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CHOTÁROM BABINEJ
V posledných rokoch sa uţ stalo
dobrým zvykom, ţe priaznivci turistiky
a
zároveň
záujemcovia
o spoznávanie babinského chotára
sa spoločne stretnú a objavujú neznáme, či známe zákutia vopred
vytipovanej lokality nášho chotára.
Juţným smerom, t.j. smerom
na Krupinu sme doteraz ešte
nešli, preto voľba bola pomerne jednoduchá.
V sobotňajšie ráno 17. júna
sa nás stretlo pred obecným
úradom sedemnásť – od
najmladšej Nelky Melichovej,
aţ po najstarších pánov Jána
Lieskovského
a
Ondreja
Kondača. Vybalení pršiplášťami, či dáţdnikmi, lebo počasie bolo neisté, špekáčikmi a slaninkou na avizovanú opekačku,
niečím od smädu a energetickým
dopingom (horalkou) z obecného
úradu sme vykročili Dolnou ulicou k
nášmu cieľu – národnej prírodnej
rezervácii Mäsiarsky bok v katastri
Krupiny. Trasu poznali viacerí, ale
ako sprievodca sa pri podobných
akciách uţ výborne osvedčil Ján
Petro st., ktorý chotár pozná za
dennej aj nočnej hodiny zo svojich
poľovníckych potuliek.
Nakrátko sme sa zastavili na kopci
pri solárnych fotovoltaických paneloch elektrárne Nad mlynom, aby
sme si ukázali, kadiaľ vedie od
Bzovskej Lehôtky ţelezničná trať
a pripomenuli sme si chotárne názvy
okolitých
lesov,
lúk

a pasienkov. Odtiaľ to
uţ
bol
iba
kúsok
k babinskému mlynu. Jeho súčasná
majiteľka Ing. Michaela Kaminská
aj so synom nás čakali, aby sme
trafili chodníček cez tŕnistý prieloh
a v príjemnom tieni mlynice nám
dobre padol čerstvo napečený koláčik, aj pohár vody s bazovou šťa-

vou. Pani Kaminská pátrala po historických prameňoch babinského mlyna vo viacerých štátnych aj
cirkevných archívoch a priblíţila
nám jeho históriu veľmi zaujímavým
spôsobom. Boli sme prekvapení, ţe
na tomto mieste stál mlyn uţ za
vlády českého kráľa Karla IV. Posledným mlynárom bol pán František Petrásek, na neho si starší občania Babinej dobre pamätajú.
Spomínali sme aj na niektoré scény
televízneho filmu Juţná pošta od
Ladislava Balleka, ktoré sa tu nakrúcali.
Naša cesta potom viedla k budove
ţelezničnej stanice, odtiaľ ďalej po
turistickej značke popri toku Krupinice. Spomenuli sme si na Margóčku, kde sa deti chodievali v lete kú-

ročník X.

júl 2017

pať, či na Močidlá, kde sa, ako je to
uţ zrejmé z názvu, močili konope.
Čím viac sme sa blíţili k nášmu cieľu, tým boli v koryte Krupinice väčšie skalné balvany. Pri nich sa do
našej partie pripojila aj Anabelka
Melichová s ockom, lebo ona by celú pešiu túru ešte nebola zvládla.
Samotný Mäsiarsky bok sú vlastne
skalné bralá so suťovými
svahmi v komplexe pôvodných
lesných porastov. Cestou sme
natrafili na viacero mohutných
stáročných exemplárov duba.
Najväčší z nich mal taký obvod,
ţe sme piati museli spojiť ruky,
aby sme ho objali.
Dobre nám padlo posedenie
v areáli penziónu Hanišberg,
kde sme si opiekli, to čo sme si
priniesli so sebou. Oddýchnutí,
posilnení a s ľahšími ruksakmi sme
sa vydali na spiatočnú cestu. Vracali sme sa po ţelezničnej trati,
smerom k stanici. Cestou sme natrafili na zvyšky nakladacej rampy.
Starší si pamätali, ţe z lomu Hanišberg sa tu nakladal do ţelezničných
vozňov kameň, štrk a piesok. Od
stanice sme sa do Babinej vrátili
starou cestou.
Všetci, ktorí sme sa na tejto vychádzke stretli, sa uţ tešíme na
podobnú
akciu
budúci
rok
a pozývame do prírody aj ďalších
záujemcov.

Ing. Anna Páleníková
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Obecný úrad informuje


Pozemky pred rodinnými domami sú spravidla pozemkami obce – plochy verejnej zelene, o ktoré sa väčšina
vlastníkov nehnuteľností vzorne stará, za čo im patrí poďakovanie. Vlastníci môţu predmetné pozemky
uţívať na prejazd k svojim nehnuteľnostiam, obec za uţívanie neţiada nájomné. Medzi uţívateľmi takýchto pozemkov sú však aj „výnimky“ ! Niektoré pozemky obce pred rodinnými domami sú neudrţiavané, často zapratané stavebnými materiálmi, skládkami dreva, autovrakmi či inými predmetmi, ktoré na priedomia nepatria, doslova kazia vzhľad obce. Obec s účinnosťou od 1. 9. 2017 pristúpi k uplatneniu
ustanovení VZN obce Babiná č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady - k vyrubovaniu dane za uţívanie verejného priestranstva –
vo výške 0,01 Eur/ m2 / deň.



Správcom cintorínov – prevádzkovateľom pohrebiska v našej obci je samotná obec.
Poverený a vyškolený pracovník obce vykonáva správu evidenciou hrobových miest, uzatváraním nájomných zmlúv na hrobové miesta, usmerňuje pri pochovávaní zosnulých, dbá o údrţbu domu smútku a celého
areálu cintorína.
Mnohokrát sa však stáva, ţe správca cintorína nemá znalosť o vykonávaní prác v cintoríne, majitelia hrobov neohlásia obci vykonávané udrţiavacie práce na existujúcich hroboch alebo výstavbu nového hrobu.
Pri vykonávaní takýchto prác vzniká stavebný odpad a potrebné je zabezpečiť zákonným spôsobom jeho likvidáciu. Akékoľvek stavebné práce, vstup cudzích motorových vozidiel, práce kamenárskych
a pohrebníckych služieb je nutné ohlásiť na obecnom úrade u správcu cintorína a preukázať sa
vydaným povolením (Oznámením na ohlásenie udrţiavacích a stavebných prác). Táto povinnosť vyplýva
nájomcovi hrobového miesta z platnej nájomnej zmluvy.
V prípade, ţe sa budú vyššie pomenované prípady opakovať, budeme musieť pristúpiť k uzamykaniu cintorínov. Do vyriešenia situácie ŢIADAME návštevníkov cintorínov zatvárať brány na cintorínoch, aby sa
zamedzilo voľnému vstupu zvierat.



Počas prívalových zráţok a výdatných daţďov sa neraz ulicami našej obce valia „potoky vody“, ktoré bránia
chodcom v bezpečnom pohybe okrajom komunikácie (vyhýbanie sa vozidlám), ohrozujú jednak chodcov
a motorové vozidlá počas celého roka. Daţďové vody sa takýmto spôsobom dostávajú cez kanalizačné poklopy umiestnené v komunikáciách do obecnej kanalizácie, čím dochádza k zvýšenému zaťaţeniu ČOV
a nárastu prevádzkových nákladov.
Každý vlastník nehnuteľností – budovy mal dažďové vody zo všetkých objektov zviesť priamo
do cestných rigolov pred domami, aby daţďové vody počas výdatných daţďov netiekli rovno na komunikáciu. V našej obci dažďové vody zo stavieb, z dvorových častí a zo spevnených plôch však v žiadnom
prípade nie je možné zaústiť do obecnej kanalizácie !



Babinskí hasiči sa aktívne zapájajú nielen do kultúrno-spoločenského ţivota v našej obci, ale svoju ochotu,
zanietenosť a zručnosť preukázujú aj pri verejnoprospešných aktivitách. V máji spoločnými silami obnovili a prekryli studňu „U Tŕpky“ (na konci Plánkovej ulice smerom k Tajchu), ktorá poslúţi záhradkárom
počas suchého letného obdobia. Voda je a bude čoraz vzácnejšia, preto obnova kaţdej studne je veľkým prínosom a snaha našich hasičov si zaslúţi naše UZNANIE a poďakovanie.

Spoločenská rubrika
Na spoločnú cestu ţivotom vykročili :
Jana Meľagová a Ing. Dominik Černica
Prihlásení na trvalý pobyt: 4 osoby
Moje rodisko Babiná:

Prihlásení na prechodný pobyt : 2 osoby

Júlia Šlamiarová

Odhlásení z trvalého pobytu: 4 osoby
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
4. zasadnutie OZ – 4. 5. 2017 vzalo na vedomie:
- informáciu starostky obce o priebehu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby „Materská škola Babiná“, poďakovanie CZ ECAV v Babinej za poskytnutú dotáciu na opravu brány pri evanjelickom kostole v Babinej,
ţiadosť M. Ďuricu o odkúpenie časti obecného pozemku.
OZ schválilo:
- 6. úpravu rozpočtu obce , rozpočet obce zostáva prebytkový vo výške 9716 Eur,
- vyhlásenie zámeru č. 3/2017 na predaj časti pozemkov obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa vysporiadanie uţívania záhrady za rodinným domom 147 v Plánkovej ulici,
- vyhlásenie zámeru č. 4/2017 na predaj pozemku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa –
zámena pozemkov v lokalite Nad mlynom,
OZ menovalo Ing. Katarínu Krajčovú za zapisovateľku zasadnutí obecného zastupiteľstva a členku komisie pre
osvetu, kultúru a šport pri OZ, členku finančnej komisie pri OZ Babiná.
OZ zrušilo uznesenie č. 32-3/2017 o vyhlásení zámeru č. 2/2017 na prenájom časti obecného
pozemku CKN č. 1070/1 v lokalite Červeniny,
OZ uložilo predsedovi stavebnej komisie zvolať zasadnutie stavebnej komisie ohľadom
riešenia problémov vlastníkov nehnuteľností pri napojení na obecnú kanalizáciu.
5. zasadnutie OZ – 15. 6. 2017 vzalo na vedomie:
- overenú účtovnú závierku a správa audítora za rok 2016, stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému
účtu obce za rok 2016, účtovný hospodársky výsledok za rok 2016 vo výške 38.112,12 €,
OZ schválilo:
- 7. úpravu rozpočtu obce , rozpočet obce zostáva prebytkový vo výške 14.144,- Eur.,
- vyhlásenie zámeru č. 5/2017 na predaj časti pozemkov obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa vysporiadanie hraníc pozemkov, na ktorých prebieha výstavba materskej školy,
- uzatvorenie kúpnej zmluvy s A. Dlhošovou na časť z pozemku obce, uţívaný dlhodobo ako záhrada
za rodinným domov (prerušený 50-ročný prenájom).
- uzatvorenie zámennej zmluvy medzi obcou a p.Kaminskou - poľnohospodárske pozemky v lokalite Nad Mlynom,
- štatút obce Babiná , plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017,
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad,
- pouţitie prebytku hospodárenia za rok 2016:
v sume 101.264,04 € na tvorbu rezervného fondu, v sume 2.127,52 € na vysporiadanie fondu
opráv za rok 2016, prevod zostatku finančných operácií v sume 73.537,72 € do rezerv. fondu,
- vykonanie prevodu z rezervného fondu obce vo výške 110.000,-€ na výstavbu novej materskej školy,
- prevod splátok dlhu za rok 2016 vo výške 4.848,- € do rezervného fondu,
OZ zamietlo ţiadosť spoločnosti Bořutmont s.r.o. Poltár o vrátenie finančnej zábezpeky z verejného obstarávania
na zákazku: „Materská škola, Babiná“ .

Aktivity OŠK Babiná
Váţení športoví priatelia , bývam viac kritický, ale jarnú časť, ako aj celý ročník 2016 / 2017 musím hodnotiť len v
superlatívoch. Ukázalo sa, ţe nastúpená cesta bola správna, korektná z obidvoch strán a verím , ţe spolupráca
s OŠK D. Niva bude pokračovať aj naďalej. Ako uţ iste viete, premiérový ročník sme vyhrali v dramatickej koncovke pred druţstvom Sielnice. Vytvorilo sa muţstvo, ktoré vynikalo nielen kvalitou , ale aj disciplínou, dochádzkou a
hlavne priateľstvom medzi hráčmi, čo v minulosti chýbalo. Veľký kus práce v tomto urobil Ing. Ján Baláţ, ktorý to
organizoval a viedol, za čo mu patrí vďaka. Zároveň je jeden z trojice najlepších strelcov súťaţe s 21 gólmi. Samozrejme vďaka patrí všetkým hráčom a všetkým tým , ktorí prispeli k tomuto peknému výsledku.
Informácia pre mládeţ : športová aktivita prebieha kaţdý týţdeň v pondelok a v stredu na ihrisku OŠK o 16.00 hod..
V prípade záujmu aj v piatok.
Peter Suchánek, predseda OŠK
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Z denníka starostky
Apríl 2017
- zasadnutie komisie osveta (5.4.2017) - príprava podujatí v II. Q 2017,
- zasadnutie ZO MR Pliešovská kotlina – príprava korektúry publikácie
k 10. ročníku Ţiackej olympiády MR PK,
- dopracovanie dokumentácie civilnej obrany,
- príprava podkladov k vydaniu Babinských novín,
- príprava podkladov k projektu Kompostáreň,
- pracovné stretnutie s poslancami OZ (26. 4.) – príprava 4. zasadnutia OZ
- stavebná agenda: domové kanalizačné prípojky ( k 30. 4. 2017 vydaných 37 povolení
na pripojenie domácností na obecnú kanalizačnú sieť, vykonané kontroly pripojenia),
malé zdroje znečistenia – vydané súhlasy pre novostavby rodinných domov.
Máj 2017
- zvolanie zasadnutia výberovej komisie – výber dodávateľa stavby „materská škola“ –
3.5.2017 - výber 2.uchádzača v poradí, nakoľko 1. uchádzač nepristúpil k podpisu zmluvy o dielo,
- prípisy napojeným domácnostiam na obecnú kanalizáciu – uzatvorenie zmlúv o likvidácii
odpadových vôd (stočné),
- príprava 4. zasadnutia OZ - zasadnutie 4.5.2017, následne plnenie uznesení,
- účasť na školení v B. Bystrici - práca v prostredí www.slovensko.sk - elektronické
schránky (elektronická komunikácia od 1. 7. 2017),
- zabezpečenie revízií elektro obecných budov, tlakových zariadení v bytovkách, reklamácia
prevedených prác – múrik, údrţba chladiaceho boxu v dome smútku ...
- uzatvorenie Zmluvy o dielo na výstavbu materskej školy s firmou Ľubomír Dado
z Krupiny (začiatok výstavby jún 2017 – ukončenie do 30. 6. 2018), odovzdanie staveniska,
- príprava akcie MDD, guláš, účasť - 27. 5. 2017
Jún 2017
- účasť na 10. ročníku ţiackej olympiády MR Pliešovská kotlina – 2. jún 2017 v Pliešovciach,
- pracovné stretnutie s poslancami OZ /8. 6. 2017/ – príprava 5. zasadnutia OZ,
- aktualizácia www.stránky obce,
- aktualizácia plánu ukrytia – agenda civilnej obrany,
- evidencia stavieb - oznámenie o zrušení, pridelení súpisných čísel, legalizácia stavieb,
- 5. zasadnutie OZ /15.6.2017/ - následne plnenie uznesení, vypracovanie zmlúv
a podkladov k zápisu na kataster nehnuteľností,
- doplnenie ţiadosti na PPA – výzva 7.2 - podaná ţiadosť o nenávratný finančný príspevok
z EÚ fondov na vybudovanie chodníka v Dolnej ulici a parkoviska pred materskou školou,
- kontrolné dni na stavbe „materská škola“ - stanovenie nultého bodu, riešenie hranice
pozemku s vlastníkmi susediaceho rodinného domu, výška parapiet – úprava veľkosti okien,
priebeh stavebných prác v súčinnosti so stavebným dozorom a projektantkou stavby.

Gratulácia jubilantom
V roku 2017 slávia krásne ţivotné jubileá viacerí naši spoluobčania. Najstaršími obyvateľmi – jubilantami sú
Zuzana Pomotyová (130) – 95 rokov, Ján Páleník (21) – 85 rokov a Juraj Ondruš (17) – 85 rokov.
Redakčná rada našim najstarším občanom ţelá z celého srdca pevné zdravie, vitálnu myseľ, pevný krok, rovný
chrbát, výborný sluch a ostrý zrak, lebo tieto atribúty sú z tých ľudských potrieb v čase zrelosti veľmi podstatné. Prajeme Vám usmiate rána, pokojné noci a mnoho radosti z vašich najbliţších.

Neberte zrelý vek tak vážne,
šach ešte neznamená mat.
Nech ešte veľa dní sa zažne
každému, kto má život rád.
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Májové tradície
Členovia Obecného hasičského zboru - dobrovoľní hasiči sa aj v
tomto roku postarali o to, aby dlhoročná tradícia v našej obci nezanikla. V sobotu 29. apríla 2017 v ranných hodinách sa vybrali
do babinských lesov po vhodný smrek na hlavný obecný
máj. Spílený a hrubo očistený kmeň stromu s vrchovcom priviezli
do dvora ľudového domu, kde ho opracovali. Podvečer vyzdobili
babinské dievčevce vrchovec mája a veniec z čačiny, ktorý spolu
s fľašou naplnenou pálenkou priviazali o konáre vrchovca. Po 19.
hodine sa opäť zišli babinskí hasiči, pomohli aj ďalší účastní chlapi a mládenci, aby spoločne pomocou rebríkov a lán vztýčili 22 metrovú dominantu v obecnom parku.
Tohto roku krášlil máj našu obec celý mesiac. V nedeľu 29. mája
2017 podľa tradície bol máj ručnou pílou spílený.
K májovým aktivitám v našej obce uţ neodmysliteľne patrí aj pálenie vatry víťazstva za šatňami OŠK Babiná. Nebolo to inak
ani v tomto roku. V nedeľa 7. mája 2017 po 19. hodine sa rozhorela vatra, ktorou si symbolicky pripomíname ukončenie II. svetovej vojny. Pripravené bolo aj malé ohnisko, kde si mohla necelá
tridsiatka účastníkov opiecť špekáčiky či slaninku.
Jana Gregušová

Deň matiek
V mnohých básňach sa spomína slovo mama. Napríklad
aj v básni od M. R. Martákovej MAMIČKA.
Ja mám mamku, mamičku,
doma varí kašičku,
izbu riadi, perie šaty,
ja mám mamu – poklad zlatý.
Sviatok všetkých mám oslavujeme vţdy druhú májovú
nedeľu. Tento rok sme Deň matiek oslavovali 14. 5.2017.

Komisia pre osvetu, kultúru a šport pozvala opäť aj tento rok všetky mamy, mamky, mamičky na „Posedenie
v kaviarni“ – oslavu tohto sviatku. Po úvodnom slove
v mojom podaní potešili oči mamičiek naši najmenší deti z materskej škôlky s pestrým pásmom Štyri ročné
obdobia. Po ich milom vystúpení predniesla prózu „Líška
a vlk“ Nelka Melichová. No a nakoniec vystúpili deti
z detského folklórneho súboru Dobronka z Dobrej Nivy
a zaspievali a zatancovali v krátkom pásme Dobronivsko
čardášových piesní.
Po týchto krásnych vystúpeniach sa pokračovalo drobných pohostením v podobe koláčika a kávičky. Kaţdá
mama, mamka, mamička dostala ešte od nás pri odchode
kvietok.
Sviatok všetkých mám patrí neodmysliteľne k tým najkrajších sviatkom v roku. Dúfam, ţe o rok sa opäť stretneme a potešíme kaţdé jedno srdiečko našej mamy.
Júlia Beňová, predseda komisie pre osvetu, kultúru a šport
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Za kukučkou babinským chotárom po 13. krát
objektu, expozície Babinskej chyţe
a výstavou "Spracovanie ľanu" boli
účastníci nadšení. Zostali milo prekvapení, na Babinú chodia uţ niekoľko rokov a v ľudovom dome boli
po prvý raz. S menším časovým
sklzom sa napokon vybrali babinským chotárom po trase pochodu. Na Grozaue čakalo turistov
ďalšie prekvapenie. Zanietená Babinčanka p. Anka Jasenská s rodinou pripravila pre turistov malé pohostenie na rodinnej farme.

V sobotu 22. apríla 2017 autobusovým spojom zo
Zvolena pricestovala väčšina nadšených turistov z
turistického KST TJ Slávia Technickej univerzity vo
Zvolene, z Dobrej Nivy a ďalších okolitých obcí.
Zastúpenie mali aj Babinčania, najmladším účastníkom bol Branko Baţík.
13. ročník turistického pochodu "Za prvou kukučkou" v obecnom parku pri slnečných hodinách spoločne otvorili a privítali účastníkov starostka obce Jana Gregušová a za turistov Ján Rašner.
Starostka pozvala turistov na prehliadku kultúrnej
pamiatky - ľudového domu z r.1820. Prehliadkou

Aj keď počasie bolo nevľúdne, turistov to neodradilo, pochod zvládli a
verím, ţe sa určite budúci rok opäť stretneme
a k turistom sa pripoja aj ďalší Babinčania.
Jana Gregušová
Pozdrav od účastníkov :
Veľmi pekne Vám ďakujeme za príjemný pobyt
v Babinej spojený s chutným a energetickým dopingom.
Aj návšteva ľudového domu nás potešila !!!
Boli ste všetci fantastickí, ako vždy. Ďakujeme
a posielame fotky.
Priska a Pavol Joščákovci

Stačil dobrý nápad a chuť niečo pre seba urobiť !
Skupina občanov z ulice Za Uličkou začiatkom mesiaca máj zrealizovala nápad postaviť petangové ihrisko. Zámer bol zvýšiť našu pohybovú
aktivitu, ale aj vybudovať miesto na uţ tradičné susedské stretnutia, ako je
naša „ Mikulášska vetrovková párty“, „ gulášová párty“, alebo len tak „na
kávu“.
Petangový areál aj s lavičkami bol vybudovaný svojpomocne,
z vlastných finančných prostriedkov. K realizácii prispela rímsko-katolícka
farnosť Dobrá Niva, ktorá nám pre tento náš zámer prepoţičala pozemok,
ale aj obecný úrad, pretoţe aj pani starostka bola našej myšlienke naklonená, a tak nám obec poskytla drevo a časť štrku potrebného na vybudovanie hracej plochy.Materiálnu pomoc poskytli aj Obecné lesy Babiná s.r.o.
Všetkým touto cestou ďakujeme, osobitne pánovi farárovi Mlynárikovi.
Petangové ihrisko sme sprevádzkovali 3. júna, slávnostným hodom
pani starostky Janky Gregušovej. Otvorenia sa zúčastnilo 39 obyvateľov
a ich hostí.
Okrem cvičných petangových hodov prebehla aj súťaţ detí v hode na rôzne ciele. Malí účastníci súťaţe
boli odmenení vecnými darmi od sponzorskej firmy OVB Allfinanz Slovensko a.s..
Všetky šikovné gazdinky z rodín, ktoré sa podieľali na vybudovaní ihriska, pripravili bohaté občerstvenie. Podával sa super guľáš, palacinky a rôzne zákusky, koláče a slané pečivo. Nikto nezostal hladný ani
smädný.
Areál petangového ihriska je voľne prístupný pre všetkých obyvateľov obce, ktorí majú záujem si vyskúšať tento nenáročný šport. Stručné pravidlá petangu nájdete vyvesené na tabuli priamo na ihrisku a v prípade
záujmu poţičiame aj petangové gule. Za priaznivého počasia hrávame pravidelne kaţdý piatok od 18.30 hod..
Bc. Eva Antalová
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AGROMANAŢÉR 2016
najviac hlasov hlavný zootechnik
Agroban, s.r.o. v Bátke Ing. Ján
Brachna.

NAJ AGROMANAŢÉR 2016
náš občan, poslanec OZ
p. Ing. Ján Brachna.

Srdečne blahoţeláme!
Koncom mája sa uskutočnil uţ 13.
ročník vyhlasovania výsledkov súťaţe NAJ NAŠE POLE (agronóm)
a NAJ SLOVENSKÝ CHOV (zootechnik), ktorú kaţdoročne organizuje vydavateľská skupina Agromagazín-u,
mesačníka
o ekonomike a financiách v agrosektore.
Spomedzi nominovanej desiatky
agromanaţérov pre rok 2016 získal

Ing. Brachna sa aktívne venuje
manaţmentu s ľuďmi, pri čom je
známy hlavne tým, ţe dokáţe vďaka zefektívneniu práce zamestnancov zvyšovať ich produktivitu, a tým
aj efektivitu výroby mlieka aj bez
potreby realizácie dodatočných finančných investícií zo strany podniku. Svoje praktické skúsenosti
implementuje nielen v Bátke, ale aj
v mnohých podnikoch s chovom
dojníc po celom Slovensku, ktoré
čelia
problémom
spojených
s nízkou efektivitou výroby mlieka.
Oslovili ho viackrát Očovania, Lieskovec, Bzovík, Beňuš (pochvala aj
v Roľníckych novinách), ale aj
oravská Novoť, či Stropkov, Levoča
... Jeho zahraničné pobyty sú viac
študijné ako oddychové. Sú to
v Európe Česko, Nemecko,Grécko,
Belgicko, Taliansko. V Taliansku
prevládajú veľké rodinné farmy, za
liter kravského mlieka získavajú 40
centov, u nás 30. Pri 6 miliónoch
litrov, ktoré Bátka dodá mliekárňam

vo Zvolene, nie je to zanedbateľná
suma.
V Spojených arabských emirátoch
hosťoval na farme patriacej šejkovi.
Farma je na púšti a majiteľ na nej
chová 3000 dojníc. Bez vyspelej
technológie nie je to moţné. Ing
Brachnu zvlášť zaujímali kŕmne
dávky, aké mastné kyseliny obsahujú, a tak dodávajú viac energetických prvkov zvieratám. A následne
to skúša na svojom pracovisku.
Navštívil aj farmy v USA. Nakoniec,
ak Vás to zaujíma, pýtajte sa jeho
osobne. Keď pomáha iným, rád
pomôţe aj svojim.
Škoda, ţe pred pár rokmi v našej
obci nezvíťazil zdravý sedliacky rozum, odmietli sme odborníkov, pôdu radšej dali do prenájmu susednej dedine (moţno sme raritou
v SR) a „prekvitajúce“ stredisko je
našou hanbou.
Učme sa z vlastných chýb, prestaňme so závisťou a nenávisťou.

Mgr. Zuzana Páleníková

MDD a súťaţ vo varení gulášu
Medzinárodný deň detí sme tento rok oslávili trošku
v predstihu. V sobotu 27.5.2017 sa naše ihrisko zmenilo
na miesto plné hudby, zábavy a športu. Dobrú náladu nielen deťom ale aj dospelým pripravil hudobník ujo Jano Juhász – tancovali malé aj väčšie deti, rodičia a dokonca aj
starí rodičia. Pri zaujímavom rozprávaní o lese
s praktickou ukáţkou vábenia zveri zaujal deti Ing. Kolárčik. Keď si všetci trochu oddýchli, mohli sa ešte pustiť do
športových súťaţí, streľby zo vzduchovky alebo si pozrieť
ukáţky modelárov. Nakoniec si všetci spolu zmerali sily v
súťaţi v preťahovaní lanom a to najskôr deti a nakoniec
tradične aj dospelí. Prekvapením na záver bolo lietadlo,
ktoré zhadzovalo na ihrisko cukríky. Kto bol najšikovnejší,
pozbieral si najviac.
Odmenou pre všetky deti bolo výdatné občerstvenie – bageta, jabĺčko, nápoj, fidorková medaila a ako bonus lístok na
guláš, ktorý uvarili a venovali členovia PZ Bučina.
Počas tejto slnečnej soboty sa súbeţne konal aj 2. ročník súťaţe vo varení gulášu. Spomedzi 6 prihlásených druţstiev
sa napokon stali víťazmi tieto : 1. Filušovci, 2. Happy Hearts, 3. Hladné krky. Na výzvu porotcu Ing. Kolárčika si gulášmajstri nakoniec hodnotili uvarené guláše aj medzi sebou – vyhralo druţstvo Koľegovci. Akcia bola hudobne doplnená skupinou Ivan 2, ktorá počas celého podujatia hrala pohodové hity na počúvanie. Nesúťaţný guláš na predaj pre
všetkých divákov a záujemcov pripravili členovia PZ Bučina. Spojenie MDD so súťaţou vo varení gulášu sa od roku
2015 stáva v našej obci pomaly uţ tradíciou, ktorá, dúfam, bude naďalej pokračovať.
Janka Páleníková
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Naši najmenší...
Motýlia farma
Koncom mája sme zorganizovali turistickú vychádzku k tajchu, ktorá bola
spojená s vypustením motýľov - babôčky bodliakovej do voľnej prírody.
Rozlúčili sme sa s motýľmi, ktoré sa vyliahli v našej motýlej farme. Liahnutie motýľov bol pre deti jedinečný zážitok. Sledovali rast húseníc, fascinujúcu premenu húseníc na kuklu, a napokon vyliahnutie krásnych motýľov.
Vypustili sme ich do voľnej prírody desať. Deti zvedavými očkami pozorovali vypustené motýle a lúčili sa s nimi. Motýlia farma bola pre deti skvelým zážitkovým učením.
Spoznávanie regiónu
Deň detí sme spojili s výstupom na strážnu vežu Vartovku a s návštevou dopravného ihriska
v CVČ Domček v Krupine. Cesta k Vartovke na
kopec Stražavár (Tanistravár) bola nenáročná ale
zaujímavá. Deťom sme porozprávali načo veža
slúžila v minulosti. Deti pozorovali prekrásne
okolie, výhľad na mesto Krupina, okolité vrchy
a dediny. V diaľke videli aj najvyšší vrch Sitno. Tí najodvážnejší vystúpili aj na strážnu vežu.
Posedeli sme si na lavičkách pri Vartovke
a vychutnali si desiatu. Posilnení sme sa odviezli
na dopravné ihrisko. Deti sa stali účastníkmi
cestnej premávky ako chodci, kolobežkári
a cyklisti. Získali prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich číha v cestnej premávke,
ako sa ho majú vyvarovať a zabezpečiť tak svoju
bezpečnosť ale aj bezpečnosť iných.
Deň otcov
Tak ako mamičky v máji, aj oteckovia
v júni si zaslúžia, aby si na nich spomenuli
ich ratolesti. Pripravili sme pre ockov milú
akciu tvorivých dielní - síce o nich bez nich,
kde im deti spolu s mamičkami alebo starými rodičmi vyrobili pekný darček, aby ich
potešili na Deň otcov. Ďakujeme ockovia,
sme radi, že Vás máme.
Dovidenia, milá škôlka!
Prešiel ďalší školský rok a my sme sa opäť zišli, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi – Ninkou Pšenicovou, Tadeáškom Čarnokym a Filipkom Szabóom. Rozlúčkovú
slávnosť sme tento rok zorganizovali na futbalovom ihrisku. Pozvanie prijala aj pani starostka. Už tradične sa budúci prváci rozlúčili rozlúčkovým programom, ktorý bol plný
emócií,, ale i zábavy, krásnych básní a piesní. Tak, ako sa v živote raz niečo začína, tak
sa raz pomaly skončí. Rozlúčková slávnosť sa skončila odovzdávaním osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Budúci školáci dostali na pamiatku od p. starostky a p. učiteliek ako aj spolužiakov darčeky a užitočné školské potreby, ktoré sa im
v škole zídu. Želáme im úspešný začiatok prváckeho života.
Ďakujeme aj my všetkým zúčastneným za dobrú spoluprácu– p. starostke, rodičom, deťom, PZ Bučina a prajeme Vám pekné slnečné leto a deťom prázdniny plné nezabudnuteľných zážitkov. Tešíme sa na nový školský rok 2017/2018.

Návšteva divadelného
predstavenia
Dňa 20.6.2017 sme zorganizovali návštevu divadelného predstavenia
„Pes
Prítulák“
v Divadle J. G. Tajovského vo
Zvolene. Hlavnou postavou
v tomto rozprávkovom príbehu
bol psík Prítulák, ktorý skončil
na smetisku. Psík veril, že na
svete musí existovať aspoň jeden človek, ktorý by ho mohol
mať rád. Deti sledovali jeho odvahu, vytrvalosť na ceste za
hľadaním svojho pána. Rozprávka bola výchovná, vtipná,
pútava s originálnou hudbou
a deti si odniesli pekný kultúrny
zážitok. Musíme skonštatovať,
že boli naozaj dobrým, pozorným publikom.
Výlet na chatu Grozau
Tradične už tretí rok sme sa
opäť vybrali s našimi deťmi na
celodenný výlet na poľovnícku
chatu Grozau. Deti nedočkavo
čakali na tento deň. Vyšantili sa
na lúke a zahrali sa rôzne loptové hry. Pochutnali si na guláši, ktorý im pripravili naše tety
z kuchyne, ako aj na špekačkách, ktoré si staršie deti samé
opiekli. Vychádzkou do lesa
spoznávali jeho čaro, ale aj nástrahy. Deti s nadšením plnili
rôzne aktivity zamerané na environmentálnu výchovu. Na chate sa im veľmi páčilo a z výletu
sa vracali trochu unavení ale
nadšení a plní zážitkov.
Kolektív MŠ
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