OBECNÝ SPRAVODAJ
Spravodajský štvrťročník obce Babín
Číslo 1/2009 Ročník 10 01-03 2009

VŠETKO NAJLEPŠIE
OBECNÝ SPRAVODAJ
k 10. rokom
Áno je to už desať rokov čo prináša
obecný spravodaj informácie o dianí v
obci Babín, z rôznych oblastí obce ako
Samospráva, školstvo, kultúra, pozemkové spoločenstvo, poľovnícky zväz,
cirkev, šport a evidencia obyvateľstva.
Prvé vydanie obecného spravodaja vyšlo v roku 1999 ako krátky dvojstranový
informačný súhrn udalostí za rok
1999.Potom vošiel do štvorstranového
formátu A5, ktorý vychádzal do roku
2005. Potom prišla zmena vzhľadu
obecného spravodaja v skladacom bulletine. Od roku 2007 sa vzhľad obecného spravodaja znova zmenil na formát
A5 v osemstranovom prevedení. V súčastnosti sa formát Obecného spravodaja zväčšil na B2 do dvanásť stranových novín. Od roku 2007 sa objavil
Obecný spravodaj na internetovej stránke obce Babín. V súčastnosti prešla
internetová stránka obce vynovením a
obecný spravodaj tam má vlastnú položku. Jeho vydania sú rozdelené do
rokov. Užívateľ si môže ktorékoľvek vydanie vytlačiť / aj vo farbe .
Obce Babín mu praje čo najlepšie
informovanie obyvateľstva obce Babín
z diania obce a jeho čo najdlhšie vydávanie.

Poriadna zima

Tento rok nám dala zima poriadne zabrať ešte na Mariána (25.03.),
padal poriadny sneh. Miestami to vypadalo na poriadnu snehovú
kalamitu. A to 20. marca v piatok popoludní začal oficiálne prvý
jarný deň

Prechod na EURO (€)
Začiatkom roka 2009 žila
obec Babín (Slovensko), dlho
očakávaným prechodom na
novú menu EURO (€). Do 16.
januára 2009 obchod Rozličný tovar Dominik Jurký a pohostinstvá Dominik Jurký a
FAMILLY T. a M. Nuttové čelili náporu občanov, ktorí platili
slovenskou korunou a výdavok dostali v eurách. Najviac
návalov občanov, pociťovali
banky po celom Slovensku,
kde si občania SR počkali v
dlhých radoch na zmenu novej meny euro. Niektorí občania boli pokojní, platili plynule
korunami, za ktoré sa im vydávala mena EURO. Boli aj

takí nedočkavci, ktorí nosili svoje korunové úspory v rôznych uskladnených
obaloch a zmieňali si ich ešte medzi vianočnými sviatkami v roku 2008. Oficiálne zavedenie Eura na Slovensku sa
uskutočnilo prvým úderom po polnoci.
Občania si mohli už vyberať peniaze
EURO v novom roku 2009, v bankomatoch, ktoré sa nachádzali v rôznych kútoch slovenských miest a dedín. Prvé
dva mesiace si ľudia s pomerne väčšou
neochotou zvykali na novú menu. Veľa
otázok bolo pri výdavkoch, kedy sa občanom zdalo že majú málo eur. Boli aj
obavy , že si občania kúpia mešce na
množstvo mincí. Ale ako sa časom ukázalo, mince sa začali rýchlo míňať. Je to
tým, že si neuvedomujeme hodnotu mincí alebo nezvyk na novú menu.

OBECNÝ

2

]]]

SPRAVODAJ

S A M O S P R ÁVA O B C E

01/2009

]]]

Rekonštrukcia vnútorných priestorov
Počas zimných mesiacov január, február, marec, sa urobila rozsiahla rekonštrukcia vnútorných
priestorov obecného úradu. Pracovníci obecného
úradu a pracovníci aktivačnej činnosti zrekonštruovali vnútorné omietky, novými omietkami, stropy sa
zateplili polystyrénom. Občan našej obce p. Ľudovít Brník urobil rekonštrukciu elektrického vedenia,
kde do nových stien osadil nové normám vyhovujúce elektrické káble. Rekonštrukciou prešiel aj kancelársky nábytok účtovníčky, administratívnej pracovníčky a starostu obce. Rekonštrukciou prešli
miestnosti účtovníčky, administratívnej pracovníčky, starostu obce a zasadacia miestnosť. V tomto
roku sa ešte plánuje rekonštrukcia chodby, rozhlasovne, toalety a archívu.

Zmena dopravného
značenia
Po osadení odrazového zrkadla pri
farskom úrade v Babíne, pokračovali koncom roka 2008, pracovníci obecného úradu, v osadzovaní správneho dopravného značenia na miestnej komunikácii v
lokalite Bučina pri č. d. 299 (A. Kubaľák)
dopravné značenie Jednosmerka a pri
č. d. 325 (Ľ. Brník) dopravné značenie
slepá ulica. Toto dopravné značenie iniciovala obec Babín s povolením dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne, z
dôvodu nepresného značenia miestnych
komunikácií. V blízkej budúcnosti sa budú
miestne komunikácie naďalej správne

značiť.

Hospodárska kríza, nezamestnanosť v obci
Po ohlásení hospodárskej krízy v Spojených štátoch amerických koncom augusta 2008 sa jeho dopad
koncom roka 2008 prevalil aj do európskej únie. Obyvatelia obce Babín to začali cítiť už koncom roka 2008,
kedy im zamestnávatelia podnikov ako: OFZ Široká, PUNCH Námestovo, Strojárne Námestovo, SEZ Dolný
Kubín, ZVL Mokraď ohlásila zníženie počtu pracovníkov, prepúšťaním, znížením pracovných zmien, zníženie
pracovného výkonu zo 100% na 60% a pod. Úrad práce a sociálnych vecí v Námestove, koncom roka 2008
začal evidovať prudký nárast uchádzačov o zamestnanie. O situácii pred a počas krízy v obci Babín hovorí
nasledovná štatistika:
PRED KRÍZOU
- Ku 31.01.2008
- Ku 29.02.2008
- Ku 31.03.2008
- Ku 30.04.2008
- Ku 31.05.2008
- Ku 30.06.2008
- Ku 31.07.2008
- Ku 31.08.2008

Spolu
51
55
59
52
50
47
47
41

ženy
33
37
43
39
34
29
29
25

POČAS KRÍZY
- Ku 30.09.2008
- Ku 31.10.2008
- Ku 30.11.2008
- Ku 31.12.2008
- Ku 31.01.2009
- Ku 28.02.2009
- Ku 31.03.2009

spolu
45
45
57
60
66
79
81

ženy
26
22
31
33
38
40
38
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UZNESENIE č. 1/2009
zo zasadania obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 27.02. 2009
o 15.30 hod. v zasadačke OcÚ:
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BABÍNE:

Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Informácie starostu obce
3. Informáciu vdp. Pavla Garaja správcu rímskokatolíckeho farského úradu o rekonštrukcii kostola
4. Správu o činnosti MKS za rok 2008
5. Informáciu starostu obce o podaní projektov
Prístavba ZŠ s MŠ, Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia, Odkanalizovanie
časti obce
6. Správu činnosti obecnej kontrolórky za rok
2008
Schvaľuje:
1. Program rokovania
2. Návrhovú komisiu v zložení: p.Jaššo Peter, p.
Nutta František, p. Brnkaľák Ján
3. Overovateľov zápisnice : p. Kubaľák Anton, p.
František Slameník
4. Finanč. príspevok na rekonštrukciu kostola
5.000,- €
5. Plán práce MKS na rok 2009
6. Správu o čerpaní rozpočtu obce za rok 2008
7. Správu o fyzickej inventarizácii majetku obce
za rok 2008
8. Poplatky za prenájom a užívanie MKS
9. Plán práce obecnej kontrolórky na rok 2009
10.Pracovnú dobu kontrolórky obce na 28 hodín
mesačne
Ukladá:
1. Opraviť lavicu
Z.: OcÚ T. : trvá
2. Opraviť plot na miestnom cintoríne
Z. : OcÚ T. : 31. 05.2009
3. Vyhlásiť reláciu v MR o voľnom pohybe psov
Doporučuje:
1. Vykonať audit

SPRAVODAJ
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Voľba prezidenta SR
I. kolo 21. 03. 2009
-

počet oprávnených voličov
počet zúčastnených voličov
počet platných hlasov
percentuálna účasť voličov

Počet hlasov:
- doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc.
- prof.PhDr. Iveta Radičová PhD.
- RNDr. František Mikloško
- Zuzana Martináková
- prof. RNDr. Milan Melník DrSc.
- PeadDr. Dagmar Bollová
- PhDr. Milan Sidor CSc.

1009
376
372
37,26%

230
73
33
21
8
6
1

Voľba prezidenta SR
II. kolo 04. 04. 2009
-

počet oprávnených voličov
počet zúčastnených voličov
počet platných hlasov
percentuálna účasť voličov

Počet hlasov:
- doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc.
- prof.PhDr. Iveta Radičová PhD.

996
486
476
48,59%

368
108
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VII. fašiangový ples obce Babín
Kým štrnásty február patril všetkým zamilovaným, v obci
Babín si v tento zamilovaný deň organizátori Obec Babín a
MkS Babín usporiadali v poradí siedmy fašiangový ples Obce
Babín. Večer o 19.00 hod ho po privítaní 75-tich párov slávnostne otvoril starosta obce p. Milan Matys. Do tanečných kôl
fašiangového plesu, hrala hudobná skupina zo Zakamenného, hosťom večera bola folklórna ľudová muzika Capkovci zo
Skalitého. Tí okrem ľudovej hudby a piesní z Kysúc a Oravy,
zabávali plesové páry svojim humorom. Veľkým lákadlom pre
zúčastnené páry bola bohatá tombola, ktorá obsahovala 62
hodnotných cien v priemernej hodnote 20 €. Hlavnou cenou
bola automatická práčka v hodnote 220 €. Štastie na ňu mal
domáci plesový pár. Fašiangovo-valentínska atmosféra plesu
sa niesla do neskorých ranných hodín. Organizátori boli s
celým priebehom akcie nadmieru spokojný. Záujem o účasť
na fašiangovom plese obce Babín rastie o čom svedčil vysoký
záujem, ktorý sa odzrkadlil tým že už dva mesiace pred termínom plesu bolo všetko plne rezervované. Obec Babín a MkS
Babín hlavne ďakuje za spolurealizáciu tejto kultúrno-spoločenskej akcie všetkým sponzorom, bez ktorých by nebolo
možné zrealizovať tento obľúbený ples.
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absolvovala 24 výpožičiek. Treťou najlepšou čitateľkou obecnej knižnice Babín bola
Barborka Fendeková. Navštívila knižnicu desať krát a vypožičala si v roku 2008 sedemnásť kníh. Tieto tri najlepšie čitateľky boli ohodnotené vecnými cenami v podobe pekných knižných publikácii. Ostatné dve čitateľky Martinka Majdová a
Tatiana Jurkyová, obdržali diplomy za aktívnu čitateľskú činnosť v roku 2008. Marca zase navštívili obecnú knižnicu deti z
materskej školy. Spolu s pani učiteľkami si popozerali priestory obecnej knižnice, oboznámili sa s chodom činnosti knižnice
a vypožičali si pekné detské knižky, ktoré im prečítali pani
učiteľky z MŠ počas hrania sa a spánku v MŠ.

Dedičstvo predkov v rukách detí
V čase od septembra do decembra 2008 prebiehal v našej
obci projekt za podpory Ministerstva kultúry SR pod názvom:
„Dedičstvo predkov v rukách detí“. V tomto projekte sa realizovali tvorivé dielne:
- Rezbárstvo- lektoroval p. Peter Bohucký, do ktorého sa
zapojili chlapci 5. a 7.ročníka
- Tkáčstvo na krosnách – lektorovali: p. Mária Šilláková a
p. Zuzana Janidžárová, do tejto tvorivej dielne sa zapojili
dievčatá 5. A 7. ročníka.
- výrobky z prútia – lektoroval p. Stanislav Bránický, túto
tvorivú dielňu absolvovali žiaci 6. ročníka.
- Tvorivá dielňa folklóru – lektoroval p. Ľubomír Jarolínved. Folklórneho súboru ORAVAN v Nižnej. Tu sa zapojili žiaci
8. a 9. ročníka. Počas realizácie týchto tvorivých dielní sa
okrem detí zo ZŠ v Babíne zapojili aj školský pedagógovia,
ktorý taktiež pomáhali lektorom v rámci regionálnej výchovy.
Do tohto projektu boli zasvätení aj samotní občania obcekonkrétne dôchodcovia, ktorý svojou návštevou v rámci výskum folklórneho materiálu obohatili studnicu poznania. V
rámci tohto projektu okrem tvorivých dielni sa zrealizovali dve
výstavy výrobkov zo samotných tvorivých dielní. Tieto výstavy
boli počas dňa dôchodcov a zvykoslovného programu: Betlehemske Vianoce. Vďaka podpore Ministerstva kultúry SR boli

Marec mesiac kníh
Marca sa v obecnej knižnici konalo vyhodnotenie najlepších čitateľov za rok 2008. Spomedzi 53 zaregistrovaných
čitateľov, sa aktívnemu čítaniu za rok 2008 venovalo týchto päť
najlepších čitateľov: najlepšou čitateľkou obecnej knižnice
Babín bola Monika Paľovčíková, tá navštívila obecnú knižnicu
11 krát a vypožičala si 25 kníh. Druhou najlepšou čitateľkou
bola Katarína Frančáková, ktorá prišla do knižnice 9 krát a

zakúpené klóbúky pre chlapcov a zhotovenie sukní pre dievčatá firmou Gasum, lokca. Náklad na tieto veci činil sumu cca
14. 000,- Sk. V súčastnosti pokračuje úspešne realizovanie
folklórnej skupiny, kde svojou lektorskou prácou prispieva p.
Ľubomír Jarolín, ku kvalitnej reprezentácii folklórnej skupiny.
Ďalej k nám na obecný úrad chodia najstarší občania, ktorý
svojou výpove´dou, taktiež prispievajú ku kvalitnej reprezentácii folklórneho súboru. Od začiatku roka 2009 sa zrealizovalo
sedem tvorivých stretnutí v rámci nacvičenia choreografie a
výskumu folklórneho materiálu. P. Mária Babinská v súčasnosti vyhotovuje kompletné vybavenie babinského folklórneho
odevu (čepce, spodníky, sukne).
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JANUÁR
- Veľkú radosť nám urobila naša deviatačka Dominika Babinská, ktorá v okresnom kole Olympiády
v NJ získala 2. miesto v kategórii 1B.
- V piatok 16. 1. 2009 nás žiačka 4.ročníka Mirka
Hrbková reprezentovala v okresnom kole súťaže
v prednese povestí síce bez umiestnenia, ale ako
to už býva konkurencia bola veľmi silná. Pripravovala ju p. učiteľka Kurčinová. Táto „disciplína“ zdá
sa nie je v našej škole veľmi obľúbená, hoci
povesti patria k najzaujímavejším literárnym útvarom.
- V tomto období sa súťaže rôzneho typu hromadia
ako „huby po daždi“. Sme radi, že naši žiaci stále
majú ochotu a záujem sa na ne pripravovať, aj
keď práve prežívajú „krízové“ polročné obdobie a
polročné vysvedčenia im nedajú spávať. V okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z-5
nás úspešne reprezentovala Žanetka Hrbková,
ktorá sa umiestnila na peknom 2. mieste.
- Aby to nevyzeralo tak, že chlapci sú v niečom
pozadu zástupcovia mužského rodu nás úspešne reprezentovali v okresnom kole Olympiády v
ANJ. V mladšej kategórii sa na 5. mieste umiestnil Daniel Genšor ( 7. ročník) z 18 účastníkov a na
6. mieste z 22 účastníkov v staršej kategórii Matúš Genšor ( 9. ročník).
- 24. 1. Polročná klasifikačná porada – hodnotenie
výchovno- vzdelávacích výsledkov žiakov .
1.– 4. Ročník – prospeli všetci žiaci , napomenutie TU dostal 1 žiak, Pokarhanie TU dostali 2
žiaci. 35 žiakov získalo pochvaly TU a RŠ za
výbornú dochádzku, prospech, účasť v rôznych
školských súťažiach a podujatiach a zberové aktivity.
5.- 9. ročník- neprospeli 3 žiaci. 25 žiakov získalo
pochvaly TU A RŠ za výbornú dochádzku, prospech príp. zberové aktivity a úspešnú reprezentáciu triedy alebo školy v rôznych súťažiach. Znížená známka zo správania 3 žiaci, napomenutie
TU 3 žiaci, pokarhanie TU 6 žiakov, pokarhanie
RŠ 1 žiak.
- 27. januára sa do našich priestorov vrátili bývalí
žiaci, poniektorí dnes už maturanti. Navštívili nás
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v hojnom počte a sme radi, že na nás nezabudli a
prišli sa podeliť o svoje zážitky a skúsenosti zo
SŠ. Súčasní deviataci a ôsmaci sa od nich dozvedeli čo to zo života na stredných školách. Pozvaní
pedagógovia z 5 stredných škôl v našom regióne,
žiakom odpovedali na ich zvedavé otázky týkajúce sa štúdia v odboroch, o ktoré majú záujem.
- 29. január sa do života našich predškolákov zapíše ako ich prvý naozajstný deň v škole. Spolu s
Červenou čiapočkou prešli z „rozprávkovej škôlkárskej krajiny“ do krajiny školskej. Zapísali sme
všetkých 19 žiačikov a v septembri ich už privítame ako prváčikov. Prajeme im ešte niekoľko príjemných mesiacov v škôlke a potom ešte viac a
krajších vo veľkej škole.

FEBRUÁR
- Ako už je v našej škole zvykom, deviataci si na
Deň Sv. Valentína pripravujú špeciálne vydanie
„zábavného popoludnia“. Ani tento rok deviataci
nezaháľali a 6 dvojíc zo 7. a 8. ročníka postavili
pred neľahké skúšky. Víťazmi súťaže dvojíc sa
nakoniec stali Marek Majda a Janka Hojová z 8.
ročníka. Nakoniec sme si všetci zaželali, aby aj
ostatné dni v tomto roku boli plné lásky, radosti a
dobrej nálady !!!!!!
- 19. 2. 2009 sa na našej škole stretli učitelia matematiky z nášho regiónu a prehĺbili si poznatky o
nových trendoch vyučovania a testovania matematiky. Toto stretnutie je súčasťou cyklického vzdelávania pod záštitou MPC v Banskej Bystrici.
- Školské triedy v 5. - 9. ročníku 19. 2. zívali prázdnotou. Nie, nebola to chrípka ani iné choroby.
Jednoducho sme sa v tento pekný zimný deň
vybrali do okolitej prírody, aby sme aj prakticky
otestovali našu kondičku a v „polmetrovom“ snehu pochodovali smerom „Bučníky“ a späť. Cestou
sme prakticky overili znalosti zdravotnej a environmentálnej výchovy, nakŕmili srnky a inú zver a
zažili „kopec“ srandy v bohatej snehovej nádielke. Našťastie sme mali ochotných spolužiakov,
ktorí nám na lyžiach a bežkách „vytlačili alebo
vyznačili ?“ trať inak by sme v snehu zapadli až po
nos (alebo iba po krk?). Síce unavení, ale v dobrej
nálade sme sa v zdraví vrátili do dediny a zjazdili
sme ešte zopár menších svahov na Bučine a
Lazine.
(pokračovanie na str. 6)
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- 22. 2. Fašiangové obdobie sme ukončili sprievo-

dom masiek. Tento rok sa ho zúčastnilo rekordných
128 masiek - rozprávkových aj „hororových“. Mnoho masiek čerpalo inšpiráciu aj v každodennom
živote. Veď popri princeznách a ježibabách tu
veselo kráčali vysavač ruka v ruke s eurobankovkou či klobúk s euromincou. Nechýbali rôzni ovocníčkovia a zeleninkovia, či morské aj suchozemské živočíchy a dopravné prostriedky. Vďaka sponzorom sme mohli všetky masky odmeniť drobnými cenami, ale veríme, že najväčšou odmenou
bola veselá nálada, záujem a obdiv dospelákov a
radosť v očiach všetkých masiek.
- 23. 2. Zmodernizovanú verziu rozprávky o Troch
grošoch nám zahrali divadelníci z Prešova. V
súčasnej dobe finančnej krízy sa nám múdre ponaučenie z tejto rozprávky určite zíde. Herci deti
aktívne zapájali do rozprávkového príbehu, ktorý
bol poučný a rovnako tak aj zábavný.

MAREC
- 11.3. Naši deviataci sa zúčastnili Testovania 9-

vedomostí a zručností z M a SJL. Väčšina sa
počtom bodov umiestnila v lepšom priemere Slovenska. Celkové priemerné hodnoty Slovenska
boli z M -53 % a SJL takmer 64 %
- 16. 3. Presne týždeň po národnom testovaní, sa
niekoľko našich deviatakov znovu zúčastnilo testovania, tento krát vo funkčnej gramotnosti a to v
úlohách matematického, prírodovedného a jazykového charakteru. Výsledky budú zverejnené
neskôr. Významným medzníkom v živote našich
deviatakov bude určite ich prijímacie konanie na
SŠ v 2. Májovom týždni. Prihlášky sú už odoslané
a my všetci Vaši učitelia a mladší spolužiaci im
držíme palce, aby sa dostali na tú školu, ktorá sa
najviac približuje ich predstavám a plánom do
budúcnosti.
- 19. 3. Deti z Hudobno-dramatického krúžku pod
vedením p. uč. Kurčinovej nás aj tento rok prekvapili svojimi hereckými výkonmi v divadle ALICA, s ktorým nás reprezentovali v súťažnej prehliadke detských divadelných súborov v Dolnom
Kubíne. Príbeh dievčatka Alice a jej kamarátov
zaujal divadlachtivých divákov a porotu natoľko,
že zvíťazili a získali aj Cenu primátora mesta
Dolný Kubín. Ďakujeme za veľmi úspešnú reprezentáciu a blahoželáme.
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- 28. 3. Aj keď Deň učiteľov mnohí berieme ako
prežitok, „nezaškodí“ raz za rok si pripomenúť
našich učiteľov a učiteľky a poďakovať im za
denno-dennú snahu pomôcť žiakom získavať nové
vedomosti a zručnosti, ale aj vychovávať vzdelaných, rozhľadených a dobrých mladých ľudí,
schopných uplatniť sa v ďalšom štúdiu a využiť
všetko čo sa naučili v škole v osobnom aj profesionálnom živote. Tento deň si dodnes pripomíname v deň narodenia Jána Amosa Komenského,
považovaného za učiteľa národov. Žiačky 8. a 9.
ročníka pripravili krátky kultúrny program slova a
tanca, ktorým sa všetkým pedagógom školy poďakovali za ich pedagogické a ľudské pôsobenie
v našej škole. Srdečne ďakujeme za spríjemnenie tohto sviatočného dňa!!!!
- Marec je mesiacom knihy. Aj preto sme sa spolu
so stovkami detí nielen na Slovensku, ale aj v
celej Európe zapojili do aktivít Noci s Andersenom v okresnej knižnici v Dolnom Kubíne. Naše
dobrodružstvo medzi knižničnými regálmi pri hľadaní rozprávkových kľúčov bolo veľmi príjemné a
tešíme sa aj na budúce podobné podujatia.
UPOZORNENIE
Pripomíname rodičom, že by sme uvítali väčší
záujem o výchovno- vzdelávacie výsledky ich detí
v škole, keďže sa blíži koniec školského roka.
Každý pondelok je konzultačné popoludnie, v príp.
potreby po dohode samozrejme aj v inom termíne
príp. môžete sa ohlásiť aj v dopoludňajších hodinách . Všetky informácie o škole môžete tiež nájsť
aj na internete www.zsmsbabin.edupage.org.
OZNAM
11. júna 2009 (cirkevný sviatok Božie telo)
počas návštevy zahraničných partnerov z
Estónska, Litvy a Nemecka organizujeme v
spolupráci s MKS a OcÚ Remeselný jarmok v
našej obci s aktívnymi remeselnými dielňami
pre deti. Prosíme všetkých rodičov, starých
rodičov, starších súrodencov, ktorí sa vo
voľnom čase venujú nejakému remeslu alebo koníčku a chceli by sa prezentovať príp.
mladšiu generáciu zasvätiť do tejto aktivity,
aby sa ohlásili na tel . č. 0948 023 482 príp. v
budove ZŠ Babín, aby sme mohli zabezpečiť
potrebný materiál a iné pomôcky a náležitosti príp. podrobnejšie informovať o aktivite a
dohodnúť sa na možnej spolupráci.
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Z histórie obce Babín (časť 5)
ORAVSKÝ
Juraj Turzo v testamente určil nedeliteľnosť Turzovského majetku.
Deliť sa mohli iba úžitky z neho.
Keď Alžbeta Coborová v roku 1626
zomrela, zanechala podrobný súpis majetkov pre sedem dcér. Vzniklo spoločenstvo vlastníkov oravských majetkov, Oravský komposesorát. Spoločný majetok spravoval vždy jeden správca z Turzovskej rodiny, ktorý sa zodpovedal
vlastníkom a rozdeľoval im úžitky z
majetku.
Prvým direktorom Oravského
komposesorátu sa v roku 1626 stal
Gašpar Ilešházi, manžel Heleny
Turzovej, ktorý bol do roku 1648 i
oravským županom. Po ňom Gabriel Erdody, ale už v roku 1650
Štefan Tekeli. O úrad direktora boli
medzi zaťmi Juraja Turzu a ich potomkami časté spory. V roku 1650
spravoval oravské majetky Gabriel
Ilešházi, v roku 1652 si funkciu direktora opäť vybojoval Štefan Tekeli. Direktori sa však poväčšine na
Orave nezdržiavali a Oravu v ich
neprítomnosti spravovali dosadení
úradníci. Povinnosťou správcu bolo
aspoň raz ročne navštíviť Oravský
hrad, skontrolovať činnosť poverených úradníkov, ich hospodárenie a
rozdeliť vlastníkom výnos z hospodárenia. Správca Oravy Štefan Tekeli sa prevažne zdržiaval v Kežmarku, ako o tom svedčí viac listín,
vzťahujúcich sa k Orave.

Sprisahanie
Direktor Oravského komposesorátu a zároveň oravský župan Štefan Tekeli sa vraj pripojil k sprisahaniu uhorských veľmožov proti cisárovi, vedených uhorským palatínom
Františkom Vešelénim. Po smrti
Františka Vešeléniho stál na čele
sprisahania Peter Zrínsky. Sprisahanie bolo v roku 1671 prezradené
a cisár Leopold Habsburský dal ob1

KOMPOSESORÁT

Oltár premenenia pána z polovice 17. storočia

sadiť celé Slovensko, aj Oravský
hrad rakúskym vojskom. Pre zločin
vlastizrady bolo okolo 300 šľachticov a protestantských kazateľov odsúdených na konfiškáciu majetkov
a väzenie. Štefan Tekeli sa usadil
na Orave, cisár Leopold I. ho dal
zajať. Počas obliehania hradu Štefan Tekeli zomrel. Predtým ešte nedospelému synovi Imrichovi umožnil z hradu útek s niekoľkými spo-

ľahlivými ľuďmi na hrad Likava. Neskôr Imrich opustil Likavu a cez Spiš
ušiel do Sedmohradska. Po smrti
Tekeliho hrad vydal do rúk cisárskeho generála Heistera dovtedajší ochranca hradu Ambróz Kecer.
Po smrti Štefana Tekeliho sa direktorom Oravského panstva stal
gróf Mikuláš Draškovič, syn Jána
Draškoviča a Barbory Turzovej.
Kurjaková Eva

Ďurica, Milan S.: Dejiny Slovenska a Slovákov, vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, druhé, doplnené
vydanie 1996, str.57
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ŠPORT
XVII. ročník Prechodu babinským chotárom

21. februára 2009 uskutočnilo Miestne kultúrne Stredisko Babín, tradičný sedemnásty ročník prechodu babinským chotárom. O 9.00 hodine predpoludním spred MkS Babín odštartovalo vopred vyznačenou stopou 41 účastníkov. Z toho bolo 25
účastníkov z obce Babín, 11 z Hruštína, jeden účastník z Vasiľova, 1 z Mútneho, 1 z Vŕbového a jeden účastník zo Sedliackej
Dubovej. Celková trasa merala cca 22 km. v polovici trate na hrebeni Oravskej Magury (Javorová), si účastníci uddýchli v
poľovníckej chate, kde na nich čakal teplý čaj, pre dospelých občerstvenie v podobe Umu. Po obsolvovaní trasy všetci účastníci
uchutnali dobrý guláš (v MkS Babín). Domov sa rozišli s pekným zážitkom zo športového relaxu. A ako pamiatku na
sedemnásty ročník prechodu si odniesli samolepku s vlajkou, na ktorých bolo vyobrazené logo prechodu babinským chotárom.
Akciu z organizovalo MkS Babín v spolupráci z obcou Babín, Pozemkovým spoločenstvom v Babíne a súkromnými podnikateľmi (Pohostinstvo FAMILLY Babín, Pohostinstvo Ján Barťák, Lokca a Rozličný tovar Dominik Jurký Babín).

XIV. ročník majstrovstiev Babína v Slovenskom mariáši
Obec Babín a Miestne kultúrne stredisko v Babíne zorganizovalo už v poradí XIV. ročník majstrovstiev Babína v slovenskom
mariáši, ktorý sa uskutočnil 22. 03. 2009 v MkS Babín. Zúčastnilo sa ho 24 účastníkov, ktorí si zahrali štyri 45 minútové kola.
Vyhodnotenie prvých deviatich najlepších hráčov:
Konečné poradie
Meno a priezvisko
Bydlisko
nahrané body nahrané €
1 - Adolf Zajonc
Trstená
18
30,6
2 - Stanislav Štefaňák
Or. Polhora
18
24,95
3 - Ing. Viliam Dudášik
Námestovo
16
30,1
4 - Dušan Havčo
Bziny
16
28,35
5 - Pavol Štefaňák
Or. Polhora
16
25,75
6 - Marián Jurký
Vasiľovo
16
23,8
7 - Jozef Luchava
Or.Jasenica
15
22,9
8 - Rudolf Babinský
Lokca
14
21,05
9 - Jakub Gogolák
Námestovo
14
19,7
Umiestnenie našich spoluobčanov:
16 - Dušan Babinský
Babín
11
18,1
24 - Jozef Škunta
Babín
2
3,5
Vyhodnotený bol aj najstarší účastník mariáša, bol ním p. Jozef
Katrenčík z Námestova vo veku 76 rokov.
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Rozpis jarnej futbalovej súťaže
2008/2009

12. kolo 29.3.2009 o12.30 – Babín – Istebné
13. kolo 5.4.2009 o 13.00 – Rabčice – Babín
14. kolo 12.4. 2009 o 13.00 – Babín – Habovka
15. kolo 19.4. 2009 o 13.30 – Krivá – Babín
16. kolo 1.5. 2009 o 16.00 – Babín – Podbiel
17. kolo 03.5. 2009 o 14.00 – Ťapešovo – Babín
18. kolo 10.5. 2009 o 14.00 – Mútne – Babín
19. kolo 17.5. 2009 o 14.30 – Krušetnica – Babín
20. kolo 24.5. 2009 o 14.30 – Babín – Breza
21. kolo 31.5. 2009 o 14.30 – Babín – Vasiľov
22. kolo 7.6. 2009 o 14.30 – Bobrov – Babín

I. trieda Starší žiaci
14. kolo 29.3.2009 o11.00 – Babín - Istebné
15. kolo 5.4.2009 o 11.30 – Zubrohlava - Babín
16. kolo 12.4. 2009 o 11.30 – Babín - Hruštín
17. kolo 19.4. 2009 o 12.00 – Novoť - Babín
18. kolo 26.4. 2009 o 12.00 – Babín - Klin
19. kolo 03.5. 2009 o 12.30 – Zuberec - Babín
20. kolo 10.5. 2009 o 12.30 – Babín - Mútne
21. kolo 17.5. 2009 o 13.00 – Vavrečka - Babín
22. kolo 24.5. 2009 o 13.00 – Babín - Zakamenné
23. kolo 31.5. 2009 o 13.00 – Sihelné - Babín
24. kolo 7.6. 2009 o 13.00 – Babín - Krušetnica
25. kolo 14.6 2009 o 13.00 – Babín – Or. Polhora
26. kolo 21.6. 2009 o 13.30 – Or. Lesná - Babín
l

pripravujeme

l

Jubilanti

01/2009

za obdobie

JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC

II. trieda Dorast

pripravujeme

SPRAVODAJ

60 rokov Štefan Kurčina
Jozef Janidžár
Mária Juričáková
65 rokov Helena Matisová
70 rokov Anna Ončáková
75 rokov Matej Babinský
Paulína Líšková

Narodení
07.01.
31.01.
04.02.
06.02.
20.03.
22.03.

Ema Cudiaková
Barbara Babinská
Tibor Kurčina
Šimon Rošťák
Tobias Budzeľ
Miroslav Mikuláš

Zomrelí
27.02. Vincent Janidžár

pripravujeme

OBEC BABÍN,
FARSKÝ ÚRAD V BABÍNE:
Dňa 24. mája 2009 o 11. 30 uskutoční
spišský sídelný biskup ThDr. František
Tondra, posviacku nového liturgického
zariadenia v rím. - katolíckom kostole
Zoslania ducha svätého v Babíne. Po
tejto vysviacke sa vykoná ďalšia konkrétne posviacka novostavby domu
smútku a nádeje a posvätenie nového
cintorína.

Prihlásení
Petra Babinská, r. Brčáková, Dominik Brčák, Sára Babinská, (Námestovo)
Barbara Stefania Babinská (Raba Wyžna,
Nowy Targ, PL)

Odhlásení
Mária Sekerešová, r. Kurčinová (Detva)
Dana Nuttová (Bratislava)

OBECNÝ
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MKS Babín

DOBRÉ RADY
v

Aby mlieko z hrnca nevykypelo
vnutorný okraj hrnca potrieme maslom.

v Aby sa cesto pri vaľkaní nelepilo
posypte cesto aj valček múkou, alebo položte na
cesto mikroténové vrecko, alebo fóliu.
v Aby ste pri zaváraninách zabránili tvorbe pliesne
položte na horúcu zaváraninu okrúhly kúsok celofánu a nalejte naň 1 lyžičku - pri väčších pohároch viac
- rumu alebo ražnej.
v Ak nechcete, aby sa vám v komore
nasťahovali mravce, vložte medzi ne pokrájaný citrón.
v Ako skladovať fľaškové víno
Fľašky zatvorené korkovou zátkou skladujte naležato, aby korok nevyschol. Ak je zátka z plastu, môžete ich skladovať nastojato.
v Ak potrebujete zmraziť ryžu
urobte to až keď bude dobre vychladnutá- Rozmrazujte ju na sitku nad parou cca. 10 minút.
v Čo s presolením?
Aj na tento problém máme riešenie. Do vývaru vmiešajte vaječný bielok alebo trochu smotany, prípadne
môžete pridať surový zemiak nakrájaný na plátky.
Polievku nechajte krátko povariť, a potom ho vyberte.
v Keď si pri varení popálite jazyk
rýchlo ho potrite kúskom masla. Bolesť sa rýchlo
stratí.
v Mikrovlnka
* potraviny so šupkou alebo kožou, napr. klobásky,
zemiaky, poprepichujte pred tepelnou úpravou vidličkou.
* po ohriatí nechajte jedlo v mikrovlnke ešte aspon 2
minúty. Teplo sa rozptýli rovnomerne na celé jedlo.
* Chlieb a pečivo rozmrazujte alebo ohrievajte vždy
zásadne prikryté. Nevysuší sa.
v Núdzové uskladnenie mäsa
Keď napríklad na chate, alebo pri stanovačke nemáme chladničku a potrebujeme na dlhší čas uskladniť
mäso, posypeme ho soľou a cibuľou pokrájanou
nahrubo, dáme do plastovej nádoby a uzavrieme.
Snažíme sa ho držať na chladnejšom mieste, alebo
aspoň zabránime prístupu slnka. Pred spotrebovaním mäso opáchneme .
v Vrchnáky na zaváracích pohároch, ľahko odkrútite
ak poháre ponoríte do teplej vody hore dnom.
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Podujatia na Apríl • Máj • Jún 2009
04.04.
04.04.
05.04.
08.04.
18.04.
23.04.
25.04.
30.04.
02.05.
09.05.
10.05.
17.05.
19.05.
31.05.
01.06.
06.06.
14.06.
22.06.
27.06.
28.06.

II. Kolo voľby na Prezidenta SR
Rodinná oslava
Výročná schôdza Mokradská hoľa
Veľkonočné tvorivé dielne
Tanečná zábava (dj Richardo)
Textil Aladin
Rodinná oslava
Stavanie mája
Svadobná veselica
Energy dance show (Dj Fan rádia)
Deň matiek
Rodinná oslava
Textil Liesková
Odpustová slávnosť
Deň detí
Voľby do európskeho parlamentu
IV.r. atletického dňa
Textil Aladin
Tanečná zábava (dj. Richardo)
VII.r. TALENTÁRIUM

Varte s obcou Babín
KURACIA ROLKA S PRAŽENICOU
Prinášame vám jeden
z menej tradičných, jednoduchých a chutných
receptov. Praženica nie
je čisto len raňajkové
jedlo. Poďte sa s nami
pozrieť, čo sa z nej dá
ešte vykúzliť.
Suroviny: 50 g kuracích pŕs, soľ, mleté čierne korenie, 50 g mäkkej salámy, 1 menšia cibuľa, olej, 2
vajcia, 30 g nakrájanej zelenej papriky, údená klobása.
Postup: kuracie prsia naklepeme na plátky, posolíme a okoreníme. Na rozklepané prsia položíme plátky mäkkej salámy. Očistenú cibuľu restujeme na oleji
spolu s nakrájanou zelenou paprikou. Pridáme rozšľahané vajcia a urobíme hustú praženicu. Posolíme
a po vychladnutí ju natrieme na salámu. Pridáme
údenú klobásu a spolu zvinieme do rolky. Spojíme
grilovacou ihlou a prudko opečieme na oleji zo
všetkých strán. Opečenú rolku preložíme do zapekacej misy. Podlejeme výpekom, malým množstvom
vody, prikryjeme a vložíme do vyhriatej rúry piecť. Po
upečení nakrájame na kolieska.
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URBÁR
Pozemkové spoločenstvo Babín
Nehnuteľný majetok pozemkového
spoločenstva je zapísaný na Lv 1310
kataster Námestovo katastrálne územie
obec Babín. Pozostáva z dvoch skupín
parcele registra E a registra C
Parcele registra E - Les ......... 1053027 m2
parcele registra C - Les .............. 55303 m2
parcele registra E -TTP .............. 10977 m2
parcele registra C-TTP ............ 975767 m2
Ostatné plochy ............................ 9312 m2
SPOLU .... 2104386m2/ 1000000 podielov
Jeden podiel 2,1m2 / 952 podielov je 2000m2
Pri deleni podielov je najmenší podiel 952
podielov.

Pozemkové spoločenstvo Mokradská hoľa
Nehnuteľný majetok pozemkového spoločenstva je zapísaný na Lv 1848 kataster Námestovo katastrálne územie obec
Babín je to pozemok a budova pozemkového spoločenstva. Lv 4017 kataster
Dolný Kubín katastrálne územie Mokradská hoľa
Les ......................................... 2273039 m2
TTP .......................................... 717723 m2
Orná pôda ................................ 107047 m2
Vodné plochy ............................... 1906 m2
Ostatné plochy ........................... 10107 m2
SPOLU ..... 3109822 m2 / 633600 podielov
Jeden podiel 4.908m 2 407 podielov je
2000m2
Pri delení podielov je najmenší podiel 407
podielov.
Rozdelenie podielov podľa jednotlivých obci
Babín 392824 podielov 62/ Kňažia 140190
podielov 22/ Záskalie 100586 podielov 16/

01/2009
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Na voľnú chvíľu

Vyhľadaj vo vetách Európske
mestá:
1.Poslal matke po
poslovi balíček.
2.Peknej žene vari
pomôžeš.
3.Potkol sa o prah
a spadol
4.Vyhralo Dynamo
s Kvakovcami.
5.Milo džavotalo
dieťa.
6.Mlč keď ja hovorím!

HVIEZDY, SLNKO, MESIAC, GALAXIA, METEORIT, KOMÉTA, MERKÚR, VENUŠA,
ZEM, MARS, JUPTITER, SATURN, URÁN, NEPTUN, PLUTO, GLÓBUS, MAPA, BUZOLA, KOMPAS, PRÍLIV, ODLIV, VLNENIE, SOPKA, POHORIE, ÚŽINA, SÓJA, ZÁLIV,
OSTROV, ŠTÁT, NÍŽINA, RIEKA, JAZERO, PLANÉTY, VODA, PôDA, ŽIVOČÍCHY,
NOC, DEŇ, ZIMA, LETO, JAR, JESEŇ, MORE, SVET, OBZOR, MESTO, ZORE, OCEÁN, LUPA, VIERA, KOLOS, ROBME, AMUR, KARTA, SVETOVÝ, NAPLNO
Vydavateľ: Obecný úrad Babín l Materiály a texty: Matys Martin l Grafická úprava, sadzba a tlač: Štúdio F, Ing. František Teťák, Námestovo l
Texty neprešli jazykovou úpravou, počet výtlačkov 400 ks, nepredajné.

