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Pavlovi Jasenskému – Tesárstvo
Po 14. hodine sa konalo vyhodnotenie súťaţe vo varení gulášu. Na
prvých troch miestach sa umiestnili:

Veľkú pozornosť detí upútali

klauni aj výrobou rôznych postavičiek z balónov.
Zručnosť a šikovnosť detí preverili
rôzne súťaţné disciplíny na futbalovom ihrisku, za splnenie ktorých

Babiná,
z Babinej,
z Babinej,

1. miesto: Vínne mušky
(p.Klučka a p.Šimko)
2. miesto: Happy hearts
(rodina Vangová)
3. miesto: Klub nespravodlivo plešatých
(p. Beňo, p. Páleník, p. Lietava)

Ing.

Pavlovi

Dušanovi

Szabovi
Daxnerovi

Poľovnému zdruţeniu

Bučina Babiná,

Obecným lesom

Babiná s.r.o., Ing. Anne Páleníkovej – Mäspoma Zvolen.
Júlia Beňová, Predseda komisie pre
osvetu, kultúru a šport
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva...

a

J
1. zasadnutie OZ – 27. 2. 2018 schválilo:
B
- 2. rozpoč. opatrenie v r.2018 – rozpočet obce zostáva vyrovnaný
vo
výške
687 269,- Eur.
ú
e
- plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce Babiná,
l
- inventarizáciu majetku obce k 31.12. 2017,
ň
i – projekt kompostáreň v zloţení:
- vytvorenie komisie pre otváranie obálok pri verejnom obstarávaní
Ing. František Rapáč, Zvolen, Ján Mozoľa, Babiná a Štefan Melich, Babiná,
- poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Dobrá Niva v roku 2018 vo výške
500,- EUR na rekonštrukciu bleskozvodov kostola sv. Matúša v Babinej a na ošetrenie líp v areáli kostola.
- podanie ţiadosti o dotáciu na individuálne potreby obcí na MF SR na projekt „Obnova obecného športového
centra“ ,
- neschválilo ponuku na odpredaj rodinného domu č. 19 od manţelov Leščinských
2. zasadnutie OZ – 27. 4. 2018 schválilo:
- 4. rozpočt. opatrenie v r. 2018 – rozpočet obce zostáva vyrovnaný vo výške 698.963,- Eur.
- predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy MŢP na projekt : KOMPOSTÁREŇ – výška spolufinancovania obce :
5% z celkových oprávnených výdavkov projektu 7.119,01 Eur
3. zasadnutie OZ – 3. 5. schválilo:
- vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa spoločnosti Obecné lesy Babiná, s.r.o. podľa predloţeného
harmonogramu a stanovených podmienok účasti,
- zloţenie výberovej komisie pre výberové konanie: Ing. Stanislav Drahoň, Ing. Kolárčik František,
Ing. Vladimír Brodniansky, Ing. Ján Brachna, Ján Petro , Júlia Beňová, Mgr. Drahoslava Búliková,
Ing. Ivan Cako, Jana Gregušová.
- neschválilo návrh na odpredaj motorového vozidla Suzuki
4. zasadnutie OZ – 27. 6. 2018 schválilo:
- 6. rozpočt. opatrenie v r.2018 – rozpočet obce zostáva vyrovnaný vo výške 699 293,- €
- plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2018,
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad,
- pouţitie časti z prebytku v sume 43 383,14 € na tvorbu rezervného fondu ,
- pouţitie časti z prebytku v sume 2.710,67 € na vysporiadanie fondu opráv za rok 2017,
- prevod zostatku finančných operácií v sume 141.892,32 € do rezervného fondu,
- vykonanie prevodu z rezervného fondu obce vo výške 60.000,-€ na krytie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami beţného rozpočtu obce v roku 2018, zostatok prebytku rozpočtu ponechať na rezervnom
fonde obce ako povinný prídel,
- schvaľuje prevod splátok dlhu za rok 2017 vo výške 4.848,- € do rezervného fondu,
- pre nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 úplný pracovný úväzok – výkon funkcie starostu obce v plnom
rozsahu v zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. ,
- plat starostu v zmysle § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
a primátorov miest v zn. n.p.,
- 5- členné obecné zastupiteľstvo pre nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 v súlade s § 11 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n.p.,
- Komunitný plán sluţieb obce Babiná na rok 2018 – 2022,
- uzatvorenie pracovnej zmluvy na pracovnú pozíciu riaditeľa obecnej spoločnosti Obecné
lesy Babiná s.r.o. s víťazom výberového konania Ing. Pavlom Zlevským s dátumom nástupu 1. 8. 2018,
- nové zloţenie dozornej rady v zloţení: Ing. Anna Páleníková, Ing. František Kolárčik a Dušan Majerčík,
- vykonanie organizač. a personál. zmien v materskej škole a školskej jedálni od 3. 9. 2018,
- zrušilo uznesenie č. 72 – 4/2015 - o uzatvorení kúpnej zmluvy , predmetom ktorej bol predaj obecného pozemku parcely EKN č. 3259/1, zastavané plochy a nádvorie,
- uznesenie č. 73 – 4/2015 - o uzatvorení kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol predaj častí z pozemkov obce na
konci Rybničnej ulice,
- doporučilo starostke obce osloviť mediátorku o pomoc s riešením spolunaţívania obyvateľov v nájomných bytoch obce.
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Z denníka starostky
Január 2018
- vypracovanie zmlúv o poskytnutí dotácií centrám voľného času na rok 2018,
- príprava podkladov k žiadosti o NFP – projekt Kompostáreň, zabezpečenie priebehu výberového konania na dodávateľa
stavby,
- príprava vydania Babinských novín,
- prevádzka ČOV – podklady výkazy, hlásenia za rok 2018,
- príprava spomienkovej slávnosti 100 rokov K.L. Zachar,
- zakúpenie nového osobného motorového vozidla pre obec, prihlásenie na OR PZ – DI,
Február 2018
- prehodnotenie poistenia majetku obce, dopoistenie chaty Grozau,
- zabezpečenie revízie v nájomných bytoch - plynové kotly, komíny, elektro, kontrola snímačov tepla
- riešenie zastupovania riaditeľky MŠ počas dlhodobej PN,
- 1. zasadnutie OZ – 27.2.2018, príprava a následné plnenie uznesení,
- vyjadrenia, súhlasy, povinné prílohy k žiadosti o NFP Kompostáreň, stavebné povolenie Vyňatie z PPF, bilancia
skrývky zeminy, geometrický plán ...
Marec 2018
- vodoprávne konanie – predĺžená skúšobná prevádzka ČOV po intenzifikácii a vyhodnotenie odľahčovacieho objektu,
- zabezpečenie prieskumu trhu – prídavné zariadenia za traktor k projektu Kompostárne, vyhodnotenie a zasadnutie
výberovej komisie,
- riešenie zmien v likvidácii odpadov obce po doručenej výpovedi zo strany organizácie zodpovednosti výrobcov
ENVI-PAK a.s. Bratislava,
- prevod majetku medzi Obecnými lesmi Babiná s.r.o. a obcou,
- vysporiadanie pozemkov v okolí materskej školy.
Apríl 2018
- II. kolo verejného obstarávania - dodávateľ stavby Kompostáreň,
- verejné obstarávanie prídavné zariadenie za traktor – spracovanie kompost. odpadu,
- riešenie poruchy verejného osvetlenia,
- 2. zasadnutie OZ – 27.4.2018 – príprava a plnenie uznesení,
- podanie žiadosti o NFP – Kompostáreň
Máj 2018
- GDPR - potrebné úkony v súvislosti s novelou zákona o ochrane osobných údajov,
- projekt prístavby šatní OŠK – podklady pre projetkovú dokumentáciu,
- príprava podkladov pre vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb,
- vyhlásenie výberového konania na riaditeľa obecnej spoločnosti, zabezpečenie priebehu ,
- 3. Zasadnutie OZ – 3. 5. 2018 - plnenie uznesení,
Jún 2018
- vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľky materskej školy,
- príprava na kolaudáciu materskej školy - odovzdanie stavby dodávateľom, odstraňovanie zistených nedostatkov, žiadosti
o stanoviská dotknutých orgánov ku kolaudácii, prizvanie na predkolaudačnú kontrolu, energetický certifikát , skutočné zameranie stavby,
- výberové konanie na riaditeľa obecnej spoločnosti – 25. 6. 2018,
- 4. zasadnutie OZ - príprava a následné plnenie uznesení,
Počas celého obdobia:
- stavebná agenda: žiadosti o vydanie stavebných povolení, súhlasné stanoviská obce, súhlasy na zriadenie malých zdrojov
znečistenia, zmluvy o zriadení vecného bremena na inžinierske siete, kolaudácie stavieb, hlásenky –
pridelenie súpisných čísel,
- drobné stavby, udržiavacie a stavebné úpravy ( ZMENA: od júna 2018 už iba cez stavebný úrad vo Zvolene),
- výstavba materskej školy - pravidelné kontrolné dni na stavbe, riešenie vzniknutých problémov a zmien oproti projektovej
Ubehlo
už 23 rokov
od založenia
spoločnosti
Obecné
lesya Babiná
s.r.o.
dokumentácii,
odsúhlasenie
prác naviac
so stavebnou
komisiou
poslancami
OZ.Dňa 28.2.2018 sa konalo valné zhromaždenie
spoločnosti
za
prítomnosti
starostky
obce,
poslancov
a
dozornej
spoločnosti,
ktorého
úlohou
- účasť na poradách, školení, na odbornej príprave krízových štábov, príprava a účasťrady
na obecných
akciách
a požiarnej
súťaži,
na zasadnutiach komisií.
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Obecný úrad informuje


Do konca roku 2018 by mal byť v obci Babiná zrealizovaný projekt Renegerácie verejnej hmotnej infraštruktúry – I.
etapa, v rámci ktorého sa bude budovať chodník v Dolnej ulici a spevnená plocha pred novou materskou školou
slúţiaca ako parkovisko. Obci bolo doručené rozhodnutie PPA Bratislava o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku s korekciou maximálnej výšky na sumu takmer 82.000,- Eur. Obec po vykonanej korekcii bude financovať neuznané (neoprávnené) výdavky ako spoluúčasť projektu vo výške 17.200,- Eur. Po podpise
zmluvy s PPA, jej zverejnení môţe dodávateľ začať s realizáciou diela.
Jedná sa o projekt z Programu rozvoja vidieka, kód výzvy 13/PRV/2015 , podoopatrenie 7.2 na výstavbu a rekonštrukciu
miestnych komunikácií, chodníkov, záchytných parkovísk ....


V rámci vyhlásených výziev z fondou EÚ sme v novembri 2017 podali ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku cez Program rozvoja vidieka, podoopatrenie 7.4 - aktivita 6 - investície súvisiace so zvýšením
bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údrţbu zelene a zimnú
údrţbu ciest / miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia ). celkom vo výške takmer 65.000,Eur. Oprávnené výdavky predstavujú 100%. Výsledok vyhodnotenia ţiadosti k dnešnému dňu nepoznáme.



V tomto roku obec podala ţiadosť o poskytnutie NFP na vybudovanie kompostárne vrátane nákupu mechanizmov
na spracovanie kompostovateľného odpadu v rámci výzvy Ministerstva ţivotného prostredia SR, Operačný program
Kvalita ţivotného prostredia, prioritná os 1, cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov ....
Celkové náklady projektu sú 113.000,- € na výstavbu kompostárne a 30.000,- na prídavné zariadenia za traktor na spracovanie zeleného odpadu. Po získaní NFP bude obec spolufinancovať projekt vo výške 5 %. Na vyhodnotenie našej ţiadosti
čakáme rovnako ako ďalší ţiadatelia.


Neďaleko centra obce, na pôvodnom mieste ľudovej školy cca z r. 1890, vyrástla za 12 mesiacov nová budova materskej školy takmer identického vzhľadu, ale v novom šate. Dodávateľ stavby Ľubomír Dado z Krupiny odovzdal
na konci júna obci modernú, priestorovo bohatú budovu, členenú na prevádzkovú časť pre školskú jedáleň
a školskú časť so samostatnou triedou, spálňou a sociálnymi zariadeniami pre najmenších Babinčanov s celkovou
kapacitou 30 detí. V súčasnosti je zapísaných na nový školský rok 19 detí. Prvých škôlkárov privítame 3. septembra 2018. Nová priestranná školská kuchyňa s posilneným personálnym obsadením bude môcť poskytnúť obedy aj
novým stravníkom. Sociálne odkázaným, poberateľom dôchodkov poskytuje obec príspevok na stravnú jednotku
za podmienky, ţe stravník má vyrovnané všetky záväzky voči obci ( napr.uhradené nájomné, dane a miestne poplatky ... )
Výstavbu materskej školy financovala obec z vlastných zdrojov, z prenájmu lesných pozemkov obecnej spoločnosti
Obecné lesy Babiná s.r.o.. Po úhrade poslednej faktúry investícia dosiahne výšku takmer 360.000, - Eur vrátane
prípravných prác, projektu, archeologického prieskumu, stavebného dozoru, geodetických prác pred i po realizácii
stavby. Súčasťou stavby je aj oplotenie pozemku a rozšírená spevnená plocha v dvorovej časti, ktorá bude vyuţívaná ako dopravné ihrisko. S úpravou terénu – nového trávnika pomohli rodičia detí, starí rodičia, zamestnanci obce a ďalší zanietení Babinčania. Nová materská škola bude slávnostne otvorená 31. 8. 2018.



Banskobystrický samosprávny kraj poskytol obci dotáciu na základe podanej ţiadosti na zabezpečenie slávností
„Na gazdovskom dvore“ vo výške 1.740,- Eur. Dotáciu obec vyuţije na úhradu nákladov súvisiacich
s vystúpeniami účinkujúcich, dopravou, materiálno-technickým zabezpečením podujatia, ktorým sa snaţíme udrţiavať ľudové tradície a zvyky, spomínať na dávny spôsob ţivota a uchovávať pre budúce generácie duchovné
a kultúrne dedičstvo našich predkov.



Od 14. mája 2018 aţ do posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva prebiehalo výberové konanie na nového
riaditeľa/konateľa obecnej spoločnosti Obecné lesy Babiná s.r.o.. Svoje ţiadosti a vyţiadané doklady predloţili 3
uchádzači, ktorých následne výberová komisia pozvala 25. 6. 2018 na osobné pohovory. Po vyhodnotení vystúpení
jednotlivých uchádzačov výberová komisia určila poradie a vybrala konateľa spoločnosti, ktorý sa ujme výkonu
funkcie 1. 8. 2018 ( 1. Ing. Pavel Zlevský, 2. Ing. Ján Baláţ, 3. Ing. Ivan Hudak) a výber komisie potvrdilo
schvaľovacím uznesením aj Obecné zastupiteľstvo obce Babiná.
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5-ročné funkčné obdobie riaditeľky materskej školy sa skončí 1.10. 2018. Obec preto pristúpila k vyhláseniu výberového konania na miesto riaditeľky materskej školy. Do stanoveného termínu (4. 7.2018) si podala ţiadosť iba jediná ţiadateľka – súčasná riaditeľka našej MŠ. Výberová komisia – rada školy pri MŠ Babiná vyhodnotila stanovené poţiadavky a kritériá na uchádzačku, pozvala ju na osobný pohovor a následne doporučila starostke obce vymenovať S. Bartíkovú na ďalšie funkčné obdobie do funkcie riaditeľky Materskej školy v Babinej.



OPAKOVANE upozorňujeme domácnosti napojené na obecnú kanalizačnú sieť, ţe do kanalizácie
( v domácnostiach do drezov, umývadiel, záchodových mís ....) je ZAKÁZANÉ vylievať nebezpečné látky (farby,
riedidlá), pouţitý KUCHYNSKÝ OLEJ, TUKY, hádzať vlhčené utierky, handry ...., kosti, hrubé zvyšky jedál
....
Uvedené látky, predmety spôsobujú prerušenie prevádzky na ČOV, poruchy čerpadiel a pre obec zbytočné náklady na kúpu nových zariadení, na ktoré sa musia potom zloţiť všetci obyvatelia, pričom finančné prostriedky by
bolo moţné vyuţiť na iné aktivity v obci.
„Záchodová misa nie je odpadkový kôš !!!“ Moţno sa to niektorým nebude páčiť, ale rozumní určite pochopia.
Radi doprajeme našim nezodpovedným občanom aspoň týţdeň obsluhy na ČOV, aby si uţili prácu v „príjemnom
prostredí“ a moţno do budúcna zváţia svoje konanie.



Obecný úrad od júna 2018 uţ nevydáva „malé stavebné povolenia“ na drobné stavby a povolenia na stavebné
úpravy a udrţiavacie práce v zmysle § 57 zákona č 50/1976 Zb. v zn. n.p. a § 5 vyhlášky 453/2000 Z.z.
Ţiadosť – Ohlásenie drobnej stavby /resp. udrţiavacích prác alebo stavebných úprav spolu s ďalšími povinnými
dokladmi stavebník predloţí na Obecnom úrade v Babinej, uhradí správny poplatok v zmysle Zákona o správnych
poplatok a ţiadosť si následne doručí na Stavebný úrad vo Zvolene ako pri klasickom stavebnom povolení.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôţu podstatne
ovplyvniť ţivotné prostredie, a to:
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne,
prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských
kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, ţumpy
c) oplotenie,
d) prípojky stavieb a pozemkov (vrátane drobných stavieb) na verejné rozvodné siete a kanalizáciu.
Stavebné úpravy a udrţiavacie práce, ktorými sa nezmení vzhľad stavby, nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob uţívania stavby, sa môţu vykonávať iba na základe ohlásenia stavebnému úradu. Patrí tu:
- výmena strešnej krytiny, výmena krovu, latovania,
- zateplenie, nová fasáda,
- úpravu prístupu k nehnuteľnosti so zásahom do verejného priestranstva – do pozemku obce
Potrebné tlačivá ţiadostí si stavebník môţe vyzdvihnúť na obecnom úrade. Uverejnené sú aj na webovej stránke obce
v časti _ Tlačivá na stiahnutie _ .

Spoločenská rubrika za 1.polrok 2018
Odišli z našich radov :
Ján Brachna
Prisťahovali sa : 7 obyvatelia
Odsťahovali sa : 3 obyvatelia

Moje rodisko Babiná:

Nikola Nemcová

Vyhodnotenie súťažného ročníka
2017/2018
V ročníku 2017/2018 futbalovej druhej triedy obsadilo naše muţstvo pod hlavičkou
„OŠK Dobrá Niva B“ pekné tretie miesto, za
Dudincami a Ostrou Lúkou. Najlepšími
strelcami nášho muţstva sa stali Šimko
a Raniak s 9 gólmi a Ján Baláţ so 7 gólmi.
Nový ročník 2018/2019 začne 4.8. 2018 za
účasti 10 muţstiev. Domáce zápasy sa
budú hrávať v sobotu. V mene všetkých
priaznivcov futbalu v Babinej ďakujem vedeniu obce za podporu a vytváranie dobrých podmienok. Spoločne si prajeme, aby
sa futbal v našej obci zachoval aj naďalej.
Peter Suchánek, predseda OŠK Babiná
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Obecné lesy Babiná s.r.o hodnotili svoje výsledky už 23.krát
Ubehlo už 23 rokov od založenia spoločnosti Obecné lesy Babiná s.r.o. Dňa
28.2.2018 sa konalo valné zhromaždenie
spoločnosti za prítomnosti starostky obce,
poslancov a dozornej rady spoločnosti,
ktorého úlohou bolo oboznámiť sa
s výsledkami spoločnosti za rok 2017,
schváliť účtovnú uzávierku, použitie zisku
a tiež schváliť návrh ekonomického plánu
na rok 2018. Konateľ spoločnosti
Ing.Kolárčik
oboznámil
prítomných
s výsledkami a konštatoval, že všetky plánované úlohy v roku 2017 boli splnené
tak, ako aj po všetkých 23 rokov, počas
ktorých spoločnosť viedol.
Zároveň
oznámil, že vzhľadom na dosiahnutie dôchodkového veku odchádza od 1.augusta
2018 na dôchodok.
Keďže obec potrebovala v roku 2017 zabezpečiť financovanie výstavby novej materskej školy, žiadala za rok 2017 prenájom vo výške 200 tis. eur. Tomu musel

byť prispôsobený aj plán ťažieb dreva ako
hlavný zdroj tržieb. Dodávateľským spôsobom bola vykonaná ťažba dreva vo
výške 5 511 m3 dreva a v samovýrobe pri
dočisťovaní porastov bolo vyrobené
2 444 priestorových metrov dreva. Ťažba
bola prevádzaná z väčšej časti vo forme
presvetľovacích rubov za účelom dosiahnutia prirodzeného zmladenia, preto sa
zameriavala hlavne na spracovanie nekvalitných a pre zmladenie nežiaducich drevín
ako bol hrab, cer, osika, lipa ale aj vrastavé
duby a buky spodnej etáže nadmerne tieniace pôdu. Predané zo zásob bolo 5 679
m3 dreva, z čoho vláknina z dôvodu zamerania ťažby činila až 4 073 m3, čo je až
72%. Aj napriek tomu sa dosiahlo priemerné
speňaženie
63,98
€/m3.
V pestovnej činnosti bolo vykonané opakované zalesňovanie na ploche 0,45 ha,
odevidované nové prirodzené zmladenie
na ploche 3,49 ha, vyžínanie na ploche

0,08 ha, výsek krov 10,30 ha a prerezávky
na ploche 5,89 ha. Pri obhospodarovaní
obecného poľovného revíru bolo strelené
71 ks jelenej, 80 ks dančej, 46 ks diviačej
a 7 ks srnčej zveri vrátane úhynov na cestách. Okrem toho bolo strelených 14 líšok
a jeden jazvec. Za poplatkové odstrely boli
dosiahnuté tržby 16 952 € , za predaj diviny 11 869 €. Okrem týchto hlavných činností sa lesy starali aj o lesné cesty , kde
investovali na vyštrkovanie cesty na Pereš
1 722.-€, starali sa o zverené budovy ap.
Finančný plán bol splnený podľa očakávaní. Celkový obrat bol 404 960 € , obci
bolo vyplatené nájomné za porasty
a budovy vo výške 203 694 € a ešte bol
vytvorený čistý zisk v plánovanej výške
2 536 €.
Ing.Kolárčik František, konateľ

Babinskí horári reprezentovali na lyžiach
V dňoch 9. a 10. Februára 2018 zorganizovalo Zdruţenie obecných lesov SR, ktorého členom je aj spoločnosť Obecné
lesy Babiná s.r.o uţ 15.ročník zimných športových hier pracovníkov mestských a obecných lesov Slovenska v Monkovej
doline pri Ţdiari. Na tomto podujatí sa kaţdoročne stretajú pracovníci neštátnych lesov nielen za účelom športových súťaţí, ale aj za účelom krátkej regenerácie síl po celoročnej práci, výmeny skúseností a oboznámenia sa , ako fungujú neštátne subjekty aj v iných kútoch Slovenska. Súťaţilo sa v troch disciplínach – obrovskom slalome, behu na lyţiach
a večer v stolnom tenise, keďţe do tradičnej horárskej súťaţe v mariaši sa nikto neprihlásil. Potešujúce je, ţe na stupeň
víťazov vystúpil aj zástupca obce Babiná Ing.Kolárčik František, ktorý v obrovskom slalome ako najstarší účastník dokázal poraziť aj oveľa mladších súperov a obsadil III.miesto.
Ing.Kolárčik František

Pozdravujem vás lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás...
S týmito slovami by som sa oficiálne
chcel rozlúčiť s mojím doterajším pracovným ţivotom, ktorého podstatnú
časť – viac ako 23 rokov som preţil
v nádhernej prírode babinských lesov,
o ktoré som sa s láskou a náleţitou odbornosťou staral za pomoci mojich spolupracovníkov. Nadišiel však čas, keď
treba začať oddychovať, venovať sa
svojim záujmom a rodine a prenechať
štafetový kolík mladším. Preto som sa
rozhodol, ţe po naplnení dôchodkového veku ukončím dňom 1.augusta
2018
svoju
pracovnú
činnosť
a odovzdám zodpovednosť za lesný
majetok obce a spoločnosť Obecné lesy v Babinej novému riaditeľovi vybratému Obcou Babiná Ing. Pavlovi Zlevskému, ktorý sa tieţ so mnou o lesy
staral posledných osem rokov.
V roku 1995, keď si obec prevzala
správu nad svojím lesným majetkom
prostredníctvom obecných lesov, bol
stav babinských lesov na pomery Slovenska výnimočný. Hlavne z dôvodu,
ţe sa tu nachádzalo veľa dozrievajúcich
a zrelých
porastov,
hlavne
v drevinách dub a buk. Ale tak ako dochádza k výmene generácií u ľudí, tak
musí dôjsť aj k výmene generácií
u stromov.

Našou úlohou bolo pri tejto výmene zabezpečiť čo najlepšie zhodnotenie dreva v prospech obce, postarať sa o čo
najlacnejšiu obnovu vyťaţených plôch
a postarať sa o následne vzniknuté
lesné porasty. Mnohí občania pritom
stratili svoje tradičné tajné miesta na
zbieranie hríbov, či obľúbené miesta na
oddych, mnohí mali dojem, ţe sa lesy
nadmerne rúbu, ţe sa strácajú. Ale nestrácajú sa. Len sa obnovujú, lesné pozemky zostali tam, kde boli aj pred tým,
rastú na nich nové stromy, ktoré prinesú úţitok ďalším ľudským generáciám.
Za chvíľu v nich začnú rásť aj hríby
a ľudia si nájdu nové miesta na oddych.
Taký je kolobeh ţivota.
Za môjho pôsobenia v Babinej sa obec
veľmi zmenila. Okrem toho, ţe sa rozrástla o mnoţstvo domov, ţe sa
o pätinu zvýšil počet obyvateľov, obec
vybudovala pre občanov mnoho vecí.
Bola prevedená plynofikácia, vybudovaná kanalizácia, opravená cesta Za
uličkou, predĺţená asfaltka na Plánkovej, prestavaná budova sluţieb na bytový dom, vystavané bytovky na Grnobíze, vybudované parkovisko pri cintoríne, prístupové cesty ku kostolom,

v poslednom roku nová
škôlka
a ďalšie veci. Mnohé z toho bolo vybudované
z časti
z eurofondov,
z dotácii ministerstiev SR, ale veľká
časť bola vybudovaná zo zdrojov obce, ktorá ich vytvárala hlavne
z príjmov z výsledkov hospodárenia
Obecných lesov .
Ďakujem za doterajšiu spoluprácu vedeniam obce a poslancom obce terajším aj predošlým, mojim spolupracovníkom, občanom obce, ktorí chápali
naše poslanie a pomáhali nám
a podporovali nás, ale aj tým, ktorí
nám nepriali, kritizovali nás, čím nás
vţdy nútili dobre si rozmyslieť, aké
rozhodnutia prijmeme, aby sme vţdy
konali čo najlepšie v prospech obce
a lesov v jej vlastníctve. Pretoţe kaţdý, kto robí, robí aj chyby, verím, ţe
sa v budúcnosti nenájde ţiadne podstatné pochybenie, ktoré by spochybnilo povesť Obecných lesov pod mojim vedením ani moje osobné meno.
Pracovníkom Obecných lesov prajem
do budúcnosti hlavne veľa zdravia
a elánu do ďalšej práce a občanom
pokojný ţivot v tejto nádhernej obci.
Ing. Kolárčik František
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100 rokov - Karol L. Zachar
Karol Legény Zachar (12.1.1918 Antol – 17.12.2003 Bratislava ) nebol rodákom z Babinej, ale prežil tu roky detstva a počas svojho života sa do Babinej
vo voľných chvíľach rád vracal. Bývala
tu jeho sestra Irenka s rodinou, dnes jej
syn s rodinou. Syn Janko má na Babinej
dodnes víkendový domček.
Obec Babiná v spolupráci s členmi najbližšej rodiny usporiadala v sobotu
10.2.2018 spomienkovú slávnosť venovanú 100.výročiu narodenia národného
umelca Karola L. Zachara. V úvode
slávnosti odhalila starostka obce spoločne so synom Karola L. Zachara hercom
Jánom Zacharom pamätnú tabuľu na budove obecného úradu, kde malý Karol L.
Zachar prežil ranné detstvo.
Slávnosť pokračovala v sále kultúrneho
domu prezentáciou, ktorá bola prierezom života národného umelca, herca,
režiséra, kostýmového a scénického výtvarníka, kresliara, karikaturistu a fenomenálneho pedagóga Karola L. Zachara.
Pozvanie na slávnosť prijali aj priatelia
Jána Zachara, bratislavskí herci Ingrid
Filanová, Peter Šimun a Boris Farkaš. Počas besedy herci a členovia rodiny spomínali na návštevy národného
umelca v Babinej, na „pána profesora“,
nakoľko
herci
študovali
na
VŠMU v Bratislave v jednom ročníku
u Karola L. Zachara.
Súčasťou podujatia bola inštalovaná výstava Divadelného ústavu Bratislava
„Karol L. Zachar – mág divadelnej harmónie,
hravosti,
krásy
a baladickosti“, ktorú si mohla verejnosť pozrieť do 4. marca 2018 v kultúrnom dome v Babinej.

RR

Ján Zachar s rodinou:

Ak sa mám vrátiť k spomienkovej
slávnosti storočnice od ockovho narodenia, tak môžem povedať len to,
že to bolo dobré – veľmi dobré. Na
rozdiel od Slovenskej televízie a
iných médií, ktoré sa tomu venovali
len tak aby sa nepovedalo, že nato
zabudli – teda nedali si veľa práce,
na Babinej to bolo naopak. Viem, čo
je s tým práce zorganizovať takúto
akciu – dôstojne, úprimne a dobre.
Stojí to veľa času, energie a organizácie. To si viem predstaviť – a vyšlo to!
Od odhalenia pamätnej tabule, ktorú mimochodom otec v Bratislave
dodnes nemá, cez fujaristov, výstavu o jeho živote, premietaním z jeho
prác po vystúpenie detského súboru,
komentármi až po besedu s hosťami
– jeho obľúbenými študentami herectva, dnes už váženými hercami.

Slávnosť k oslobodeniu obce
73. výročie oslobodenia obce spod fašistického
jarma si Babinčania pripomenuli na spomienkovej slávnosti 4. marca 2018 v sále kultúrneho
domu. V popoludňajších hodinách v kultúrnom
programe vystúpili dobrovoľní divadelní ochotníci
zo susednej obce Sása. Svoje herecké umenie
a nevídané herecké výkony predviedli zanietení
divadelníci v divadelnom predstavení „Joţko
Púčik a jeho kariéra“ pod reţisérskou taktovkou
Richarda Sanitru.
RR

A tí boli na
Babinej veľmi
prekvapení, že
tak
"malá
obec" má tak
veľkú históriu.
Boli nadšení z
mini exkurzie
po
Babinej.
Páčili sa im
obidva kostoly,
ale hlavne ten,
pár storočí starý s lipami
okolo,
ktoré
pomohol sadiť aj môj otec so spolužiakmi a pánom učiteľom. Boli
nadšení z malého múzea v Krajniakovom dome, ale aj z toho, že nemuseli bývať niekde v anonymnom hoteli alebo penzióne.
Na babinskej lesnej správe sa cítili
ako doma a na prichystané pohostenie povedali, že už dávno niečo
tak dobré nejedli. Tak sedeli dlho
do noci a rozmýšľali, čo by mali na
besede spomenúť, že ráno bol problém ich zobudiť. Keď odchádzali zo
spomienkovej slávnosti z Babinej
mi povedali: "Jano, ďakujeme, že si
nás zavolal, bola to pre nás česť. Už
dávno sme takú peknú a vydarenú
akciu nezažili. Dlho na to budeme
spomínať a nezabudneme na to".
Ak sa takto cítili aj ostatní, tak potom to naozaj dopadlo dobre.
Ďakuje Vám Jano Zachar s rodinou.
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Jubilejný 10. ročník stolnotenisového turnaja
V sobotu 24. 2. 2018 sa konal jubilejný 10. ročník stolnotenisového turnaja o pohár starostky obce
Babiná. Dopoludnia sa súťaţ začala mládeţníkou kategóriou, chlapci a dievčatá /8+3/.
Po viac ako 2-hodinových vzájomných zápasoch sa
víťazmi Memoriálu Matúša Majerčíka stali:
Kategória chlapci :

1. miesto
2. miesto
3. miesto
Kategória dievčatá : 1. miesto
2. miesto
3. miesto

Jakub Pomoty
Branislav Baţík
Filip Sepeši
Radka Búliková
Lea Ţilíková
Viktória Homolová

Krátko popoludní, po úvodnom rozohraní sa,
pokračoval turnaj vzájomnými zápasmi dospelých
v muţskej kategórii.
Z celkového počtu 7 hráčov si víťazné poháre odniesli:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Peter Mozoľa
Martin Ratkovský
Lukáš Sepeši

Ţiaľ, aj 10. ročník bol bez ţenskej kategórie.
Turnaj sa konal pod záštitou OŠK Babiná, pod organizačnou a rozhodcovskom taktovkou Petra Sucháneka.
RR

Za 1. kukučkou NAOPAK
Organizátori turistického pochodu - KST TJ Slávia
Technickej univerzity vo Zvolene a turistický oddiel
z Dobrej Nivy sa rozhodli 14. ročník turistického pochodu Za prvou kukučkou absolvovať v opačnom
smere. Zraz turistov bol v sobotu 21. apríla 2018 na
futbalom ihrisku v Dobrej Nive za účasti starostu obce Dobrá Niva a starostky obce Babiná. Viac ako 60
turistov a tieţ cyklistov z Dobrej Nivy, Zvolena,
Pliešoviec, Babinej a Krupiny prešlo za krásneho slnečného počasia cez lúky, polia a lesy dobronivského
chotára a po 4- hodinovom pochode dorazili do Banského Studenca. V miestnom hostinci si pochutili na
vynikajúcich langošoch a kaţdý podľa chuti uhasil

smäd. Odváţni, či otuţilejší
si omočili nohy
v tajchu. Po menších skupinkách pokračovali v túre
do chotára Babinej. Na Holom vrchu ich privítala
ako minulý rok rodina Jasenská na svojom statku
a pohostila domácim syrom, chutným šmirkasom,
kávou a čajom. Niektorí turisti sa vrátili späť do
chotára Dobrej Nivy a časť pokračovala na Babinú,
odkiaľ
sa
autobusovým
spojom
vrátili
mov. O výstiţné a krásne momentky z túry sa postarala skúsená fotografka Priska Joščáková a zverejnené sú na webovej stránke obce www.babina.sk.

Turistická vychádzka
Aktívne spoznávanie chotára našej obce sa uţ stáva tradíciou. V tomto roku na základe prejaveného záujmu rodičov detí
bola zvolená nenáročná trasa, aby ju zvládli aj mladší turisti.
V utorok 8. mája 2018 (voľný deń /sviatok) sa stretli priaznivci
turistiky a aktívneho pohybu pred budovou obecného úradu
a vydali sa pod vedením skúseného turistického sprievodcu
naším chotárom Jánom Petrom st. do babinských hôr. Po trase
Babiná – Tajch – Štimogrunt dorazili k lesníckej chate Grozau. V druţnej debate pri ohnisku si poopekali špekáčiky či
slaninku. Deti i dospelí sa doslova vyšantili na lanovej hojdačke. Občerstvení a oddýchnutí sa pobrali späť do obce cez
Genspiarg.
RR

RR
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Májové tradície
Tradíciu stavania hlavného obecného mája už niekoľko rokov
zabezpečujú babinskí hasiči. V posledný aprílový deň pripravili 24 metrový smrek a s pomocou ďalších chlapov ho postavili v centre obce v obecnom parku. Tento rok sa o výzdobu
vrchovca mája postarali najmenšie deti pod vedením Moniky
Jasenskej. Dáva to prísľub, že tradícia sa v našej obci zachová. Udalosť si nenechali ujsť viacerí Babinčania a aspoň uprenými pohľadmi a podvedome pomáhali úspešne vztýčiť vysoký máj. Všetko dobre dopadlo a celý mesiac sa máj stal dominantou obce.
9. máj 1945 je veľkými písmenami zapísaný v mnohých obecných a mestských kronikách na území Slovenskej republiky. Znamenal ukončenie najväčšej tragédie ľudských dejín

nielen počtom takmer 60 miliónov obetí, ale aj svojím charakterom a krutosťou. V našej obci na počesť ukončenia II. svetovej vojny pálime vatru víťazstva za šatňami OŠK.
Pri zapálení vatry víťazstva starostka obce sa pýtala detí, prečo
sme sa tu zišli. A deti skutočne vedeli. Veríme, že pamiatka
na našich predkov, ktorí položili životy za našu slobodu, zostane aj takouto formou stále živá aj u mladšej generácie.
Aj v tomto roku (7. 5.2018) bola hojná účasť obyvateľov
a najmä rodín s ďeťmi. Pri malej vatre si účastníci podujatia
opekali špekáčiky, slaninku, chlieb – každý svoje podľa chuti.
V posledný májový deň podľa tradície babinskí hasiči staršou
ručnou pílkou spustili obecný máj s veľkou presnosťou a máj
spadol medzi lavičky v obecnom parku.
RR

Popoludnie venované mamám
„Nesiem ti ruže, mamička moja, lebo dnes veľký sviatok
máš. Keď sa nám oči potichu spoja, želanie bez slov rozoznáš“.
V nedeľu 13. mája 2018 prijali „pozvanie do kaviarne“
všetky mamy, mamičky, staré mamy. V sále kultúrneho
domu vystúpili deti z materskej školy s pekným programom,
so scénkou o jarných kvietkoch, zatancovali s balónmi,
zanôtili milé piesne a pripravili si aj básne venované mamám. Vystúpenie najmenších Babinčanov vyčarilo úsmev
nejednej mamičke a kaţdá jedna bola na svoju ratolesť nesmierne hrdá. Svoje mamy obdarovali škôlkári milým darčekom – kvetinkou z papiera. Z Centra voľného času Domček v Krupine prišli pozdraviť babinské mamy mladí folkloristi z Detského folklórneho súboru Vartášik.
Po ukončení programu boli prítomné mamy a hostia pozvaní na koláčik a kávu. Ţivý kvietok pri odchode z akcie
potešil určite kaţdú ţenu.
RR

Večer v kostole a služby Božie na koniec školského roku
V piatok 22.júna 2018 o 18:00 hod. sa v našom
kostole konalo misijné podujatie s názvom „Večer v kostole“. Otvoril ho spev piesne „Boh nás pozýva“ v podaní spevokolu Cirkevného zboru ECAV Babiná. Po úvodnom privítaní a modlitbe nasledoval pestrý program. Jeho cieľom bolo uvedomiť si význam chodenia do kostola a vzájomne sa
posilniť vo vzťahu k trojjedinému Pánu Bohu. Téma bola
vymedzená otázkou: „Čo mám činiť, aby som bol spasený?“
Odpoveď na ňu sme spoločne hľadali na základe biblických
slov zo Skutkov apoštolov 16.kapitola, 22.-34.verš. Cez ich
výklad a tieţ prostredníctvom viacerých aktivít pre deti i
dospelých (usporiadanie slov biblických veršov vytlačených
na papieroch, tajnička, skladanie rozstrihnutých obrázkov s
kresťanskou tematikou, pexeso s kresťanskými symbolmi,
maľovanka kostola…) si všetci prítomní mali moţnosť uvedomiť, ţe tá odpoveď znie: „Ver v Pána Jeţiša a budeš
spasený ty aj tvoj dom!“ To však neznamená veriť si niekde
sám, súkromne doma a prezentovať to len slovne, bez
akýchkoľvek prejavov. Ale kresťanskú vieru dokazovať v
kaţdodenných ţivotných postojoch, v spôsobe ţivota s prepojením na ţivot v spoločenstve cirkvi. Nechýbal ani spoločný spev i ďalšie dve piesne v interpretácii spevokolu: Najlepšie ţivota sily a Ku komu pôjdem, Pane. Po skončení oficiálneho programu v kostole podujatie pokračovalo spoločným opekaním vo farskom dvore. Deti ešte prejavili záujem
ísť sa pozrieť do veţe a suterénu kostola.
V nedeľu 24.6.2018 sa uskutočnili sluţby Boţie,
ktoré boli venované ukončeniu náboţenskej výučby a školského roka 2017/2018.

Po kázni prebehlo aj vyhodnotenie činnosti detskej besiedky, na ktorej sa deti stretávali k počúvaniu biblických
príbehov kaţdú nedeľu okrem sviatkov a prázdnin. Za aktivitu dostali kniţné odmeny s biblickým obsahom.
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k uskutočneniu oboch spomenutých aktivít – zvlášť
Obecnému úradu Babiná za zapoţičanie stolov a lavíc i
všetkým zúčastneným za účasť. Vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu za všetky Jeho dobrodenia, ktoré nám v
CZ preukázal v uplynulom školskom roku a aj za poţehnané chvíle počas Večera v kostole a na nedeľných sluţbách Boţích.
Prajem všetkým prázdninujúcim a tým, čo budú
mať dovolenky, aby si pod Boţou ochranou dobre oddýchli
a načerpali nových síl.
Mgr. Roman Sarvaš, ev. a. v. farár
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Naši najmenší...
Hurá, karneval!
Tak, ako kaţdý rok, aj tento rok sa zmenila naša
materská škola na miesto plné zábavy, smiechu a
radosti. Dňa 12. 2. 2018 sa konal karneval. Deti sa
zmenili na rozličné rozprávkové bytosti a zvieratká.
A tak sa stalo, ţe sa na jednom mieste stretli princezné, víly, čarodejnice, piráti, kovboji, či iné rozprávkové bytosti. Škôlka oţila veselou hudbou.
Masky sa hrali, spievali a tancovali. Deti si z tohto
dňa odniesli okrem záţitkov aj rôzne odmeny.

Návšteva kniţnice
Marec sa spája s Mesiacom
knihy. Tento mesiac sme si
pripomenuli rôznymi edukačnými aktivitami (hra na
kniţnicu, výroba záloţiek, leporela, ilustrácia do knihy,
putovná kniha „Medové príbehy“). V rámci mesiaca
marca - Mesiaca knihy, sme
absolvovali
exkurziu
do
obecnej kniţnice. Pani knihovníčka Janka Páleníková
deti informovala, ako sa majú orientovať v kniţnici, aké
knihy tam môţu nájsť a ako
šetrne s nimi zaobchádzať.
Deti sa dozvedeli, ako sa
môţu prihlásiť do kniţnice,
ako si môţu poţičať i prezerať knihy, ako sa majú o knihy starať. Deti prezerali knihy, najviac sa im páčili knihy
o zvieratkách. Deťom sa
návšteva kniţnice páčila,
poďakovali sa peknou básničkou o knihe, a dostali od
tety knihovníčky záloţku do
knihy. Veríme, ţe mnohí z
nich sem určite zavítajú s rodičmi a stanú sa pravými čitateľmi. Veď „Kniha je najlepší priateľ človeka“.

Svetový deň vody
22. marca sme si pripomenuli v našej materskej škole Svetový deň vody. Tento deň je jedinečnou príleţitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôleţitosť vody pre zachovanie ţivotného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto sme do škôlky prišli oblečení vo
farbe vody – v modrých tričkách. Prostredníctvom príbehu o „Daţďovej kvapke“ sa deti
dozvedeli a získali predstavu o kolobehu vody
v prírode. Hrali sa na vodné kvapky, tancovali,
spievali a vyrobili si z papiera
kvapky.
S kvapkami si aj zacvičili. Pri umývaní
v umyvárke si pripomenuli, ţe voda je vzácna
a treba ňou šetriť. V priebehu celého dňa deti
získavali dôleţité poznatky o tom, aká je voda
dôleţitá pre kaţdého z nás. Samozrejme nezabudli sme sa občerstviť pohárom čistej vody z vodovodu.
Motýlia farma
Aj v tomto školskom roku mali
deti moţnosť starať sa o motýliu
farmu a prostredníctvom záţitkového
učenia
pozorovať
a poznávať ţivotný cyklus motýľa od húseníc, cez zakuklenie
aţ po vyliahnutie motýľa. Tie
potom deti spoločne vypustili do
voľnej prírody. Tešili sa z ich
krásnych farieb a tieţ z toho,
ako motýle rýchlo splynuli
s prírodou.

Deň Zeme
22. apríl je uţ tradičný Deň
Zeme. Aj v našej materskej
škole sme si pripomenuli tento deň pestrými aktivitami,
rozhovorom, ako sa máme
správať k prírode a prečo je
dôleţité prírodu chrániť, aké
je dôleţité separovanie odpadu. Spolu s deťmi sme
veľkým kľúčom symbolicky
otvorili zem, aby sa po zime
všetko v prírode prebudilo –
rastlinky, stromy, chrobáčiky.
Zbierali
sme
odpadky
v prírode a čudovali by ste
sa, čo všetko sme našli.
Cieľom bolo rozvíjať environmentálne povedomie u
detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a ţivotné
prostredie
nielen
v dnešný deň, ale celý ţivot.
MDD
"Nech deň detí dnes aj do
budúcnosti krásne svieti, aby
bol navţdy detský svet ako
farebný, veľký kvet."
1. jún – MDD bol plný prekvapenia, radosti, nadšenia,
smiechu a súťaţenia. Deti
museli prejsť mnohými stanovišťami, kde plnili rôzne
disciplíny na detskom ihrisku
a v telocvični, aby našli ukrytý poklad, plný prekvapení.
Zo škôlky deti odchádzali
spokojné, boli hrdé na získané ocenenia a diplomy. Z
príleţitosti Dňa detí k nám
zavítalo
bábkové divadlo
s divadelným predstavením
„Malí huncúti“. Divadlo sa
deťom veľmi páčilo a spolu
s ujom bábkarom si zopakovali čarovné slovíčka peknými piesňami a básňami.
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Výlet na chatu Grozau
Tradične aj tento rok sme sa opäť vybrali s našimi deťmi na celodenný výlet na poľovnícku
chatu Grozau. Deti sa vyšantili na lúke a zahrali
sa rôzne loptové hry. Pochutnali si na kuracom
mäsku a polievočke, ktoré im pripravili naše tety
zo školskej jedálne, ako aj na špekáčikoch.
Staršie deti si opekali samy. Vychádzkou do lesa spoznávali jeho čaro ale i nástrahy. Počúvali
zvuky lesa, spev vtáčikov a spoločne sme si zopakovali pravidlá správania sa v lese. Lupou
a mikroskopom skúmali kôru stromov, mach,
štruktúru listov, hrali stromovú skrývačku a iné
zábavné aktivity s environmentálnu tematikou,
ktoré sme im pripravili. Na chate sa im veľmi
páčilo a z výletu sa vracali ako vţdy - unavení,
ale nadšení a plní záţitkov.
Nastal čas rozlúčky... Škola volá !
Tento rok sme sa rozlúčili so šiestimi predškolákmi. Bránu našej materskej školy opustili: Anabelka Melichová,
Nelka Vránska, Eliška Vichrová, Miška Takácsová, Adamko Kruţec, Paťko Povalač. Rozlúčka sa konala dňa
27.6.2018 v sále kultúrneho domu. Deti sa naposledy prezentovali básničkami, tančekami, piesňami, ktorými sa rozlúčili aj so svojimi mladšími kamarátmi a uţili si krásne slávnostné popoludnie. Deťom sme zaţelali veľa úspechov
a chuti do učenia. Budúci školáci dostali na pamiatku darčeky do školskej výbavy. Všetkým budúcim prvákom prajeme vykročenie správnou nohou do základnej školy a úspešný začiatok prváckeho ţivota. Zároveň prajeme všetkým deťom slnečné prázdniny plné pekných záţitkov a dobrodruţstiev.
Materská škola – zamestnanci a deti, by sme sa chceli poďakovať za spoluprácu v uplynulom školskom roku – rodičom, p. starostke Jane Gregušovej, Obecným lesom Babiná ako aj PZ Bučina. Dúfame, ţe v takom duchu budeme
pokračovať aj v školskom roku 2018/2019. Nový školský rok by sme mali začať v nových priestoroch materskej školy, na čo sa uţ všetci tešíme.
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
MATERSKEJ ŠKOLY

piatok 31. 8. 2018
od 16.00 - do 18.00 hod.

Učiteľky MŠ

Sviatok detí oslávili športom
V piatok 1. júna 2018 sa konal v areáli Základnej školy s materskou školou Juraja Slávika Neresnického
v Dobrej Nive 11. ročník ţiackej olympiády Zdruţenia obcí mikroregiónu Pliešovská kotlina. V atletických disciplínach a tieţ v kolektívnych športoch si zmerali svoje sily v duchu fair play takmer dve stovky detí z obcí
mikroregiónu. Starostovia a starostky obcí prijali funkciu hlavných rozhodcov a v spolupráci s učiteľmi základných škôl z Dobrej Nivy a Pliešoviec dozerali nad regulárnym priebehom súťaţného zápolenia. Pozvaní hostia vysoko hodnotili samotnú myšlienku športového podujatia, ocenili prípravu a organizačné zabezpečenie. Vyjadrili presvedčenie, ţe podujatia tohto druhu prebudia v deťoch záľubu k športu a aktívnemu pohybu.
Babinčanov úspešne reprezentovali:
Lea Ţilíková – 1. miesto – beh krátka trať 60 m v kategórii dievčatá 5. – 6. ročník
Radoslav Povalač - 2. miesto – beh krátka trať 60 m v kategórii chlapci 7. – 9. ročník
Šimon Hamaliar – 3. miesto – skok do diaľky v kategórii chlapci 5. – 6. ročník
Sandra Kolibíková – 2. miesto – skok do diaľky v kategórii dievčatá 1.- 4. ročník
RR
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Hasičská súťaž na futbalovom ihrisku
Územná organizácia Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR DetvianskoZvolenská zorganizovala v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom
Babiná a obcou Babiná Územnú súťaţ DHZ a hasičského dorastu 2018 –
v sobotu 26. mája 2018 na futbalom ihrisku v našej obci.
Súťaţe sa zúčastnilo celkom 12 druţstiev, ktoré súťaţili v kategóriach muţi, ţeny, dorastenci a dorastenky. Absolvovali disciplíny poţiarny útok, štafeta 8 x 50 metrov a pretek jednotlivca.
Na záver súťaţe poďakovali zástupcovia DPO SR zo Zvolena spoluorganizátorom súťaţe: DHZ Babiná, obci Babiná, Obecným lesom Babiná s.r.o.
za prípravu a priebeh súťaţe a tieţ sponzorom: Poľovnému zdruţeniu Bučina Babiná a Mäspome Zvolen.
RR

Komunálne voľby 2018
Predseda
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
rozhodnutím
č.
203/2018
Z.
z.
vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Obecné zastupiteľstvo
obce Babiná určilo pre nasledujúce volebné obdobie 2014 – 2018
5-členné obecné zastupiteľstvo a výkon
funkcie starostu na plný úväzok.
V našej obci bude vytvorený 1 volebný obvod a a 1 volebný okrsok. Voľby do orgánov samosprávy - komunálne
voľby sa riadia zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p.
Za starostu obce môţe byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši
25 rokov veku.
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v
deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku. Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môţe kandidovať aj na
starostu obce.
Prekáţkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Kandidáti na starostu alebo poslanca obecného zastupiteľstva môţu kandidovať ako nezávislí kandidáti
( doloţia podpisovú listinu na podporu kandidatúry s minimálne 100 podpismi voličov našej obce ) alebo budú kandidovať
s podporou politickej strany či koalície politických strán a hnutí.
Všetky potrebné informácie, tlačivá kandidátnych a podpisových listín budúci kandidáti nájdu na webovej stránke Ministerstva vnútra SR v sekcii Komunálne voľby 2018.

Poďakovanie konateľovi obecnej spoločnosti
V súčasnej dobe málokto zo strednej generácie môţe povedať, ţe pracoval, či pracuje viac ako 20 rokov u jedného
zamestnávateľa. Ing. Kolárčik František vykonával funkciu konateľa obecnej spoločnosti Obecné lesy Babiná viac ako 23 rokov.
Pod jeho vedením dokázala spoločnosť hospodáriť tak, aby formou nájmu poukázala obci dostatok finančných prostriedkov na
jej činnosť a rozvoj. Podľa vyjadrení odborných lesných pracovníkov sú babinské lesy v dobrom stave, patria medzi tie najlepšie na Slovensku, čo sa týka skladby drevnej hmoty, spôsobu uţívania a tieţ pravidelnej obnovy. Za tým je dlhoročná systémová práca konateľa a spolupracovníkov. V mene svojom a v mene vedenia obce sa týmto chcem úprimne poďakovať Ing. Františkovi Kolárčikovi za jeho kvalitnú, precíznu a odbornú prácu v babinských lesoch, za aktívnu činnosť v poľovnom zdruţení
a pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v našej obci. Do ďalších rokov ţivota, počas zaslúţeného odpočinku na dôchodku, mu prajem pevné zdravie, veselú a pozitívnu myseľ, veľa spokojnosti, krásnych a slnečných dní v kruhu najbliţšej rodiny a priateľov.
Jana Gregušová, starostka obce
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