné lesy
Babiná s.r.o za účasti zamestnancov,
starostky obce p.Gregušovej ako štatutára obce, poslancov obecného zastupiteľstva, dozornej rady spoločnosti
a hlavnej kontrolórky obce.
Rok 2016 bol pre spoločnosť rovnako úspešný ako všetkých predchádzajúcich 22 rokov od jej zaloţenia. Naplnili sa všetky zámery zo strany vedenia spoločnosti, ako aj finančné očakávania obce Babiná. Vzhľadom na
nízky výskyt nového kalamitného dreva
sa na lesnom majetku mohlo vykonávať normálne hospodárenie podľa
schváleného plánu starostlivosti o les.
Keďţe pri schvaľovaní plánu na rok
2016 obec očakávala nájomné za porasty a budovy v sume 154 600€, zodpovedal tomu aj plán a realizácia ťaţieb dreva a pestovnej činnosti. Celková ťaţba aj so samovýrobou bola vy3
konaná v mnoţstve 5 901 m , z toho
3
bolo na zásoby vyťaţené 4 966 m .
Samovýroba bola vo výške 2 131 prm.
Celková prebierková ťaţba bola vykonaná na ploche 22,65 ha, z toho do 50
rokov 14,24 ha. Kalamitného dreva
z ojedinelých vývratov a suchárov bolo
3
spracované 374 m . Výška ťaţby
v roku 2016 bola realizovaná na 62%
oproti ťaţbovým moţnostiam platného
hospodárskeho plánu .
3
Zo zásob bolo predané 5 075 m
3
dreva, pričom aţ 3 000 m , čo je 62%,
tvorila listnatá a čiastočne aj ihličnatá
vláknina a palivo . Priemerné speňaţe-

nie predaného dreva aj napriek tomu
bolo na úrovni 64,95 €/m3, čo je o 1,48
€ viac ako v roku 2015 a o 9,95€ viac
ako v roku 2014, pričom sa ceny dreva
za posledné tri roky takmer nemenili.
Svedčí to hlavne o efektivite zatrieďovania dreva.
V pestovnej činnosti
sa v roku
2016 previedlo zalesňovanie na ploche
1,11 ha, uhadzovanie haluziny vo
vlastnej réţii na ploche 2,97ha, vyţínanie na ploche 4,1 ha, oplocovanie
v dĺţke 400 m na ploche 0,16 ha, výseky neţiadúcich drevín a krov na ploche 20,22 ha a prerezávky na ploche
5,38 ha.
V októbri roku 2016 bol vykonaný
štátny odborný dozor plnenia lesného
hospodárskeho plánu za obdobie rokov 2010 aţ 2016. Komisia ani
v jednom
kontrolovanom
poraste,
v lesnej hospodárskej evidencii ani vo
vedení predpísaných ostatných evidencií nenašla nijaké nezrovnalosti
a konštatovala, ţe obhospodarovanie
vo zverených lesoch sa vykonáva
v súlade s platnými právnymi predpismi
a teda neboli prijaté ţiadne nápravné
opatrenia.
Pri obhospodarovaní obecného poľovného revíru sa tieţ podarilo splniť
plánované úlohy. Jelenej zveri bolo
strelené 82 ks, danielej 66 ks, srnčej 7
ks a diviačej 21 ks . V týchto číslach sú
zahrnuté aj úhyny, hlavne na cestách,
ktorých bolo 11 ks. Splnené boli plánované trţby za poplatkový odstrel i
trţby za divinu .

V oblasti starostlivosti o zverený majetok obce sa vykonali nasledovné práce:
- výmena priepustov a obetónovanie
priepustových čiel 2xKolárovske lúky,
Hlinačky
- oprava mnícha na tajchu, vybudovanie altánku
- pomiestne štrkovanie ciest v rámci
udrţania zjazdnosti
- rekonštrukcia a dobudovanie zváţnice Hrabová od Bartálky do Šénav
v dlţke 2 km –zemné práce prevedené
bagrom - uloţenie dlaţby v kuchynke
budova č.175
Spolu boli tieto práce prevedené
v hodnote 7 614€ + DPH.
Finančný plán sa podarilo taktieţ
splniť podľa očakávaní. Výnosy boli
vyčíslené na 365 640€, náklady vo
výške 363 469€ vrátane nájomného za
porasty a budovy uhradené obci vo
výške 154 644€ + čistý zisk 2 171€.
K dňu konania valného zhromaţdenia
nemala spoločnosť ţiadne záväzky voči tretím osobám s výnimkou zákonných v lehote splatnosti ani ţiadne pohľadávky od odberateľov .
Na záver mi dovoľte poďakovať sa
vedeniu obce za dobrú spoluprácu
hlavne pri poskytovaní aktivačných
pracovníkov na niektoré pomocné práce v lese ako aj za podporu pri zabezpečovaní prevádzky spoločnosti.

Ing. Kolárčik František,
konateľ spoločnosti
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
1. zasadnutie OZ – 31.1. 2017 vzalo na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesenia zo 8. zasadnutia OZ z r. 2016,
- doručenú výpoveď z nájomnej zmluvy na nebytové priestory k 30. 3. 2017 od J. Majerčíka ,
- informáciu starostky obce o vyhlásení výberového konania na miesto ekonómky obce s nástupom od 1. 3. 2017,
OZ schválilo:
- program 1. zasadnutia OZ, zloţenie návrhovej komisie,
- 1. rozpočtové opatrenie v roku 2017 – vyrovnaný rozpočet obce vo výške 685.332,- Eur.
- vyhlásenie zámeru č. 1/2017 na predaj časti pozemkov obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa - časti z parciel
CKN 3259/1, CKN 3259/3 a z CKNN 1116/4, celkom 319 m2, východisková predajná cena 5,- Eur./m2.
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom Jánom Mozoľom – záhumienky č. 15, 17 a 20, ročné nájomné 30,- €/ha/rok,
dĺţka nájmu do 30. 9. 2017.
- dodatok č. 11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, ktorý upravuje pristúpenie mesta Sliač do SpOcU Zvolen
v rámci ďalších úloh preneseného výkonu štátnej správy.
- plán práce – kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce
- Fixnú zloţku stočného na rok 2017 vo výške 6,- Eur/rok/ domácnosť a variabilnú zloţku Stočného na rok 2017 vo výške 0,6568/m3
za odvádzanie odpadových splaškových vôd, Fixná zloţka bude účtovaná producentom naraz v 2. fakturačnom období
(september 2017). Vlastník OVK poskytne vlastníkovi tlakovej kanalizačnej prípojky pre rok 2017zľavu vo výške 0,15 € za 1 m3
odvedenej odpadovej vody, ktorá zohľadňuje vynaloţené náklady producenta na el. energiu spotrebovanú pri prečerpávaní
odpadových vôd.
- uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom Richardom Nemcom, Babiná č. 84 na prenájom
pozemkov - časť z parcely CKN č. 1116/1 - cena nájmu 125 €/ha/ročne,
časť z parcely CKN č. 1116/4 – cena nájmu 60 €/ha/ ročne.
Doba nájmu – 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy. Alikvótnu časť nájmu za rok 2017 uhradí nájomca pri podpise zmluvy a v ďalších
rokoch vţdy do 31.1. príslušného kalendárneho roka,
- uzatvorenie Zmluvy o sluţbách so spoločnosťou Peter Baran – CS consulting, Partizánska 1029/8, Šaľa, predmetom ktorej
bude poskytnutie súčinnosti s vypracovaním projektu cieľom vybudovania kompostárne v obci,
- výsledok inventarizácie majetku obce k 31.12. 2017 v zmysle zápisu ústrednej a vyraďovacej komisie.
2. zasadnutie OZ – 17. 2. 2017 vzalo na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesenia zo 1. zasadnutia OZ z r. 2017,
- informáciu hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole vnútorných smerníc obce a Obecných lesov Babiná,
OZ schválilo:
- 2. rozpočtové opatrenie v roku 2017 – prebytkový rozpočet vo výške 12 488,- Eur.
- uzatvorenie kúpnej zmluvy č. 2/2017, predmetom ktorej bude predaj pozemku a častí z pozemkov obce manţelom
Dubovským z Dobrej Nivy – celkom 319 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 5,- €/m2. Jedná sa o vysporiadanie pozemkov
pri rodinnom dome a odkúpenie časti záhrady,
- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Babiná.
3. zasadnutie OZ – 17. 2. 2017 vzalo na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesenia z 2. zasadnutia OZ,
- odpoveď na vyjadrenie k ústnej ţiadosti p. Peničku Milana prednesenej na pracovnom stretnutí OZ dňa 26. 2. 2017,
- informáciu HKO o vykonanej kontrole v Obecných lesoch Babiná s.r.o.,
OZ schválilo:
- 4. rozpočtové opatrenie v roku 2017 – prebytkový rozpočet vo výške 12 296,- Eur.
- poskytnutie dotácie vo výške 500,- Eur. na rok 2017 Cirkevnému zboru ECAV v Babinej na opravu vstupnej drevenej brány
do farského dvora,
- Dodatok č. 1/2017 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Babiná č. 3/2016 o podmienkach odvádzania a likvidácie
odpadových splaškových vôd obecnou kanalizáciou,
- uzatvorenie dodatkov č.1 k nájomným zmluvám o prenájme obecných poľnohospodárskych pozemkov s nájomcami
Farmária Zvolen, Ján Mozoľa a Zuzana Homolová podľa návrhu,
- výšku stočného pre rok 2017 = 0,6568 €/ m3 odvedených odpadových splaškových vôd obecnou kanalizáciou od producentov
napojených na verejnú kanalizáciu, vlastníkovi tlakovej kanalizačnej
prípojky pre rok 2017 poskytuje zľavu
vo výške 0,15 € za 1 m3 odvedenej odpadovej vody, ktorá zohľadňuje vynaloţené náklady producenta na elektrickú
energiu spotrebovanú pri prečerpávaní odpadových vôd.
- vyhlásenie zámeru prenájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa - časť z parcely CKN č. 1070/1, TTP - o výmere 7500m2
uţívaná ako príjazd k rodinnému domu a na poľnohospodárske účely, cena nájmu : 40,-Eur /ha, max. doba prenájmu 5 rokov,
- uzatvorenie kúpnej zmluvy s Obecnými lesmi Babiná s.r.o, predmetom ktorej bude odkúpenie vlečky, výsuvného pojazdného rebríka,
rozmetadla posypového materiálu a snehovej radlice v celkovej hodnote 1470,- Eur.
- uzatvorenie kúpnej zmluvy s Jakubom Majerčíkom, Dudince na odkúpenie zdvíhacieho zariadenia v hodnote 400,- Eur.,
OZ zrušilo:
- uznesenie č.11-1/2017 zo dňa 31. 1. 2017 o stanovení ceny stočného na rok 2017,
- uznesenie č. 73-4/2015 zo dňa 1. 4. 2015 – uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim Milanom Peničkom a obcou Babiná
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Z denníka starostky
Január 2017
- príspevky , príprava Babinských novín,
- príprava podkladov, začatie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby „Materská škola Babiná“,
- vodoprávne konanie predĺženie platnosti „Domov dôchodcov a ústav sociálnych služieb“,
- vyhodnotenie zámerov prenájmu,
- príprava podkladov – skúšobná prevádzka ČOV a odľahčovacieho objektu,
- zabezpečenie revízií plynových zariadení – nájomné byty, obecné budovy,
- verejné obstarávanie – stavebný dozor pri výstavbe materskej školy,
- pracovné stretnutie s poslancami / 26. 1./– príprava 1. zasadnutia OZ (31. 1.2017),
- výzvy domácnostiam na pripojenie na kanalizačnú sieť,
- zasadnutie komisie pre osvetu .... /23. 1./ ,
- kompletizácia podkladov k žiadosti o stavebné povolenie na výstavbu materskej školy
a na prestavbu, prístavbu a nadstavbu obecnej budovy – Horná č. 97, (OcU, sála KD).
Február 2017
- účasť na seminári – Jednoduché pozemkové úpravy,
- plnenie uznesení z 1. zasadnutia OZ,
- verejné obstarávanie - archeologický prieskum na pozemku bývalej materskej školy,
- stavebné agenda – kolaudácia novostavby, stavebné povolenia - drobné stavby,
- vyhotovenie kúpnych a nájomných zmlúv, dodatkov ,
- riešenie obsadenia uvoľneného pracovného miesta ekonómky obce, výberové konanie,
- zasadnutie Mikroregiónu Pliešovská kotlina v Sáse / 15. 2./,
- 2. zasadnutie OZ - 17. 2. 2017,
- valné zhromaždenie Obecných lesov Babiná s.r.o. / 23. 2./ ,
- príprava a aktívna účasť na obecných akciách,
- pracovné stretnutie s poslancami /22. 2./ - príprava 3. OZ.
Marec 2017
- príprava materiálov a návrhu uznesení na 3. OZ - zasadnutie 9.3.2017,
- plnenie uznesení zo zasadnutia OZ, vyhlásenie zámerov, uzatvorenie zmlúv,
- vodoprávne konanie – DD a ústav sociálnych služieb,
- zasadnutie Rady školy pri MŠ Babiná /8. 3./,
- príprava kolaudácie odľahčovacieho objektu, sumarizácie podkladov –
vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV – konanie /22. 3./,
- zabezpečenie súčinnosti obce pri realizácii domových kanalizačných prípojok, vytýčenie
bodov napojenia, vytýčenie plynovodu, individuálne riešenia s vlastníkmi nehnuteľností,
- účasť o sneme Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska – región Zvolen, Detva a Krupina /16. a 17. 3. 2017 v Dudinciach/
- dokumentácia civilnej obrany – kontrola Okresného úradu Zvolen,
- školenie vodičov – Dobrá Niva 23.3. (všetci zamestnanci – vodiči).

Pozvánka

Spoločenská rubrika
Odišli z našich radov :

Ján Ľupták
Helena Krnáčová

Prisťahovali sa : 3 obyvatelia
Odsťahoval sa : 1 obyvateľ

Moje rodisko Babiná:

Sára Vránska
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Obecný úrad informuje








v januári 2017 obec vyzvala všetky nepripojené domácnosti, aby sa napojili na obecnú kanalizáciu v zmysle nového VZN,
do 30. 4. 2017 sú domácnosti povinné napojiť sa, kaţdá domácnosť by mala na výzvu reagovať a to buď:
- ohlásiť drobnú stavbu - vybudovanie domovej kanalizačnej prípojky alebo doručiť odôvodnenie, prečo nehnuteľnosť
nebude v stanovenej lehote napojená napr. (slúţi iba na chov zvierat, je neobývaná, v súčasnosti sa rekonštruuje ..... a podobne )
- v prípade ohlásenia DS : obec odošle ţiadateľovi Oznámenie na ohlásenie /stavebné povolenie,
v ktorom presne určí podmienky pripojenia, ktoré musí stavebník dodrţať
- u novších stavieb, ktoré majú vybudovanú nepriepustnú ţumpu, musí vlastník predloţiť obci doklad o ţumpe, jej veľkosti
a nepriepustnosti, ako aj doloţiť kaţdoročne spôsob likvidácie splaškových vôd zo ţumpy.
v druhej polovici februára 2017 sa konalo výberové konanie na miesto ekonómky obce, úspešnou bola
Ing. Krajčová Katarína z Dobrej Nivy, ktorá nastúpila od 1. 3. 2017, Ing. Lietavová Daniela po zaškolení novej pracovníčky
a po uplynutí výpovednej doby ukončila pracovný pomer k 31. 3. 2017,
vo februári sa konalo v dvoch kolách výberové konanie na dodávateľa stavby : Materská škola Babiná, projektovú dokumentáciu spracovala Ing. Brázdová Eva s predpokladaným rozpočtom 395.000,- Eur.
Spomedzi 8 uchádzačov najniţšiu ponuku (jediné kritérium - najniţšia cena zákazky) predloţila spoločnosť Bořutmont
s.r.o. z Poltára – 283.501,43 Eur. Odborná komisia pre otváranie obálok pracovala v zloţení: Ing. Brázdová Eva, Ing. Čarada Jozef a Rudolf Partila. Pri otváraní obálok boli prítomní aj členovia stavebnej komisie (doporučenie OZ Babiná ): Ján
Petro, Štefan Melich, Vladimír Pšenica a Ján Mozoľa. Verejné obstarávanie viedol a spracoval Ing. Babic Jaroslav.
S víťazným uchádzačom uzatvorí obec Zmluvu o dielo, ktorá je však podmienená registráciou spoločnosti v Registri partnerov verejného sektora. K jej podpisu by malo dôjsť do 21. 4.2017. Na základe uloţenej podmienky Krajským pamiatkovým
úradom musela obec pred výstavbou vykonať na pozemku archeologický prieskum (náklad 3.300,-€), ktorý bol negatívny –
bez ţiadnych predmetov historickej hodnoty.
Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 20 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane
a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy .... prostredníctvom obcí vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udrţiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky
Starostka obce

Aktivity OŠK Babiná
Tradičný stolnotenisový turnaj o pohár starostky - v tomto roku uţ 9. ročník, ako aj Memoriál Matúša Majerčíka –
3. ročník sa uskutočnil 4. marca 2017 v sále kultúrneho domu pod záštitou Obecného športového klubu, jeho predsedu a zároveń hlavného rozhodcu turnaja Petra Sucháneka. Celý turnaj sa niesol v pokojnej atmosfére, aţ na niektoré
zápasy muţov, kde bolo cítiť športové napätie, bojovný prístup a chuť po víťazstve. V tomto ročníku sa neuskutočnila
súťaţ ţien a pokles v účasti bol aj u dievčat. Jubilejný 10. ročník plánujeme rozšíriť o novú seniorskú kategóriu
a veríme, ţe opäť pritiahneme aj ţeny a v dostatočnom počte i dievčatá.
Výsledky : muţi:

chlapci :

1. miesto Peter Mozoľa
2. miesto Martin Ratkovský
3. miesto Rastislav Dlhoš
1. miesto Jakub Pomoty
2.miesto Dávid Masaryk
3.miesto Braňo Baţík

dievčatá : 1. miesto Radka Búliková
2. miesto Viktória Homolová

Z futbalovej súťaže
V marci začala aj jarná časť 2. triedy vo futbale. 26.3.2017 sme na pôde Veľkej lúky ( Sliač B vyhrali 2 : 1. Očakávané
derby – zápas s Pliešovcami B na domácej pôde / 2.4.2017/ bolo poznačené niekoľkými zvratmi. Veď v šiestej minúte sme prehrávali 0 : 2, aţ napokon sme vyhrali 6 : 4. Zápas v Hontianskych Moravciach sa niesol v nedôstojnej atmosfére zo strany divákov, ako aj za neobjektívneho rozhodovania p. Dadu z Krupiny. Prehrali sme 2: 1. Nasleduje
šnúra zápasov hraných na ihriskách súperov.
Doma sa predstavíme aţ 21.5.2017 v zápase s Hontianskymi Nemcami B.
Peter Suchánek, predseda OŠK
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Fašiangové obdobie
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy,
hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú aj dnes, ale už iba v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska, nevynímajúc našu
obec. Fašiangové obdobie sa vlastne začína
už v čase od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas
štyridsaťdňového pôstu, ktorý vrcholí Veľ-

kou nocou.
Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Každú
nedeľu sa konali tanečné zábavy alebo bály.
A na záver potom prišla tá najslávnostnejšia
zábava, koniec fašiangov so sprievodom a s
obchádzaním domov a neodmysliteľným
pochovávaním basy.
Tohtoročné fašiangy sme pripravili trochu
inak, jeden víkend sme sa zabávali na fašiangovej zábave ( 18.2.2017) a druhú so-

botu hodovali na obecnej zabíjačke
(25.2.2017).
Pri tanečnej hudbe Janka Pálku s kamarátmi sa v sále kultlúrneho domu zabávali Babinčania "až do rána bieleho". Účastníkov
potešili aj keď malé, ale praktické tomboly,
poďakovanie patrí všetkým sponzorom a
organizátorom.

V sobotu 18.2. 2017 sa v našej obci konala Fašiangová zábava, na ktorú sme sa s manţelom a priateľmi veľmi tešili. Veľké ďakujem patrí hlavne organizátorom, teda pani starostke a zamestnancom obce, ale zvlášť J. Beňovej a J. Páleníkovej, ktoré sa
postarali o príjemnú atmosféru a skvelé súťaţe. Veľmi nás potešila aj tombola. V neposlednom rade chceme poďakovať hudobnej skupine EXCELENT, ktorá to v našej obci opäť raz poriadne tanečne roztočila.
Ďakujeme
manţelia Vangoví a Vilhanoví

Tradičná fašiangová zabíjačka
V tomto roku sme sa na podnet Štefana Melicha rozhodli zorganizovať ukáţku tradičnej zabíjačky, ktorá sa konala v sobotu
25.2.2017.
Prasa sme doviezli skoro ráno z Očovej. Vo dvore ľudového domu sa uţ varila voda v kotloch. Prasa očistili a rozpolili babinskí
hasiči pod dohľadom Mariána Dlhoša. Celá zabíjačka sa realizovala tradičným spôsobom a Babinčania mali moţnosť prísť sa na
nás pozrieť a zaspomínať si, ako sa to robilo kedysi. Polovičky
sme rozporcovali a zatiaľ hlavný kuchár Matúš Priadka
s pomocníkmi pripravil kapustnicu. Mäso piekol v murovanej peci
Jozef Ďurica. Výroba klobás a jaterníc si vyţadovala dlhšiu prípravu. Jaroslava Caková a ţeny z materskej školy piekli klobásy
a jaternice v murovanej peci priamo vo dvore a tieţ v kuchyni
školskej jedálne.
Predaj špecialít mala na starosti komisia pre osvetu kultúru a šport. Počas celého dňa nám vydrţalo priaznivé počasie. Výbornú
atmosféru na zabíjačke oţivili aj ľudové piesne s hudobným doprovodom Jozefa Turana a jeho priateľov muzikantov. Všetky výrobky i kapustnica sa minuli, veríme, ţe chutili. Po uprataní dvora sme sa rozchádzali vo večerných hodinách. Dúfame, ţe všetci
zúčastnení boli spokojní a ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri tohtoročnej zabíjačke.
Monika Jasenská, tajomníčka DHZ

Oslobodenie obce
V marci si v našej obci pripomíname významný dátum, a to výročie jej oslobodenia.
V pondelok 6.3.2017 uplynulo uţ 73 rokov odvtedy ako bola
naša obec oslobodená. Toto výročie si tradične zvykneme
pripomenúť folklórnym vystúpením alebo divadelným predstavením.
Pred divadelným predstavením sme privítali na javisku našich
najmenších – deti z materskej škôlky, ktoré si pod vedením
riaditeľky Slávky Bartíkovej a učiteľky Slavomíry Petrovej pripravili krátky program, za čo dostali aj sladkú odmenu.
V nedeľu 19.3.2017 sme v priestoroch sály kultúrneho domu
privítali Medzibrodské kočovné divadlo, ktoré sa divákom
predstavilo s divadelnou hrou, komédiou „Páračky u babky
Justíny“ . Nakoľko divadelný súbor mal v našej obci premiéru,
dovoľte mi napísať niekoľko slov o ich vzniku a činnosti.
Ochotnícka divadelná činnosť sa v Medzibrode začala formovať uţ v roku 1913. Prvou lastovičkou bola hra Hora volá.

Od vtedy súbor funguje nepretrţite aţ doteraz, s menšími
ale i s väčšími úspechmi. S predstavením Páračky u babky
Justíny z pera slovenského autora Kamila Ţišku súbor vlani získal zlatú medailu na celoslovenskej prehliadke
Palárikova Raková.
Na našich „divadelných doskách“ zaznamenali 35. reprízu.
Zúčastnili sa aj na medzinárodnom divadelnom festivale
DIDA v srbskej Pivnici. Hrali pred kulisou asi 300 divákov.
Atmosféra bola fantastická, srbskí Slováci boli perfektní a
nesmierne vďační a pohostinní.
Divadelná komédia mala veľký úspech, bola nielen zábavná
ale aj poučná, nakoľko veselou formou nás previedla slovenskými a svetovými dejinami.
Veríme, ţe Medzibrodské kočovné divadlo nebolo v našej
obci poslednýkrát a čoskoro sa opäť uvidíme.
Ing. Daniela Lietavová

5

6

Štvrťročný informátor obce Babiná

Naši najmenší...
KARNEVAL
Február sa tradične nesie v znamení karnevalov. Ani naša
MŠ nebola výnimkou v usporiadaní karnevalu pre deti, ktorý sme zažili v materskej škole. Pripravili sme si pestrý
program v podobe zábavy, hier, súťaží. Deti mali oblečené
nádherné masky, ktoré im rodičia pripravili a zábava sa
mohla začať. Každá maska bola odmenená. Prežili sme veselé kovbojské dopoludnie.

„MORENA, MORENA,
KYSEĽOVA ŢENA...“
Táto zima bola dlhá, už jej bolo dosť a na svedomí to má zlá Morena, od ktorej pochádza
všetko zlo a choroba. A preto sme sa rozhodli
ju vyhnať. Vyprevadili sme ju za sprievodu
piesní a básní, zapálili a hodili do vody dúfajúc, že s ňou odpláva zima a všetko zlé. Spokojní sme sa vracali do materskej školy
s pocitom, že príde už jar a my sa budeme
môcť hrávať rôzne jarné hry na lúke.
„Jar, jar , jar, daj nám slnka , daj.
Daj vetríčka i dáždička,
chvíle, chvíle na tri míle,
Jar, jar, jar, daj nám slnka daj!“

DEŇ VODY
Dňa 22.3 sme si pripomenuli s deťmi Svetový deň vody. Začali sme krátkou prednáškou o dôležitosti vody pre náš
život a o význame jej šetrenia. Oboznámili sme deti s významom a kolobehom vody v prírode. O tom, kde všade
v prírode sa nachádza, aké má podoby, ale aj o nebezpečenstve jej znečistenia človekom. My sme sa s vodou trochu
zabávali a využili ju na rôzne pokusy- vyrobili sme aj dúhu.

NÁVŠTEVA KNIŢNICE
Mesiac marec sa spája s mesiacom knihy. Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujeme ich aj
tým spôsobom, že každý rok navštevujeme knižnicu
v našej obci. Pani Janka Páleníková vysvetlila deťom , že
požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami
zaobchádzať. Deti mali možnosť prezrieť si knihy, jednu
sme si aj zapožičali. Veríme, že týmto spôsobom si deti
vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až
do dospelosti. Deťom sa návšteva knižnice páčila
a veríme, že to nezostane len pri tejto jednej návšteve, ale
prídu do knižnice aj so svojimi rodičmi.
Slávka Bartíková, riaditeľka MŠ
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