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Obecné zastupiteľstvo rokovalo
Prvé tohtoročné riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OcZ) v Babíne 4. februára prerokovalo čerpanie rozpočtu obce
za rok 2010, inventarizáciu majetku obce k 31.12.
2010, schvaľovalo rozpočet obce na rok 2011,
plán práce OZ na I. polrok 2011 a plán činnosti
MKS na rok 2011. Zvolené boli komisie obecného
zastupiteľstva a zástupkyňa starostu obce Terézia
Vlžáková - na návrh starostu. Zoznam členov štyroch komisií uverejňujeme na inom mieste. Na
prvom obecnom zastupiteľstve boli odvolaní členovia Rady školy – Peter
Jaššo, Martin Matys a Jozef Kurčina. Novozvolenými členmi Rady školy
sa stali Jozef Kurčina, Milan Fuckulák a Mgr. Hele-

na Frčová. Poslanci prerokovávali aj podnety od
občanov, ktoré im boli doručené: presvetlenie kostola, svojvoľný pohyb
psov po obci, žiadosť občanov žijúcich v časti Lazina, ktorí sa sťažovali na
zlý stav miestnej komunikácie k ich rodinným domom.
Druhé riadne zasadanie OcZ 1. apríla schválilo podmienky pre voľbu
nového kontrolóra obce
(uverejňujeme na inom
mieste), pretože súčasnej
kontrolórke sa končí volebné obdobie, ďalej Dodatok č. 1/2011 k VZN
obce č. 4/2008 o miestnej dani za ubytovanie na
0,20 €/osoba/noc. Bol tiež
schválený správca MI Miroslav Svýba. Riaditeľovi
ZŠ s MŠ Mgr. Jurajovi Kubasovi bola schválená od-

mena v rozmedzí od 100 –
200 € podľa plnenia úloh
školy, v prípade krátenia
odmeny starosta uvedie
dôvod. Na tradičný plenér Návraty k Siváňovcom
obec kúpila od Farského
úradu v Žaškove pre ľudových rezbárov 15 m3 lipového dreva. Poslanci sa zaoberali aj žiadosťou Jany
Šangalovej o poskytnutie priestorov na prenájom
na zriadenie kaderníctva v
obci. Zaoberá sa tým jedna
z komisií OcZ. Od 5. apríla
schválilo OcZ v obci možnosť cvičenia ZUMBY.
Na zasadnutí OZ sa starostovi obce Petrovi Laťákovi verejne ospravedlnila
Terézia Vlžáková. Poslanci sa uzniesli aj na pozvaní zástupcu firmy SWWE
a. s. Bratislava, pána Frigu na pracovné stretnutie.
(ocú)

Ožívanie
Vstupujeme do jari. Príroda
okolo nás, aj keď rozpačito, ožíva. Aj nás, ľudí, stúpajúce slniečko, ak práve svieti, dvíha k životu. Naše dvory, záhradky, polia
pripravujeme, aby sa na nich
s jarou život rozvíjal čo najlepšie. Vyčistíme, upraceme, prekypríme, zasejeme, zasadíme.
Aj v nás sa život chce rozvíjať.
Život biologický, ale aj život duchovný. Vyčistíme? Upraceme?
Prekypríme? Zasejeme? Zasadíme? Priestor a čas na to je. Štyridsať dní pôstnej doby. Obnova ľudových misií.
Sme bezprostredne pred Veľkou
Nocou. A Veľká Noc je najmocnejším svedectvom Života.
„Smrť! Kde je tvoje víťazstvo?“
Ježišovo zmŕtvychvstanie je aj
tvojím víťazstvom. Zrno odumrie,
a dá život mnohým zrnám. My
denne odumierame svojmu dnešku. Či aj dávame život mnohým,

záleží od toho, či aj dávame, alebo
len strácame svoj dnešok. Zrno,
keď dá život mnohým, sa definitívne stratí. Človek, keď dáva,
sa nestráca. Ježiš dával, a po celý pozemský život mu nechýbalo, čo potreboval na prežitie. Ježiš
dal svoj život, a nestratil sa. Žije.
„Smrť! Kde je tvoje víťazstvo?“
Sme sestry a bratia Ježišovi.
Sme deti toho istého Otca. Nás
nechá Otec stratiť sa? Ak necháva ožívať prírodu? Určite nás nenechá zahynúť. V to dôverujme.
A kým žijeme tu na zemi, prejavujme svoju dôveru postojmi,
konaním. Čisťme! Upratujme!
Kyprime! Sejme! Saďme! V sebe a medzi sebou. V čase pôstu,
aj v čase veľkonočnom. Zjari, aj
na jeseň. Aj keď rokmi náš život
biologicky slabne a zákonite raz
skončí, my ako božie deti stále
mocnejšie ožívajme.
Pavol Garaj, farár

Dianie v obci môžete
ovplyvňovať aj vy
Hoci boli na prvom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zvolení predsedovia a členovia
komisií OcZ, ich ďalšími členmi má právo stať
sa každý občan. Komisia
obecného zastupiteľstva je
poradný orgán OcZ, ktorý
tvoria poslanci a občania.
Jej úlohou je aktívne sa zapájať do riešenia problémov v živote našej
obce. Člen
komisie po
schválení poslancami OcZ
môže nahliadať do
spisov, ktoré starosta
po prerokovaní v komisii
predkladá obecnému zastupiteľstvu. Členovia komisie hlasovaním odporučia konečný návrh riešenia
konkrétneho problému zastupiteľstvu.
Je to príležitosť pre všetkých bez rozdielu aktívne
sa zapojiť do verejného
diania v obci. Starosta a
poslanci vás povzbudzujú
k účasti na veciach verejných a tešia sa na vaše prihlášky.
Komisie obecného zastupiteľstva budú zatiaľ pracovať v tomto zložení:

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia: Predseda
– Terézia Vlžáková, členovia – Jozef Vraňák, Ladislav Babinský, František
Bohucký, Ľuboš Kurčina
Komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych
vecí: Predseda - Mgr. Juraj Kubas, členovia – Oľga

Kubasová, Mgr. Žaneta
Hrbková, PeadDr. Anna
Kuričnová, Mgr. art. Lenka Červeňová, Martin Matys, Mgr. Katarína Bukovská, Jozef Ištván, Mgr. Helena Frčová, Bc. Miroslav
Bohucký
Komisia ochrany verejného záujmu: Predseda – Jozef Bukovský, členovia –
Milan Fuckulák, Ján Barťák a Oľga Kubasová
Komisia na ochranu verejného poriadku: Predseda – Jozef Ištván, členovia
- Blanka Babinská, Monika Škuntová

Nedávno bola v našej obci obnova ľudových misií.

Foto: (ar)
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Minister vnútra medzi
Babínčanmi
Do Babína zavítal 7. apríla minister
vnútra Daniel Lipšic. Na pôde obce ho
chlebom a soľou privítal starosta Peter Laťák s členkou folklórnej skupiny Monikou Adamicovou. V zasadacej
miestnosti OcÚ sa s ministrom stretli
občania našej obce, ktorých oboznámil
s pôsobením v kresle ministra vnútra.
Vo voľnej diskusii mu položili otázky,
týkajúce sa hlavne problematiky cestnej
dopravy – informovali sa najmä ohľadne výjazdu traktorov na záhumienky po
ceste I. triedy, ktorá prechádza cez našu
obec. V minulosti bola udelená výnimka, ktorá povoľovala v určitom časovom rozmedzí pohyb traktorov touto komunikáciou, tá však teraz neplatí.
Pán Kurčina sa v diskusii vyjadril, že
v okrese Nitra majú vlastníci traktorov
továrenskej výroby možnosť na polícii

si vybaviť povolenie, aby mohli prechádzať na svoje záhumienky cez cestu I. triedy, u nás takáto možnosť nie je.
Minister prisľúbil, že túto problematiku preverí, a ak to bude možné, postará
sa, aby výnimka opäť nadobudla platnosť. Občanov tiež zaujímalo, prečo
sú na Slovensku také vysoké ceny pohonných hmôt. Dôvodom je podľa ministra spotrebná daň. Pána Babinského
zaujímalo zamestnávanie cez pracovné
agentúry, starostu P. Laťáka zas elektronické aukcie, ktoré obciam od 1. apríla 2011 prikazuje zákon.
Na záver návštevy v Babíne sa minister vnútra zapísal do pamätnej knihy obce a rozlúčil sa s občanmi. Ti potom pokračovali vo voľnej diskusii so
starostom o záležitostiach, týkajúcich
sa obce.
(pl)

Diskusia občanov s ministrom vnútra Danielom Lipšicom (v strede) v zasadačke
obecného úradu bola živá a zaujímavá. Občania očakávajú, že čo sa týka diskutovanej problematiky, nezostane iba pri slovách.
Foto: (ar)

Recyklohrou k školským pomôckam
Od 21. februára je ZŠ v Babíne zapojená do celoslovenskej aktivity Recyklohry. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov v mladej generácii a v čo najvyššej miere zabezpečiť recykláciu drobných elektrozariadení a batérií. Realizuje ho firma Asekolsk s.r.o. v spolupráci so ZŠ a SŠ, ktorá na Slovensku zastupuje výrobcov a
dovozcov elektrozariadení a zaoberá sa
aj organizovaním oddeleného zberu a
spätného odberu elektrozariadení. Za
zber elektrozariadení a plnenie rôznych
dostane škola pridelené body, ktoré si
bude môcť vymeniť v špeciálnom inter-

netovom obchode za rôzny tovar z katalógu, ako sú napr. školské pomôcky,
športové náčinie a pod. Firma dodala
do školy zadarmo aj kôš na odber elektrozariadení a bezplatne tiež organizuje
odvoz týchto zariadení. Do nádoby môžete vhodiť všetky použité a nefunkčné
elektrozariadenia, kde zdrojom energie
sú batérie, akumulátory alebo sú napájané elektrinou zo siete a svojím rozmerom sa vojdú do červenej zbernej nádoby. Tá je spolu s podrobným popisom
na dolnej chodbe školy pri šatníkových
skrinkách.
(ZŠ)

Babka k babce...

Milí rodáci, dovoľte, aby
som sa vám prihovoril ako
jeden z vás. Ako starosta
našej dediny som urobil do
dnešných dní niekoľko rozhodnutí, ktoré majú za následok úsporu.
Toto moje konanie je spôsobené tým, že náš obecný rozpočet je zaťažený dielom rekonštrukcie základnej školy.
Obec Babín uhradila cca 200
000 € faktúru za rekonštrukciu budovy základnej školy
- táto faktúra už bola ministerstvom preplatená. V súčasnosti je rozpočet obce zaťažený ďalším úverom vo výške
197 000 €. Keď ho splatíme
za pomoci ministerstva, budeme si musieť zobrať následný preklenovací úver vo
výške cca 100 000 €. Toto
sú dôvody, pre ktoré som sa
rozhodol v prvom roku môjho pôsobenia medzi vami pritiahnuť opasok. Avšak, mám
rád túto dedinu a aj ľudí v nej,
preto keď vidím, počujem
dostatočne silno, že niekoho to pritiahnutie obecného
opaska priveľmi bolí, pustím perie a nedopustím prílišné utrpenie. Napríklad nedávno školská jedáleň. Dohodli
sme sa so zástupcami jedálne, že i napriek v predchádzajúcom texte opísanej situácii
ich podporím návrhom navýšenia rozpočtu pre školskú jedáleň vo výške 8 000 €. Rovnako, ak vidím vás, občanov
trpieť, do tej miery, ako mi
to moje rozpočtové možnosti
dovoľujú, snažím sa spolupodieľať na vašich trampotách.
Cesta na Lazine. S občanmi
z tejto ulice sme sa dohodli
na obojstranne výhodnom riešení tohto roku, ktoré riešim.
Rovnako seniori. Ako málo
obcí na Orave, rozhodol som
sa sponzorovať z obecného
stravu pre seniorov – čakám
vaše žiadosti. O podrobnostiach sme informovali v obecnom rozhlase.

Úsporník

Dovoľte, aby som vám
v stručnosti načrtol úsporné
opatrenia, ktoré som na obecnom úrade za prvých cca 100
dní učinil. Budem uvádzať
predpokladané ročné úspory.
Personálna výmena na pozícii kurič, kde som využil projekt ministerstva a úradu práce
cez tzv. § 50 i, nám ušetrila 2
424.92 €. Personálna výmena

na pozícii osvetára nám ušetrila 4 024.20 €. Moje rozhodnutie a dodržanie predvolebného
sľubu nepoberať žiadne odmeny ušetrilo obci 3 936 €. Zmena firmy, ktorá nám odvážala odpad z obce, nám usporila
2 162.09 €. Moje vyjednávanie počas odpredaja železného
šrotu z vyradenej ávie a starej
návesovej miešačky obci vynieslo navýšenie 200 €. Zmeny v bankovníctve nám usporili 84 €. Moje vyjednávanie
ohľadne ceny uhlia nám vynieslo 128 €. Rovnako vyjednávaním som dosiahol prenájmom kontajnerov, ktoré
máte v obci za cenu 0 € vďaka
tomu, že som s dodávateľom
odvozu odpadu vybudoval korektný vzťah, tým pádom obec
na nulovom prenájme usporila oproti druhému najnižšiemu prenajímateľovi 720.7 €.
Nerefundoval som určité požiadavky môjmu predchodcovi, čím som usporil 2 323.10
€. Motivoval som dvoch poslancov nepoberať poslanecké odmeny, čím obec usporila 410 €. Zrušil som zasielanie
tlačenej formy zbierky zákonov, pretože tá je na internete, čím sme usporili 220 €.
Pri nákupoch kancelárskych
potrieb sme usporili 30.50 €.
Ako jediný starosta na Slovensku som bol ako člen občianskeho združenia ZOMOS
za zníženie platov starostov.
Prečo? Lebo som vnútorne
presvedčený, že keď žena pri
páse zarába minimálnu mzdu,
aj starostovia na Slovensku sa
musia spolupodieľať na riešení hospodárskej krízy. Preto som presadzoval so svojimi
kolegami z občianskeho združenia ZOMOS zníženie platov starostov paušálne o 10 %,
čím som pre obec Babín ušetril ďalších 2735 € a Slovensku
sme týmto zákonom ušetrili cca 4 500 000 €. Ako bonus dostanú občania Babína
popri nových obecných novinách, vydávaných každé dva
mesiace, aj celooravské noviny ORAVEC zadarmo, čím
získame ďalších 888 €. Ak
tieto úsporné dôsledky týchto mojich rozhodnutí a aktivít
spočítame, vychádza suma 20
286 €, čo je 611 151 starých
korún. Za prvých sto dní som
učinil úkony a rozhodnutia,
ktoré vám usporili cez pol milióna starých korún.
Peter Laťák, starosta
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Metastázy populizmu
obyčajného človeka
Často sa dívam von oknom. Zo zasadačky v Babíne je celkom fajn výhľad
na les, práve z môjho miesta. Zavše, keď premýšľam nad najvhodnejším
ukutím novej pracovnej úlohy počas pravidelných pracovných porád, uštedrím si ukradomky opojný pohľad na zahmlenú zeleň lesa medzi Babínom
a Hruštínom. Mnoho vecí je pre človeka v starostovskej pozícii objavných,
medziiným aj takéto drobné pekné príjemnosti.
Husársky kúsok

Rovnako som sa dnes zahľadel
s pocitom dobre vykonanej práce na Bučníky. Politika sú zasadania, jednania a vyjednávania.
Inými slovami rozprávanie, vysvetľovanie a objasňovanie. Týmito nástrojmi sme nedávno dosiahli v Babíne zrod nového cípu
našej malebnej dedinky. Dosiahli sme, že SSE-D a.s. nám rozšíri sieť a tak vzniká reálna šanca na novú ulicu. Všetko to stálo
len na pár jednoduchých ľuďoch.
Mali strach, že ich niekto zas
a znova oberie o tie posledné roličky, tak ako to boli zvyknutí zažívať celé generácie komunizmu.
Keď sa niečo budovalo, vyvlastnilo sa. Akonáhle som zazrel tento druh strachu v ich očiach, zakročil som. Moderovaná diskusia
sa naťahovala, naťahovala a naťahovala, kým obyčajní ľudia nemali všetko dôkladne vysvetlené
a necítili žiaden nátlak zástupcov firmy, či okolitých vlastníkov.
Bolo to ako citlivo viesť dieťa cez

krokom našej obce, veľká vďaka
práve jednoduchým ľuďom.

Populizmus

Píšuc o obyčajnom človeku, napadá mi v zapätí, ako veľmi je
oravský človek ohrozovaný populizmom. Dobrosrdečný volič je
ako zdravá bunka v tele spoločnosti. Populizmus je sťa rakovina.
Ako rakovina svojou názorovou
plytkosťou vysaje živiny z bunky
a nechá ju odumrieť v klamstve
a zavedení. Je prekvapivé, z akého vznešeného slova tento výraz
prýšti. Populus je latinský ekvivalent pre ľud. Ak by som mal moje
pochopenie populizmu spojiť so
slovom ľudu, tak mi napadá obraz
tendenčného zaliečania sa kvôli
zištnej snahe získať moc. Napadá
mi plytkosť tohto „akože“ záujmu, lebo sa končí tam, kde populista či dokonca populistka dosiahne svoj cieľ. Potom zavedený
jednoduchý človek padá od údivu. Nedávno som sa stretol s podobným zážitkom. Zamrzí, keď
vidím ako zavedený
človiečik vytriezvie,
uvedomí si, že uveril
a nepreveril. Zamrzí,
keď si uvedomím, že
toho je plná politika,
aj tá obecná.

Verejný záujem

lávku, bolo to o dôvere. Keď sa
človeku dá priestor na porozumenie a vec je nefalšovane dobrá aj preňho, pochopí, nadýchne
sa a podpíše. Tými pár podpismi
v Babíne datujeme unikátny zrod
možnej novej ulice. Už premýšľam nad jej pomenovaním. Potešili sa aj Zasihľania, pretože už
im pre nízky príkon nebudú zhášať svetlá, vypínať sa mikrovlnky
či práčky. Aj menej pokazených
elektromotorov a iných poistných
udalostí určite poteší. A to len
vďaka tomu, že sme netlačili na
slabých. Netreba vyvlastňovať,
stačí citlivo robiť. Verejne chcem
poďakovať ako starosta obce tým,
ktorí dnes súhlasili s rozvojovým

Prednedávnom
som premýšľal, ako
si zhmotniť môjho šéfa. Pre starostu je to problém, keďže šéfom je hypotetický, ťažko uchopiteľný verejný záujem. Nie je
to záujem skupiny, ktorá kandidáta vo voľbách podporovala.
Nie je to ani číry záujem skupiny, ktorá kandidáta zatracovala
a ten, chtiac jej spravodlivo vyhovieť, na ňu tiež prihliada. Nie,
je to ich prienik. A to je na tom
to najťažšie – nikomu nevyhovieš. Dumajúc o pretavení tohto,
pre mňa nového pojmu verejného
záujmu, som v útrobách skladísk,
skladov a skladíkov objavil unikát. Náhrobná pieskovcová socha
sv. Štefana. Do jej piesočnej pod-

state sa čas zahrýzal už viac než
160 liet. Nemo stál na hrobe neznámeho Babinčana. Proti vetru ho
chránil len majestát babínskeho
kostola. Stojí poobhrýzaný zvetrávaním v rohu mojej kancelárie
s popraskanými rukami vždy zloženými k modlitbe. Stojí s dobrácky naklonenou hlavou a vždy,
keď si chcem pripomenúť šéfa,
ktorého potrebuje aj nezávislý
starosta, tak sa zahľadím na Štefanove pieskovcové vyobrazenie.
Takto dokážem uvidieť ten neviditeľný verejný záujem, ktorý je
čiastočne náš, ale aj ich.

Egoizmus

Nádcha demokracie. Ak je dlho
neliečený premrštený egoizmus,
prerastá do rakoviny populizmu.
Prenáša sa zo zdravej bunky jednoduchého človeka na druhú, nasľubuje a nakoniec odumrie zamotaný do vlastných nenaplnených
sľubov. Neliečený populizmus je
istá smrť spoločnosti. Keď som
pricestoval do USA po páde dvojičiek, prekvapilo ma, že všade
som videl transparenty podobné
tým zo socialistického detstva. Jediný rozdiel bol obsah. Tieto boli
kapitalisticky protiiracké. Populisticky plytko hlásali jednoduchému
Američanovi, aby sa dal naverbovať a zosadil zlého Araba. Kam to
doviedlo americkú spoločnosť?
Do chronickej vojny a ekonomickej krízy, za ktorú priplácame aj
my. Je hrozbou, ak sa mnoho zdravých obyčajných buniek dá zlákať uponáhľanými polopravdami populistov. Zámerom pri tejto
„chorobe“ je záujem, ale už nie
ten verejný, lež nešikovne krytý osobný. Presiaknutý nenaplnenými ambíciami populistu, ktorými
často aj doma utíska svojho partnera. Tento vzorec vidím v spoločnosti všade, kadiaľ chodím.
Problémom je fakt, že ak prevládnu metastázy populizmu, telo spoločnosti dopláca. Ako? Osobnému
záujmu vôbec nezáleží na efektívnom využití verejných financií. To
len naoko. Egoizmus verejný záujem len odieva, aby sa zaliečal.
Starostlivo ho perie, žehlí, ale je to
len a len pozlátka. Postať populizmu je pre spoločenstvo nákazlivá
a škodí. Je schopná za vaše peniaze kúpiť si vašu priazeň. Jednoduchý človek, jednoduchá spoločnosť, nedaj sa oklamať!
Peter Laťák, starosta

OBEC Babín vypisuje výberové
konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR
OBCE Babín
V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák.
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov, v zmysle
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Babíne
č. 2/3/b/2011, zo dňa 01. 04. 2011.

Výberové konanie sa uskutoční
11. mája 2011 o 18. 00 h
v zasadacej miestnosti OcÚ Babín.
Požiadavky:
- ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie
- súhlas so zverejnením osobných údajov
na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
- trvalý pobyt v obci Babín
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov, nie starší
ako 3 mesiace

Všeobecné podmienky:
- funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce
je v zmysle zákona o obecnom zriadení
6 rokov
- v zmysle § 18 a, ods. 6 určuje obecné
zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného
kontrolóra na kratší pracovný čas
s úväzkom 28 hodín mesačne
- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná
s výkonom funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe,
dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom
orgáne obce. Cena práce 257,95 eur/mes.

Spôsob a vykonanie voľby:
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra
Obce Babín doručí písomnú prihlášku
v zalepenej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra
– NEOTVÁRAŤ“
na adresu:
Obec Babín,
Obecný úrad 50,
029 52 Babín
tak, aby bola podateľňou OcÚ v Babíne
overene prijatá najneskôr 26. 4. 2011
do 16.00 hodiny.
Informácie o voľbe hlavného kontrolóra
budú uverejnené na webovej stránke obce
www.babin.sk, informačnej tabuli, vyhlásením
relácie v miestnom rozhlase a regionálnych
novinách.

IV. strana /18. 4. 2010

spravodajca babína

Zo života školy
Základnú školu v babíne v súčasnosti navštevuje 185 žiakov. na škole pracuje 10 záujmových útvarov. všetky základné výchovno-vzdelávacie aktivity
prebiehajú podľa plánu práce, ktorý sme predstavili
na plenárnom rodičovskom združení v októbri 2010.
všetky základné informácie o vyučovacích a mimovyučovacích aktivitách a rôzne aktuality zo života školy
sa dozviete aj na www.zsmsbabin.edupage.sk.

Niektoré z nich v skratke:
Dobrá novina

Počas vianočných sviatkov sa
deti so svojím programom, v ktorom znázornili betlehemský príbeh narodenia Ježiška každoročne
zapájajú do zbierky „Dobrá novina“. Tento rok sa im podarilo vyzbierať 145 Eur.

Konzultácie

pre rodičov pred polročným hodnotením sa uskutočnili 17. januára.
V prípade, že rodičia majú záujem konzultovať s triednymi učiteľmi rôzne problémy vo výchovno–vyučovacom procese resp. iné
dôležité informácie, môžu tak urobiť každý pondelok, po dohode aj
v inom termíne.

Zápis do 1. ročníka

absolvovalo 3. februára 24 predškolákov. Presvedčili nás, ako
sú pripravení na vstup do školy.
Predškoláci sa zaiste už teraz tešia,
pretože brány školy sa pre nich prvýkrát v živote otvoria v septembri.

Olympiády cudzích
jazykov

sú určené pre žiakov, ktorí si
chcú preveriť svoje vedomosti a komunikatívne schopnosti v
cudzom jazyku. Školského kola
Olympiády v anglickom jazyku
sa 19. januára zúčastnilo 5 žiakov
v staršej kategórii - Marcel Kšenzulák, Daniel Genšor, Magdaléna Mikulášová, Marcel Kunocha,
Marián Ľuba a 3 žiačky v mladšej
kategórii - Nikolka Ištvánová, Janka Juričáková a Žanetka Hrbková. Víťazi školského kola postúpili na okresné kolo 18. januára, kde
úspešne reprezentovali našu školu.
Daniel Genšor obsadil 7. miesto a
Žanetka Hrbková 4. miesto.
Na okresnom kole súťaže v prednese povestí pod názvom Šaliansky Maťko v Námestove 24. januára reprezentovali našu školu
Tatiana Jaššová, Simona Kurčinová a Michaela Kurčinová, ktorá
v prvej kategórii obsadila krásne
3. miesto. Pripravovala ju PaedDr.
Anna Kurčinová.

Fašiangový podvečer
umenia

zorganizovala 9. februára v KD Hruštín Súkromná ZUŠ Jánoš z Ružomberka, ktorá má od septembra
2010 pobočku aj v našej
škole. Tanečné oddelenie
má 2 skupiny: mladší žia- Z nácviku predstavenia detského recitačného kolektívu s názvom - Stopy.
dvaja skvelí hudobníci Radko Pa- prehliadku s názvom Detský divaci predstavili svoju tanečnú choreografiu „Bola raz malá žej a Jaro Gažo, ktorí sa nám veno- delný medveď v Žiline. Inscenáhviezdička“, staršie žiačky pred- vali počas celého dopoludnia. Naj- cia More vo fľaštičke je príbehom
stavili svoju choreografiu „Klasi- skôr v programe Doprava, doľava o tom, ako svet techniky ľuďom
ka iným pohľadom“. Ich tanečné pre menších škôlkárov a školákov, síce pomáha a uľahčuje komunikáumenie diváci ocenili dlhým po- kde nám hravou formou priblížili, ciu, ale zároveň ich od seba vzďatleskom. Tanečné choreografie žia- ako sa majú správne a najmä bez- ľuje, komunikačne a sociálne indikov našej školy ocenilo aj miestne pečne správať na cestách. V prog- vidualizuje.
Divadelný súbor ÚSMEV sa 22.
publikum počas fašiangového ple- rame „Kam kráčaš?“ pre žiakov
5. - 9. ročníka zaujali zaujímavé marca zúčastnil regionálneho kola
su v Babíne.
a poučné príbehy, piesne a „ske- súťaže detských recitačných kolekNa Európa v škole,
okresnom kole literárnej súťaže če“ spevákov, v ktorých rozoberali tívov a divadiel poézie Hviezdosla21. februára, dosiahli veľký úspech obyčajné ľudské témy, ako láska, vov Kubín v Dolnom Kubíne. So
žiaci ZŠ Babín. Spomedzi 21 prác priateľstvo, postoj mladých k eko- svojím divadlom poézie Stopy zísv 1. kategórii na tému „Dobrovoľ- lógii a ekologickým katastrofám, kal 1. miesto a postup na krajské
níctvo“ obsadili žiaci našej školy úteky ako riešenie problémov, ná- kolo súťaže.
Hviezdoslavov Kubín,
všetky tri prvé miesta: Rastislav silie nielen v škole, ale i doma,
školské kolo recitačnej súťaže v
Kudelas – 1. miesto a postup na (ne)komunikácia rodič - žiak - peceloslovenské kolo, Adela Fucku- dagóg... Skladby boli taktiež do- poézii a próze sa konalo 28. marláková 2. miesto, Vanesa Páterko- plnené tematicky zameranými vi- ca. Prvé miesta a postup na okresvá 3. miesto. Na súťaž ich pripra- deoprojekciami a, samozrejme, my né kolo získali:
sme im tvorili veľmi dobre fungu1. kategória: Kristína Matejčíková
vovala PaedDr. Anna Kurčinová.
júci „druhý hlas“. Super akcia!
(poézia), Tatiana Kytková (próza)
Aj na zahraničný pobyt
2. kategória: Zuzana Juričáková
Každý po 10 kg
Medzinárodný projekt partnerZber papiera prebieha až do kon- (poézia), Martina Majdová (próza)
stva škôl v EÚ AmazingBlueEurope, v ktorom spolupracujeme s ca mája. Naším cieľom je nazbie- 3. kategória: Nikola Ištvánová
13 zahraničnými školami, práve rať minimálne 1800 kg a tak sa (poézia), Alexandra Fuckuláková
rozbieha webovú stránku www. pokúsiť získať skvelé ceny od spo- (próza)
Deň učiteľov
abe.babinovo.sk, kde nájdete in- ločnosti Technické služby mesta
Cieľom vari každého učiteľa je
formácie o prebiehajúcich aktivi- Dolný Kubín pre triedny kolektív
tách jednotlivých škôl. Informácie a jednotlivcov. Separovaním pa- vykresať z dieťaťa všestranného
sú v jednoduchej forme v anglic- piera a jeho odovzdaním do zbe- človeka, podchytiť to, čo je v ňom
kom jazyku, informácie v sloven- ru sa aj my môžeme pričiniť o zá- pozitívne a rozvíjať to správnym
skom jazyku postupne dopĺňame chranu stromov, ktoré sa používajú smerom, vyzbrojiť žiakov do žina dolnej chodbe oproti vchodo- na výrobu papiera. Z recyklované- vota vedomosťami a zručnosťami,
vým dverám. Žiaci, ktorí majú zá- ho zberového papiera sa vyrábajú ktoré zúročia v ďalšom štúdiu na
ujem sa zúčastniť zahraničného zošity, toaletný papier, hygienic- stredných školách, ale aj v osobpobytu v Nemecku, Veľkej Britá- ké vreckovky, papierové utierky a nom živote či v práci. Toto krásne
nii v Poľsku, sa môžu zapojiť do rôzne iné papierové pomôcky. Ak povolanie, ktorého otcom bol učiaktivít prostredníctvom účasti na každý žiak prinesie aspoň 10 kg teľ národov, pedagóg Ján Ámos
Komenský, sme si pripomínuli práseparovanom zbere odpadu, eko- papiera, máme to „v suchu“.
ve v deň jeho narodenia, 28.marca.
Divadelný súbor ÚSMEV
aktivít (náučný chodník, úprava
pod vedením PaedDr. Anny Kur- Hoci tento sviatok, Deň učiteľov,
školského dvora a tvorba životného prostredia) aktivitou na pred- činovej a Ivany Kurčinovej nás 17. vymizol z kalendárov, my sme sa
mete Tvorba projektu a prezentač- marca 2011 už tradične reprezen- rozhodli si ho pripomenúť a aspoň
né zručnosti, počas hodín cudzieho toval na regionálnej súťaži detskej symbolicky osláviť slávnostným
jazyka (ANJ, NEJ) a v mimovy- dramatickej tvorivosti s názvom posedením. Žiaci 6. ročníka si tiež
O erb mesta Dolný Kubín. S in- pripravili krátku rozhlasovú reláučovacích aktivitách.
scenáciou „More vo fľaštičke“ sa ciu, v ktorej nám prezradili svoje
Super akcia!
o super náladu a „múdre slová do prebojoval medzi 3 najlepšie súbo- názory na dôležitosť učiteľa v ich
(ZŠ)
života“ sa 28. februára postarali ry, ktoré získali postup na krajskú živote.
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Digitálne vysielanie aj v Babíne
DVB-T je európsky systém,
určený na pozemné digitálne
televízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa televízne
programy spracúvajú a prenášajú k divákom v digitálnej
forme.
Proces digitalizácie sa dotkne väčšiny obyvateľov Slovenska, ktorí pocítia jeho
technické, hospodárske a
spoločenské dôsledky. Tie sa
premietnu predovšetkým do
vyššej kvality komunikácie,
dostupnosti rôznych služieb
a informácií. Prechod z analógového na digitálne vysielanie je zároveň jednou z priorít
definovaných v rámci Európskej únie. V máji 2005 prijala Európska komisia základný
dokument - Oznámenie, týkajúce sa urýchlenia prechodu z
analógového na digitálne vysielanie. Slovenská republika,
ako riadny člen EÚ, v roku
2005 prijala výzvu Rady EÚ
a stanovila si za cieľ ukončiť
proces digitalizácie pozemného televízneho vysielania

do konca roku 2012. V súčasnosti je pre celú Európu charakteristický stále vyšší počet
programov, čo sa odráža aj vo
vyšších požiadavkách na televíznych vysielateľov.
Nový systém DVB-T umožňuje v jednom televíznom kanáli prenášať súčasne niekoľko TV programov, prípadne aj
iné služby. Prechod na digitálne vysielanie sa realizuje pod
záštitou ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií. Výhodou televízneho vysielania je
napríklad fakt, že domácnosti,
ktoré prijímajú televíziu prostredníctvom antény (izbovej, vonkajšej alebo spoločnej), môžu prijímať najviac
päť slovenských programov.
Digitálne vysielanie umožňuje prenos väčšieho počtu TV
programov. To je hlavný dôvod tejto zmeny v SR.
Slovenské programy, ktoré
boli doposiaľ dostupné len v
káblových rozvodoch či cez
satelit, sa už onedlho budú
môcť šíriť aj prostredníctvom

pozemného vysielania. Digitálne vysielanie dáva možnosť šíriť aj iné služby ako
sú rozhlasové programy, teletext, elektronický programový sprievodca, multimediálne služby, internet. Diváci sa
budú môcť prostredníctvom
novej technológie viac zapájať do vysielania, budú
môcť hlasovať, súťažiť, hrať
sa rôzne hry a nakupovať.
Ministerstvo sa nazdáva, že
táto zmena prinesie zvýšenie kvality nášho života, ktorý mnohí vo veľkej miere prežijeme pred televíziou.

Jarné vypaľovanie trávy nás ohrozuje
Nadišiel čas, kedy sa pravidelne každý rok stretávame s nezodpovednými „vypaľovačmi trávy“ a tým so
zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku a počtu požiarov. Vážení spoluobčania, všímajme si toto nebezpečenstvo a
zamedzme riziku vzniku požiaru už v počiatku.
Z analýzy požiarovosti za
posledných 10 rokov vyplýva, že najviac požiarov tohto
druhu vzniká v marci, apríli,
júli a auguste. Vznik požiaru
v tomto období zvyšujú klimatické faktory, ako sucho,
teplo, vietor, ale aj stav vegetácie a aktivity človeka.
Dôrazne
upozorňujeme
občanov na prísny zákaz
vypaľovania trávy, kríkov
a stromov, na spaľovanie
horľavých látok na voľnom
priestranstve, zakladanie oh-

ňov v priestoroch a miestach, kde by mohlo dôjsť k
jeho rozšíreniu.
Pre právnické a podnikajúce fyzické osoby vydáva
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru písomný súhlas so spaľovaním horľavých látok na
voľnom priestranstve podľa § 8 písm. c) zákona NR
SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pri porušení povinností ustanovených v tomto zákone môže
OR HaZZ podľa § 59 ods.
2 uložiť pokutu až do výšky
16 596 €.
Za priestupok na úseku
ochrany pred požiarmi podľa § 61 ods. 4 zákona NR
SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov môže byť
fyzickej osobe uložená po-

kuta 331 € pri porušení zákazu či príkazu súvisiaceho
s fajčením, manipuláciou s
otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Ďalej upozorňujeme na
zvýšenú pozornosť pobytu
a hrám detí v prírode, dodržiavanie vyznačených zákazov, plnenie príkazov a pokynov týkajúcich sa ochrany
pred požiarmi. Požiare spôsobujú veľké materiálne,
ekologické škody, ujmu na
zdraví a straty na životoch.
Počas roka budú príslušníci OR HaZZ s príslušnými
orgánmi štátnej správy vykonávať hliadkovaciu a kontrolnú činnosť.
Pri tejto príležitosti vám
chceme pripomenúť všeobecnú povinnosť ohlásiť
každý vzniknutý požiar na
tel. č. 150 alebo 112.
Na záver žiadame občanov, aby v plnej miere dodržiavali predpisy, pokyny,
opatrenia na úseku ochrany
pred požiarmi a preventívne
pôsobili na tých občanov,
ktorí svojím konaním môžu
spôsobiť požiar.
V tomto prípade sa naozaj
nemusí vyplatiť heslo „Nehas, čo ťa nepáli!“
DHZ Babín

Sčítanie obyvateľstva 2011
Od januára tohto roku
začal Obecný úrad v Babíne plniť úlohy v súvislosti s
prípravou a vykonaním sčítania obyvateľstva, domov a
bytov roku 2011.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Údaje
sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým
je polnoc z piatka 20. mája
2011 na sobotu 21. mája
2011. Sčítanie ľudu poskytne nové údaje o demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej
situácii. Zaktualizujú sa tak
napríklad informácie o národnostnom zložení obyvateľstva, príslušností ľudí k
vierovyznaniam, počte detí
v rodinách či úrovni bývania
a technickom vybavení bytov
a domov.
Podľa zákona o sčítaní obyvateľov poskytnúť údaje na
účely sčítania je povinný:
• každý obyvateľ okrem
cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu;
cudzinec, ktorý má pobyt na
území Slovenskej republiky
kratší ako 90 dní, poskytne
údaje v obmedzenom rozsahu,
• vlastník domu alebo
správca domu alebo nájomca domu za každú budovu
určenú na bývanie alebo inú

budovu, ktorá je obývaná v
rozhodujúcom okamihu sčítania,
• vlastník bytu alebo správca bytu alebo nájomca bytu
alebo podnájomník bytu pri
sčítaní bytov.
Sčítanie vykonajú sčítací
komisári. Ich výber a výkon
činnosti zabezpečia obce.
Sčítacieho komisára po jeho
predchádzajúcom súhlase
vymenuje starosta obce . Sčítací komisár je povinný preukazovať sa počas výkonu
činnosti osobitným poverením starostu obce. Ak ho o
to požiadajú, vyplní sčítacie
formuláre podľa pokynov
obyvateľa.
Zákon zaväzuje sčítacieho
komisára chrániť vyplnené
sčítacie tlačivá pred stratou,
zničením, poškodením alebo
zneužitím a zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil. Za výkon
činnosti má sčítací komisár
nárok na odmenu, ktorú mu
vyplatí obec. Obce sú kompetentné riešiť aj nedostatky
v práci sčítacích komisárov.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná v čase
od 21. mája do 6. júna 2011.
Záujemcovia o elektronické
sčítanie majú sčítacie formuláre vypĺňať od 21. mája do
29. mája 2011.
Viac informácií na: http://
portal.statistics.sk/showdoc.
do?docid=24273
(ocú)

Voda v našej pozornosti
Svetový Deň vody – 22.marec - ponúka jedinečnú príležitosť pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody pre
zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej
spoločnosti. Voda sa nachádza všade okolo nás. Pokrýva až 70 percent zemského
povrchu a má pre našu planétu a jej obyvateľov nesmierny
význam. Potrebujú ju všetky
rastliny a živočíchy.
Žiaci ZŠ v Babíne v tento
deň zažili vodu v rôznych podobách. Zorganizovali zaujímavé zážitkové aktivity pre
mladších žiakov, vyčistili
niekoľko brehov vodných tokov v obci a starší žiaci spoznávali zložitejšie mechanizmy čistenia odpadových vôd
v ČOV Námestovo a využitia
vody na výrobu elektrickej
energie vo vodnej elektrárni
Orava - Oravská priehrada.

Môžu to využiť aj vo vyučovaní fyziky a chémie. Voda je
hlavnou zložkou nášho životného prostredia a touto formou sme chceli na to upozorniť verejnosť i mladých
ľudí, že si vyžaduje našu neustálu pozornosť a starostlivosť. V aktivitách na ochranu a tvorbu životného prostredia pokračujeme aj pri
úprave a rekonštrukcii školského dvora a taktiež v rámci aktivít medzinárodného
projektu AmazingBlueEurope. V súčasnosti tiež tvoríme ekohliadky vodných tokov v našom okolí, kde žiaci monitorujú stav prístupných miest pri potokoch a
po spracovaní sa budú podieľať na čistení týchto priestranstiev i kultivácii prostredia v blízkosti vodných
tokov v obci.
(ZŠ)
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Veterný mlyn, pohľady včera a dnes...
V Babíne pri Hruštínke stojí torzo mlyna. Rád sa ta chodím prejsť, najmä teraz zjari. Opretý o výčnelok, ktorý
už pripomína len stenu, privriem oči a načúvam šumu
vetra, vdychujúc vodou voňajúci vzduch riečky. Chodieval
som ta nazbierať silu v obdobiach, keď sme hľadali cesty, ako zahatať iný mlyn, tam
v horách - veterný. Ten vodný, spred storočí, mal mlynára z Babína, ten veterný chcel
mať „mlynára“ z Prešporku

Včera

Do roka a do dňa, povedali
sme si takto rok dozadu. Do
roka a do dňa sa pokúsime
odhaliť nepohodlnú pravdu
o veterných mlynoch, z ktorých 13 sa chcelo pevne vnoriť do našej podmagurskej
doliny a ďalších 10 z tvrdošínskej strany našej Javorovej. Bola nás hŕstka nadšencov, ale ako hovorí Margaret
Mead : „Nikdy nepochybujte
o tom, že malá skupinka zanietených ľudí dokáže zmeniť celý svet. Doteraz to tak
vždy bolo.“ Úzkoprso sme
držali plamienok nášho sna,
až sa ten rozhorel v nekontrolovaný požiar a veterné
mlyny vyhoreli. Pri hľadaní
partnerov v zápolení sme narazili na zorganizovanú skupinu európskych aktivistov vo
Francúzsku. Šéfuje jej zanietený environmentalista Jean-

Louis Butré. Jeho elegantne
francúzsky znejúca angličtina s typicky gálskym rýchlym tempom bola poruke
pri každom urgentnom telefonáte z kancelárie Európskej platformy proti veterným parkom (www.epaw.
org). Rovnako nápomocná
pri telefonátoch vždy bola
doktorka Nina Pierponte
z New Yorku, i napriek časovému rozdielu. Jej kniha,
Syndróm veternej turbíny,
je dnes celosvetovou bibliou protivrtuliarov, ktorých
je len v Európe už cez 23
tisíc združených v 468 organizáciách. Orava bez vrtúľ je jednou z piatich slovenských, ktoré sú členmi
tejto stavovskej organizácie ľudí, žiadajúcich moratórium neuváženej výstavby veterných parkov. Len
pozastavenie, nadýchnutie
a zamyslenie sa, či to nie je
cesta späť, ak sa v turisticky príťažlivých oblastiach
vztyčujú 170-metrové giganty s otáznou rentabilitou, čo sa efektívnosti výroby elektrickej energie týka?

Len moratórium, nie úplné
zastavenie. Veď i naši dedovia hovorievali, práca chvatná, málo platná, či nie? Otváranie očí infobrožúrou
Nepohodlná pravda bolelo,
ako každá zmena. Ale teraz,
keď sa už jazvy zhojili, sme
radi, že nádor je von. Hladina zvýšeného krvného tlaku
spoločenstiev, ktorých sa to
týkalo, sa upokojila a žijeme ďalej pokojným a čistým
životom vo venci hôr, ktoré
nám ešte dlho budú dolnozemci závidieť. Stromy nepovytínali, zver nepoutekala, orol biely naďalej brázdi
nebesá a nikto tu v Babíne
nemá hučanie v ušiach, nábeh na vibroakustickú chorobu či epilepsiu z blikania
tieňa. Je radosť ísť si zabehať k meraču vetra na Javorovej, lebo vieme, že on je
prvým a posledným poslom
mlynára z Prešporku.
Dnes
Rekapitulujeme, stretáme
sa a zhodnocujeme. Na valnom zhromaždení občianskeho združenia Orava Fénix v Hruštíne si priateľsky
podali ruky tí, ktorí celý rok
tvorili zdravé jadro protivrtuliarskeho frontu Oravy.
Bol to plodný rok, v ktorom
sme priniesli mnoho vhodných zmien nášmu okoliu.
Ďalšie víťazstvo na vrub
Orava Fénix po záchrane
Babej hory, kde sa postavili naprieč nezmyselnému
zámeru lyžiarskeho vleku
v prastarých lesoch. To je
význam občianskej aktivizácie, priniesť niečo nevídané a dobre podkuté vedomosťami. Bohu vďaka za
občiansku slobodu a možnosť povstať a vzpriečiť sa
nevhodnosti. Presne ako
naznačuje ideový odkaz za
fénixovským mýtom. Povstať z popola, povstať z ničoho, ako bájny grécky Fénix.
Ľudia pri moci rovnako
začuli pripomienky a upravili legislatívu tak, že podľa posledných mediálnych
správ žiaden investor nedostane zelenú, až do konca kalendárneho roka 2011.
Podarilo sa nám na Slovensku dosiahnuť žiadané
moratórium, medzičas na
vyjednávanie a hlavne hĺbkové skúmanie problematiky zdravotnej a sociálnej
škodlivosti veterných parkov. Okrem hrozby syndrómu veternej turbíny, ktorý
v sebe zahŕňa symptómy,

ako sú poruchy spánku, bolesti hlavy, pocit tlaku a hučanie v ušiach, závraty, pocity nevoľnosti, rozmazané
videnie, zrýchlený tlkot srdca, popudlivosť, problémy
s koncentráciou a pamäťou,
panické epizódy s pocitmi
vnútornej pulzácie a chvenia v bdelosti a v spánku,
okrem týchto prinášajú veterné parky našim deťom aj
ekonomické ujmy. Ujmy vo
forme poklesu obchodnej
príťažlivosti našich nehnuteľností, ktoré práve tie deti
raz budú dediť a medzi sebou zobchodovávať. Cena
nehnuteľností klesne podľa
skúseností z krajín s dlhoročnými veternými farmami až o 30 %. Aj pre tieto
dôvody bolo múdre sa pozastaviť a ľudia pri moci urobili dobre tým, že zaviedli slovenské moratórium, po
ktorom volá celá Európa,
len Európsky parlament zatiaľ mlčí. Verme, že nie nadlho.
Zajtra

Ranné pitie čaju, po tom
ako si človek prevetrá hlavu ranným behom a započúva sa do štebotu prebúdzajúcich sa drozdov za dedinou,
to je pre mňa symbol budúcna. Okno budúcnosti je otvorené a my sa uchádzame
o grant z Vyšegrátskej štvorky na realizáciu prvej stredoeurópskej konferencie ohľadne racionálnejšieho prístupu
k problematike obnoviteľných zdrojov energie. Hľadáme sponzoring, vďaka ktorému chceme medzi iným aj
anketou položiť otázku čo
najširšej verejnosti, čo si ona
myslí o celom príbehu vrtúľ
na Orave, ba v strednej Európe. Chceme sa pýtať bratov Čechov či susedov Poliakov a Maďarov. Vox populi
– vox Dei, ako hovorí stará
múdrosť Rimanov, hlas ľudu,
hlas boží.
Peter Laťák
starosta

Pes nepatrí na ulicu
S Regionálnou veterinárnou správou a Mestskou
políciou v Dolnom Kubíne, s rôznymi aktivistami
a vedúcimi mnohých útulkov na celom Slovensku
i ďalšími už prakticky osem rokov spolupracujeme na zriadení prvého útulku pre zvieratá na Orave. Ten sa však nebude budovať v Babíne - obec,
ani obecný úrad s touto aktivitou nemajú nič spoločné. Hoci sa problematike útulku pre zvieratá
venujem celoplošne, čo sa týka Oravy, budem sa
venovať aj problematike psov v našej obci. Poteší
ma, ak sa do debaty na túto, pre občanov problémovú tému, zapojíte aj vy, vážení Babínčania.
Žiadam vás aj o to, aby ste mali svojich psov zavretých vo dvore, na záhrade, v klietke tak, aby
neušli a nepotulovali sa obcou, pretože v opačnom prípade to zrejme bude musieť, podľa vyjadrenia starostu, riešiť obecná samospráva vydaním
Všeobecno-záväzného nariadenia o chove a držaní psov.
Predtým, ako si zaobstaráte alebo osvojíte psíka,
pomyslite aj na to, že pes nie je hračka, ktorú potom môžete len tak vyhodiť.
Určite by vám chcel povedať, že:
Môj život trvá desať až pätnásť rokov a každé
odlúčenie od teba znamená pre mňa utrpenie. Pomysli na to, než si ma zaobstaráš.
Daj mi čas porozumieť, čo odo mňa vyžaduješ.
Pestuj si dôveru vo mňa – tvojou dôverou ja žijem.
Nikdy sa na mňa dlho nehnevaj a nezatváraj ma
za trest. Ty máš svoju prácu, svoju zábavu a svojich priateľov
– ja mám len
teba.
Často
sa
so mnou rozprávaj. Tvojím slovám ja
nerozumiem,
zato však hlasu, ktorým sa
na mňa obraciaš, áno.
Vedz, že nikdy nezabúdam, ako so
mnou nakladáš.
Pomysli, skôr ako
ma udrieš, že moje čeľuste môžu poľahky rozdrviť kosti tvojej ruky, ale ja ich proti tebe nikdy nepoužijem.
Než mi pri práci mrzuto vytkneš neochotu, tvrdohlavosť a lenivosť, skús si uvedomiť, že ma možno trápi nevhodná potrava, možno som bol dlho
vystavený na slnku, alebo mám už opotrebované
srdce.
Postaraj sa o mňa, keď zostarnem – aj ty budeš
raz starý.
Buď so mnou v každej ťažkej chvíli. Nepovedz
nikdy: Nech sa to stane v mojej neprítomnosti – s
tebou bude pre mňa všetko ľahšie...
Vaše námety, postrehy, návrhy a nápady – ohľadne útulku, alebo problematiky so psami v našej
obci posielajte na č. domu 184 (ul. Vyšný koniec),
na obecný úrad, či na e-mailové adresy: monika.
skuntova@gmail.com, obecbabin@orava.sk
Ďakujem za vašu toleranciu k najlepšiemu priateľovi človeka!
(mš)
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Odviažte sa pri zumbe!

Ak vás baví tanec a pri cvičení sa túžite hlavne zabávať, je
zumba to pravé pre vás. Cvičenie kombinuje latinskoamerické tance spojené s fitnes prvkami. Základom každej hodiny je
zmes krokových variácií zložených zo salsy, merengue, čače,
jamajského reggaetonu, ktoré
dostanú do pohybu každého.
Vzniká tak ľahko
zapamätateľná choreografia vhodná
naozaj pre každého.
Vekové obmedzenia zumba nepozná.
Existuje dokonca
zumba pre dôchodcov aj deti. Zatancovať si chodia všetky
váhové kategórie
a dokážu sa pri nej
poriadne odviazať.
Zumba sa dá každému prispôsobiť. Na
hodiny chodia aj ľudia s problémovými kolenami.
Kroky možno vždy zjednodušiť. Hlavne, nech sa ľudia bavia a hýbu sa.
V cvičení zumby nájdete aj
prvky aerobiku, no tie sú vždy
kombinované s odvážnymi pohybmi bokov a paží. Zábavné
sa snúbi s efektívnym. Rýchle časové sekcie sa striedajú s
pomalými. To spôsobuje rýchlejšie spaľovanie tukov a tvarovanie celého tela. Posilňujete nohy, hlavne stehná, zadok
a lýtka. Cvičenie sa zameriava aj na časť tela od panvy po
hrudník. Posilňuje sa kondícia
aj srdce. Choreografie striedajú pomalé a rýchle rytmy na

princípe intervalového tréningu s cieľom spaľovať tuky, vyformovať a posilniť celé telo.
Kombinácia latino a exotických rytmov vytvára skvelú
párty, na ktorej vytancujete 500
– 1000 kcal za hodinu a zanechá vo vás skvelý pocit a dobrú náladu.
Zumba vás dostane svojou

dynamickosťou a prílevom
energie. Celá hodina sa nesie
v štýle jednej veľkej párty. Ak
chcete schudnúť, mali by ste
na hodiny zumby chodiť trikrát
týždenne. To, že sa zumba aj v
slovenských končinách rozmáha, dokazujú zaplnené hodiny
inštruktorov. Občas sa medzi
odvážnymi cvičencami objaví dokonca aj muž. Nemajte
strach sa odviazať. Cvičiť sa dá
aj zábavne!
Kde sa vzala zumba?

Cvičenie, ktoré láka čoraz viac milovníkov pohybu,
vzniklo úplnou náhodou v Kolumbii. Inštruktor aerobiku Alberto Perez si pred desiatimi

rokmi zabudol vziať na svoju
hodinu hudbu, a tak musel improvizovať. Pustil si latinskoamerickú hudbu, ktorú mal práve pri sebe a začal predvádzať
krokové variácie, ktoré neskôr
obleteli svet pod menom zumba.
Tajomstvo úspechu

Zumba je skvelá nielen pre
vaše telo, ale hlavne pre
vašu myseľ. Čo tak zabudnúť na bežné problémy všedného dňa a prísť
vytancovať všetky svoje starosti? Vysoká dávka
endorfínov je zaručená!
Zábava. Je to typ cvičenia, ktoré budete chcieť
robiť každý deň a budete sa z neho tešiť. Účastníci cvičenia sa bavia
ako na párty a ani si neuvedomujú, že cvičia.
Jednoduchosť.
Môžete začať na akejkoľvek úrovni. Zumba je určená pre všetkých bez ohľadu
na vek, kondíciu, tanečné či športové skúsenosti.
Efektivita. Princíp intervalového tréningu maximalizuje
výdaj kalórií, spaľovanie tukov
a formovanie svalov.

V našej obci vďaka snahe starostu postupne vzniká zorganizovaná skupina mládežníkov, ktorí sa
chcú viac venovať mnohým športom, v obci doposiaľ neveľmi zastúpeným. Dodnes vznikla skupina chlapcov, ktorí sa venujú posilňovaniu a tenisu. Zoskupili sa pod hlavičku fitnes klubu Babín s
heslom „V zdravom tele zdravý duch“.
Dôvodov, prečo sa pravidelne venovať posilňovaniu, je mnoho. Silový tréning je vynikajúcim
prostriedkom nielen na budovanie svalnatej postavy, ale naopak, aj na udržiavanie či redukovanie telesnej hmotnosti. Dokázateľne spevňuje kosti, a je
tak vynikajúcim prostriedkom na prevenciu proti
osteoporóze, na čo by nemali zabúdať najmä ženy.
Ľudia, venujúci sa posilňovaniu, majú viac energie aj pre ostatné športy, či bežný život a lepšie sa
vyrovnávajú so stresom. O návštevách posilňovní by mali uvažovať predovšetkým ľudia so sedavým zamestnaním. Správnym a primeraným cvičením by sa zbavili typických bolestí chrbta. No
a v neposlednom rade vám návšteva fitness centra
(minimálne trikrát týždenne) zlepší náladu a zvýši sebavedomie. Takže neváhajte a choďte sa prichystať na tréning!
Keď chceš niečo dosiahnuť, musíš na sebe tvrdo
pracovať. To vyznávali už i naši dedovia.

Čo si priniesť?

Môžete očakávať energické
pohyby, pri ktorých sa okrem
skvelej zábavy zaručene aj poriadne zapotíte! Preto treba dbať
na dostatočný prísun tekutín,
nezabudnite na vodu a uterák.
Tešíme sa na vás v sále kultúrneho domu v Babíne každý utorok o 18.00 h.
Vaše inštruktorky zumby

Do policajnej škôlky chodí aj psík

Posledný deň februára nebol
pre škôlkárov len taký obyčajný
deň. Ráno sa zúčastnili výchovného koncertu Doprava a doľava,
kde boli zábavnou formou poučení o tom, ako sa správať na cestách a čo všetko musia deti mať
a robiť, aby tú bezpečnosť dodržali. Koncert sa deťom veľmi páčil
aj vďaka majstrovskému vystupovaniu dvoch umelcov. Po návrate z koncertu do školy čakalo deti
ďalšie prekvapenie v podobe preventistov z policajného zboru. Tibor Šándor, František Nutta a Karol Vojtašák si pre ne pripravili
krátku prednášku o bezpečnom
správaní sa na cestách, o tom, čo
všetko deti musia mať, keď sa
chcú bicyklovať, aké dopravné
značky by ako chodci a cyklisti
mali poznať. So záujmom počúvali a aktívne sa zapájali do roz-

Dôvod prečo posilňovať, alebo
Bez práce nie sú koláče

hovoru. Policajti ukázali deťom
putá a zbrane, ktoré používajú
pri zásahu. Najväčším zážitkom
boli pre ne ukážky psovoda s policajným psom. Dozvedeli sa, že
aj psík, ak sa chce stať policajtom, musí chodiť do policajnej
škôlky. So záujmom sledovali
predvádzanie a poslušnosť psíka odmenili potleskom. Na záver
policajti pozvali deti do policajného auta, kde naši „malí policajti“ podávali hlásenia. Pre deti to
bol neobyčajný zážitok. No nielen to im utkvelo v pamäti: Deti
z materskej školy už vedia, ako
sa majú ako chodci či cyklisti
správať na cestách.
Veríme, že aj touto aktivitou
sme zvýšili bezpečnosť po priechode cez hlavnú cestu, kde už
od januára pomáhajú zamestnan- V policajnom aute sa deťom veľmi páčilo. Kiežby rovnaký vzťah ako deti-po(MŠ) licajti vládol aj medzi policajtmi a vodičmi.
ci ZŠ a MŠ.
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MKs BaBín - Kultúrne aKcie v apríli, máji a júni
apríl
19.
25.
26.
30.
30.

4. 2011
4. 2011
4. 2011
4. 2011
4. 2011

Zumba
tanečná zábava (p. Oleš )
Zumba
Stavanie mája
tanečná zábava
(p. margetín)

Máj

3. 5. 2011 Zumba
7. 5. 2011 Svadba
8. 5. 2011 Deň
matiek
10. 5. 2011 Zumba
13. 5. 2011 textil
(fa. jumatex)
17. 5. 2011 Zumba
21. 5. 2011 Svadba
24. 5. 2011 Zumba
28. 5. 2011 tanečná
zábava
(p. margetín)
31. 5. 2011 Zumba

jún
7.
8.
17.
22.

6. 2011
6. 2011
6. 2011
6. 2011

Zumba
textil (fa. jumatex)
tanečná zábava ( p. Furinda)
textil (p. rybárik)

eminent z Bratislavy ponúka
Na začiatku júla sa v Babíne uskutoční
Deň obce a naša kapela by sa rada zúčastnila týchto vašich osláv. Skôr, než sa stretneme, chceli by sme vám o sebe niečo povedať. Naša kapela Eminent pochádza z
Bratislavy a je zložená zo špičkových profesionálnych hudobníkov (absolventov
Konzervatória Bratislava a bývalých členov vojenských posádkových hudieb, čo
je zárukou vysokej kvality) a hrá pre všetky vekové kategórie. V dnešnej uponáhľanej
dobe, plnej stresu sa chceme hudobno-zábavným programom pod názvom Usmejte sa na nás pokúsiť aspoň na chvíľu vám
umožniť zabudnúť na každodenný zhon. V
programe sú rôzne vtipy, imitácie slovenských a českých umelcov ako napr (Luděk
Sobota, Jozef Króner, Július Pántik, Ander
z Košíc, Karel Gott a Darinka Rolincová) imituje známy imitátor Stano Repka, bývalý
člen VUS – Bratislava. Do programu pridal
tiež piesne z vám dobre známej relácie REPETE. Hudobná skupina EMINENT oslávila v roku 2009 dvadsaťsedem rokov svojej existencie. Vystriedalo sa v nej približne
dvadsať hudobníkov. V súčastnosti je vekový priemer skupiny 35 rokov. Pôsobia v nej
skúsení hudobníci, bývalí členovia vojenských hudieb. Počas svojej existencie skupina účinkovala doma i v zahraničí. Zahraničné angažmán mala napríklad v Rakúsku,

Španielsku, na Kanárskych ostrovoch, Madeire, v Českej republike, kde kapela Eminent účinkovala v spoločnom programe so skupinou Olympik a dychovou hudbou Moravanka. V
súčasnosti účinkuje po Slovensku so svojím vlastným programom, ktorý už mal okolo 450 repríz. Máme za sebou tiež účinkovanie v televízii Markíza v programe Senzi Senzus.
Tešíme sa na vás, vážení Babínčania!
Kapela Eminent

Kniha zážitkov putovala
z rodiny do rodiny

na Xvi. ročníku 33 mariášistov
Už 16. ročník majstrovstiev v mariáši v Babíne sa
konal 13. marca. Podujatie
bolo zároveň 2. kolom majstrov Oravy v Slovenskom
mariáši. Do hry sa zapojilo 33 účastníkov, ktorí hrali na 11 stoloch. Odohrali sa štyri súťažné kolá po
45 minút. Najvzácnejšiu
trofej si odniesol Ľudovít
Kocúr z Rabčíc, ktorému
chceme opäť poblahoželať k víťazstvu. Prvých deväť hráčov si vďaka sponzorom odnieslo zaujímavé
vecné ceny. Obec Babín
bola zastúpená piatimi
hráčmi, ktorí obsadili: 11.
miesto Dušan Babinský 14
bodov, suma 38,30 €, 21.
miesto Ľubomír Szilváši
11 bodov, suma 34,65 €,
25. miesto Miroslav Kurčina 10 bodov, suma 34,05 €,
29. miesto Ľubomír Nutta
8 bodov, suma 33,85, 32.
miesto Peter Nutta 6 bodov

suma 28,45 €. Najstarším
hráčom bol 73-ročný Jozef Krížo z Hornej Lehoty,
ktorý obsadil 10. miesto.
Obec Babín a MKS ďakujú
týmto sponzorom: Janckulík s.r.o. Námestovo, Tvrdex s.r.o. Tvrdošín, Viktor
Bombjak ALFA Námestovo, Stavebniny
GARBIAR
Tvrdošín,
Plastkovo s.r.o. Nižná,

CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš, Tibor Holub
ESO Námestovo, LOTO
s.r.o. Námestovo, Matej
Juričák ELMA Babín, Jozef Ištván Babín, Pohostinstvo FAMILY Babín.
Na tradičné a populárne
podujatie sa tešíme opäť
o rok.

Súboj, kde sa bojovalo kartami...

Už dlhé roky sa mesiacu
marec pripisuje prívlastok
Mesiac knihy. Ani pani učiteľky v materskej škole na to
nezabudli a odovzdali túto
tradíciu našim najmenším.
Prvý marcový týždeň navštívili spolu s deťmi obecnú
knižnicu, kde si deti požičali zaujímavé knižky a dozvedeli sa, ako sa stať členom obecnej knižnice. Na
marec si pani učiteľky pripravili dve väčšie akcie, do
ktorých nezapojili len deti,
ale aj ich rodičov. „Mamka, ocko poď so mnou do
rozprávky“ bol názov prvej akcie, kde rodičia spolu

s deťmi vstúpili do rozprávky a vychutnávali si jej čaro.
Doma si spoločne prečítali nejakú rozprávku a zážitky z nej zapísali do Putovnej knihy rozprávok, ktorá
putovala z rodiny do rodiny.
Druhou naplánovanou akciou bolo „Čítanie pred spaním,“ kde mali rodičia možnosť prečítať deťom pred
popoludňajším
odpočinkom v materskej škole peknú rozprávku.
Obidve akcie mali veľký
úspech a potešili sa im deti
aj rodičia. Už teraz sa tešíme na ich ďalšie pokračovanie.
(MŠ)
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