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PF 2018
Od chvíle po chvíľu,
lístoček po lístku opŕcha kalendár.
Rok, čo mal, rozdelil –
už iba prichodí ďakovať za ten dar:
za život, za zdravie, za dobrú úrodu,
aj za čas pokoja.
Šťastný a úspešný nový rok Babinčanom
a všetkým ľuďom dobrej vôle
prajeredakčná rada.

PLÁN KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V ROKU 2018
Mesiac
FEBRUÁR

Dátum
2. 2.
10. 2.
24. 2.

MAREC
APRÍL
MÁJ

JÚN
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

30. 4.
8. 5.
13. 5.
9. 6.
1. 9.
8. – 9. 9.
21. 10.
11. 11.
7., 8. 12.
31. 12.

Názov podujatia
Fašiangová zábava
Spomienková slávnosť
– 100.výročie nar. herca Karola L. Zachara
Stolnotenisový turnaj
Oslavy oslobodenia obce
Turistický pochod „Za prvou kukučkou“
Stavanie obecného mája
Chotárom Babinej (turistika) + vatra víťazstva
Deň matiek
- posedenie v kaviarni s programom detí
Deň detí – akcia pre deti k MDD
Vatra SNP
Slávnosti „Na gazdovskom dvore“ – 12. ročník
Stretnutie jubilantov
Pozvanie do divadla
Čaro Vianoc s Mikulášom
Silvestrovský futbal

/Plán akcií je stále otvorený, zmena termínov vyhradená, komisia pre KOaŠ presné dátumy konania podujatí priebežne
a dostatočne vopredoznámi pozvánkami na webovej stránke obce, úradnej tabuli a miestnym rozhlasom. /
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...
7. zasadnutie OZ – 31. 10. 2017 vzalo na vedomie:
- informáciu starostky obce o priebehu výstavby materskej školy,
- ponuku manželov Leščinských na odpredaj domu obci,
- oznámenie Ivety M. z Babinej o ukončení členstva vo finančnej komisii pri OZ Babiná,
OZ schválilo:
- 13. úpravu rozpočtu obce , rozpočet obce zostáva vyrovnaný vrátane poistenia zodpovednosti za škody –
environmentálne poistenie ČOV,
- uzatvorenie Zmluvy o vecnom bremene „in rem“ medzi obcou a M. Kamiňskou, predmetom ktorej bude
strpenie práva prechodu peši a prejazdu poľnohospodárskymi vozidlami po parcele CKN č. 672, 675 a 677 v línii
a rozsahu uvedenom v geometrickom pláne,
- VZN č. 1/2017 – o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
-VZN č.2/2017 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby,
- harmonogram vykonania inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2017 a zloženie ústrednej a dielčích
inventarizačných komisií,
OZ doporučilo starostke obce :
- zvolať spoločné pracovné stretnutie poslancov OZ a členov finančnej komisie s cieľom pripraviť návrh rozpočtu
na rok 2018, prognózy na roky 2019-2020 a prerokovať zámer obce riešiť lokalitu nad ihriskom určenú pre IBV
formou pozemkových úprav,
- pripraviť návrhy nájomných zmlúv na užívanie časti obecných pozemkov „záhumienok“ v lokalite Hoštet
nad futbalovým ihriskom.

8. zasadnutie OZ – 11. 12. 2017 schválilo:
- VZN obce Babiná č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Babiná na rok 2018,
- Dodatok č. 1/2017 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,
- vyrovnaný rozpočet obce na rok 2018 vo výške 683.514,- Eur.
- - výšku stočného pre rok 2018 = 0,6568 €/ m3 odvedených odpadových splaškových vôd obecnou kanalizáciou
od producentov napojených na verejnú kanalizáciu , vlastníkom tlakovej kanalizačnej prípojky poskytne
pre rok 2018 zľavu vo výške 0,15 € za 1 m3 odvedenej odpadovej vody, ktorá zohľadňuje vynaložené náklady
producenta na elektrickú energiu spotrebovanú pri prečerpávaní odpadových vôd,
- uzatvorenie nájomným zmlúv na prenájom obecnej pôdy v intraviláne obce,
- cenník služieb poskytovaných obcou Babiná s účinnosťou od 1. 1. 2018
- výšku členských poplatkov a jednorazového vstupného do obecného športového centra s účinnosťou od 1. 1. 2018
OZ uložilo predsedovi stavebnej komisie na zasadnutí stavebnej komisie riešiť žiadosti ohľadom prekládky vedenia
miestneho rozhlasu a prejednať žiadosti týkajúce sa pripojenia na obecnú kanalizáciu.

Podporte športové aktivity v obci
Priaznivci športu môžu aj v roku 2018 podporiť činnosť Obecného športového klubu Babiná poukázaním sumy do
výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie rok 2017. Podnikatelia, ţivnostníci a fyzické
osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, môţu tak urobiť pri podaní daňového priznanie za rok 2017 – údaje vyplnia priamo
v tlačive daňového priznania. Zamestnaný občan po vykonaní ročného zúčtovania u svojho zamestnávateľa poţiada o vydanie
potvrdenia o dosiahnutej výške dane z príjmu a tieţ o tom, ţe daň bola zaplatená. Najneskôr do 30. 4. 2018 je potrebné doručiť vyhlásenie a potvrdenie zamestnávateľa na Daňový úrad vo Zvolene poštou alebo osobne. Tlačivá vyhlásení s údajmi príjemcu si môţete vyzdvihnúť na OcU Babiná.
Potrebné údaje:
Obecný športový klub Babiná, Horná č. 97, 962 61 Babiná, občianske zdruţenie, IČO: 00592366

Štvrťročný informátor obce Babiná

Z denníka starostky
Október 2017
- stavebná agenda – vydanie povolení na drobné stavby a udržiavacie práce,
- kontrolné dni na stavbe materskej školy, riešenie zmien v projekte,
- príprava nového vydania Babinských novín,
- rozšírenie dobývacieho priestoru Hanišberg – konanie – prerokovanie EIA –
vplyvu na životné prostredie - 4.10.2017,
- sociálna agenda – vybavenie žiadosti o umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, vypracovanie návrhu
nového VZN o poskytovaní sociálnych služieb,
- vyžiadanie stanovísk dotknutých orgánov k územnému konaniu na umiestnenie stavby kompostárne,
- riešenie sporov nájomníkov o obecných nájomných bytoch – spoločné stretnutie s mediátorkou 14.10.2017,
- účasť na porade OU Zvolen, odbor krízového riadenia – odborná príprava krízových štábov,
- príprava 7. zasadnutia OZ Babiná konaného 31.10. 2017
November 2017
- podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na výstavbu trhoviska v centre obce,
- plnenie uznesení zo 7. zasadnutia OZ,
- podanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby kompostárne,
- vypracovanie podkladov pre verejné obstaranie prídavných zariadení za traktor ( podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z EU fondov - výzvy PRV 7.4 - aktivita 6 - nákup prídavných zariadení
na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest / miestnych komunikácií
a chodníkov: svahový mulčovač, bubnovú kosačku, hydraulický nakladač „vidlice“ , šípovú radlicu
( čelný pluh – sneh),
- príprava rozpočtu obce a všeobecne záväzných nariadení obce pre rok 2018, spoločné zasadnutie poslancov
OZ a členov finančnej komisie (14.11.2017),
- kontrolné dni na stavbe Materskej školy, vzájomné konzultácie s projektantkou, stavebným dozorom
a dodávateľom stavby,
- kolaudácie rodinných domov - uzatvorenie Zmlúv o vecnom bremene (existencia inžinierskych sietí
a odvodňovacieho systému, kúpna zmluva vodovod, indexy domov, pridelenie súpisných čísel).
December 2017
- príprava dokumentov na 8. zasadnutie OZ Babiná, spracovanie návrhu uznesenia – 11.12.2017,
- kolaudácie rodinných domov - uzatvorenie Zmlúv o vecnom bremene (existencia inžinierskych sietí
a odvodňovacieho systému, kúpna zmluva vodovod, indexy domov, pridelenie súpisných čísel),
- doplnenie stavebných konaní (kompostáreň, trhovisko) – vyžiadanie stanovísk,
- plnenie uznesení z 8. OZ - VZN, cenník služieb, poplatky OŠK, uzatvorenie nových nájomných zmlúv.

Silvestrovský futbalový zápas
Tradícia zostala neporušená, hoci počasie vyzeralo všelijaké. Terén bol
dobrý, a tak sa o 11.00 hod. babinského času uskutočnil výkop silvestrovského zápasu. Mali sme obavy, či sa hráči aj priatelia zídeme. No
verní tomuto športovému fenoménu opäť nesklamali a veru bolo sa na
čo dívať. Rôčky akoby sa odratúvali, krásnymi akciami sa prezentovali
Polóni, Siteri, Pšenica , Melaga, 64-ročný Paľo prezývaný Motýl, o bratoch Baláţovcoch netreba ani hovoriť a samozrejme všetci ostatní, za
čo im patrí vďaka. A výsledok samotného zápasu 5 : 5. Občerstvenie
bolo zabezpečené, a tak sa môţeme tešiť na ďalší ročník.
Do nového roku za OŠK Babiná všetkým občanom obce veľa zdravia,
šťastia a porozumenia praje Peter Suchánek, predseda OŠK.
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Demografia obyvateľov obce Babiná k 31.12.2017
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Spoločenská rubrika

nad 60 rokov

Štatistika obyvateľov rok 2017

Odišli z našich radov :
Ján Pšenica
Juraj Chiľa
Prisťahovali sa : 6 obyvatelia
Odsťahovali sa : 0

Moje rodisko Babiná:

Šimon Melich

Babinskýpetangový klub
Začiatok roka je zvyčajne časom ţelaní a prianí si všetkého
dobrého, ale je to aj čas bilancovania a hodnotenia. Určite sa
dobre spomína a hodnotí niečo, čo nám prinášalo radosť
a zábavu v roku 2017. Pre nás to boli veľmi pekné a veselé
chvíľky strávené v kruhu priateľov a susedov pri hraní petangu.
Naše pravidelné utorkové a piatkové stretávania, pri tejto
nenáročnej športovej aktivite, nám všetkým, ktorí sme sa petang uţ naučili hrať, prinášajú veľa zábavy. Po jarných terénnych úpravách sme túto aktivitu oficiálne otvorili 3. júna 2017.
Naše dvojčlenné druţstvá dosahovali spočiatku úsmevné výsledky, časom sme sa však zlepšovali a náš „Putovný pohár“
veru postupne putoval od druţstva k druţstvu. Odohrali sme 6
oficiálnych turnajov. Víťazi turnajov boli okrem „Putovného
pohára“ odmeňovaní i vecnými darmi, napr.: domácou strúhankou, domácim lekvárom, či úrodou z vlastných záhrad.
Počas hracej sezóny sme privítali medzi sebou aj mladých
ľudí, rodiny s deťmi ale aj tínedţerov. Ochotne sme im vysvetlili pravidlá hry a poţičali petangové gule. Očakávali sme väčší
záujem zo strany občanov, napr. dôchodcov a detí, čo sa však
nenaplnilo.

–

Počet obyvateľov k 31.12.2017 :

537

Prihlásení na trvalý pobyt :

24

Prihlásení na prechodný pobyt :

3

Odhlásení z trvalého pobytu :

12

Počet narodených detí :

3

Počet úmrtí občanov :

7

Uzatvorené sobáše :

3

PE – TANGÁČI

Športová činnosť je to naozaj nenáročná, čo je však pre nás
všetkých oveľa dôleţitejšie, ţe sa na tieto stretnutia tešíme. Je
to pre nás čas strávený vo veselej nálade, pri dobrej kávičke či
vínku, nikdy nechýbal ani dobrý koláčik. Nie sme všetci rodáci
z Babinej. Svoje detstvo sme preţili v rôznych kútoch Slovenska. Aj preto si radi zaspomíname na detské časy, na zvyky
a obyčaje z našich rodných obcí, na povahy a múdrosť našich
rodičov a prarodičov. Pripomenieme si školské časy a našu
mladosť. Kaţdý sme z iného fachu, ale spája nás presvedčenie, ţe ţivot moţno preţiť s dobrými priateľmi, ktorí sršia humorom, dobrou náladou a nechýba im ani ochota pomôcť.
Tento rok sa tešíme na nové stretnutia. Petangové ihrisko
sme doplnili o ruské kolky, takţe o športové aktivity určite nebude núdza. Uţ pri otvorení sme pozývali všetkých, ktorí majú
chuť si zahrať. Táto ponuka stále platí. Ako sme deklarovali pri
otvorení ihriska, toto je verejne prístupné všetkým a najmä počas víkendov dáva priestor pre aktivity rodinám s deťmi
a školákom.
Alenka Majerčíková
Eva Antalová

Mikuláš
8.12.2017 našu obec, tak ako kaţdý rok, navštívil Mikuláš. Na saniach doviezol pre všetky dobré deti sladké prekvapenie.
Mikuláš tento rok deti navštívil v parku pri sochách a priniesol nám okrem sladkého prekvapenia aj snieţik, ktorý nám padal na
hlavy počas celého vystúpenia, ktoré mali deti z MŠ. Potom sme v prítomnosti Mikuláša odhalili betlehem a rozsvietili stromček. Mikuláš sa ponáhľal za ďalšími detičkami do ostatných obcí, avšak my sme ešte pokračovali v dobrej nálade pri teplom
punči, čaji a chlebíku s masťou a lekvárom v druţnej debate.
Dúfam, ţe sa vám táto akcia páčila, pretoţe Mikuláš sľúbil, ţe o rok zas navštívi v našej obci všetky dobré detičky.
Júlia Beňová, predseda komisie pre osvetu, kultúru
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Finančný rozpočet obce na roky 2018 - 2020
Rekapitulácia rozpočtu :

2 017

2018

2019

Bežné príjmy

450 494

449 551

449 641

Bežné výdavky

332 994

326 904

328 114

Výsledok hospodárenia - BR

117 500

122 647

121 527

Kapitálové príjmy

2 500

0

0

Kapitálové výdavky

300 000

100 000

100 000

Výsledok hospodárenia – KR

-297 500

-100 000

-100 000

Finančné príjmy

230 600

20 600

20 650

Finančné výdavky

50 600

20 600

20 650

Výsledok hospodárenia - FO

180 000

0

0

Príjmy spolu :

683 594

470 151

470 291

Výdavky spolu :

683 594

447 504

448 764

Výsledok hospodárenia :

0

22 647

21 527

Finančný rozpočet na rok 2018 bol prerokovaný na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2017
a schválený uznesením č. 115 -8/2017.
Prognózy rozpočtu na roky 2019 - 2020 vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie, uznesením č. 108 - 8/2017.
Schválený rozpočet na rok 2017 a jeho prognózy na roky 2018 - 2019 bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce dňa 12.12.2017
V roku 2018 plánujeme zrealizovať :
dokončenie stavby novej budovy materskej školy
dokončenie zateplenia na združenej budove Dolná č. 102
rekonštrukciu a výstavbu chodníka v Dolnej ulici a parkovisko pred novou budovou MŠ
zakúpenie nového automobilu
odkúpenie traktora Proxima a nákup prídavných zariadení za traktor z EU fondov
rekonštrukciu bufetu pri šatniach OŠK
realizáciu II. etapy parku – tržnica pred rodinným domom č. 46

Stretnutie jubilantov v roku 2017
V kalendári podujatí, pripravovanom komisiou pre osvetu, kultúru a šport má uţ od roku 1995 svoje pevné miesto októbrové
stretnutie všetkých občanov, ktorí oslavujú v priebehu roka okrúhle ţivotné jubileum, počnúc 60-ročnými, aţ po najstaršie ţijúcich. Nebolo inak ani tentokrát. Na popoludnie 22. októbra prijalo pozvanie devätnásť z 27 jubilujúcich spoluobčanov. Medzi
nimi najstaršou bola pani Zuzana Pomotyová vo veku 95 rokov.
V úvode zazneli slová básne a Betka Lietavová pozdravila jubilantov skladbou, zahranou na elektrických klávesoch.
Júlia Beňová - predsedníčka komisie pre osvetu, kultúru a šport
privítala prítomných jubilantov. Pani starostka vo svojom príhovore ocenila celoţivotnú prácu oslávencov a zaţelala im mnoho
zdravia, ale aj tvorivých síl do ďalších rokov ţivota. Jubilanti po
slávnostnom zápise do pamätnej knihy obce prijali aj osobné
blahoţelanie od pani starostky a prevzali si darčeky.
Jubilantov prišli pozdraviť zástupcovia mladších generácií s bohatým kultúrnym programom – Nelka Melichová prednesom
prózy, krojované deti z materskej školy so svojimi pani učteľkami
spevom, tančekmi a básničkami, Nikolka a Marek Petroví spolu
s Emkou Beňovou ukáţkami moderných tancov.

Slávnostný prípitok ŢIVIÓ si zaspievali všetci prítomní s doprovodom ľudovej hudby Vartovka z Krupiny. Stretnutie pokračovalo
po malom občerstvení spoločným odfotografovaním prítomných
jubilantov, vo vzájomných rozhovoroch, spomienkach na preţité
roky, ale aj pri speve piesní s ľudovou hudbou Vartovka. Za
všetkých jubilantov vyslovil poďakovanie organizátorom pán Juraj Ondruš.
Verím, ţe na tomto stretnutí v kruhu rovesníkov sa všetci cítili
príjemne.
Ing. Anna Páleníková
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Naši najmenší...
Exkurzia „Pekáreň Bzovík“– 12.10.2017
V rámci tematického týţdňa – „Pracovné profesie“, sme s predškolákmi absolvovali exkurziu do pekárne. Mali moţnosť vidieť stroje
a zariadenia, v ktorých sa spracúva veľké
mnoţstvo cesta, veľké pece na pečenie
mnoţstva chleba a pečiva. Dozvedeli sa
najmä, ţe práca v pekárni je náročná ako aj
cesta chlebíka, kým sa dostane k nám domov. Na záver sme si pochutnali na čerstvo
upečených pagáčikoch, ktorými nás ponúkli.

Mobilné planetárium (8.11.2017)
V rámci Dňa materských škôl, ktorým je 4.
november, sme zorganizovali v spolupráci
s Materskou školou v Dobrej Nive interaktívny program „Mobilné planetárium“. Deti prostredníctvom
záţitkového
učenia
a edukačnej rozprávky „Ako Mesiac putoval
k Slnku“ poznávali základné javy astronómie
– ako sa nazývajú fázy mesiaca, ako sa volajú najznámejšie súhvezdia a planéty, prečo
sa na Zemi strieda deň a noc... Premietanie
rozprávky sa uskutočnilo v planetárnej kupole, kde deti ju pohodlne sledovali
nad sebou aj poleţiaci. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a dlho si o záţitkoch
z premietania rozprávali.

Tekvicová paráda 18.10.2017
S príchodom októbra sa kaţdoročne tešíme na Tekvicovú parádu, ktorá sa aj
tento rok uskutočnila v sále kultúrneho domu. No ako by to bolo bez samotných tekvíc? Tých bolo naozaj neúrekom aj vďaka p. Ing. Brachnovi, ktorý
nás nimi zásobil. Deti spoločne s rodičmi vyrezávali a vydlabávali tekvice.
Tekvicovej parády sa zúčastnili aj staršie i mladšie deti z obce. Vyrezané tekvičky v podobe krásnych, vtipných, smiešnych i strašidelných tvárí, postavičiek sme umiestnili v parku, pri sochách a pred materskou školou. Na záver
sme si spolu vypustili lampión šťastia s tajnými ţelaniami.
Beseda „Zdravé zúbky“
V rámci vzdelávacej aktivity o ľudskom tele sme
v novembri zorganizovali
stretnutie s dentálnou hygieničkou p. Jarkou Cakovou. Cieľom bolo pútavou formou priblíţiť deťom dôleţitosť starostlivosti o chrup a tým predchádzať tvorbe zubného
kazu. Pani Caková oboznámila deti s tým, čo je
pre ich zúbky zdravé, aby
správne rástli a čo im
škodí. Na makete chrupu
ukázala deťom, ako sa
správne čistia. Deti si
skúsili vyčistiť zúbky zubnou kefkou. Ukázala im,
ako má vyzerať správna
zubná
kefka
a pripomenula im, ţe ju treba
vymeniť, ak je opotrebovaná. Deťom priniesla
propagačný
materiál
s edukačným CD, ktoré si
môţu deti pozrieť priamo
v MŠ. Na záver deti svorne sľúbili, ţe sa budú
o svoje zúbky starať.

Divadielko „Včielka“
Dňa 7.11.2017 zavítalo do našej materskej
školy marionetové divadlo „ Včielka“
z Banskej
Štiavnice,
aby
rozpovedalo
a zahralo rozprávku „O divotvornom hrnčeku“.
Zvedavé očká detičiek, ich predstava
o divadle, ich napätie a očakávanie bolo jedinečné. Deti sledovali dej rozprávky, ako aj
nádherné kulisy a marionetové bábky. Rozprávka bola veľmi poučná a vďaka nej si deti
mohli uvedomiť, aké sú čarovné slovíčka dôleţité. Na záver vystúpil Gašparko, ktorý deťom predniesol báseň o čarovných slovíčkach. Deti Gašparkovi sľúbili, ţe uţ nebudú
zabúdať na čarovné slovíčka a budú ich pouţívať.

Predvianočné tradície–
Mikuláš v MŠ, Lucia, pečenie oblátok, medovníkov
Všetci sme sa tešili, ţe tento rok príde Mikuláš medzi nás do materskej školy.
A prišiel aj s anjelikom a samozrejme aj s čertom. Deti ho privítali básničkou,
pesničkou a pekným tančekom. Kaţdé dieťa si odnášalo sladký balíček. Mikuláš nám nechal aj košík plný ovocia. Aj deti si pripravili darčeky pre Mikuláša, Anjelika a Čerta, odovzdali im obrázky, ktoré vytvorili. Niektorí však museli sľúbiť Mikulášovi, ţe sa polepšia. Dúfame, ţe nás Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi navštívi aj o rok.
Touto cestou sa chceme poďakovať firme LindMobler Slovakia s.r.o. Krupina,
ktorá nám Mikuláša do MŠ poslala.
Ako kaţdý rok sme si pripomenuli v našej materskej škole predvianočné tradície pečením vianočných oblátok, medovníkov, ktoré deti ochutnali na vianočnej besiedke.
Od Lucie do Vianoc, kaţdá noc má svoju moc. Pripomenuli sme si tento deň
tým, ţe sme husacím pierkom v sprievode básne povymetali všetky kúty
v materskej škole a vyhnali tak zlo a choroby. Jedli sme samozrejme aj cesnak, aby sme boli zdraví.

Vianočná besiedka
Vianočná besiedka je v našej materskej škole tradíciou. My sme ju zorganizovali aj tento rok v sále kultúrneho domu. Deti sa na
ňu veľmi tešili, predstavili sa básňami, divadielkom o „Čertíkovi a Anjelikovi“ a pekným tančekom. Detské očká ţiarili šťastím,
keď uvideli pod stromčekom kopu darčekov. Pre všetkých pripravili zamestnankyne školskej jedálne ochutnávku šalátov
a nátierok, ktoré deti konzumujú aj v MŠ. Ochutnávka mala úspech, niektorí rodičia si pýtali recepty aj domov. Celý podvečer sa
niesol v predvianočnej radostnej atmosfére.
učiteľky MŠ
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Zo života Cirkevného zboru ECAV Babiná v roku 2017
Ku koncu kalendárneho roku
zvykneme hodnotiť, čo všetko sa v jeho
priebehu udialo v našom osobnom i spoločenskom živote. Veľa sa toho udialo aj
v živote Cirkevného zboru Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania v Babinej.
Okrem pravidelných bohoslužobných
aktivít sme mali aj ďalšie podujatia, ktorých stručné predstavenie je predmetom
tohto príspevku.
V roku 2017 aj v celej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku rezonovalo predovšetkým
500. výročie reformácie Dr. Martina
Luthera. Pri tejto príležitosti v rámci celocirkevného projektu „Oslobodení Božou milosťou“ sme sa s viacerými cirkevníkmi z Babinej zúčastnili stretnutia
Cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu v Krupine 19.2.2017. Stretnutie
otvorili slávnostné služby Božie v tamojšom evanjelickom kostole aj za účasti generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a generálneho
dozorcu Imricha Lukáča a ďalších významných hostí. Kázeň Božieho slova
mal farár Martin Michaelis, predseda
združenia evanjelických duchovných
spojených evanjelicko-luteránskych cirkví v Nemecku. Sviatosť Večere Pánovej bola prislúžená zo vzácneho historického bzovíckeho kalicha. Po obednej

prestávke stretnutie pokračovalo popoludňajším misijným programom duchovného slova a hudby.
V predveľkonočnom čase, 6.-8.
apríla 2017, sme sa s konfirmandkami
zúčastnili duchovného sústredenia „konfivíkendovky“ v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre Ichthys
vo Veľkom Slavkove pod Vysokými
Tatrami, ktorú zorganizovala mládežnícka organizácia našej cirkvi Spoločenstvo
evanjelickej mládeže. V nedeľu 28. mája
2017 sa v našom kostole uskutočnila
slávnosť konfirmácie.
Noc kostolov 9.6.2017 bola
ďalšia aktivita, ktorú sme uskutočnili aj
v tom našom. V rámci pestrého programu venovaného deťom i dospelým prebehlo tiež symbolické odhalenie výstavy
15 informačných panelov prezentujúcich
dejiny ECAV na Slovensku od čias reformácie.
Pred záverom školského roku
27.6.2017 sme pre deti pripravili súťaže
a opekačku vo farskej záhrade.
Popoludní v druhú októbrovú
nedeľu 8.10.2017 náš spevokol vystúpil
na prehliadke spevokolov Hontianskeho
seniorátu ECAV v evanjelickom kostole
v Hontianskych Moravciach.
V súvislosti s Mesiacom úcty k
starším sa v nedeľu 15.10.2017 konalo

stretnutie starších cirkevníkov s prislúžením sviatosti Večere Pánovej a spoločným posedením pri neformálnych
rozhovoroch s malým občerstvením.
Pri príležitosti už zmieneného
500. výročia reformácie boli 31.10.2017
slávnostné služby Božie, program ktorých spestrilo vystúpenie detí a spevokolu.
Rok 2017 bol aj Rokom Jozefa
Miloslava Hurbana v súvislosti s 200.
výročím jeho narodenia. Život a dielo
tohto evanjelického farára, národovca a
politika sme si vďaka prednáške Mgr.
Zuzany Páleníkovej priblížili na stretnutí
vo fare, v nedeľu popoludní 12.11.2017.
Okrem aktivít duchovného charakteru sme v roku 2017 previedli renováciu interiéru zborovej siene a modlitebne vo fare, prebehlo tiež dokončenie
kuchynky. Aj vďaka dotácii 500 EUR z
obce Babiná začala realizácia rekonštrukcie vchodovej brány a dvier do farského dvora.
Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho
pomoc a požehnanie, bez ktorého by nebolo možné uskutočniť nič zo spomenutého.
Mgr. Roman
Sarvaš, ev. a. v. farár

Duchovné slovo do nového roku 2018
„Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s Tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ Kniha Józuova 1.kapitola, 9.verš
Z Božej milosti sme sa dožili nového kalendárneho roku. Pred nami je nový časový úsek nášho života, ktorý nepoznáme. Je to niečo podobné, čo prežíval Józua, ktorý mal po Mojžišovej smrti voviesť izraelský národ do zasľúbenej krajiny.
Do krajiny, ktorá bola pre neho neznáma. Do krajiny, ktorá sa podľa Hospodinovho prísľubu mala stať domovom Izraelcov.

Keď máme byť konfrontovaní s niečím čo nepoznáme, cítime určité obavy, neistotu. Dobre nám vtedy padne, ak máme pri sebe niekoho blízkeho, v kom máme oporu, pomoc, pochopenie. Sú však aj také životné situácie, v ktorých nestačí blízkosť nejakého človeka. A tak je výborné, že máme možnosť utiekať sa s čímkoľvek a za akýchkoľvek okolností predovšetkým
k Bohu. Takú možnosť mal aj Józua, keď s Izraelcami vstupoval do – predtým nepoznanej – krajiny Kanaán. Povzbudený uistením, že Boh bude s ním, kamkoľvek by išiel, kráčal smelo spolu s ľudom vpred.
Aj nám sa pôjde oveľa ľahšie časovým priestorom nového roku, keď si uvedomíme, že pri tom nebudeme sami. Lebo
to uistenie, ktoré je obsiahnuté v citovanom biblickom verši, platí aj pre nás. Boh bude s nami pri každom našom kroku, ak aj
my budeme s Ním skrze vieru. A to vďaka tomu, že poslal na svet svojho Syna Ježiša Krista, ktorého narodenie sme si pripomenuli na Vianoce.
Prajem Vám, milí čitatelia, šťastný nový rok 2018 pod Božím vedením.
Mgr. Roman Sarvaš, ev. a. v. farár
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Čas
V starozákonnej knihe Kazateľ čítame slová: „Všetko má svoj
čas a svoju chvíľu kaţdé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas
má sadenice vytrhať. Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť.
Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať...“/Kaz 3 ,1n/ Všetko
má svoj čas, i to, ţe sa hýbeme a ţijeme v čase, ktorý sme od
určitého dňa začali písať číslicami 2018. Čas je dar. Nezaslúţený. Zadarmo nám daný a predsa tak vzácny. Najčastejšie
v súčasnej dobe počuť slová „ Nemám čas“. A pritom i dnes
som dostal od Boha nezaslúţených 24 hodín, či 1440 minút,
alebo ak chcete 86 400 sekúnd. Vedeli ste, ţe milión sekúnd
sa rovná 11 dňom, zatiaľ čo miliarda sekúnd sa rovná 32 rokom? Spomeňte si na to, keď nabudúce niekomu poviete, ţe
ste tam „o pár sekúnd”. Akú hodnotu má čas. Raz mi tieto slová niekto poslal mailom, tak sa s Vami o ne podelím:Ak chcete
zistiť, čo znamená jeden rok, spýtajte sa študenta, ktorý prepadol pri záverečnej skúške. Ak chcete zistiť, čo znamená jeden mesiac, spýtajte sa matky, ktorej sa narodilo dieťa o jeden
mesiac skôr. Ak chcete zistiť, čo znamená jeden týždeň, spýtajte šéfredaktora týždenníka. Ak chcete zistiť, čo znamená jeden deň, spýtajte sa baníka, ktorý celý deň pracuje v bani. Ak
chcete zistiť, čo znamená jedna hodina, spýtajte sa zaľúbených, ktorí na seba čakajú. Ak chcete zistiť, čo znamená jedna
minúta, spýtajte sa niekoho, komu ušiel vlak, autobus alebo
odletelo lietadlo. Ak chcete zistiť, čo znamená jedna sekunda,
spýtajte sa niekoho, kto prežil autonehodu. Ak chcete zistiť, čo
znamená jedna milisekunda, spýtajte sa víťaza zlatej medaily
na olympijských hrách.

Zaujímavé, však? Veď si len uznajme, koľko toho času
sme už premárnili a premrhali. A tak mi dovoľte vyzvať
nás všetkých , aby sme si vážili čas i s jeho hodnotou
a naplnili ho DOBROM, lebo možno na budúce už na to
čas nebude. No teraz ho máme, tak ho naplno žime, aby
bol skutočne dobrým Časom a nie Nečasom. Prajem
Vám všetkým POŽEHNANÝ ČAS.

Váš rímskokatolícky farár Marián Mlynárik.

Mediačná poradňa

MEDIAČNÁ PORADŇA V OBCI BABINÁ
Obec Babiná a mediátorka PhDr. Denisa Morongová pre Vás zriadili bezplatnú mediačnú poradňu ,
ktorá je obyvateľom v obci k dispozícií

posledný utorok raz za tri mesiace.

30. 1. 2018 od 16,00 hod. do 18.00 hod.
na Obecnom úrade Babiná
Cieľom mediačnej poradne je poskytnúť obyvateľom bezplatné konzultácie,
kde sa môžu prísť s mediátorkou poradiť ako riešiť svoj osobný,
susedský alebo právny problém.

V mediačnej poradni sa môžete informovať ako riešiť svoj problém v oblasti:






rodinnoprávnych sporov – medzigeneračné spory, výživné, úprava
vzájomných rodičovských práv, bezpodielové vlastníctvo,
susedských sporov – obťažovanie hlukom, zvieratami, dymom, pevnými a tekutými odpadmi,
sporov v školskom prostredí – medzi rodičmi a učiteľom, učiteľom a žiakom,
pracovnoprávnych sporov,
sporov občanov s inými inštitúciami.

Štvrťročný informátor obce Babiná

MEDIÁCIA
SPORY / KONFLIKTY VZNIKAJÚ ZA RÔZNYCH OKOLNOSTÍ.
TAK AKO ICH RIEŠIŤ?

Dennodenne nás ovplyvňujú
rôzne
pomery
vzájomných
vzťahov, tak osobné, v rodine,
partnerské, susedské vzťahy,
pracovné, školské ale aj tie obchodné. Je prirodzené mať iný
názor ako niekto iný. Je prirodzené keď sa nezhodneme.
Rôznorodé názory sú produktívne a kontra-produktívne.
V prvom prípade dospejeme ku
kompromisu, v druhom často
absentuje komunikácia, ktorá
ide ruka v ruke so stratou počúvania druhej strany. Spory
vzniknuté z nezhôd vieme alebo
nevieme sami vyriešiť. Jedno je
však isté. Konflikty sú na to, aby
sa riešili v akomkoľvek štádiu.
Takže prečo mediácia? Pretože môžeme! Máme to vo
svojich rukách. Máme ten
priestor.
Mediácia podľa zákona č.
420/2004 Z. z. je mimosúdne
riešenie sporov. Bez autoritatívneho rozhodovania tretej strany
(napr. súdov) pomáha sporiacim
sa stranám v komunikácii a je
najprijateľnejšou
alternatívou
riešenia sporov medzi nimi.
Podstatou mediácie je jej dobrovoľnosť pre strany. Uľahčenie
komunikácie medzi nimi tak,
aby sa pokiaľ je to moţné,
upravili ich vzájomné vzťahy.
Dospeli k vzájomnej dohode,
s ktorou budú spokojné, stotoţnené teraz ako aj v budúcnosti,

akceptujú ju a uvedomujú si jej
záväznosť.
Počas celého mediačného procesu s oboma stranami spolupracuje mediátor. Je nestranný,
nezávislý, nezaujatý. Pokiaľ
strany pristúpia k mediácii, vytvára rovnaké prostredie pre
obe rovnako, bez ohľadu na to,
či ho vyhľadali obe súčasne
alebo ho na začiatku oslovila
len jedna strana. Preto záujmom mediácie a ani mediátora
nie je dominancia jednej strany
akoby to bolo napr. pri právnikovi či advokátovi.
Rozpätie sporov, pri ktorých sa
dá mediácia aplikovať, je široké.
Je uplatniteľná v rodinných sporoch, školských, občianskych,
pracovnoprávnych ale aj obchodných. Či je spor vhodný na
mediáciu sa má kaţdý moţnosť
informovať priamo u mediátora.
Sluţby mediácie môţu klienti
vyuţiť kedykoľvek sa rozhodnú
ale aj počas súdneho procesu.
Mediácia pred súdnym sporom
má viac výhod. V prvom rade
dobrovoľnosť, dôvernosť, nestrannosť, neutralita, prevzatie
zodpovednosti, zmena súperenia na spoluprácu, orientácia
na budúcnosť. Časové hľadisko
dáva klientom priestor vyriešiť
svoj spor v priebehu jedného či
pár stretnutí. Oproti súdnym
sporom, kde sa čaká na vytýčenie pojednávania, odvolávania,

odročenia, dokazovanie a pod.
Vzájomným vzťahom takéto časové predlţovanie zaloţené na
autoritatívnom zásahu súdu neprospieva a často strany odchádzajú úplne nespokojné
s konečným záverom. Poplatky
spojené s mediáciou strany
konzultujú
vopred
s mediátorom, sú oveľa niţšie ako
pri súdnom konaní a náklady si
delia rovnakým dielom. Cenník
pritom mediárom má na svojej
web stránke a klient má teda
moţnosť dopredu do neho nahliadnuť.
Cesta v mediácii pre strany
znamená aj vzájomné pochopenie, vytvorenie kompromisu,
koniec sporom kde môţu trpieť
ďalšie strany ako sú napr. deti,
manţelia, zamestnanci, susedia
a pod.
Predlţovaním a neriešením sa
spor zhoršuje. Mediácia vytvorila moţnosť dohodnúť sa, určiť
si pravidlá, a tým získať pokoj
a istotu na oboch stranách.
Nezabúda ani na ľudí v hmotnej
núdzi a o ich moţnostiach sa
môţu
informovať
priamo
u mediátora alebo v Centre
právnej pomoci. U nás má kaţdý klient prvú konzultačnú hodinu zdarma.
Mediátorka
PhDr. Denisa Morongová
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Karol Legény Zachar
– mág divadelnej harmónie

(12. január 1918 Antol –
17. december 2003 Bratislava)
V roku 2018 si pripomíname 100. výročie narodenia herca, národného
umelca Karola Legény Zachara, ktorý roky detstva preţil aj na Babinej.
Meno Zachar si zvolil z rodného mena svojej mamy. Otec si tu prenajal
krčmu, ktorá bola v súčasnej budove
obecného úradu. Počas svojho ţivota rád navštevoval Babinú, svoju
blízku rodinu – sestru Irenku, synovca Dušana s rodinou. V domčeku
v ulici Za Uličkou často trávil voľné
chvíle so svojimi deťmi a vnukom.

Karol L. Zachar sa narodil vo Sv.
Antone pri Banskej Štiavnici a vyrastal v rodine zanietených divadelných ochotníkov. Po smrti matky,
ako 4- ročný sa presťahoval aj so súrodencami a otcom na Babinú, kde
bol otec krčmárom. Uţ ako chlapec
hrával v ochotníckom divadle na Babinej, v Sáse a neskôr počas gymnaziálnych štúdií v Banskej Bystrici
a tieţ ako vysokoškolský študent
v Prahe, kde študoval kresliarstvo na
Českom vysokom učení technickom
(1936 – 1938). Pre zloţitú spoločenskú situáciu sa vrátil do Bratislavy
a študoval na Filozofickej fakulte
Slovenskej univerzity v Bratislave.
Zacharovo hlboké a oduševnené
nadšenie pre divadlo ho prirodzene
priviedlo k štúdiu herectva na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (absolvoval ho v roku 1942). Uţ v prvom
ročníku nastúpil do činohry Slovenského národného divadla(bývalé
Hviezdoslavovo divadlo). Hrával
zväčša malé postavy, ba aţ figúrky,
ktoré dokázal pretvoriť na jedinečné
typy.
Zacharov cit pre javisko, mieru
a hravosť vycítil náš avantgardný reţisér Ján Jamnický, ktorý si ho niekoľkokrát vybral ako asistenta réţie –
zveril mu na starosť réţiu remesel-

níckych výstupov v inscenácii Sen
noci svätojánskej (1942). Prvou Zacharovou samostatnou réţiou bola
Schillerova
Messinská
nevesta
(1944). Po vojne sa Karol L. Zachar
na dlhé roky stal príleţitostne reţírujúcim hercom. Jeho umelecký názor
a reţijný štýl sa presvedčivo ukazoval uţ v prvých inscenáciách. Prinášal hlboké posolstvá o sviatočnosti,
jedinečnosti a kráse ľudského ţivota.
Svojbytne zušľachťoval, zjemňoval
konflikty a hľadal lepší svet. Jeho inscenácie mali svoju imaginatívnu silu
a významovú sugestivitu, tie odovzdával predovšetkým prostredníctvom herca. Herecká kreativita, hravosť, odpútanosť, vitalita boli fundamentom Zacharových divadelných a
filmových sviatkov. Z filmov spomeňme Vlčie diery s tematikou SNP
(réţia P. Bielik) a Rodná zem, ktorý
prezentuje krásu slovenského folklóru a vznik SĽUK - u. Inšpirácie čerpal
vo folklóre – vo zvykoch či ľudovej
piesni, v zanietenej etnografickej
vášni, ale aj v slovenskej prírode.
Reţisér bol významným znalcom
slovenskej hmotnej i duchovnej kultúry. Do svojich inscenácií si navrhoval kostýmy, niekedy aj scénu a vyrábal i rekvizity. Fenomenálnou sa
stala inscenácia muzikálu Na skle
maľované (Jánošík - nezabudnuteľný
Michal Dočolomanský), ktorá dosiahla v slovenských divadelných kontextoch nebývalý počet repríz, bolo ich
viac ako šesťsto.

Karol L. Zachar bol nielen herec, režisér, kresliar, karikaturista, kostýmový a scénický výtvarník,
ale aj fenomenálny pedagóg, ktorý vychoval nejednu hereckú generáciu.
Jedinečnosť tohto umelca charakterizoval Emil Lehuta:

„Zachar nie je jeden umelec, on je celá inštitúcia.“
(Zdroj: Z výstavy Divadelného ústavu Bratislava )
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