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Nové, správne používanie obecných symbolov

D

ňa 18.06.2007 prerokovala Heraldická komisia
návrh erbu obce Babína, odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom, čo sa aj stalo dňa:
26.07. 2007 a to dalo návrh na zapísanie do Heraldického registra SR v tejto podobe: „v modrom (!)
štíte medzi dvoma zlatými hviezdami na zlatom
položenom polmesiaci stojaca striebro odetá, zlatokorunovaná Panna Mária v pravici so zlatou prirodzenou ľaliou, so šiestimi zlatými hviezdičkami
okolo hlavy“ (viď hore v rohu).
Vlajka obce Babín pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/9), žltej (2/9),
modrej (1/9), žltej (2/9) a bielej (2/9). Vlajka má
pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.
dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Symboly obce Babín sú zapísané v Heraldickom
registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-243/
2007.
Dňa 18. júna 2008 na MV SR - odbor archívov

a registratúr v Bratislave, prevzal starosta obce
Babín p. Milan Matys, z rúk generálneho štátneho
radcu pre heraldickú tvorbu SR p. Petra Kartousa,
erbovú listinu obce Babín. (Nachádza sa v OcÚ
Babín). Píše sa v nej: „Ak by si ktokoľvek privlastnil
rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave
rukami pána Ladislava Vrteľa, hlavného štátneho
radcu pre Heraldickú tvorbu, herolda „Slovensko“
a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie
a spečatené pečaťou Heraldického registra SR dňa
18. júna 2008“. (viď v OcÚ Babín).
Pôvodný erb obce Babín, ako ho poznáme od
roku 1993 vo farebnom prevedení, zaniká z dôvodu
nedodržania základných heraldických pravidiel. To
znamená, že bol len farebne navrhnutý a nebol
prerokovaný na schválenie Heraldickej komisii na
MV SR.

ÚSPECH DHZ Babín
15. júna popoludní sa v Oravskej Lesnej konala krajská
súťaž dobrovoľných
hasičských zborov.
Celkovo sa jej zúčastnilo 26 DHZ
z okresu Námestovo
- teda aj náš DHZ,
ktorý sa umiestnil na
peknom štvrtom
mieste. Do tretieho
im chýbali tri sekundy. Podľa slov predsedu DHZ Babín
p. Miroslava Jurkyho
to bol najlepší historický výkon v dejinách DHZ Babín.
Obec Babín praje
DHZ Babín naďalej
veľa síl, chuti a úspechov pri ich obetavej
činnosti.
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Samospráva obce
Dom smútku

Kaviareň a penzión

V druhom štvrťroku tohto roka obec Babín zintenzívnila vonkajšie práce na budovaní okolia
Domu smútku a nového cintorína. V mesiaci apríl
sa dokončilo vonkajšie omietnutie Domu smútku
stierkou pracovníkmi obecného úradu, zabetónovali sa základy pod betónový plot. Následne na to
sa vložili betónové dielce oplotenia cintorína
o dĺžke cca 70 metrov. Osadili sa železné stĺpy na
uchytenie vchodovej brány. Stolárska firma Povala z Vyšného Kubína vyhotovila komplet vnútorné
drevené zariadenie Domu smútku. V súčasnosti
pracovníci obecného úradu pracujú na vybudovaní kamenného oporného múru okolo Domu smútku. V mesiaci august sa bude podieľať súkromná
firma z Dolného Kubína na položení zámkovej
dlažby okolo Domu smútku, zrovnaní terénu pre
parkovanie áut a vytvorení prvej sekcie hrobových miest.

Od mája minulého roka sme mohli postrehnúť
veľkú zmenu v centre obce, kde na mieste starého rodinného domu Štajerových vyrástla hrubá
stavba novej budovy. Manželia Ján a Monika
Janidžárovci v tejto budove o rozlohe 150 m2
plánujú otvoriť kaviereň s kapacitou 56 miest na
sedenie a penzión s ubytovaciou kapacitou
11 lôžok v 4 apartmánoch. V budove sa budú
ešte nachádzať 2 salóniky pre 19 ľudí a 2 boulingové dráhy. Okolo budovy kaviarne a penziónu
vyrastie parkovisko pre státie šiestich automobilov. Budova v budúcnosti poslúži na ubytovacie
účely a rôzne spoločenské udalosti (oslavy, kary
a pod….).

Rekonštrukcia priestorov v Galérii

Rekonštrukcia kapličky
V mesiaci máj sa rodina Nuttová a Matysová
pričinila svojou iniciatívou o rekonštrukciu strechy
na kapličke Najsvätejšieho srdca Ježišovho pri č.d.
3. Vymenili zhnitú drevenú väzbu za novú a pokryli
ju novou plechovou krytinou. Za ich
obetavosť
a ochotu im
Obec Babín
veľmi ďakuje.
Časť finančných nákladov
na rekonštrukciu kapličky im
obec uhradila.

V mesiaci jún vykonali brigádni pracovníci obecného úradu rekonštrukciu veľkej - dolnej miestnosti v budove galérie. Strop sa oteplil polystyrénom, natiahol sa lepidlom a sieťkou, zároveň bol
omietnutý vnútornou vápennou omietkou. Potiahol sa
nivelačný
poter,
obielili sa
steny
a zaviedla
s
a
elektrika.
Tieto zrekonštruované priestory (70 m2) od júla
tohto roku poslúžia firme ELMA - Matej Juričák na
skladové priestory a drobnú výrobu v oblasti mikroelektrotechniky. Tým sa zefektívni funkčnosť budovy a jej využitie prospeje ďalšie budúcej rekonštrukcii tejto budovy.

3

OBECNÝ

SPRAVODAJ

02/2008

UZNESENIE č. 2/2008 zo zasadania OZ,
konaného dňa 25.04.2008 o 16.00 hod v zasadačke OcÚ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BABÍNE:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení
Informácie starostu obce
Žiadosť p. Ončákovej č. 189
o vyloženie garádu rigolami
Žiadosť p. Kataríny Lewandowskej, Babín 33
Žiadosť p. Alžbety Matysovej,
Babín 53
Žiadosť p. Frču Ondreja, Babín 335
Schvaľuje:
Program rokovania
Návrhovú komisiu v zložení:
p. Miroslav Majda, p. František Hrbka, p. František Nutta
Overovateľov zápisnice p. Štefana Kuklu a p. Františka Slameníka
Pracovný poriadok zamestnancov obce Babín
Úpravu rozpočtu obce
Zakúpenie kosačky pre OŠK
Babín

7. Vyloženie rigolu p. Ončákovej
č. 189
8. Odpredaj nehnuteľnosti (zastavanej plochy) KNC parcely
740/1 pre p. Katarínu Lewandowskú Babín č. 33 za úradnú
cenu
9. Cenovú ponuku na zabezpečenie vypracovanosti PD –
obecných komunikácií, chodníkov, rigolov, prípadne verejných priestranstiev podľa grantovej schémy 3.4. aktivita B,
uskutočnenie investičných zámerov obnovy obcí alebo zo
sekcie rozvoja vidieka v celkovej sume 130.000,- Sk
3. Ukladá:
1. Komisii školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí vyhliadnuť
areál pre vybudovanie hokejového ihriska a rôzne iné športy
Z.: predseda komisie
T. : trvá

UZNESENIE č. 2/2008 zo zasadania OZ,
konaného dňa 08.06.2008 o 13.00 hod v zasadačke OcÚ
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BABÍNE:
A/ Schvaľuje:
1. Odpredaj nehnuteľnosti (zastavaná plocha) CKN parcely 740/
1 kat. územia obce Babín za-

D

písanej na LV 570 o výmere
227 m2 za 1,- Sk pre p. Katarínu Lewandowskú, Babín 33

2. Vyzvať p. Jozefa Líšku Babín
č. 62 o úpravu rozkopanej cesty do pôvodného stavu tak, ako
bolo dohodnuté pri vydaní súhlasu s rozkopaním cesty.
Z.: OcÚ
T.: do 10. mája 2008

UPOZORNENIE!
DAKNA Námestovo upozorňuje, že kto pasie zvieratá na
pozemkoch, ktoré užíva družstvo, porušuje trestný zákon,
a to § 212, ktorý znie: „Kto si
prisvojí cudziu vec tým, že sa jej
zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody
až na dva roky, takou vecou je
vec z úrody pozemku, ktorá patrí
do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom.“
Keď občania naďalej budú
pásť svoje kravy na poľnohospodárskych pozemkoch družstva
budeme postupovať v zmysle citovaného zákona a vec radikálne riešiť.

ňa 30. apríla sa rozhodla ZŠ s MŠ v Babíne za spolupráce s MkS v Babíne netradičným spôsobom
uskutočniť vyučovanie v podobe zvykoslovného programu pod názvom: „Stavanie mája“. Predpoludním
o 10.00 hodine pri kostole, po prednáške
z histórie stavania májov (lektoroval
p. Martin Matys) žiačky 4., 5., 6., 7.,
a 8. ročníka v krojoch vyzdobili farebnými
stužkami pripravenú májku. Počas výzdoby mája dievčatá spievali tradičnú májovú
pieseň: „Máj, máj, máj zelený...“. Potom
nasedovalo dvíhanie mája chlapcami zo
7. a 8. triedy - za pomoci pracovníkov OcÚ
Babín. Po osadení a ukotvení mája sa
žiaci v krojoch svojich starých rodičov odfotografovali a podpísali do Pamätnej knihy obce Babín. MKS Babín a vedenie ZŠ
v Babíne chcelo týmto spôsobom nielen
zachovať tradíciu stavania mája, ale aj
viesť mladú generáciu k láske a úcte
k ľudovým tradíciám. Akciu zorganizovalo
tradične MKS Babín v spolupráci so ZŠ
s MŠ Babín a Pozemkovým spoločenstvom Babín.
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SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Deň matiek
18. mája si 130 mamičiek pozrelo kultúrny program
ku Dňu matiek. V kultúrnom dome im deti zo ZŠ s MŠ
pripravili pekný program, v ktorom im spolu so staros-

tom obce p. Milanom Matysom a riaditeľom školy
Mgr. Jurajom Kubasom poďakovali za trpezlivú prácu
pri výchove detí. Po skončení programu si každá
zúčastnená mamička odniesla darček v podobe sladkej čokolády.

Deň detí
V sobotu 31. mája organizátori podujatia Deň detí Obec Babín a ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Babín, potešili
najmladšiu generáciu pekným programom v priestoroch športového areálu.
Deti sa zúčastnili rôznych športových súťaží
(beh vo vreci,
slalom na bicykloch, hádzaná, futbalové turnaje), kde za
účasť boli odmenené
sladkou odmenou.
Najväčšiu radosť deťom spravili dva krásne dostihové kone, na
ktorých si vyskúšali
okružnú jazdu okolo
športového ihriska.
Sponzorsky sa na realizácii tohto podujatia podieľali:
Obec Babín, ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Babín, Ranč u EdyhoNámestovo, Pohostinstvo FAMILLY, p. Oľga Kubasová, Rozličný tovar Dominik Jurký

Talentárium
Aj tento rok prvá prázdninová nedeľa patrila žiakom zo ZŠ s MŠ Babín, ktorí sa predstavili na
V. ročníku TALENTÁRIA. Hosťom programu bola ta-

nečná skupina MAYA z Vavrečky a tanečná skupina
B-HomeboyZ z Babína a Námestova.
Mená víťazov:
1. kategória:
1. miesto Daniela Babinská + scénický tanec „Kráľ.
bál“
2. miesto Nikola Ištvánová + scénický tanec „Párty“
3. miesto Žaneta Hrbková + scénický tanec „Sochy“
2. kategória:
1. miesto Ivana Kurčinová + scénický tanec „Hviezdy“
2. miesto Karina Rošťákova + Ivana Kurčinová +
scénický tanec „Fontána“
3. miesto Martina Kšenzuláková + scén. tanec „Kráter“
Objav roka: Marcel Kšenzulák + scénický tanec „Spolužiak Fero“.
Deti na vystúpenie pripravovali Mgr. Kurčinová A.,
Mgr. Hrbková Ž., Mgr. Trabalíková V.
Akciu zorganizovali: Obec Babín, ZŠ s MŠ Babín
a Rada školy ZŠ s MŠ Babín.

Vdp. Marcel Martinko oslávil 80 rokov
Dňa 20. apríla sa naši občania obce Babín zúčastnili na svätej omši v Hruštíne, ktorú celebroval
Vdp. Marcel Martinko. Zároveň touto sv. omšou oslávil svoje životné jubileum 80 rokov. Vdp. Marcel Martinko sa narodil
24. 4.
1928
v Spišskom Štiavniku. Za kňaza bol
ordinovaný 19. 06.
1971. Prvé pôsobisko mal vo farnosti Oravská
Lesná. Od roku
1972 do roku 1989
pôsobil v našej farnosti, kde sídlo farského úradu pre
Babín bolo v Hruštíne. Od roku 1989 do roku 2001 pôsobil ako správca
farnosti v Liptovskej Tepličke a od roku 2001 je na
dôchodku.
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BABINČEK
N

aša ZŠ s MŠ Babín aj v tomto roku pokračova
la v úspešnom reprezentovaní žiakov nielen
v oravskom regióne, ale aj v slovenskom a dokonca aj v zahraničí. Žiaci pod vedením pedagógov sa
zúčastnili rôznych súťaží, kde získali veľa 1., 2., 3.
umiestnení: anglický jazyk, nemecký jazyk, poézia,
próza, geografia, športové súťaže.
Pracujeme na dlhodobom medzinárodnom projekte: „Od zrna k chlebu“, do ktorého sú zapojené
školy z Nemecka, Estónska, Litvy a Babína. Tohto
roku sme navštívili Nemecko, v októbri je naplánovaná cesta do Litvy. Vedúcou projektu je Mgr. Žaneta Hrbková.
Veľmi úspešne pracoval Literárno - dramatický
krúžok pod vedením Mgr. Anny Kurčinovej.
Futbalové mužstvo starší žiaci, pod vedením
Ing. Šalatu S. skončili na peknom štvrtom mieste.
Tohto roku navštevovalo základnú školu v Babíne 201 žiakov, z ktorých prospelo 198. Traja žiaci
budú mať opravné skúšky v mesiaci august. Od
nového školského roka 2008/2009 čaká školstvo
reforma. Učitelia sa budú musieť cez prázdniny
pripraviť na tieto zmeny. Som presvedčený, že náš
pedagogický zbor tieto zmeny bez problémov zvládne. V tom nám má byť na pomoci celá babinská
verejnosť.
Mgr. Juraj Kubas
Riaditeľ ZŠ s MŠ Babín

Reprezentácia žiakov ZŠ s MŠ
Babín na súťažiach
Žiaci našej školy sa zúčastňujú rôznych súťaží
nielen v rámci okresu, ale aj na krajských a celoslovenských súťažných prehliadkach, kde dosahujú výborné výsledky.
- Dňa 17.apríla sa žiaci DDS Úsmev zúčastnili
krajskej divadelnej súťaže s hrou Smútok za Johnom
Lenonnom. (pripravovali Mgr. Kurčinová A., Mgr. Trabalíková V.)
- Dňa 28. mája sa
I. Kurčinová, P. Jaššo a L. Kubaľáková
zúčastnili dejepisnej
súťaže v Námestove, kde získali pekné 3. miesto. (pripravovala
PaedDr.
Greššová A.)
- Matúš Genšor
a Daniel Genšor reprezentovali našu
obec v anglickom jazyku na projektovej

súťaži v Oravskom Veselom
dňa 28. mája,
kde taktiež získali 3. miesto.
(pripravovala
Mgr. Hrbková
Ž.)
- Na okresnom kole súťaže v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen sa zúčastnili naše žiačky: Ivana Kurčinová, ktorá získala
v 2. kategórii 3. miesto a Žaneta Hrbková, ktorá
získala v 1. kategórii 1. miesto a postúpila na
celoslovenské kolo do Zvolena-obidve žiačky pripravovala Mgr. Kurčinová A.
- Dňa 27. apríla sa tanečné skupiny KB-5
a B-HomeboyZ zúčastnili okresnej súťaže Disco
Dance, kde obsadili 3. miesto.
- Dňa 25. júna sa deti z DDS Úsmev z Babína
a DDS Lienky z Novoti prezentovali so svojím
divadelným umením žiakom zo ZŠ Babín a ZŠ
Hruštín.

U

rbár Babín a Mokradská hoľa v jarných mesiacoch vysadili v katastri Babín 4500 sadeníc
smreka, v katastri Mokradská hoľa 14 000 sadeníc
smreka a buka. Pre ochranu lesa proti podkôrnemu hmyzu boli nainštalované v lesných porastoch
Babín 3 fermonové lapače, kde bolo odchytených
4500 kusov kôrovca a podarilo sa zastaviť tvoreniu
suchárov. V lokalite Mokradská hoľa je založených
7 kusov fermonových lapačov, tu sa odchytilo 11200
kusov kôrovca a taktiež sa podarilo zastaviť vyschýnaniu lesa.
Na opravu kostolnej veže bolo poskytnuté
z urbáru Babín 48 m3 smrekového dreva.
Urbár Mokradská hoľa pokračuje vo výstavbe Urbárskeho domu,
kde boli urobené
vnútorné omietky,
zateplenie stropov a obloženie
tatranským profilom.
Urbár Babín
a Mokradská hoľa dáva do pozornosti podielnikom, že zoznam neznámych vlastníkov je na oznamovacej tabuli Urbáru pred obecným úradom.
Výbor urbáru žiada podielnikov i občanov, aby
pri vychádzkach do lesa, opekačkách, zakladaní
ohňa postupovali zvlášť opatrne, neničili mladé
porasty, lebo les je zdrojom vody i miestom mnohých zážitkov, ktorých vám prajeme čo najviac.
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Zaujímavosti zo života obce
Streček, Bor - magnet pre letcov
Koncom mesiaca február bol v nedeľnajšom dni
obyvateľmi lokalít Bučina a Streček zaregistrovaný
teplovzdušný balón, ktorý im za záhradami núdzo-

vo pristál. Zistilo sa, že to boli občania z Bobrova,
členovia námestovského aeroklubu, ktorí išli na svoj
prvý let. Počas plavby teplovzdušným balónom
takmer pristáli na hladine Oravskej priehrady, ale
dostali priaznivý vietor, ktorý ich dovial až k nám
a v Strečku už pristáli, lebo nemali žiadny vietor.
Svoju prvú plavbu, ako aj samotný teplovzdušný
balón, pokrstili šampanským. 27. marca sa lokalita
strečok stala po druhýkrát svedkom núdzového
pristátia letca, no nie na teplovzdušnom balóne, ale
tentokrát na vetroni. Bol to poľský letec z aeroklubu
Czenstochowa, ktorý letel na medzinárodnú leteckú súťaž vetroňov do Prievidze. Povedal nám, že
keď letel nad Babínom mal dobré vzdušné prúdy,
tak sa spustil nižšie, ale už nad poľnohospodárskym družstvom bol spustený veľmi nízko, tým sa
dostal pod vzdušné prúdy a musel rýchlo núdzovo
pristáť. A práve lokalita Streček mu prišla vhod.
Pilot a vetroň boli v poriadku. Po letca prišiel jeho
Poľský tým z Prievidze, ktorý vetroň a pilota odviezli na medzinárodnú leteckú súťaž po cestných komunikáciách. O týždeň neskôr, v prvý aprílový týždeň, núdzovo pristál ďalší vetroň, ale tentokrát nie
v Strečku, ale v Bore. Pilot pochádzal z Dánska
a taktiež letel na medzinárodnú leteckú súťaž vetroňov do Prievidze. Taktiež podcenil vzdušné prúdy
nad našou dedinou Babín.
V minulosti sa stal ešte jeden prípad núdzového

pristátia nemeckého lietadla v lokalite Streček. Bolo
to vo februári 1941. Preklad výpovede veliteľa posádky nemeckého lietadla, ktoré dňa 2. februára
1941 pristálo v babínskom chotári: „Dňa 2. 2. 1941
som dostal rozkaz pre 1- lietadlovú skupinu s mojim strojom B. 71 na výskumný let. Na vzdor mojim
upozorneniam na zlé počasie mal byť tento pokus
uskutočniteľný. Poveternostnú správu som nedostal, lebo som sa nachádzal v blízkosti materského
letiska Parndorf. O 13.30 som štartoval a druhý
stroj letel vedľa mňa na pravo. Vo veľkom oblúku
som letel na kurz a stratil som druhú mašinu. Hľadal som miesto, kde by som zhodil vlečné vrece,
ale to miesto som nemohol nájsť, lebo okolie som
nepoznal a začalo sa zhoršovať počasie. Letel som
na letisko Parndorf a zhodil som vzdušné vrece
ako avízo pristátia. Pre fujavicu bol rozhľad taký
zlý, že som len zo 100 metrovej výšky šikmo videl
možnosť pristátia. Spolu s letcom Seberom sme
leteli naďalej napriek zhoršujúcemu sa počasiu,
a snažil som sa prebíjať cez mračná, a to do výšky
4500 metrov. Hľadal som kraj, kde by počasie
zodpovedalo núdzovému pristátiu v prípade, že by
nám došli pohonné látky. Letel som na sever, musel som stúpať vyššie, lebo som dostával nepriehľadnosť terénu. Potom som sa obrátil na juh, ďalej
som to skúsil na západ a takisto na východ. Uzávera mračien sa držala naďalej. Potom som šiel na
kurz severovýchod a tam som si všimol, že môžem
klesať so strojom čoraz hlbšie. Keď mračná ubúdali, vo výške 1000 metrov som zbadal pod sebou
hornatý kraj. Na jednom miernom úbočí sa mi podarilo pristáť so stiahnutým podvozkom s 10-15 %
poškodením lietadla asi 1 km od cesty medzi Babínom a Hruštínom okres Námestovo, Slovensko.
Stroj nemal rádio a prístroje pre slepý let neboli
spoľahlivé.“ Daberk Feldw- veliteľ lietadla.
Vo všetkých štyroch prípadoch letcov sa nikto
nezranil a ani lietajúce stroje sa vážne nepoškodili.
Len ostáva záhadou skutočnosť, že miesta ako
Streček a Bor, sú akýmsi magnetom pre núdzové
pristátie letcov.
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ŠPORT
Konečné umiestnenie našich mužstiev vo futbalovom ročníku 2007/2008
II. trieda Starší žiaci
1. Sihelné
26 20 5 1 108:17
2. Novoť
26 20 4 2 93:18
3. Krušetnica 26 20 3 3 104:29
4. Babín
26 19 2 5 73:16
5. Breza
26 15 3 8 91:38
6. Podzámok 26 12 5 9 57:34
7. Rabčice
26 13 2 11 48:46
8. Kraľovany 26 10 4 12 60:61
9. Bobrov
26 9 4 13 34:55
10. Bziny
26 9 2 15 62:58
11. Zázrivá
26 8 2 16 52:74
12. Beňadovo 26 3 3 20 37:111
13. Krivá
26 2 1 23 9:148
14. Podbiel
26 1 2 23 25:148

65
64
63
59
48
41
41
34
31
29
26
12
7
5

II. trieda Dorast
1. Veličná
24 19 5 0
2. Beňadovo 24 18 4 2
3. Klin
24 15 4 5
4. Babín
24 12 6 6
5. Krivá
24 11 8 5
6. Mútne
24 12 5 7
7. Malatiná 24 10 3 11
8. Bobrov
24 10 1 13
9. Vasiľov
24 8 0 16
10. Habovka 24 7 2 15
11. Breza
24 6 3 1 5
12. Ťapešovo 24 5 4 15
13. Rabčice 24 0 1 23

81:17
89:16
70:22
53:33
56:35
42:30
52:42
35:35
29:50
47:58
31:82
29:79
9:124

62
58
49
42
41
41
33
31
24
23
21
19
1

Turnaj v šachu a dáme
V nedeľné odpoludnie 6. apríla sa v MKS Babín konal Turnaj
v šachu a dáme. Zúčastnilo sa
ho 10 účastníkov, ktorí súťažili
v dvoch kategóriách - šach
a dáma. Do turnaja v šachu sa
zapojilo 6 občanov obce Babín,
výsledky: 1. Ján Ľuba - 15 b.,
2. Ľuboš Taraba-12 b., 3. Tibor
Szilvasi-6b. (vyhral vzájomný
turnaj s M.M.), 4. Martin Matys6b., 5. Jozef Slanický-3b.,
6. Miloš Frčo-3b. (prehral vzájomný turnaj s J.S.). Do turnaja v dáme sa zapojilo 5 účastníkov z obce
Babín, výsledky: 1. Michal Slanický-9b., 2. Peter Slanický-9b. (prehral
vzájomný turnaj s M.S.), 3. Tibor Laťák-5b., 4.Matúš Kojs-4b., 5. Miloš
Frčo-1b. Tento turnaj tradične každý rok v mesiaci apríl organizuje Miestne kultúrne stredisko Babín.

XI. ročník - Futbalová
miniliga Babín 2008
Od 13. júla do 24. augusta 2008 v
športovom areáli OŠK Babín prebieha ďalší ročník futbalovej miniligy.
Zúčastnené mužstvá:
ALCATRAZ, ZELENÁČI, DOMINA,
FAMILLY, KATALÁNCI, SWAT a
A.S.S.
Rozhodcovia: Miroslav Jurký a Jozef Ištván.
Rozpis zápasov:
13.07.
14.00 - SWAT - ZELENÁČI
15.00 - DOMINA - ALCATRAZ
16.00 - FAMILLY - A.S.S.
20.07.
14.00 - FAMILLY - ALCATRAZ
15.00 - ZELENÁČI - KATALÁNCI
16.00 - DOMINA - SWAT
27.07.
14.00 - DOMINA - ZELENÁČI
15.00 - FAMILLY - KATALÁNCI
16.00 - ALCATRAZ - SWAT
03.08.
14.00 - FAMILLY - DOMINA
15.00 - ZELENÁČI - ALCATRAZ
16.00 - KATALÁNCI - SWAT
10.08.
15.00 - KATALÁNCI - ALCATRAZ
16.00 - FAMILLY - SWAT
17.08.
15.00 - KATALÁNCI - DOMINA
16.00 - FAMILLY - ZELENÁČI
24.08.
15.00 - Zápas víťaza miniligy proti
výberu, 16.00 - vyhodnotenie výsledkov futbalovej miniligy
Poznámka: mužstvo A.S.S. počas
súťaže odstúpilo. Všetky zápasy,
ktoré neodohrali, boli kontumované v prospech súpera.
Výkonný výbor OŠK Babín
oznamuje: Na veľkom športovom
ihrisku je počas a mimo futbalovej
sezónny zakázané hranie sa.
Používajte ihrisko, ktoré slúži na
futbalovú miniligu.
Záujemcovia o prenájom unimobuniek počas osláv, gulášov, grilovačiek a pod. informujte včas
vedenie OŠK Babín o vašom zámere v šport. areáli, vyhneme sa
tak zbytočným problémom a nedorozumeniam.
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J U B I L A N T I za obdobie
APRÍL, MÁJ, JÚN
60 rokov:

Žofia Adamicová
Anna Frčová
Ján Kurčina
Jozef Kurčina
Mária Janidžárová
Vendelín Gočala

65 rokov:

Jozef Ľuba
Mária Brníková
Mária Adamicová
Ján Janidžár

70 rokov:

Emília Škuntová
Jozef Škunta
Helena Slameníková
Ondrej Babinský

75 rokov:

Manželstvo
17.05. Júlia Kurčinová – Peter Glemba
(Liptovská Lúžna)
17.05. Peter Kurčina – Ivana Hrianková
(Turčianske Teplice)
21.06. Jana Šilláková – Peter Šangala
(Vasiľov)
Narodení
13.04. Natália Sviteková
15.04. Natália Margetínová
29.03. Sára Pašková
20.04. Ivana Múdra
06.05. Lukáš Lastovka
16.05. Martin Matys
22.05. Sebastián Gábor
15.06. Boris Svýba
17.06. Patrik Kubek
Zomrelí
16.05. Štefan Brník (84 r.)
Odhlásení
Júlia Glembová r. Kurčinová - Liptovská
Lúžna, Jozef Brnkaľák - Oravský Podzámok, Dominik Baculák - Klin
Prihlásení
Ivana Kurčinová r. Hrianková , Veronika
Šrobová r. Pindjaková
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MKS Babín
Podujatia na
Júl • August • September 2008
08.07. Textil Skripek
12.07. Vystúpenie Kazašských
folklórnych skupín
Meruet a Vedett
15.07. Cirkus
16.07. Prezentácia f. Orin - klubovňa
24.07. Prezentácia f. Orin - klubovňa
26.07. Tanečná zábava (Dj Jakub)
29.07. Textil Aladin
13.-15. 08. VII. Medzinárodný
rezbársky plenér
16.08. Svadobná veselica
23.08. Súkromná oslava
30.08. Tanečná zábava (Dj Jakub)
11.09. Textil Aladin
20. 09. Tanečná zábava
(Dj Edo Černický)
27.09. Svadobná veselica

ZAVÁRAJTE A STERILIZUJTE
S OBCOU BABÍN
SLADKOKYSLÉ UHORKY
3 kg malých uhoriek, 2-3 mrkvy
Nálev: 2 l vody, 500 ml octu, 60 g soli, 300 g cukru,
1 lyžica horčicového semena, 6 zrniek nového korenia,
10 zrniek nového korenia, 2 bobkové listy
Postup: Uhorky dôkladne umyjeme, mrkvu očistíme
a pokrájame. Do pohárov naukladáme uhorky, medzi
ne vložíme 2-3 mrkvy zalejeme prevareným nálevom
a uzavrieme. Sterilizujeme 5 minút.
ČALAMÁDA NA SLADKOKYSLO
4 kg bielej kapusty, 25 kusov paprík, 3 cibule, 4 mrkvy
Nálev: 2,5 l vody, 500 ml octu, 400 g cukru,1balíček
Deka
Postup: Kapustu a papriky očistíme, pokrájame na
rezančeky, cibuľu na mesiačiky, mrkvu na tenké kolieska.
Vodu, cukor a ocot prevaríme, pridáme Deko a necháme 5 minút vrieť.Horúcim nálevom zalejeme pripravenú
zeleninu, dobre premiešame a necháme odležať
24 hodín.
Poháre naplníme a uzavrieme. Sterilizujeme 10 minút.
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