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Študovať môže každý
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Európa v babínskej škole,
babínska škola v Európe
Po dvoch rokoch žiaci a učitelia Základnej školy s materskou školou v Babíne opäť
privítali účastníkov partnerov
zo zahraničných škôl z EÚ.
V novom medzinárodnom projekte Comenius - Úžasná modrá Európa, spolupracujeme so
školami z Anglicka, Nemecka, Švédska, Nórska, Fínska,
Francúzska, Poľska, Španielska, Talianska, Grécka a Slovinska.
Reprezentanti našich partnerských škôl strávili spolu s nami päť májových dní,
z ktorých každý sa niesol
v inom duchu.
Program prvého dňa začal
riaditeľ školy Mgr. Juraj Kubas a vedúca školského úradu
PaedDr. Miklušičáková slávnostným uvítaním hostí tradične chlebom a soľou a po
ňom sa 26 detských účastníkov zo zahraničia presunulo do tried školy, kde s našimi žiakmi diskutovali o školskom živote na Slovensku,
porovnávali svoje voľnočasové aktivity a záľuby, zatiaľ čo
sa ich vyučujúci oboznámili s našou školou. Obcou ich
previedol Mgr. Peter Laťák,
starosta obce.
Popoludňajší program mal
už trochu pracovný charakter
- dospelí účastníci hodnotili
prvý rok spolupráce na projekte, kým o deti sa starali ich
babínski kamaráti s učiteľmi
školy, ktorí zorganizovali futbalový zápas a naučili ich
tvoriť zaujímavé výrobky, tvorili obrázkový slovník vo všetkých zúčastnených jazykoch
a spoločne sa potom zúčastnili remeselných dielní v KD.
V kultúrno-spoločenskom
programe „Európsky večer“
56 hostí zo zahraničia uvítali
deti zo ZŠ s MŠ Babín, folklórna skupina Babín, DDS
Úsmev a svojím programom
na tému VODA v tanečnej,

Môžete získať certifikát
od ministra Ivana Mikloša na webstranke: http://
www.upms.sk/. Univerzita pre moderné Slovensko je online univerzita,
kde je možné si vypočuť
prednášku a po nej absolvovať test. Moderná univerzita je odlišná od iných
univerzít tým, že na prednášku nemusíte dochádzať alebo sa zúčastňovať fyzicky ale môžete si
ju vypočuť alebo prečítať online, v kľude svojho
domova, alebo kdekoľvek
chcete. Vo svete sa to nazýva diaľkové štúdium cez
internet alebo E–Learning.
Jedinou podmienkou je registrácia, pri ktorej vyplníte svoje údaje a poštovú
adresu, v prípade, že máte
záujem, po absolvovaní
všetkých 3 trimestrov (3
x 8 týždňov, pričom každý štvrtok pribudne ďalšia
prednáška) získať diplom,
ktorý osvedčí, že rozumiete princípom trhovej ekonomiky a efektívneho
hospodárenia štátu, vzdelanostnej ekonomiky a potrebe inovácií a modernizácie našej krajiny. Termín
začiatku štúdia na univerzite nie je stanovený, študent môže robiť jednotlivé
testy postupne alebo aj naraz. Študent test absolvuje,
ak zodpovie nadpolovičnú
väčšinu otázok správne.

• princípoch a zákonitostiach fungovania trhovej
ekonomiky
• úlohách štátu v trhovej
ekonomike
• princípoch racionálneho hospodárenia štátu
• podmienkach a predpokladoch konkurencieschopnosti v podmienkach
globálnej konkurencie

spievanej a dramatickej poOstatné dni pobytu potom
dobe prezentovali svoju vše- hostia dokončili pracovné
strannú mimoškolskú čin- plánovanie nasledujúceho obnosť. Rodičia detí a učitelia dobia a najmä spoznávali krápripravili pre hostí ochutnáv- sy nášho regiónu a Slovenku našej tradičnej kuchyne ska. Celý pobyt bol podľa naa podľa slov našich hostí na- šich hostí naozaj výnimočný
ozaj potvrdili tradičnú sloven- a potvrdil im, že Slovensko
• základných sociálnoskú pohostinnosť a priateľskú je skvostom EÚ, nielen čo sa
atmosféru. Všetky partner- týka prírodného a kultúrneho
ekonomických modeloch
ské školy potom predviedli dedičstva. Všetci účastníci zo
vyskytujúcich sa vo svete
ich program vo svojom rod- zahraničia vyzdvihli ľudský,
a v Európe
nom jazyku a niektoré školy srdečný a pohostinný prístup
• úlohe vzdelania, vedy,
si k nemu pripravili aj ukáž- nás, Slovákov a úprimne obvýskumu a informatizácie
ky tanca resp. spevu a oby- divovali krásu a zachovalosť
• stave a perspektívach
vateľom Babína tiež priniesli nášho rodného kraja.
slovenskej ekonomiky v
ochutnať tradičné pochúťky
Pre našu školu sa stal maspodmienkach
globálnej
zo svojej krajiny.
kotom projektu bocian biely,
konkurencie.
Vďaka patrí najmä rodinám, ktorý je pre nás symbolom
ktoré ubytovali detských zachovania rodu, šťastia i zaObecný úrad odporúúčastníkov zo zahraničia a aj chovalosti a kultúrnosti kraja,
ča všetkým mladým, ktoI. Kurčinovej, p. Genšorovej, v ktorom žijeme. Všetky akrí majú prístup k internetu,
p. Babinskej, p. Šeligovi za tivity projektu totiž majú za
aby si urobili tento onliaktívne vedenie remeselných cieľ rozvíjať u žiakov environne rýchlokurz ekonomiky.
dielní. Za aktivitu si poslan- mentálne povedomie a motiMy na obecnom úrade to
ci J. Barťák, T. Vlžáková a J. vovať ich k aktívnemu zapoIštván, ktorí pripravili stánok jeniu sa do tvorby a ochrany
Absolvent Univerzity pre robíme.
s nápojmi a domácimi špe- životného prostredia školy, moderné Slovensko získa
OcÚ
cialitami a pozvali aj dychov- obce a regiónu.
vedomosti o:
ku Kýčera z Lokce, zaslúžia
Pokračovanie na VII. str.
pochvalu. Tá
nám hrala do
tanca do neskorých večerných hodín.
Všetci zahraniční účastníci,
či už dospelí
alebo deti, si
nevedeli vynachváliť bohatý program
a úžasnú atmosféru celého dňa a aj
po
niekoľkých dňoch
od nich dostávame ďakovné maily
a pozdravy
pre školákov,
škôlkárov a
Privítanie účastníkov, partnerov zo zahraničných škôl, riaditeľom ZŠ v Babíne Jurajom Kubasom.
celý Babín.
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Občania, alebo Božie deti?

Zapojte sa všetci
Vážení spoluobčania,
v rámci projektu, do ktorého som prihlásil našu obec
cez medzinárodnú organizáciu Transparency International Slovensko, chcem
v nej zaviesť nové poradné
orgány starostu i poslancov
obecného zastupiteľstva.
Chcem vám ponúknuť, vážení spoluobčania, založenie troch nových skupín
zložených výhradne z vás,
z radov občanov obce. Prvou bude takzvaná RADA
STARŠÍCH. Druhou OBCHODNÁ
KOMORA
BABÍNA a treťou skupinou bude ŠTUDENTSKÝ
PARLAMENT. Radu starších bude tvoriť zoskupenie starších mužov a žien
z obce, ktorí môžu ponúknuť nám, poslancom a starostovi vo svojich názoroch
na vec, na riešenie problému svoje dlhoročné životné skúsenosti. Ja osobne si
veľmi vážim ľudí so skúsenosťami a každý človek nad
45 rokov ich v obci má veľa.
Preto ponúkam komukoľvek z vás možnosť stať sa
členom Rady starších. Do
Rady starších povzbudzujem najmä bývalých poslancov všetkých volebných období, ako i tých, ktorí kandidovávali do obecného zastupiteľstva. Chcem tak vytvoriť priestor pre širšiu verejnú diskusiu o otázkach,

ako sú neblahé posuvy pozemkov v našej obci, možné nové osvetlenie, možno
nová kanalizácia, alebo aspoň jej časť, očistenie potokov a odstránenie skládok,
riešenie problémov súvisiacich s voľne sa pohybujúcimi psami, či opravy ciest.
O všetkom tomto budete môcť spolurozhodovať.
Druhou poradnou skupinou, do ktorej sa môžete
hlásiť osobne, emailom, telefonicky alebo písomne na
obecnom úrade, je takzvaná Obchodná komora Babína. Touto skupinou chcem
dať priestor na stretania
medzi sebou i so mnou
všetkým podnikateľom, ktorí pôsobia, alebo žijú u nás
v obci. Uvedomujem si, že
spoločnou diskusiou nájdeme nové cesty, ako pomôcť
celej dedine. Ako starosta
sa snažím intenzívne cestovať po Slovensku a získavať podnety, príklady
ako obce účinne spolupracujú s podnikateľmi a tieto poznatky by som rád
odovzdal aj podnikateľom
a pomohol im informáciami. V súčasnej dobe viem
ponúknuť
podnikateľom
viac informácií ohľadne štátnych dotácií pri zamestnaní zdravotne postihnutých
spoluobčanov, takisto riešime rozšírenie výkupu kovového šrotu v obci a iné projekty, ktoré by mohli podni-

Chcem takto v obecných
novinách poďakovať poslancom nášho obecného
zastupiteľstva v mene svojom aj v mene vás všetkých,
ktorí sa vnímate ako veriaci,
patriaci k tejto obci veriacich, za finančnú podporu,
ktorú poskytli z obecného
rozpočtu na obnovu pohonu
našich kostolných zvonov.
Tento dar a jeho uskutočnenie ma znovu priviedli
k uvedomeniu si skutočnosti, ktorú medzi vami prežívam šestnásť rokov. Výstižne to vyjadruje tradičná
babínska brána, vstup do
dvora. Ešte nám ich pár, asi
menej ako prstov na dvoch
rukách, v dedine ostalo. Vysoká, so strieškou, takmer
dovrchu plná. Pekný architektonický útvar, ale aj výpoveď o svete. Jestvuje svet
vnútri, brána ho uzatvára aj
chráni. A jestvuje svet vonku, za bránou.
Už dávno si neuzatvárame
dvory takýmito bránami, ale
ono nám to vrástlo do duší.
Jestvuje svet, ktorý vnímame ako „náš“, uzatvorený
aj chránený tou „bránou“,
a jestvuje svet „za bránou“,
možno nepriateľský, možno
nám ľahostajný, v každom
prípade však „nie náš“.
Ak ma ten istý dospelý človek pozdraví v „civilnom priestore“ „Dobrý
deň.“ a v kostole „Pochválený buď Ježiš Kristus“,
o čom to svedčí? Aj jeden,

kateľov zaujímať a následne
by mohli znížiť nezamestnanosť v obci. Všetkých podnikateľov pozývam do tejto
poradnej skupiny. Prosím,
prihláste sa osobne, telefonicky, emailom alebo písomne na obecnom úrade.
Študentský
parlament
je
vynikajúce
miesto,
ako si môžeme vychovať
mladých
zodpovedných
občanov, ktorí budú rozumieť problémom rozpočtu
v obci, zákonom. Pozývam
všetkých študentov, ktorí
sa cítia na zodpovednú úlohu predstavovať starostovi a poslancom návrhy na
zlepšenie života pre mladých ľudí v Babíne. Môžu
to byť napríklad žiaci druhého stupňa základnej školy, študenti stredných škôl,
ktorí častejšie dochádzajú
domov, ale i tí, ktorí chodia na vysoké školy, trávia
čas doma a nie je im ľahostajný osud rodnej dediny. Pozývam vás všetkých,
starších do Rady starších,
mladých do Študentského
parlamentu a podnikateľov
do Obchodnej komory. Teším sa na vaše prihlášky na
obecnom úrade osobne, telefonicky, alebo emailom či
písomne.
Vážim si ochotu každého z
prihlásených.
starosta Peter Laťák





anketa • anketa • anketa •anketa •anketa •anketa

Každý 20. účastník vyhráva!
Preto vás chceme, vážení
občania, poprosiť o vyplnenie anketového lístka, po ktorý k vám prídu 4. júla pracovníčky obecného úradu. Prosíme krížikom označiť váš názor pri jednotlivých otázkach

a tiež nezabudnúť uviesť svoje meno, priezvisko a číslo domu. To preto, že každý
20. účastník ankety vyhráva
cenu – tričko – takže aby sme
poznali výhercu a cenu mu
mohli odovzdať.
(OcÚ)

• Myslíte si, že vybudovanie kanalizácie v obci je dôležité?
• Je podľa vás správne vybudovať veterný park v katastri obce?
• Myslíte si, že by bolo správne urobiť výberové konanie aj na
ďalšie pracovné miesta na obecnom úrade (ako Andrej Ružôň)?
• Myslíte si, že je správne zmeniť vykurovanie z uhlia na biomasu v ZŠ?
• Boli ste spokojní s fašiangovým plesom?
• Páčila sa vašim deťom akcia Dňa detí v obci?





Obecný úrad, v snahe zapojiť občanov do rozhodovania o veciach verejných, chce
pripravenou anketou získať
váš názor na niektoré dôležité oblasti pre rozvoj našej
obce.

Áno
Áno

Nie
Nie

Áno
Áno
Áno
Áno

Nie
Nie
Nie
Nie

Meno:............................ Priezvisko:............................................. číslo domu:....................

aj druhý pozdrav, úprimne
myslený, je namieste a ja
som zaň vďačný. Ja som
ten istý v kostole, aj na ulici. Ten oproti je iný v kostole, a iný na ulici? Svet je
iný, tu je to „pred bránou“
a tam „za bránou“? Potrebujeme si ten svet deliť na viac
svetov?
Pred tromi týždňami sme
u nás mali návštevu, žiakov
z rôznych krajín Európy aj
s ich učiteľmi.
Bola to školská akcia?
Obecná? Farská? Boli to
naši hostia. A cítili sa u nás
dobre.
Tá babínska brána má ešte
jednu symboliku. Ľudia ju
otvorili, vyšli na priedomie
na lavičku a boli so susedmi,
boli s druhými ľuďmi. A ich
svet bol jedným spoločným
svetom. Aj naše svety môžu
a majú byť jedným spoločným svetom. Nemusíme
prestupovať z jedného sveta
do druhého sveta, z uniformy do uniformy, z pozdravu do pozdravu. Ostaňme sebou a „vychádzajme
na priedomie“. Nie je nutný výber „buď za nás, alebo
proti nám“. Ja som aj občan,
a to nielen preto, že tu platím dane, ale hlavne preto,
že tu žijem, a som aj Božie
dieťa, lebo tu nežijem sám,
ale s vami a pre vás. Neodmietajme žiadny kúsok nášho sveta. Boh nám ho dáva
celý. Teraz, aj do budúcnosti.
Pavol Garaj, farár
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E-aukcie aj na Orave
Od apríla musia mestá a obce všetky svoje tovary a služby nad limit 133
000 € povinne nakupovať
cez elektronické aukcie. Čo
to pre nás, starostov v praxi znamená? Keď vyhráme v lotérii grantov a dotácii, je potrebné po starom
urobiť verejné obstarávanie.
Verejné obstarávanie v ľudskej reči znamená niečo ako
proces nakupovania. Tak,
ako firmy majú svoje oddelenia nákupu, obce majú inštitút predpísaný zákonom
– verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie sa zvyčajne ukončí obálkami s ponukami dodávateľov a tí sa
posunú do novoty ďalšieho,
teraz už elektronického súťaženia.
Situácia výhra - výhra

Podľa zákona 25/2006 kde
§ 43 definuje jav elektronickej aukcie, zákonodarca píše

inými slovami, že elektronická aukcia je opakované
predkladanie nižších cenových ponúk za pomoci internetu. Mnohým možno
napadne otázka, čo komu
prinesie skutočnosť, že sa
to celé preženie cez internet. Výhoda je v úspore času
vo vyjednávaní a anonymite.
Aukcia po starom je stretnutie ponúkajúcich v aukčnej
miestnosti a ponúkanie lepších cien, sediac jeden vedľa
druhého. Ak sa aukcia robí
cez elektronické rozhranie
– webstránku, každý z ponúkajúcich môže aukciu realizovať omnoho lacnejšie,
sediac v práci vo firme, ktorá
každá sa nachádza goegraficky úplne niekde inde, než
je obec, ktorá aukciu realizuje. Usporí sa ich vzájomný čas a peniaze, ale hlavne,
kvôli anonymite, usporí sa
peniaz starostu či primátora..
Ako? Jednoducho. V klasic-

kom verejnom obstarávaní
kvôli možnosti stretnúť sa,
ponúkajúci sa mohli na starostu dohodnúť. Vytvoriť tichý kartel a ponúknuť tak,
aby jeden, dopredu vybratý kolega, vyhral. Takto cez
elektronickú aukciu nevedia o sebe - nedá sa. Podľa doterajších skúseností zo
samosprávy sa dá povedať,
že usporiť sa elektronickou
aukciou dá s určitosťou cca
15% a to je realistický dolný
priemerný odhad.
Uholný kameň
E-aukcie

Základ, bez ktorého sa
nedá, je vôľa. Voľa ísť cestou odbornosti, cestou etiky a tým pádom aj efektivity v samospráve. Ak medzi
poslancami a v duši starostu je toto smerovanie, elektronické aukcie prinesú obci
či kraju úsporu. Potrebné je
potom už len vybrať spo-

ľahlivého partnera na strane
firiem, ktoré sa teraz rodia
ako huby po daždi a zahŕňajú nás, starostov ponukami.
Najviac ma prekvapilo, aký
veľký rozdiel je medzi ponukami. Moja osobná skúsenosť z nášho marketingového prieskumu bola od
0 € do 14 000 € dopredu.
Keď som nad tým premýšľal uvedomil som si, že pretože je to nový fenomén
„akési elektronické aukcie“,
veľa ľudí o tom dokopy nič
nevie a musí to robiť. Riešenie – informovať sa, informovať sa a naštudovať si to.

To som urobil. Po prieskume slovenského trhu mi vyšlo pár firiem, ktoré za mačku vo vreci chcú prečudesné
sumy. Našiel som pár, ale
naozaj len pár takých, ktoré sa riadia tzv. regresívnou
maržou z vydokladovateľnej úspory. A práve takáto
etická a kompetentná firma
s mnohými aukciami overeným softwarom môže byť
druhým uholným kameňom
reálnej obecnej úspory cez
e-aukciu. Tým prvým je etika v duši všetkých volených
zástupcov obce. Potom už
len stačí trvalo vzdelávať
personál na obecnom úrade
pri podpore konzultantov od
takéhoto etického a kompetentného komerčného partnera a o rok dva by každá
dedina na Orave mohla za
elektriku, uhlie, pevné linky či autá ušetriť z ročného
rozpočtu aj tých 15 percent.
Babka k babce, budú kapce,
jak hovorievali stará mama
Siváňová.
Peter Laťák,
starosta Babína

Transparentná obec
Popri svojej práci starostu vnímam svoje širšie názorové a politické
prostredie. Častokrát ako
obyčajný človek až po
zdĺhavejšej analýze začnem rozumieť medializovaným problematikám,
ako sú zvláštne tendre
Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., ako je voľba
Generálneho prokurátora, či výber šéfa Národného bezpečnostného úradu.
Vo všetkom sú zvláštnosti,
ktorým jednoduchý človek nemá čas rozumieť.
Nie každý vie, že verejné obstarávanie sa zákonne sprísnilo práve od 1. 4.
2011, dokedy boli akosi
urýchlene ukončené čudesné obstarávania Národnej diaľničnej spoločnosti
a.s. Nie každý vie o nuansách prípadu Hedvigy
Malinovej, financovaní
ľavicových ako i pravicových politických strán, či
o zvláštnej minulosti šéfa
Národného bezpečnostného úradu. Na základe
týchto dojmov, radšej nehodnotiac, uvedomujúc si,
že viesť je ťažké – snažím

sa zavádzať priehľadnejšiu politiku aspoň doma,
vo vlastnej obci.
Transparency International v Babíne
Návšteva Transparency International (TIS)
u nás v Babíne bola plodná. Predchádzala jej analýza našich obecných dokumentov, ktoré odborníci
z TIS-ky zeditovali a navrhli zlepšenia. Pozvanie prijali aj starostovia
z okolitých obcí, z ktorých nás jeden, pán Žuffa,
bohužiaľ, už navždy opustil. Na tomto mieste si dovolím vyjadriť aj úprimnú sústrasť celej Vavrečke
k jej strate.
TIS-ka priniesla cenné návrhy na zlepšenie,
ktoré teraz v Babíne prekúvame do reality. V tej
realite si ako starosta sľubujem zvýšenie verejnej
kontroly, ktorá sa premietne v zníženej chybovosti a následnej zníženej administratívnej záťaži na
úrad. Rovnako predpokladám cez väčšie zapojenie
verejnosti omnoho vyš-

šiu mieru dôveryhodnosti
voči úradu.
Verejnosť
a transparentnosť
Reakcie verejnosti? Tú
na sociálnej sieti facebook zaujímal najmä náklad
a financovanie projektu.
Tento projekt je prefinancovaný zo sponzorských
darov organizácií, ktorým
záleží na sprehľadnení verejnej správy u nás. Dôkazom zvýšenia dôveryhodnosti cez takéto projekty
je aj nedávno medializovaná cena OSN pre mesto
Martin, práve vďaka jeho
zapojeniu do tohto projektu TIS. Pre miestnych
poslancov môže byť nepopulárne prijatie etického kódexu voleného zástupcu, ktorým sa na nich
prenášajú prvky transparentnosti, ako na starostu,
kontrolóra či riaditeľa ZŠ.
Zopár postrehov
Pri nakladaní s obecným
majetkom – najmä nehnuteľnosťami, sa snažíme
uplatňovať súťažné metódy, ako napríklad porovnávanie cenových ponúk,

alebo aktívne oslovenie
susedov obecných pozemkov, ak je na obci žiadosť o výmenu pozemku.
Všetky kroky s pozemkami a majetkom obce sa
snažím ako starosta prednášať na pravidelných verejných hovoroch. Ďalší
plánujeme k otázkam sčítavania obyvateľov na budúcu nedeľu. Pri úveroch
plánujeme
vypracovať
a zverejňovať dopadové
štúdie a nájomné zmluvy
musia obsahovať klauzulu vypovedania zmluvy.
Čo sa pracovných miest
týka, robíme verejné výbery dokonca aj na pozície pomocného robotníka či elektrikára. Ponuku
na nových 13 pracovných
miest v rámci protipovodňových opatrení v obci
sme uverejnili na Úrade
práce v Námestove – regionálne verejne. Snažíme
sa zapojiť verejnosť do
rozhodovania cez členstvo
v Rade starších, Obchodnej komore a Študentskom parlamente. Kľúčové rozhodnutia obce, ako
je možnosť zapojenia sa

do projektu biomasa, prerokúvame so všetkými
občanmi, cez poslancov
v zastupiteľstve a verejný hovor. Plánujeme rozšíriť elektronickú úradnú
tabuľu žiadostí o stavebné povolenie a plánujeme zaviesť dotačný postup obce, kde vyčleníme
v budúcoročnom rozpočte obce peniaze pre občianske projekty a správy
o ich plnení zverejníme.
Trvalá udržateľnosť
Životaschopnosť a trvalú udržateľnosť tohto projektu vidím v logickom
dôsledku. Som osobne
presvedčený, že zdieľanie
zvyšuje zapojenie verejnosti a tým znižuje chybovosť a administratívne zaťaženie úradu. V rámci
našej snahy o transparentnosť sme zorganizovali aj
stretnutie ministra vnútra
Daniela Lipšica s občanmi Babína. Rovnako sme
založili Úniu žien v obci a pracujeme na obecnej
bunke Matice Slovenskej.
Peter Laťák,
starosta Babína
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Mamičkám!
Mama – aké jednoduché, ale veľmi ľubozvučné slovo. Slovo, ktoré sa prevažná väčšina z nás naučila vyslovovať ako prvé. Slovo,
ktoré bolo už toľkokrát ospievané v poézii či
zhmotnené v umení v podobe rôznych plastík
alebo malieb. No najčastejšie sa pri vyslovení
slova mama vynorí v našich mysliach tá jedinečná, vždy obetavá a láskyplná žena, tá, ktorú má každý z nás len jednu jedinú na celom
celučičkom svete - naša mama. Žena, ktorá
nás sprevádzala životom od nášho počatia až
podnes, cez všetky záludné zákutia nášho žitia.
Žena, ktorá je trpezlivá, chápavá, milá a obetavá, ktorá nám odmalička ofúkava naše „boľačky“, ktorá sa teší z našich úspechov, ktorá
sa trápi pre naše starosti – naša mamina.
A predsa sa nedá povedať, že týmto krásnym slovom môže byť označená každá žena.
Veď toľko je takých, ktoré majú deti a nevedia, alebo nechcú im byť matkou. A koľkým
ženám na svete príroda zobrala nádej, nádej
naplniť svoj osud a stať sa matkou. Aj keď realita byť matkou je nádherná a neoceniteľná,
skutočná matka sa z každej ženy stáva až vtedy, keď dieťa rastie v jej duši, nie iba po jej
boku. Aj keď dnešná uponáhľaná doba akoby
ukrajovala z materinskej lásky, dbajte o to,
aby ste mali srdcia a čas pre vaše deti vždy
otvorené.
Ctené mamy, dovoľte, aby som ako muž vyslovil slová, ako veľké Ďakujem, veľké Vyjadrujem vám za vašu životnú úlohu uznanie
ako muž a veľké – Zaslúžite si pozornosť svojich partnerov a obdiv nás – okolia. Materstvo je pre mňa symbolom obety a nesmierne si ho vážim a vážim si vás všetky, ktoré
ste sa rozhodli ísť touto náročnou cestou
rodičovstva, často v ťažkých životných situáciách. Ste ako my, muži, a predsa ste obetavejšie, a nebojím sa povedať, v mnohom lepšie.
Milé mamičky!
Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí
kytica. Aj vaše deti pre vás uvili kyticu z piesní, básní a hier. Nech je vyjadrením vďaky za
vašu lásku, starostlivosť a obetavosť. V mene
všetkých vám prajem, aby ste zo svojich detí
mali vždy radosť. Sledoval som ich prípravu
na vystúpenie, venované vám počas pracovného týždňa a ja sám ako starosta som bol na
vaše ratolesti pyšný. Ak sa vo vašich očiach
niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len
slzy šťastia.
Peter Laťák, starosta
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Zo života školy
Návšteva misionára

Na našu školu 3. júna zavítal riaditeľ Pápežských misijných diel, páter Viktor Jakubov
z Bratislavy, ktorý porozprával
žiakom o význame pápežských
misijných diel, užitočnej práci
misionára a spôsobe, ako môžeme pomôcť misionárom. Neprišiel s prázdnymi rukami, priniesol rôzne exotické predmety z
celého sveta: preparovanú rybu
pyraňu z Južnej Ameriky, pštrosie vajce, odevy domorodcov z
Afriky a rôzne iné predmety z
krajín, kde misionári pôsobia.

Medzinárodný deň detí

Prvý júnový deň patril tradične našim deťom, pre ktorých sme v spolupráci so ZRŠ
a obecným úradom, za podpory starostu, pripravili bohatý
program v areáli školy. O zábavu a občerstvenie sa posta-

V rámci akcie Vyčistime si Slovensko sa aj babínske deti zapojili do
čistenia časti obce a jej okolia. Určite si želáme, aby nám to v tomto
stave dlho vydržalo.
ných škôl. Niektorí ich absol- Ministerstvo ŽP SR vyzvalo závovali písomnou, iní ústnou for- kladné a stredné školy zapojiť sa
mou a máme aj žiakov, pre kto- do aktivity Vyčistime si Slovenrých bolo prijatie trochu menej sko, a tak nielen naši žiaci, ale
aj tisícky ďalších detí sa aktívne
zapojili do čistenia okolia škôl,
obcí a miest na celom Slovensku. My sme sa rozdelili do viacerých pracovných skupín a vyčistili sme niektoré lokality v našej obci a blízkom okolí. Spolu
s p. Ľubom a p. Majdom sme
tiež vyčistili lesnú studničku na
Čistom grúni. Zasadili sme tiež
ihličnaté stromčeky v okolí školy a upravili okrasnú a bylinkovú
záhradku pred školou. Naše šikovné ruky, vôľa a ochota upraviť si prostredie, v ktorom žijeme, zmenili niektoré miesta k
lepšiemu a tiež sme si uvedomili, že my sami sme zodpovední
Deti pod dozorom a za pomoci dospelých vyčistili aj lesnú studnič- za to, ako prostredie okolo nás
vyzerá.
ku na Čistom grúni.

rali členovia ZRŠ - p. Krausová, p. Nuttová, p. Klokočíková,
učitelia školy a obecný hasičský zbor, ktorý predviedol zásah
hasenia požiaru. Pani Pašková tiež ponúkla deťom púťovú
atrakciu, učitelia rôzne súťaže a
rodičia pripravili opekanú pochúťku na grile v novopostavenom
altánku za školou.

Prijímačky
na stredné školy

Druhý májový týždeň bol pre našich deviatakov ďalším dôležitým medzníkom v
ich živote - všetci sa
zúčastnili prijímaciePiesne, básne a hry venovali svojim mamičkám k ich Dňu ho konania do vybraných odborov stredbabínske deti.

náročné - ich snaženie v škole
bolo odmenené prijatím bez
prijímačiek. Prijatým žiakom
blahoželáme a želáme im veľa
úspechov v ich ďalšom štúdiu.

Na Deň matiek

sme 8. mája poďakovali našim maminkám za ich lásku
a obetu pre nás - deti - kultúrnym programom plným básní,
piesní a tančekov. Určite si zaslúžia našu lásku a pozornosť,
a to nielen v tento jeden deň v
roku. ĎAKUJEME naše milé
MAMY!

Deň Zeme

Deň Zeme si pripomínajú
nadšenci, ale aj rôzne organizácie aktivitami v oblasti ochrany
a tvorby životného prostredia.

Bocian aj symbol

Ako každý rok, aj tento rok k
nám priletela z ďalekých krajín
bociania rodinka a zahniezdila
na školskom komíne. Takto pripomenula všetkých žiakom a
obyvateľom obce, že 1. apríl je
naozaj Deň vtáctva. To, že bocian každoročne prilieta späť,
považujeme za symbol zachovalosti našej prírody, ktorá mu
pravdepodobne poskytuje dostatok potravy na prežitie a chov
mladých, ale bocian sa všeobecne považuje aj za symbol zachovania života a rodiny. Aj preto
sme sa rozhodli skúmaniu jeho
života podrobnejšie venovať a
preskúmať okolitú prírodu, spôsoby obživy a získavania potravy
bociana bieleho aj v rámci terénnych aktivít.
ZŠ
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Kostol v Babíne
Pôvodný kostol v Babíne bol drevený,
okolo neho bol cintorín, kde sa pochovávalo počas môjho pôsobenia. Kostol bol
malý, preto sa veriaci s pánom farárom
dohodli, že si postavia nový. Vo farskom
archíve v Hruštíne sa nachádza pár listín
ohľadom stavby nového kostola. Pán biskup dal súhlas k novostavbe. Pán farár Nadaškay napísal pánu architektovi Harmincovi, že by chceli postaviť kostol v Babíne.
Prišiel si pozrieť a zamerať miesto. Dohodli sa na veľkosti a zakrátko dostal pán farár
projekty s rozpočtom. Urobili sa finančné
zbierky vo farnosti a s povolením p.ána biskupa aj v diecéze. Veľké skaly, ktoré opracovávali murári, sa lámali a doviezli údajne z blízkeho lesa. Kostol postavili v pomerne krátkom čase. Dali doň zhotoviť
nový hlavný oltár, nové lavice a zo starého kostola zostali dva oltáre, kazateľnica
a krížová cesta.
Strecha bola prikrytá škridlou. Skoro
každý rok bola poškodená silným vetrom
a na viacerých miestach zatekalo. Preto
sme sa rozhodli, že kostol pokryjeme pozinkovaným plechom.
Po dokončení fary v Hruštíne bolo potrebné dať, asi po 50 rokoch do poriadku kostol – vymaľovať ho, urobiť úpravy
a hlavne dať novú dlažbu. Stará z dlaždičiek bola položená na podkladný slabý
betón, ktorý časom sadol, popráskal a bortil. Praskliny a nerovnosti sa zakrývali kobercami. Pán architekt Štefan Hatala z Ružomberka na moju žiadosť dostal súhlas
z ONV a z Krajského pamiatkového úradu
v B. Bystrici na vypracovanie projektu. Dohodli sme sa, že na podlahu dáme mramor
a pod lavice dosky, aby sme ušetrili na nákladoch. Pamiatkari, ktorí prišli z Bystrice
do Babína, s tým nesúhlasili a navrhli, aby
mramor bol na celej podlahe. Podobne nesúhlasili, keď sme navrhli odstrániť kazateľnicu a hlavný oltár nahradiť mozaikou
zoslania Ducha Svätého. Návrhy na mozaiku nám navrhla dcéra Vincenta Hložníka.
Keďže sme mramor na podlahu v Žiline
nemohli dostať kúpiť, doviezli nám ho až
z južného Slovenska. Podľa návrhu pána
Štefana Hatalu sme obložili steny kostola
do výšky asi jeden meter ružovým mramorom, ktorý sme vybrali s pánom architektom v Žiline.
Po získaní súhlasu z ONV a od pamiatkarov začali sme s opravou. Lavice sa
vyniesli do dvorov farníkov. Boli natreté hnedou olejovou farbou, poškriabané
a znečistené. Skúšal som odstrániť náter
odstraňovačom, opaľovaním atď, ale najlepšie sa osvedčil lúh sodný. Ženy sa podujali na vyčistenie lavíc. Po očistení sme
ich natreli dvakrát nitrocelulózovým matným lakom. Pri kolaudácii sa pamiatkar
domnieval, že sme dali zhotoviť nové lavice, nechcel veriť, že sú pôvodné. Poškodené a nahnité časti opravili a nahradili babínski stolári pod vedením pána Janceka.
Popráskaný betón ako aj zem pod dlažbou sa vykopala do hĺbky 30 – 50 cm. Naviezla sa vrstva strusky zo Širokej, potom
drť, 10 - 20 cm betónu, na ktorý sa pod

celou dlažbou urobila izolácia. Na ňu sa
položil suchý pieskový betón, mramorová dlažba a obložili sa steny kostola ružovým mramorom, čo s pomocníkmi urobil
Ondrej Babinský. Stolári zhotovili nové
dvere. Urobila sa nová elektroinštalácia
s možnosťou vykurovania elektrickými
akumulačkami, osvetlenie kostola a osvetlenie svietidlami pod stanicami krížovej
cesty.
Do babínskeho kostola som pozval pána
Čergeťa, ktorý zlátil oltáre, aby nám poradil, ako máme vybieliť kostol. Pýtal som sa
ho aj na jeho názor, čo máme robiť s obrazmi krížovej cesty. Plátno, podklad, na
ktorom boli namaľované výjavy krížovej
cesty, sa zrejme vplyvom vlhkosti u niektorých staníc rozkladal. Podľa neho sa
to už dá ťažko reštaurovať, aby sme obrazy nahradili novou krížovou cestou. Navštívil ma na fare pán architekt Surový
z Ružomberka, ktorý so svojím bratom
projektoval aj kostol v Zborove. Poprosil som ho, aby nám navrhol osvetlenie
babinského kostola a navrhol tiež svietidlá pod krížovú cestu, ktoré nám zhotovili v Ružomberku. Pýtal som sa aj na jeho
názor na krížovú cestu. Poprezeral si jednotlivé stanice a povedal mi, že krížová
cesta má väčšiu cenu, ako celý kostol. Starí Babinci sa nepamätali, kedy bola zakúpená, len na to, že bola v starom kostole.
Pán architekt Surový mi poradil, aby som
ju dal zreštaurovať v Ružomberku u akademického maliara. Vzali sme obraz jednej stanice a prosili sme ho, aby nám ju
zreštauroval. Prácu nám odmietol, pretože
bol veľmi zaneprázdnený. Práve reštauro-

Pohľad na pôvodný interiér kostola.
val oltár v Liptovskom Sv. Michale. Obraz
stanice, čo sme mu doniesli ukázať, nám
po dlhšom čase vrátil zreštaurovaný. Poradili mi reštaurátora v Turanoch, staršieho
pána – dôchodcu – evanjelika, ktorý sa aktívne zapájal do Povstania. V jeho dome sa
tlačili letáky. Veľmi kriticky sa vyjadroval
o niektorých partizánoch, čo boli na vysokých miestach, že počas povstania iba po
nociach kradli, zaliezli do bunkra a tam
sa hostili a pili. Navštívil som ho, ukázal
som jeden obraz. Podujal sa na reštaurovanie. Podklad, plátno bolo tak narušené, že

ho musel nalepiť na
drevený podklad.
Ako sa pamätám,
13 staníc krížovej
cesty nám opravil
za 5.000 Kčs, čo
bolo takmer zadarmo. Rámy na stanice nám navrhol pán
Surový a zhotovili
asi naši stolári.
Uvažovali sme aj
o výmene okien.
Niektoré boli nahnité, ale pre nedostatok financií sme
upustili od ich výmeny, podobne ako
aj od opravy oltárov. Kazateľnicu na
príkaz pamiatkarov
sme dali na pôvodné miesto. Obnovil
nám ju pán Čergeť.
Upravili
sme Nový kostol v Babíne
chór a organ posuvšetko do pôvodného stavu. Opisy zápisnuli dozadu. Opranice sa poslali na ONV, cirkevnému tavili nám ho organári z Prahy.
Počas sv. omše bývali mládenci a chla- jomníkovi a do Bystrice. Na druhý deň
pi často za kostolom a stáli pri dverách som oboznámil pána Hatalu so situáciou.
na chór. Keď sme skončili s opravou in- Navrhol, aby sme sa obrátili na riaditeľa
teriéru, po kolaudácii kostola a začali sme Krajského pamiatkového úradu v Banskej
s úpravou chóru, zišlo mi na um, aby sme Bystrici, Róberta Dúbravca, ktorého veľvstup na chór urobili z predsiene kostola. mi dobre poznal a telefonicky vyjednal,
Poradil som sa s architektom kostola pá- kedy by sme ho mohli navštíviť. Asi o dva
nom Hatalom. Odobril môj návrh a urobil týždne nás prijal v úrade v B. Bystrici. Zvínám návrh na schody na chór z predsie- tali sa ako dobrí priatelia. Pán Hatala mu
ne, bez súhlasu pamiatkarov. Chlapi zača- vysvetlil, prečo sme prišli. Zápisnicu doli sekať muri- stal aj on od svojho podriadeného pracovvo na otvor, níka, sám sa však nemohol postaviť proti
kam
mali svojmu pracovníkovi. Poradil mi, aby som
viesť scho- osobne jemu poslal písomne moje vyjadredy na chór. nie, že nateraz pre nedostatok financií nie
Zhodou okol- sme schopní dať všetko do pôvodného stanosti
šiel vu a že ak budem mať potrebné peniaze,
okolo babin- urobíme to v budúcnosti. Moje písomné
ského kosto- vyjadrenie zostane u neho. Dokončili sme
la pracovník prácu podľa projektu, urobili sa schody na
chór z predsiene. Veľmi som bol vďačný
Pamiatkové
úradu z Ban- pánu architektovi Hatalovi, že neboli vyvoskej Bystrice, dené následky v tejto záležitosti. (Róberktorý nám ta Dúbravca a jeho brata Marcela som podával povole- znal ešte ako chlapcov. Ich otec bol učitenie na opra- ľom v Liptovskej Teplej a maľoval aj obravu. Prišiel sa zy. Často sme šli okolo ich domu s mojím
pozrieť aj do ujom Martinom Martinkom, ktorý bol farákostola a na- rom v Liptovskom Michale a viackrát sme
šiel tam chla- ich navštívili. Doma máme malý obraz od
pov, čo búrali múr na otvor. Veľmi sa na- ich otca, ktorý venoval nášmu ujovi.)
Po dokončení prác v kostole sa odizolohneval, že to robíme bez povolenia. Okamžite im zakázal pokračovať v práci a prišiel vali základy, urobili sa chodníky a vykoparozčúlený za mnou. Snažil som sa mu vy- la sa hlboká ryha okolo kostola, kde nebol
svetliť, že na požiadanie súhlasu už nebolo cintorín, na stiahnutie spodnej vody. Dali
času, že pre túto zmenu som sa rozhodol sa drenáže a ryha sa zasypala drvinou a stlen počas prác a že babínsky kostol aj tak ruskou. Kostolník a starý pán Babinský
nie je v zozname pamiatkovo chránených organizovali práce, starali sa o brigádniobjektov. Obvinil ma, že porušujem pred- kov. Pri oprave kostola veľa pomáhali okpisy a že týmto otvorom pod vežou bude rem iných zvlášť Ondrej Balek a František
narušená statika kostola. V dvojstranovej Hrbka.
MARCEL MARTINKO
zápisnici uviedol, že som porušil predpidlhoročný duchovný otec Babína
sy, zakázal nám pokračovať v práci a dať

VI. strana / 27. 6. 2011

spravodajca babína

Ako to robili naši otcovia
Pozemkové spoločenstvo
Mokradská hoľa oznamuje
podielnikom, že pri spracovaní ROEP boli vytvorené
dva listy vlastníctva
Lv 4017 katastrálne územie Mokradská hoľa
Lv 4566 katastrálne územie Kňažia.
Pri dedení alebo inom prevode nehnuteľností treba
podiel prevádzať z oboch
listov vlastníctva.
Vážení
spoluobčania,
chcel by som sa vám zdôveriť s jednou skutočnosťou, ktorá prerastá do problému a ten treba čím skôr
riešiť. Pri obhliadkach lesa
zisťujem žalostný stav na
súkromných pozemkoch, v
celom katastri obce Babín,
hlavne v lokalitách Magura a Prípor. To už nie je

hotovenie si paliva na tom
svojom. Ja to vnímam ako
devastovanie lesa i životného prostredia, v ktorom žijeme a mali by sme si ho chrániť, či už je to naše vlastníctvo alebo vlastníctvo spoluobčanov. Na jednej strane
likvidujeme nelegálne skládky odpadu, čistíme potoky a na druhej strane sú medzi nami takí občania, ktorí
prídu do lesa a rúbu, čo im
príde pod ruku - vyberú len
to dobré a ostane po nich
taká kalamita, ako po víchrici v Tatrách. Je len otázkou času, kedy sa v týchto
lokalitách začne rozmnožovať kôrovec a napadne nám
les. To už pre nás bude veľký problém preto, lebo Prípor a Háj je pre nás zdrojom pitnej vody. Stretávam

Uznesenie

sa aj s takou skutočnosťou,
že poniektorí nevedia, kde
majú to svoje vlastníctvo.
Obecný úrad má mapové
podklady i techniku, ktorou
sa dajú nájsť vaše parcely v
lese. Každý z nás by si mal
nájsť tú svoju parcelu a hájiť
si ju, ako to robili naši otcovia i dedovia. Tu vidím prvý
krok riešenia tohto problému. Ak máte aj vy, vážení
občania, nápady, ako riešiť tento problém, treba sa
skontaktovať s výborom PS
alebo predstaviteľmi našej
obce. Ďakujem vám za pochopenie.
František Slamenik
predseda PS
K výzve o tolerantnú ťažbu dreva v našich lesoch sa
prihovára aj starosta obce
Mgr. Peter Laťák.

Uznesenie

z Valnej hromady PS - Babín konanej dňa 27. 3. 2011 v Babíne
Berie na vedomie:
Správu o činnosti PS Babín za rok 2010, Správu
dozornej rady o vykonanej
kontrole v PS - Babín za
rok 2010, Správu mandátovej komisie o účasti na valnej hromade 600709 platných hlasov čo je 60,07.%,
Správu OLH p. Lachmana,
Správu o finančnom hospodárení za rok 2010, Žiadosť riaditeľa ZŠ o sponzorstvo 8m3 dreva, Návrh
Mgr. Laťaka na zverejňovanie zmlúv a faktúr.
Schvaľuje:
Program valnej hromady,

tak ako bol prednesený
Členov mandátovej komisie: Ladislav Babinský,
Štefan Bohucký, František
Paľovčík
Členov návrhovej komisie: Mgr. Juraj Kubas, Jozef Kurčina, Ján Ľuba
Zapisovateľa: František
Ľuba
Overovateľov zápisnice:
Mária Škombarová, Anna
Šrobova
Sponzorstvo pre ZŠ v Babíne 8m3 dreva
Ročnú závierku a jej rozdelenie, hospodársky výsledok za rok 2010 vo výške 28,30. € a ponecháva

ho ako nerozdelený hospodársky výsledok na rok
2011.
Občerstvenie formou
stravných lístkov v hodnote 1,8 €
Ukladá:
Prehodnotiť ceny palivového dreva s cenami iných
spoločenstiev.
Zverejniť ceny úžitkového a palivového dreva na
vývesnej tabuli a na web
stránke
Venovať pozornosť nezalesneným pozemkom.
Pozemkové
spoločenstvo

Pozemkové spoločenstvo Babín
Ceny dreva v roku 2011
Predaj dreva zo skladu

Palivové drevo smrek z ťažby hrubé
1prm 15 €
Palivové drevo z prebierky žrďovina
1prm 20 €
Dopravu si uhrádza kupujúci

Samovýroba palivové drevo
Palivové drevo smrek 1prm
Palivové drevo buk
Žrďovina

5€

1prm

10 €

1m3

10 €

Užitkové drevo
Drevo sa vydáva na podiely raz za 5 rokov 1m3 je 1000 podielov. Podielnik si
hradí náklady na ťažbu v hodnote 15 €.
Ostatné drevo, ktoré potrebuje pre
svoju potrebu, si môže dokúpiť po 45 €.
Uprednostnení sú podielnici, ktorí ešte
drevo nedostali a podali si žiadosti, ktoré schvaľuje výbor. Drevo sa ťaží od 1.
septembra 2011 do 30. apríla 2012.
Výnimkou je spracovanie kalamitného
dreva, alebo dreva po živelnej pohrome.
V období vegetácie a hniezdenia vtáctva
je zakázaný výrub všetkých drevín v lese
i rastúcich mimo lesa.
Schválené výborom
6. mája 2011

z čiastkových valných hromád ps
- Mokradská hoľa
konaných 20. marca 2011

v Knažej, Záskalí a 27. marca 2011 v babíne
Berie na vedomie:
1. Správu o činnosti PSMokradská hoľa za rok
2010, 2. Správu dozornej
rady o vykonanej kontrole
v PS - Mokradská hoľa za
rok 2010, 3. Správu mandátovej komisie o účasti na
čiastkových valných hromadách v Kňažej, Záskalí,
Babíne spolu 520380 platných hlasov, čo je 82.3 %
z celkového počtu 633600
hlasov, 4. Správu OLH ??
Lachmana, 5. Správu o finančnom hospodárení za
rok 2010, 6. Uznesenia
z čiastkových valných hromád Kňažej a Záskalí.
Schvaľuje:
Program valnej hromady tak, ako bol prednesený, Členov mandátovej komisie: František Paľovčík,
Ladislav Babinský, Štefan
Bohucký v Babíne, Pavol Trnkocy, Jaroslav Halaša v Záskalí, Ján Habaň,
Milan Taraj, Jozef Pačesa
v Kňažej.
Členov návrhovej komisie: Vlasta Dúhová, František Škunta, František Klopačka, Milan Taraj v Babíne, Peter Hrnčiarik, Ondrej
Lehocký, Alica Halašová
v Zaskalí, František Adamec, Jozef Šimrák, Ing.
Štefa Taraj, Ľudovít Kajan
v Kňažej
Zapisovateľa: František
Luba v Babíne, Dušan Trnkocy v Záskalí, Vlasta Dúhová v Kňažej. Overovateľov zápisnice: Dušan Kur-

čina, Jozef Vraňak v Babíne, Zuzana Mastráková,
Miroslav Hrnčiarik st. v Zaskalí, Rozália Kuhajdová,
Ing. Štefan Taraj v Kňažej.
Návrh stanov, ročnú
závierku a jej rozdelenie, hospodársky výsledok za rok 2010 vo výške
10629,58 €, Plán činnosti PS - Mokradská hoľa na
rok 2011, uskutočniť valné zhromaždenie do 31. 3
príslušného kalendárneho
roka, občerstvenie formou
stravných lístkov v hodnote1,8 €.
Vyplatenie podielov vo
výške 0,016 € na jeden
podiel .
Ukladá:
Pripraviť návrh zmluvy
o združení pre využívanie
lesnej cesty Kubinská hoľa,
pripraviť zmluvu o používaní lesnej cesty Kubinská
hoľa za odplatu organizáciami, ktoré tuto cestu používajú, výboru zúčastniť sa
na čiastkových schôdzach
PS Mokradská hoľa predseda a člen výboru, prehodnotiť ceny palivového
dreva a porovnať s cenami
iných spoločenstiev, zverejniť ceny palivového dreva pre podielnikov na tabuli PS a web stránke, zaoberať sa čistením hole, vypíliť nežiaduce dreviny, ako
sú tŕne, liesky rakyty, výboru - upraviť sedemčlenný
výbor na päťčlenný.
Pozemkové
spoločenstvo

Pozemkové spoločenstvo Mokradská hoľa
Ceny dreva v roku 2011
predaj dreva zo skladu
Palivové drevo smrek z ťažby
hrubé
1prm 13 €
Palivové drevo z prebierky
žrďovina
1prm 15 €
Dopravu si uhrádza kupujúci

Samovýroba palivové
drevo
Palivové drevo smrek
1prm
Palivové drevo buk
1prm

5€
10 €

Žrďovina

1m3

10 €

Úžitkové drevo sa predáva na koreni, ťažbu a približovanie na sklad
si hradí kupujúci. Cena je tvorená
konkurzom za účasti výboru spoločenstva.
Ťažiť sa bude od 1. 9. 2011 do 30.
4. 2012.
Výnimkou je spracovanie kalamity
alebo živelná pohroma.
V období vegetácie a hniezdenia
vtáctva je zakázaný výrub všetkých
drevín rastúcich v lese i mimo les.
6. mája 2011,
schválené výborom
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Aktivity divadelného súboru ÚSMEV

MKS Babín
Kultúrne akcie na:
Júl
9. 7. 2011 Svadba
10. 7. 2011 Deň obce
12. 7. 2011 Textil (Jumatex)
23. 7. 2011 Svadba
25. 7. 2011 Textil (Mitex)
30. 7. 2011 Svadba
August
10. 8. 2011 Textil (Rybárik)
15. 8. 2011 Textil (Jumatex)
17 – 21. 8. 2011 Rezbársky plenér
September
13. 9. 2011 Textil (Jumatex)
24. 9. 2011 Svadba

Divadelníci súboru Úsmev
sa 12. apríla zúčastnili krajskej
prehliadky v Žiline pod názvom Detský divadelný medveď. Predstavili sa so svojou
inscenáciou More vo fľaštičke. Odborná porota ocenila
umelecké spracovanie literárnej predlohy, výtvarné stvárnenie a kostýmy.
Začiatkom mája sa Kristínka Matejčíková zúčastnila
krajskej súťaže v umeleckom
prednese.
Divadelníčky sa 4. mája
opäť zúčastnili krajskej súťaže divadiel poézie s inscenáciou Stopy. V silnej konkurencii získali II. miesto

Vystúpenie Folklórnej skupiny z Babína počas Dňa obce 2010.

a postup na celoslovenské
kolo.
Detský divadelný súbor
ÚSMEV 15. mája pozval svojich rodičov, priateľov a milovníkov umenia, aby sa predstavil a prezentoval svoju
tohoročnú prácu, ktorá je veľmi náročná. Pred verejnosťou
sa predstavili tromi inscenáciami: Ozvena, Stopy a More
vo fľaštičke.
Samko Svitek (na fotografii vpravo) si 8. júna bol prevziať ocenenie v Múzeu SNP
v Banskej Bystrici. Za svoju literárnu prácu získal v celoslovenskej súťaži úžasné I.
miesto.

Európa v babínskej škole...

Dokončenie z I. str.
Naši žiaci a učitelia navštívia partnerské
školy v júni 2011 v severonemeckom Sutrum, v novembri 2011 navštívime Lakeside Primary School v meste York v Anglicku a pravdepodobne prijmeme aj pozvanie slovinskej školy v Mojstrane na
úpätí Julských Álp. Posledné stretnutie
spolupracujúcich škôl sa uskutoční v sicílskej Taormine v máji 2012.
Okrem týchto spoločných stretnutí,
všetky partnerské školy realizujú aj svoj
miestny projektový plán. V tom našom
sa snažíme s materiálnou a personálnou
pomocou Pozemkového spoločenstva,
OcÚ a rodičmi našich žiakov rekultivovať

školský dvor, kde momentálne budujeme
drevený altánok – učebňu v prírode - altánok, zeleninový pozemok, kútik liečivých
a okrasných rastlín. Žiaci tiež pracujú na
terénnom výskume lokálnych ekosystémov a života bociana bieleho a podieľajú sa na úprave životného prostredia v obci Babín. V rámci projektu sa snažíme aj
o čoraz intenzívnejšie separovanie odpadu na škole – plasty, kov, papier a učíme
sa tvoriť z nich rôzne úžitkové a darčekové predmety. Koncom júna odmeníme
v spolupráci s Technickými službami Dolný Kubín najaktívnejších „zberačov“ papiera výletom do Aquaparku Dolný Ku(ZŠ)
bín.

Spoločenská kronika
Jubilanti január – jún 2011
60 rokov:

Oľga Matysová

František Ľuba
Ľudovít Paško
Peter Kotúľ
Štefan Brnkalák
Jozef Kukla
Stanislav Kytka
Anna Janidžárova
Emília Bečková

65 rokov:
Pavol Mikuláš
Július Hurák
Ladislav Babinský

70 rokov:
Ondrej Babinský
Anna Vraňáková
Helena Jurkyová

75 rokov:
Štefan Frančák
Rudolf Lipničan

80 rokov:
Ján Matkovčík

Uzavreli manželstvo
22. 1. 2011 12. 2. 2011 19. 2. 2011 5. 3. 2011 7. 5. 2011 21. 5. 2011 -

branislav smetana – Ivana babinská
dominik pisarčík – Mária Fuckuláková
jaroslav Krška – Lucia Špitálová
Miroslav budzeľ – petra snováková
Marek Matis – Martina jurkyová
Tomáš Murín – andrea babinská

Narodení
11 1. 2011
18. 3.2011
23. 3. 2011
4. 4. 2011
12. 4. 2011
9. 5. 2011
23. 5. 2011

František Kataj
samuel slameník
Monika paľová
oliver Špagla
viktória Mikulášová
Ľuboslav Kurčina
patrik rajčan

Odhlásení
Mgr. Lucia Kršáková
Mária pisarčíková
Miroslav Kurčina
petra budzeľová
Ing. Lucia Kopčová
peter Kopča

- Laskár
- Klin
- nové Zámky
- bobrov
- rača
- rača

Prihlásení
Monika Škuntová
František Kalaj
Lucia syčáková

Maroš Herud
Tomáš Herud
Tomáš Murín

Zomreli
Za prvý polrok nezomrel v našej obci nikto.

Chcete hrať
na multifunkčnom
ihrisku?
Objednanajte si multifunkčné ihrisko cez email
na adrese miroslav.svyba@gmail.com alebo osobne u správcu MFI minimálne jeden deň vopred. Táto
objednávka bude zapísaná do kalendára na stránke http://fitnessclubbabin.
webnode.sk/. Tu si môže
každý pozrieť objednávky
a voľné termíny. Ihrisko si
možno objednať maximálne na tri hodiny týždenne. Uprednostňované budú
väčšie skupiny. Žiaci ZŠ si
môžu ihrisko objednať iba
do 20:00 hod. Ak si niekto objedná MFI a nemôže sa dostaviť, má informovať správcu v dostatočnom
časovom predstihu. Každý objednávateľ je zodpovedný za poriadok na MFI
a okolí.
správca MFI (SM)
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Deň detí v materskej škole
„Dnes je sviatok všetkých detí, hopsasa ...“ týmito slovami škôlkári začínali oslavovať sviatok všetkých detí.
Na tento deň sa tešili nielen deti a pani učiteľky, ale aj mamky, ockovia,
tety a babky, ktoré sa rozhodli ísť spolu s deťmi na výlet do Oravskej Lesnej

a na Edyho ranč a spríjemniť tak svojim ratolestiam ich sviatok. Slniečko
nás sprevádzalo i cestou pomedzi les
vláčikom – motoráčikom Deti sa nadýchali čerstvého horského vzduchu,
z rozhľadne si pozreli krásu oravskej
prírody a vrátili sa späť na stanicu Ta-

Malí športovci počas športovej olympiády na Deň detí si užili veľa radosti.
nečník, kde na ne už čakal autobus, ktorým sa odviezli na Edyho ranč. Povozili
sa na koníkoch, vyšantili na preliezkach
a zaplnili prázdne brušká chutným obedom. Príjemne unavení a plní zážitkov
sme sa vrátili domov. Cestou späť sa au-

Jazdenie na koníkoch na Edyho ranči.

tobusom rozliehala pieseň „Sláva nášmu
výletu, nezmokli sme a sme tu!“ Veľká
vďaka patrí i našim hlavným sponzorom pani M. Janidžárovej a J. Červeňovi, vďaka ktorým deti prežili úžasný deň
a ich očká žiarili radosťou.

futBal
Futbalový ročník 2010
/ 2011 priniesol v Babíne
výbornú sezónu.
Všetky kategórie si oproti vlaňajšku polepšili. Muži
obsadili 2. miesto, žiaci 4.
miesto a vyvrcholením bolo
1. miesto dorastencov, ktorí
v jarnej časti súťaže nestra1. Vasiľov
2. Babín
3. Zázrivá
4. Mútne
5. Beňadovo
6. Pribiš
7. Vitanová
8. Istebné
9. Krušetnica
10.Ťapešovo

tili ani bod a zabezpečili si
postup do prvej triedy.
Na záver sezóny Výkonný
výbor OŠK Babín vyhodnotil najlepších hráčov vo
všetkých kategóriách. Hlavnými kritériami boli hlavne
prístup k tréningom, disciplíne a dochádzke na zápasy:

dospelí III. trieda
18 15 2 1 63 : 20
18 10 2 6 39 : 28
18 9 4 5 42 : 28
18 8 4 6 40 : 33
18 8 3 7 40 : 32
18 8 1 9 30 : 44
18 6 3 9 27 : 32
18 5 4 9 35 : 34
18 5 0 13 19 : 51
18 4 1 13 23 : 56

47
32
31
28
27
25
21
19
15
13

Mužstvo dospelých vďaka lepším výkonom vo futbalovom ročníku 2010/2011 obsadilo 2. miesto v tabuľke III. triedy.
Žiaci – Ladislav Babinský, Dorast – Peter Jaššo,
Muži – Štefan Genšor

Dorastenci v jarnej časti futbalovej súťaže vyhrali všetky
svoje zápasy a postúpili do I. triedy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bobrov
Novoť
Beňadovo
Babín
Rabčice
Krivá
Bziny
Podbiel

Všetci futbalovoví zanietenci dúfajú, že po niekoľkých zmenách vo výbore

Žiaci II. trieda
14 12 1 1 65 : 14
14 9 2 3 40 : 27
14 7 1 6 33 : 33
14 6 1 7 19 : 24
14 5 3 6 23 : 30
14 5 1 8 25 : 29
14 4 3 7 15 : 33
14 1 2 11 12 : 42

37
29
22
19
18
16
15
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OŠK sa bude futbalu v obci naďalej dariť ako posledné roky.

dorast II. trieda
Babín
16 12 2 2 58 : 17
Breza
16 11 1 4 44 : 17
Brezovica 16 9 2 5 52 : 26
Podbiel
16 8 1 7 22 : 41
Mútne
16 7 2 7 49 : 36
Podzámok 16 5 3 8 26 : 45
Kraľovany 16 4 4 8 20 : 33
Nižná
16 2 5 9 15 : 38
Rabčice 16 3 2 11 12 : 45

38
34
29
25
23
18
16
11
11
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