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Obec Pliešovce v spolupráci
s VLaM Pliešovce, so Zdruţením obcí Mikroregiónu Pliešovská kotlina, vrátane našej
obce a ďalšími spoluorganizátormi zorganizovali uţ
14. ročník podujatia „Deň sv.
Huberta“ – patróna všetkých
poľovníkov, ktoré sa konalo
9.septembra 2017 na námestí
v Pliešovciach.
Kaţdoročne sa slávnosť otvára
svätohubertským holdom zveri
spojeným s ekumenickou poboţnosťou. V bohatom kultúrnom
programe nechýba vystúpenie ľudových kapiel, folklórnych súborov a hudobných skupín. Spestrením programu sú ukáţky historického šermu, kynológov, trubačov a rôzne sprievodné podujatia
ako lesná pedagogika, vyhliadková jazda na konskom povoze, jazda na koni, laserová strelnica,
ukáţky streľby z historických
zbraní a samozrejme nemôţe chýbať výstava poľovníckych trofejí,
vţdy s účasťou nášho poľovného
zdruţenia Bučina Babiná.
Súčasťou kaţdého ročníka je súťaţ o najlepší poľovnícky guláš,
ktorej vyhodnotenie má uţ niekoľko rokov pod palcom konateľ
našich Obecných lesov Babiná
Ing. František Kolárčik:

4/2017

„Do súťaže bolo prihlásených deväť vzoriek, a to z diviačieho, jelenieho
aj
srnčieho
mäsa.
A babinskí kuchári (horári) zasa
bodovali. Ako najlepší guláš vyhodnotila trojčlenná hodnotiteľská
komisia vzorku jelenieho gulášu,
ktorú predložili Vojenské lesy
a majetky Pliešovce. Na druhom
mieste sa umiestnil diviačí guláš
od poľovníkov zo Senohradu.
Obecným lesom Babiná sa za
vzorku srnčieho gulášu ušlo tretie
miesto, a tak pribudla na skrinke
v kancelárii už štvrtá trofej vo
forme pohára a fľaše Jägermeistra. Pre upresnenie - víťazstiev bolo od roku 2008, od kedy sa začalo
súťažiť, ešte viac. Aj roku 2008
sme obsadili II. miesto a v roku
2009 I.miesto, to sa ale ešte pamätné poháre nedávali, a fľaše
tuhého už dávno upadli do zabudnutia . Tak LOVU ZDAR! a
NA ZDRAVIE!“
Ing. Kolárčik, úspešný kuchár

ročník X.

október 2017

Súčasťou 14. ročníka podujatia
bola aj prezentácia Verejnosúkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivského.
Obce
mikroregiónu Pliešovská kotlina, mikroregiónu Adela a mesto
Krupina ponúkali návštevníkom chutné špeciality, rôzne
domáce slané i sladké maškrty,
čapované pivo i kofolu.
Do
stánku prilákali hostí aj pripravené rôzne propagačné predmety
obcí
a vystavené
panely
s fotografiami zo ţivota obyvateľov
obcí
zdruţených
v partnerstve.
Hoci kultúrnospoločenská prezentácia VSP H-D
bola zaradená aţ na záver programu, divákov bolo stále dosť.
Skvelé sprievodné slovo o vzniku,
vývoji a zameraní VSP H-D,
o zaujímavostiach v jednotlivých
obciach partnerstva v podaní starostky obce Sása Mgr. Ivety
Hladkej a vystúpenia účinkujúcich splnili svoj účel. Široká verejnosť sa dozvedela o existencii
partnerstva, o jeho poslaní
a zámeroch do budúcna.

Jana Gregušová
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
6. zasadnutie OZ – 25. 8. 2017
OZ vzalo na vedomie:
- informáciu starostky obce o priebehu výstavby materskej školy,
- informáciu starostky o 8. a 9. úprave rozpočtu obce v jej kompetencii,
- informáciu o stave finančných prostriedkov, záväzkov a pohľadávok obce k 31. 7. 2017,
- informáciu starostky obce o vznesenom obvinení voči páchateľovi – vlámanie
na obecný úrad v auguste 2016 a o plnení poisťovne v predmetnej udalosti,
- informáciu starostky obce o pokračovaní vyšetrovania vo veci podvodu voči Mgr. Štafurovi z Bratislavy,
- stiahnutie ţiadosti Miloša Ďuricu z Babinej o odkúpenie časti pozemku obce
- sťaţnosť Ing. Milana Chudého z Babinej.
OZ Schválilo:
- vypustenie SO-04-Preloţka NN vedenia z projektu Obnova VP v obci Babiná – priestor
trhovisko
- rozpočtové opatrenie v roku 2017 – 10. úpravu rozpočtu obce , rozpočet obce zostáva
vyrovnaný,
- vyhlásenie zámeru obce č. 6/2017- predaj časti obecného pozemku – z parcely CKN
č. 3259/17, záhrada, LV č. 405 cca 25 m2 a z parc. CKN č. 3259/16, zastavané plochy
a nádvorie, LV č. 1 cca 25 m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) – predaj - zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa: jedná sa o vysporiadanie uţívaných pozemkov pod prístavbou rodinného domu v Hornej ulici. Východisková predajná cena bola stanovená na 5,- Eur/m2.
- uzatvorenie zámennej zmluvy medzi obcou a manţelmi Povalačovými , predmetom ktorej bude zámena pozemkov v zmysle geometrického plánu, kúpna cena 5,- €/m2. Medzi
zamieňajúcimi dôjde k finančnému vyrovnaniu, t.zn. manţelia Povalačovi uhradia obci
rozdiel: 340, Eur.,
Náklady na vypracovanie geometrického plánu znášajú obidvaja účastníci zámennej
zmluvy podľa výmery odkupovaných pozemkov a správny poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností budú znášať kupujúci. Päťčlenné obecné zastupiteľstvo obce
Babiná predaj pozemkov schvaľuje nasledovne: 4 prítomní poslanci hlasovali ZA, t.zn.
zámena pozemkov bola schválená 3/5-vou väčšinou prítomných poslancov.
- starostke obce základný plat zvýšený o 30 %, s účinnosťou od 1.5.2017 aţ do konca
volebného obdobia (12/2018)
- uzatvorenie kúpnej zmluvy s J. Grnáčom, Krupina, predmetom ktorej bude odkúpenie
kosačky za kolesový traktor ŢTR za kúpnu cenu 200,- Eur, v zmysle vyhláseného zámeru obce č. 3/2015.

Naši najmenší...
„Slniečko už vstáva, dobré ránko dáva,
poďte deti do škôločky,takto nás voláva...“
Po letných prázdninách plných pohody, slnka a nových
zážitkov sme sa opäť stretli v materskej škole. Po prvýkrát
do našej škôlky zavítali dve nové detičky: Lea Ďuricová
a Karolína Šlamiarová. Milé deti, želáme Vám na ceste za
poznaním veľa úspechov a zábavy.
V rámci Európskeho týždňa športu sme zorganizovali
v mesiaci september pohybovú aktivitu s názvom „Malí
turisti s veľkým batohom“. Na Podzámčok sme cestovali
verejnou dopravou. Spolu s deťmi sme vystúpili na hrad
Dobrá Niva v Podzámčoku. Deti pozorovali prekrásne
okolie hradu a naskytli sa im nádherné výhľady širokého
okolia. Posedeli si na lavičkách pod hradom a vychutnali
si desiatu. Turistickú vychádzku zvládli statočne ako veľkí turisti. Radi si ju opäť na budúci rok zopakujeme.
Učiteľky MŠ

Spoločenská rubrika
Na spoločnú cestu ţivotom
vykročili :
Martina Caková
a Róbert Ţúbor
Prihlásení na trvalý pobyt:
11 osôb
Odhlásení z trvalého pobytu:
1 osoba

Odišli z našich radov:
Ing. Ján Kucbeľ
Milan Lieskovský

Zuzana Vicianová
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Z denníka starostky
Júl 2017
- príprava nového čísla Babinských novín,
- kontrolné dni na stavbe Materskej školy,
- stavebná agenda – kolaudácia rodinného domu, evidencia stavieb – indexy domov,
drobné stavby, stavebné úpravy – vydanie povolení,
- kontrolný deň na čistiarni odpadových vôd – riešenie prevádzky,
- prípravné práce – verejné obstarávanie - výroba, montáţ okien, dverí na zdruţenej budove obce ,
obstaranie osobného automobilu,
- ukončenie poistnej udalosti – krádeţ – z 31. 8. 2016,
- čerpanie viacdňovej dovolenky na zotavenie
August 2017
- verejné obstarávanie – vyhodnotenie predpokladaných hodnôt zákaziek (okná, auto)
- štatistické výkazy, aktualizácie údajov pre úrady štátnej správy,
- prerokovanie protokolu štátnej stavebnej inšpekcie,
- dokončenie dokumentácie civilnej obrany – aktualizácia plánu úkrytov,
- príprava pracovného stretnutia OZ Babiná ( 22. 8. 2017)
- príprava a priebeh 6. zasadnutia OZ - 25. 8. 2017
- príprava slávností na gazdovskom dvore, inštalácie výstav, zbierka exponátov
September 2017
- plnenie uznesení zo 6. zasadnutia OZ, zverejnenie zámeru predaja časti obecného pozemku, vypracovanie
zámennej zmluvy, kúpnej zmluvy
- stavebná agenda – vydanie povolení na drobné stavby a udrţiavacie práce,
- kontrolné dni na stavbe materskej školy,
- kontrola OU Zvolen, odboru VVS – overovanie listín, podpisov, evidencia stavieb, evidencia obyvateľstva,
- výber dodávateľa - okná a dvere na zdruţenej budove obce – Dolná č. 102 a dodávateľa osobného automobilu
pre účely obce, uzatvorenie dodávateľských zmlúv
- kanalizácia a ČOV – kontrola kanalizácie – kamerový monitoring, riešenie technologického procesu
procesu, údrţba a opravy zariadení

Obecný športový klub Babiná informuje
Jesenná časť II. triedy vo futbale sa niesla v striedavých výsledkoch jednotlivých zápasov. Po odohratí základnej
časti sme skončili na 3. mieste so stratou 2 bodov za vedúcou Ostrou Lúkou. Vyhrali sme 6 zápasov, remízou
skončil 1 zápas a prehrali sme 2 zápasy. Najlepším strelcom muţstva sa stal Dušan Raniak so 7 strelenými gólmi.
Obecné športové centrum pre mládeţ začne svoju činnosť od 6. novembra 2017, pravidelne v pondelok a v stredu
od 16.00 – do 17.00 hodiny.

Peter Suchánek, predseda OŠK Babiná

VATRA SNP – poďakovanie
Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa dňa 28.9.2017 zúčastnili pálenia vatry pri príleţitosti
výročia Slovenského národného povstania. Je dôleţité, aby sme sa stretávali aj na tejto akcii a aby sme
si aj takto pripomenuli významnú udalosť v dejinách nášho národa. Však oheň, špekáčiky, slaninka,
opečený chlebík a pohár vínka v kruhu priateľov pri sálaní tepla z veľkej vatry má svoje čaro.
Nedá mi nespomenúť aj tých, ktorí sa nám postarali o to, aby sme vôbec mohli, akú tú vatru zapáliť.
Ďakujem teda im touto cestou.
Som rada, ţe aj takéto akcie utuţujú naše spolunaţívanie a dúfam, ţe nás bude stále viac a viac.
Júlia Beňová,

Predseda komisie pre osvetu, kultúru a šport
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NA GAZDOVSKOM DVORE
Koniec augusta znamená pre
školopovinné deti koniec leňošenia, pre rodičov práve naopak,
koniec starostiam, čo s deťmi počas prázdnin. V našej obci sa
v tomto období intenzívne pripravujeme na najväčšiu kultúrnospoločenskú udalosť roka – slávnosti „Na gazdovskom dvore“.
Celú obec postupne skrášľujeme,
upratujeme dvor ľudového domu
a jeho blízke okolie. Zhromaţďujeme rekvizity, materiály na rôzne
výstavy
inštalované
priamo
v ľudovom dome, maštali či
v humne. V predvečer slávností
sa pečie na dvore v murovanej
peci prvá dávka domáceho chlebíka.
A prišiel slávnostný deň „D“.
V sobotu (2. 9. 2016) dopoludnia
prebiehali posledné úpravy dvora, ozvučenie, priestory pre remeselníkov, účinkujúcich a návštevníkov. Od skorého rána sa
piekol chlieb v murovanej peci,
o ktorý je vţdy veľký záujem.
V kuchyni materskej školy naše
kuchárky piekli sladké palacinky.
Naši poľovníci varili od rána kotlíkový guláš na správe OL Babiná.
Hlavný kultúrny program slávností
otvorila konferencierka Ing. Daniela Lietavová. V úvode vystúpili
najmenší
z materskej
školy
s pásmom „Štyri ročné obdobia“.
Slávnosti pozdravili aj naši susedia: folklórny súbor Dobrona
z Dobrej Nivy s ukáţkou „Svadba
na Katrenu“ a piesňami z okolia
Dobrej Nivy, druhým susedom –
hosťom bol Ján zo Sásy, ktorý
piesňami vyjadril svoje spomienky
na ľudový dom v Babinej, kde
strávil detské roky počas prázdnin
u prastarých rodičov.
Návštevníci slávností neutíchajúcim potleskom vysoko oceňovali
profesionálne a dynamické vystú-

penie FS Poľana pri TU Zvolen.
Záujem a úspech získalo aj vystúpenie Dávida Bíleka – vynikajúceho muzikanta v hre na klasickej gitare. Program slávností
bol bohatý a pestrý, snáď si kaţdý našiel to svoje.
Sprievodnými podujatiami slávností boli: inštalované výstavy
v ľudovom dome – výstava výši-

viek a rôznych ručných prác babinských ţien, pre deti bola atraktívnou ukáţka chovu zvierat
v maštali – býčky, zajace, kozy,
drobné kuriatka „oravkány“ znášajúce vajcia so zelenou škrupinou a holandské sliepky a kohúty.
Premietal sa aj krátky film
o chove hovädzieho dobytku (autor Ing. Brachna Ján).
V humne bola inštalovaná výstava fotografií zo ţivota v obci „Ako
si tu ţijeme“. Na dvore nechýbali
ukáţky remeselníkov, ţivnostníkov: košikára, medovnikára, kvetinárstvo a aranţovanie, textilné
výrobky s ručnou maľbou. Obec
ponúkala aj svoje propagačné
a upomienkové predmety:
pohľadnice, magnetky, nové tričká s ľudovým motívom zo ţenského a muţského kroja Babinčanov, ktorých autorkou je Ivonka
Koţehubová.
V záhrade za ľudovým domom
bolo pripravené občerstvenie:
chutný guláš, zemiaková haruľa,
palacinky
a pečené
mäso
s chlebom z murovanej pece.
Pred ľudovým domom ponúkali aţ
do večerných hodín langoše.
O pitný reţim sa postarali babinskí hasiči v bufete.
Deti sa vyskákali v nafukovacom
hrade a povozili na poníkovi, niektoré aj s pomaľovanou tvárou.
Večer vyvrcholil Retro diskotékou.
Na druhý deň (3. 9.2017) popoludní boli sprístupnené pre záujemcov výstavy v ľudovom dvore
a večer sme privítali v sále kultúrneho domu DOS z Látok. Ochotnícki divadelníci odohrali pred početným publikom veselohru „Kamenný chodníček“.
------
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Rok 2017 – Rokom J.M. Hurbana
ThDr Jozef Miloslav Hurban (nar. 19.3.
1817 Beckov – zomr.21.2.1888 Hlboké)
– kňaz, kodifikátor spisovnej slovenčiny,
1.predseda SNR /1848/, organizátor
slovenského národného hnutia, redaktor, spisovateľ, pochádzal z rodiny
evanjelického farára. Prvé vzdelanie
získal doma v maďarskom jazyku,
v štúdiu pokračoval na latinskej škole
v Trenčíne. Vladimír Mináč vo svojich
skvelých esejách píše, ţe Hurban sa do
obdobia svojho detstva nerád vracal, lebo v obidvoch prostrediach výchova
prebiehala v prísnom maďarskom duchu
/aj v Trenčíne maďarčina povinná/. Vyučovanie poskytovalo „vzory neľudskosti“
– bifľovanie, telesné tresty. Po 4 rokoch
odišiel na bratislavské evanjelické lýceum, tam sa 1. raz stretol so slovenčinou, skôr s mierne poslovenčenou
češtinou Juraja Palkoviča. Zakrátko na
týfus mu umierajú obidvaja rodičia. Oporu nachádza medzi študentmi, hlavne
v Ľudovítovi Štúrovi. Štúr bol len o 2 roky starší, ale uţ patril medzi vedúce
osobnosti Spoločnosti česko-slovenskej
pri evanjelickom lýceu. On prebudil
v 18-ročnom mladíkovi národného ducha. Uţ v apríli 1836 podnikajú mladí
štúrovci pamätnú vychádzku na Devín,kde sa vyslovili za sebaurčovacie
právo pre slovenský národ a zvolili si
slovanské mená /Štúr Velislav, Hurban
Miloslav/. Hurban tu vyslovil ako prísahu
dve slová, ktoré sa stali jeho ţivotným
krédom: PRAVDE A NÁRODU/slová sú
vyryté aj na podstavci s jeho bustou
v hale NR SR/. Neboli to prázdne slová,
dôkazom je jeho preţitý ţivot, do smrti
verný pravde,ktorá bola pravdou Slovákov na ceste k národnej slobode. Bratislavu opustil v r. 1840 po ordinácii za
evanjelického kňaza, odchádza do Brezovej pod Bradlom. Uţ tu okrem pastoračnej činnosti sa venuje národnej osvete, zaloţil nedeľnú školu, kniţnicu
a spolok miernosti /proti alkoholizmu/.
Z kaplána sa stáva farár, v r. 1843 odchádza do Hlbokého. Pokračuje vo svojich aktivitách a zároveň rozvíja Štúrovu
myšlienku o novej slovenčine. Spolu so
Štúrom a Hodţom navštívia básnika Jána Hollého, katolíckeho kňaza, oboznámia ho so svojím úmyslom. Hollý zostal verný Bernolákovej spisovnej slovenčine /1787 – základ západoslovenské nárečie, v dnešných odborných kruhoch je známe ako kultúrna západoslovenčina/, ale súhlasí s nimi. Štúrovci si
za základ spisovného jazyka vzali náre-

čie stredoslovenské –liptovské. Kodifikovali
ho
na
fare
v Hlbokom.
S nápadom spisovného jazyka prišiel
Štúr, ale Hurban ho ako prvý uviedol do
ţivota. Druhý zväzok jeho almanachu
Nitra v r. 1844 vyšiel v spisovnej slovenčine. A prišli prvé údery od ľudí, ktorí
boli proti tomu činu. Neboli to len Maďari, nepochopili ani českí vlastenci, dokonca sa k nim pridaj aj Slovák, vtedy
pôsobiaci v Prahe, básnik Ján Kollár.
Nevzdávajú sa, ešte v tom roku zakladajú kultúrny spolok Tatrín.
V r.1845 dochádza aj k veľkej zmene
v súkromnom ţivote Hurbana. Štúrovci
kvôli práci pre národ prijímajú akýsi dobrovoľný celibát. Hurban sa zaľúbil
a oţenil, jeho vyvolenou sa stala Anička
Jurkovičová, prvá slovenská ochotnícka
herečka. Rodina mala na dnešné pomery neuveriteľných 9 detí (5 synov a 4
dcéry, prvorodený – známy spisovateľ
Svetozár Hurban Vajanský).
V r. 1846 začal Hurban vydávať Slovenské pohľady /najstarší literárno-kultúrny
časopis/. Publikoval v nich polemickú
stať Hlasy proti slovenčine, ktorou odpovedal aj na Kollárove útoky. Reaguje
na presadzovanie Maďarov -1 národ, 1
kráľ, 1 protestantská cirkev. V spise
Únia vystupuje proti majorizácii slovanskej evanjelickej menšiny maďarskou
kalvínskou väčšinou. Jeho verejná činnosť vyvrcholila v revolučných rokoch
1848/49. Jeden z osnovateľov ţiadostí
slovenského národa. Organizovanie
slovenských dobrovoľníkov na pomoc
Viedni. Prvá výprava skončila neúspešne, 14 mŕtvych Slovákov. Hodţa situáciu nezvládol, bol introvert, vzdelanec,
konal
podľa
svojho
svedomia.
V decembri Hurban organizuje 2. výpravu, tento dobrovoľnícky zbor včlenili do

cisárskeho vojska. Nakoniec Maďari
s Viedňou sa dohodli, tá na sľuby dané
Slovákom zabudla a ich postavenie
v Uhorsku sa zhoršilo. Hurban svoje aktivity preniesol na cirkevné pole. Vydal
náboţenskú učebnicu a obsiahle dielo
o luteránskej cirkvi, za čo mu lipská univerzita udelila doktorát teológie. Po zrušení 3 slovenských gymnázií ostro vystúpil proti Maďarom. Vyslúţil si za to
väzenie vo Vacove na 6 mesiacov
a pokutu 238 zlatiek. Slováci mu vtedy
prejavili priazeň a vďaku. Doslava ho
zaplavili listami a prejavmi úţasnej solidarity nielen
naši, ale aj Slováci
z Dolnej zeme,ktorí boli akousi zásobárňou vlastencov. Väzenie skončilo
o 25 dní skôr, cisár mu udelil amnestiu.
V Národných novinách sa Hurban národu verejne poďakoval. Situácia sa zopakovala po zrušení Matice slovenskej
/1863-1875/.
Trest si odpykával
v Senici, tri mesiace. J.M.Hurban zomrel
21. 2. 1888 v Hlbokom vo veku 71 rokov
na zlyhanie srdca. Hlbočania mu z úcty
vykopali hrob na čestnom mieste
v strede cintorína. Maďarská vrchnosť
nariadil hrob vykopať v kúte pri plote.
O 2 roky martinskí národovci vyhlásili
zbierku na postavenie dôstojného pomníka. Zozbieralo sa 3000 zlatých. Pomník mali odhaliť 8.9. 1892. Zišla sa celá rodina. Ľudia prichádzali na kočoch,
vozoch, nikto netušil, ţe slávnosť je zakázaná. Ţandári s bodákmi na cintorín
nikoho nepustili. Ešte v ten večer syn
Svetozár napísal do Národných novín
článok Hyenizmus v Uhrách. Po 2 týţdňoch uţ ho čakalo obvinenie v 9 bodoch. Súdne pojednávanie – Prešporok,
porota – samí Maďari, rokovací jazykmaďarčina. Vajanský moţno aj zo vzdoru svoju reč začal po nemecky. Okrem
iného povedal: „ ... Ak ma odsúdite, odíde z tejto sály viacero odsúdených –
jeden ţivý národ, jeden mŕtvy muţ a ja
ako jeho dobrý syn a dobrý Slovák!“
Trest: 1 rok, 300 zlatých pokuty a 257
zlatých súdne trovy.
Boli skutky J.M. Hurbana hrdinstvom,
bol národným hrdinom? Určite, právom
patrí do našich dejín, do učebníc. Naša
úcta mu patrí. Len ako, keď sa vytráca
z kaţdodenného ţivota?!
Mgr. Zuzana Páleníková
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Prázdninový tábor na chate Grozáu
.

.

V dňoch 19. -21. júla 2017 odloţili pracovníci Obecných lesov Babiná svoje pracovné povinnosti a zorganizovali uţ
šiesty raz prázdninový trojdňový tábor pre deti z Babinej na
chate Grozáu. Záujem predčil očakávania, veď tábora sa
zúčastnilo aţ 15 detí, z toho štyri dievčatá. Spred obecného
úradu odviezli deťom batoţinu terénne autá a deti sa pobrali
na chatu peši v doprovode Ing.Kolárčika cez Pleso vrchom
Genspiargu. Cestou lesným porastom nazbierali kopec dubákov, ani si neuvedomili, akú vzdialenosť odšliapali. V prvý
deň sa venovali aktivitám pri chate – zbierali hríby, hrali
dámu, ţolíky, bedminton, futbal, strieľali zo vzduchoviek,
spúšťali sa na kolobeţke, stavali stany, väčšie dievčatá sa
naučili vyhadzovať palacinky a napiekli ich viac ako sto. Večer sa deti zúčastnili za doprovodu členov Poľovníckeho
zdruţenia Bučina pozorovania zveri na posedoch a takmer
všetky si odniesli pekné záţitky. Na druhý deň bol naplánovaný pochod na banskoštiavnickú Kalváriu. Do Banského
Studenca sa deti previezli terénnymi autami a odtiaľ autobusom do Banskej Štiavnice. Oboznámili sa s históriou kalvárie a vystúpili aţ k hornému kostolu, aby sa pokochali
krásnymi výhľadmi.

Cestou späť sa naobedovali v záhradnej reštaurácii Pod
kalváriou, kde sa v pekne upravenej záhrade zabávali na
detských atrakciách takmer dve hodiny.Následne im dobre
padla zmrzlina na štiavnickom námestí a potom uţ smerovali autobusom späť do Banského Studenca. Po horúcom
dni v meste dobre padlo kúpanie v kolpašskom tajchu
s vodou teplou 22°C. Večer nasledovala opekačka pri chate
a voľná zábava. Tretí deň bol vyhradený na kúpanie
v kolpašskom tajchu, kde vydrţali asi do 14.hod. Nasledoval
obed – záverečný guláš na chate od pána horára, potom
hľadanie sladkého pokladu ukrytého v lese a na ostatné
súťaţe uţ nezostal čas, lebo bolo treba sa zbaliť, zloţiť stany, poupratovať a presunúť sa domov do Babinej.
Dúfame, ţe sa deťom aj vďaka vydarenému počasiu pobyt
a program počas pobytu páčil, ţe sú spokojní aj rodičia, ktorým sme pomohli v priebehu pracovného týţdňa so stráţením detí, ale hlavne ţe sa deti znova naučili niečo dobré pre
ďalší ţivot, získali nové vedomosti a skúsenosti ako aj nové
spomienky na svoje detstvo.
Ing.Kolárčik František, konateľ s.r.o

Babinské rockovanie
Druhý ročník Babinského rockovania je za nami. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa pričinili, aby sa aj tento ročník stal realitou.
Ďakujeme Obci Babiná a jej starostke za podporu, bez ktorej by nebolo moţné usporiadať festival v takom úţasnom priestore, akým je Gazdovský dvor.
Ďakujeme spoločnostiam STAVRING, spol. s r.o., LUNIT s.r.o., Ján Kucbel, Babinka s.r.o., STOMIX Slovensko,
s. r. o., ISB Solution, Penzión Hunting Chateau, ktorí nás podporili či uţ finančne alebo materiálne.
Obrovská vďaka ľuďom, ktorí v sobotu na sebe mali tričká s logom festivalu a aj tým, ktorí tričká nemali
:)
(tí dostanú tričko dodatočne :)) a starali sa, aby všetko fungovalo.
Za skvelý sobotňajší zvuk vďačíme Liborovi Hanulayovi, ktorý nasadil latku riadne vysoko.
V neposlednom rade ďakujeme kapelám Jozefovekone, ktorá merala cestu aţ z Bratislavy. Kapele Absract, ktorá bola
ochotná prísť aj na poslednú chvíľu. A kapele Šaman, ktorí uzavreli sobotňajší večer tak, ako sa patrí
.
A samozrejme ďakujeme všetkým vám, ktorí ste v sobotu prišli na Gazdovský dvor a vytvorili skvelú atmosféru.
Práve vďaka vám veríme, ţe to malo zmysel a dúfame, ţe o rok sa opäť stretneme
ĎAKUJEME!!!!!!
Za tím Babinského rockovania Ivona Krétová

Tiráž
Redakčná rada:

Jana Gregušová
členovia komisie pre osvetu,kultúru a šport
Mgr. Zuzana Páleníková

Grafická úprava: Ivona Kožehubová

Vaše pripomienky, návrhy, nápady píšte na adresu :
obec@babina.sk
Viac informácií, fotografií a Babinské noviny v on-line podobe na
www.babina.sk
Babinské noviny vydáva obec Babiná.

