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„NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH“ sme sa už po trinásty raz stretli
27. - 28. júla 2018

Foto: Miroslav Moravčík

Editoriál

CENA PROSTÉHO SLOVA A ČINU
Keď som si po uzávierke Javorovej ešte raz prezeral
zverejňované príspevky s fotografiami a ukladal ich do
stránok, chví u som uvažoval nad tým, čo ich spája. H adal som niť spoločnej myšlienky. A dostal som sa k otázke
ceny celkom prostého slova a činu. Ceny, ktorá nie je vyjadrená len množstvom slov, ani ohromujúcou ve kosťou
činov. Možno vás prekvapí, že udia robia niečo radi a s
ve kým nadšením. A nielen pre seba, aj pre iných.
Ak dovolíte, zopár príkladov z našich príspevkov. Keď
Mechanizmy z obce aj hasičská technika pomáhali pri odkrytí a
sme si objednali článok od udí združených v Občianskom
vyčistení „tajomstiev“ BADÍNSKEJ PIVNIČKY „Pod Bakovcom“.
združení Laurín - spoznaj zabudnuté , očakávali sme ob- Potom prišli na rad aj krompáče, lopaty, motyky, hrabličky ...
siahly „elaborát“ o ich činnosti s rozsiahlym komentárom
a opismi. Poslali zopár stručných, ale výstižných viet. Oni
sa „netvária“, oni sa snažia tvoriť. Skromne a bez kriku,
lebo vedia, že ve a roboty ich ešte len čaká. Ve ké plány
potrebujú čas, udí aj - peniaze. Predseda ZO Slovenského
zväzu záhradkárov sa zas rozpísal o starých morušiach. S
výzvou na ochranu starých stromov aj v našej obci. Vysvetuje prečo. Nie všetci si uvedomujú ich význam. A konečne
- opäť píšeme o folklórnom stretnutí „NA BADÍNSKYCH
V ŠKACH“ a jeho bohatom programe. Nie všetci však
môžu stáť na javisku. „V šky“ tvoria aj tí nadšenci, ktorí
sú okolo neho, v zákulisí a mnohí ich prehliadajú. AJ TAM V sobotu 12.5.2018 sa aj občania Badína zapojili do akcie „Spoznajme
sa na bicykli“, ktorú organizovala obec Kováčová v spolupráci s obcaH ADAJME VYSOKÚ CENU ČINOV PRE UDÍ !
mi Budča, Sielnica, Badín, Hronsek a mestom Sliač.
P.H.
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3.

Obecné zastupite stvo obce BADÍN
na svojom zasadnutí 26.4.2018, 28.6.2018 a 30.8.2018
Na zasadnutí dňa 26.4. 2018

Uznesením č.22/2018
Vo funkčnom (volebnom) období
Uznesením č.13/2018
2018 - 2022 bude starosta obce Badín
Zverejnenie zámeru predať časť obec- vykonávať funkciu v celom rozsahu
ného pozemku parc. 3363/1 v k.ú. Ba- (na plný úväzok).
dín cca 9 m2 - manželia Malíkovci.
Uznesením č.23/2018
Uznesením č. 14 /2018
Pre celé volebné obdobie 2018-2022
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuurčuje počet poslancov obecného zateľnosti v lokalite „Baňa“ Občianske- stupiteľstva obce Badín na 9 poslanmu združeniu Laurín „Spoznaj zabud- cov.
nuté.“
Uznesením č, 15/2018
ROZHODLO
Vypracovanie a zmien doplnkov č.2
ÚPN obce Badín.
Uznesením č.28/2018
Uznesením č. 17/2018
Predať novovytvorený pozemok par.
Zaradenie stravovacieho zariadenia
KN - C č. 1531/4 o výmere 10 m2
Skalica s.r.o. do siete škôl a školských manželom Malíkovcom z dôvodu osozaiadení.
bitného zreteľa, ktorým je malá výme-

SCHVA UJE

BERIE NA VEDOMIE
Uznesením č. 16/2018
Správu o kontrolnej činnosti hlavným
kontrolórom predkladaný podľa zákona raz za polrok.

Na zasadnutí dňa 28.6.2018
SCHVA UJE
Uznesením č. 21/2018
Rozpočtové opatrenie č.2/2018.
Uznesením č. 24/2018
Záverečný účet obce za rok 2017 a
celoročné hospodárenie za rok 2017
bez výhrad.
Uznesením č.25/2018
Komunitný plán sociálnych služieb
obce Badín.
Uznesením č. 27/2018
Poskytnutie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie detí vo veku
od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom
na území obce Badín.
Uznesením č. 28/2018
VZN č. 2/2018 o určení školského
obvodu ZŠ s MŠ Badín.

URČUJE

ra predávaného pozemku.

Uznesením č. 29/2018
Prenajať O.Z. Laurín - Spoznaj zabudnuté“ stavby súp. č. 336 a súp. č. 337
v lokalite „Baňa“ v sume 1 euro na
dobu 10 rokov, keď dôvodom hodným
osobitného zreteľa je záchrana aspoň
jednej z prenajatých budov pred úplným zrútením, keďže sa jedná o pamiatku.

ŽIADA
Uznesením č. 30/2018
Hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly hospodárenia v ZŠ Badín
Uznesením č. 31/2018
Starostu obce o prerokovanie žiadosti
OMV Badín na udelenie súhlasu na
vybudovanie plynovej plniacej stanice.

Na zasadnutí dňa 30.8.2018
SCHVA UJE
Uznesením č. 35/2018
Rozpočtové opatrenie č.1/2018 - úprava rozpočtu v roku 2018 pre Základ nú

školu s materskou školou, Tajovského
2, Badín.
Uznesením č.36/2018
Rozpočtové opatrenie č.3/2018 úprava v roku 2018 pre Obec Badín,
Sládkovičova 4, Badín.
Uznesením č. 38/2018
Internú smernicu k inventarizácii majetku obce Badín.
Uznesením č.40/2018
Prenájom priestoru „bujačiareň“ ZO
Slovenského zväzu záhradkárov v Badíne od 1.3.2019.

BERIE NA VEDOMIE
Uznesením č.37/2018
Záverečnú správa audítora hospodárenia obce Badín za rok 2017.

ODKLADÁ

Uznesením č. 39/2018
Rozhodnutie o stanovisku k dobývaniu
ložiska stavebného kameň v dobývacom priestore Badín Skalica.

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov
a utvorení volebných obvodov
pre vo by do orgánov
samosprávy obcí konaných dňa
10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo obce Badín
podľa § 7. v nadväznosti na § 166
odst.3 zákona č. 180 /2014 Z.z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s bodom 2. rozhodnutia
predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy
obcí a uznesením č.23/2018 zo dňa
28.6.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Badíne bude mať 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.
V Badíne, 14.08.2018
Mgr. Pavol Hric
starosta obce

4.

Žiaci z badínskej školy
na výmennom pobyte
v Lotyšsku

Možno si ešte spomínate na článok
v jednom z predchádzajúcich čísiel Javorovej o medzinárodnom projektovom
stretnutí programu Erasmus+, ktoré sa
konalo v januári v Základnej škole
v Badíne. Písali sme o hosťovaní učiteľov a žiakov šiestich európskych krajín
a o ich aktivitách počas piatich dní.

lietadlom, prvýkrát aleko od domova,
prvýkrát v zahraničnej rodine. Prvý deň
po oficiálnom otvorení stretnutia
a krátkom kultúrnom programe žiakov
školy, sme si prezreli triedy a pre žiakov bolo pripravených niekoľko teambuildingových aktivít, aby sa spoznali
a vedeli spolupracovať na alších aktivitách. Pamätáte sa aj na varenie tradičných slovenských jedál s našimi starými mamami? Tentoraz si naše dievčatá
pripravili recept na ovocnú bublaninu,
ktorý sa stane súčasťou medzinárodnej
kuchárskej knihy projektu. V školskej
jedálni si potom spoločne pripravili
tradičnú studenú polievku z cvikly,
kyslého mlieka a alších surovín.

A ke že tento sviatok bol už
o niekoľko dní, mali sme možnosť vidieť, ako ho oslavujú miestni obyvatelia. Spevy, tradičné kroje, vence
z lúčnych kvetov a pohostenie boli nádhernou bodkou za projektovým stretnutím. akujeme učiteľom gaujienskej
školy za skvelo pripravený týždeň.
Viac fotografií a informácií si môžete
pozrieť na webovej stránke školy:
https://zsbadin.edupage.org/blog8/
Mgr. Alžbeta Krúpová,
koordinátorka projektu Erasmus+

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

Druhý deň sa niesol v duchu športovej Niele
pre hádzka rozprávkový
olympiády, ktorej rozhodcami boli čle- leso , pl e ie rôz y h úloh v príto osti zázračnovia miestnej domobrany. Rovnako aj
ý h
ytostí,
tu naši žiaci ukázali svoju bojovnosť,
ale aj
oho
rýchlosť a tímovú spoluprácu a stali sa
i ý h prekvavíťazmi olympijských hier. Boli naozaj
pe í pripravili
hrdí, ke
stáli na stupni víťazov
orga izátori
a mohli počuť našu slovenskú hymnu.
pre alý h aj
A my sme na nich boli hrdí ešte viac.
veľký h v rá Poobede si žiaci vyskúšali člnkovanie
i Dňa detí
na jazere, logické hry a iné rôzne akti2.jú
a t.r. v
vity, ktoré si pre ne pripravili rodičia
Badí
e.
a deti zo školy. Večer prišla do školy
Zoskok paramiestna folklórna skupina a pripravila
šutistov, ukážpre všetkých tanečný workshop, kde sa
ky ky ologi V termíne od 17. – 22. júna 2018 sa bavili všetci, aj malí, aj veľkí.
kej zá hra ej
konalo v Lotyšsku alšie projektové Tretí a štvrtý deň žiaci spoznávali rigády, zásah hasičov a poli ajtov s
stretnutie už spomínaného programu miestnu krajinu. Navštívili ne aleký i h te h ikou - to všetko olo súčasťou
Erasmus+. V poradí tretie. Z našej ško- skanzen, zvieraciu farmu, upiekli si na ohatého progra u. Deti sa vyša tili
ly sa ho zúčastnilo päť žiakov ôsmeho ohni tradičné jedlo, a piknik na lúke bol a skáka o hrade, la ovej dráhe, jaza deviateho ročníka (Lucia Kapustová, tiež výbornou príležitosťou ako sa ne- dili a ko íko h, strieľali zo vzdu hovVeronika Čapkovičová, Ema Krúpová, formálne učiť a utužovať priateľstvá. ky ...A a záver si ešte pozreli divadel é
Roman Gura a Jakub Lešták) a dve pa- Okrem toho si žiaci každej školy mali predstave ie Králiky z klo úka.
ni učiteľky (Katarína Pecníková pripraviť prezentáciu o svojej krajine a Poďakova ie patrí všetký , ktorí sa o
a Alžbeta Krúpová). Cestovali sme lie- v anglickom jazyku odprezentovať in- to priči ili.
tadlom z Krakova do Varšavy formácie pred ostatnýa z Varšavy do Rigy. A odtiaľ ešte štyri mi žiakmi. Naši chlapci
hodiny autobusom ku hraniciam to zvládli na výbornú.
s Estónskom, do malej dediny Gaujie- A
kým
učitena. Základná škola v Gaujiene má oko- lia pripravovali alšie
lo 70 žiakov a sídli v budove kaštieľa projektové stretnutie,
z 18. storočia, ktorý v minulosti patril ktoré sa bude konať
barónovi.
v októbri na Sicílii, pre
Počas piatich dní si naši, ale aj ostatní žiakov boli pripravené
zahraniční žiaci precvičili svoje jazyko- rôzne tvorivé dielne,
vé znalosti, spoznali nových kamarátov kde si vyrobili malé
a zažili mnoho nezabudnuteľných darčeky. Rovnako ako
chvíľ. Pre niektorých to bol prvý let u nás sa aj v Lotyšsku
pália jánske ohne.

5.

vať takýto zámer si vyžaduje čas, prostriedky aj udí,
ochotných priložiť ruku k dielu.
Občianske združenie Laurín - Preto pozývajú všetkých sympatizantov a záujemcov o
spoznaj zabudnuté v uplynulom históriu a turistiku, aby podporili ich aktivity a vstúpili do
období realizovalo (alebo sa po- radov OZ - spoznaj zabudnuté.

Spoznávaj zabudnuté

dieľalo na realizácii) viacerých
investično-skrášľovacích a obnovovacích
akcií,
turistických
a
kultúrnospoločenských podujatí.

Jeho členovia sa zúčastnili kladenia vencov k Pamätníku
sovietskych letcov v lokalite Košiare - Vysočina - Dolná
Skala, osláv 74. výročia SNP pri Pamätníku II. Čs. paradesantnej brigády, kultúrnych vystúpení v obciach Ponická
Huta a na Pršanoch. Horskú túru absolvovali na vrch Velestúr, Laurín a Smrčník, na Sklený zámok, Tatárske pivničky v uboreči a hrad Divín.
Najviac sa však OZ venovalo záchrane badínskej pivnič-

Pred ...

Po ...

Foto: M.Moravčík

ky „Pod Bakovcom“ za účinnej pomoci obce a Dobrovo ného hasičského zboru v Badíne. Oni sami pri výkopových
prácach odpracovali viac ako 200 hodín. Dobré dielo sa
podarilo - a začiatkom augusta mohli pivničku sprístupniť
verejnosti.
Plánujú výlety aj na ďalšie historické miesta. Pred nimi
je náročná akcia. Pokúsia sa obnoviť torzo pôvodnej uho nej bane v Badíne a v spolupráci s obcou vybudovať k tejto lokalite náučný chodník. Lenže, ako hovoria, zrealizo-

Pred obnovenou
pivničkou

Po prvej informácii na republikovom sneme Združenia miest a obcí v máji tohto roku o usporiadaní Dňa
kroja v Banskej Bystrici v spolupráci s redakciou časopisu SLOVENKA, sme sa aj my v našej obci spolu
s folklórnou skupinou Javory a Liesky rozhodli, že
podujatia sa zúčastníme.
Myšlienka stretnutia samospráv v typických regionálnych krojoch počas Radvanského jarmoku bola
pre nás výzvou a jedinečnou príležitosťou, aby sme
boli súčasťou krojového sprievodu, a tak prejavili záujem o históriu a tradície našej obce. Náš kroj svojou
pestrosťou nemôže a ani nechce konkurovať krojom
iných regiónov, ale je typický, originálny
a jednoduchý. Je náš, Badínsky. Aj keď organizácia
trošku zlyhala,( ako sa to stáva pri väčšine prvých
ročníkov podujatí), bola to príležitosť spoločne ukázať a predstaviť celému Slovensku i zahraničiu našu
historickú jedinečnosť, kultúrnu výnimočnosť
a úprimný záujem zachovávať zvyky a tradície pre
budúce generácie.

6.

Udržujme dlhoveké stromy

DREVENÁ JAHODA ČI MORUŠA ?
Považujeme túto tému za zaujímavú. Preto sme si dovolili, napriek dobrej kvalite príspevku Ing. Leštáka ,
doplniť ho krátkou, skôr detskou spomienkou.
Každé životné obdobie má svoje priority. Bolo obdobie , ke ľudia odchádzali do miest,
do
družstevných
bytov a po pracovnej dobe išli do záhradiek, ktoré mali v záhradkárskych osadách. Na pár
metroch pôdy si dorábali zeleninu, jabĺčko či hrušku.
Dnes je doba uponáhľaná, ale ľudia sa vracajú do dedín,
kde si stavajú rodinné domy a v ich okolí malé záhradky,
v ktorých si každý pestuje to, čo sa mu páči. Bu sú to
kvietky, skalničky alebo aj stromčeky malého vzrastu.
Stromy však stále stoja na svojom mieste a niektoré prežívajú aj striedanie ľudských generácií.
Ovocné dreviny mali v tejto krajine od nepamäti svoje
nenahraditeľné miesto. Historický vývoj posledného storočia priniesol množstvo zmien. Rozvoj mechanizácie
a veľkovýroba v poľnohospodárstve zapríčinil veľký výrub
poľných alejí a solitérov na nepoznanie. I napriek tejto
dobe zachovali sa nám niektoré výnimočné ovocné stromy.
Jedným z nich je aj moruša biela vysadená na Krčméryho
ulici pri obecnej studni. Tento ovocný strom vysadil Ján
Lešták – Kičin, veľký záhradkár v päťdesiatych rokov
uplynulého storočia. Treba však povedať, že takýchto stromov s viacdesaťročnou životnosťou ( a možno aj viac),
bolo vo viacerých domoch (napríklad u Leštákov - Mackovie až 4 a u Leštákov Husarčaťov 2 ). A vlastne - boli vysadené po celej dedine. Kým ich zásah človeka postupne nezničil. Možno aj nerozmyslene.
V minulosti moruša biela alebo aj čierna bola pestovaná
vo väčších gazdovských dvoroch. Plody stromu sa využívali na priamy konzum. Čo sa nestihlo spotrebovať, vedela
si na tom pochutnávať domáca hydina. alšia možnosť
využitia plodov je na spracovanie džemov, marmelád, ale aj
na kompóty a hlavne šťavy. Taktiež sa z nich vyrábalo víno
a pálenka.
V našej obci sa tomuto stromu hovorilo drevená jahoda. Ako deti sme si cez prázdniny radi zamaškrtili na jeho
veľmi sladkom ovocí.
(Pozn. redaktora. Ako mladí chlapci sme sa kdesi dočítali,
že sa na moruši pestuje priadka morušová. A tá spriada
bavlnu. A tak sme si spriadali nekonečné prázdninové sny
o tom, ako na Mackovie drevených jahodách budeme pestovať tohto malého, na pohľad nie veľmi pútavého živočícha,
lebo dôležité boli húsenice. Rozhodli sme sa zarábať na
bavlne obrovské peniaze ! Dlhé hodiny sme na túto tému
rozvíjali smelé podnikateľské plány . Kým sme nepochopili,

že nie sme v Číne
ani inde v Ázii a že
nie je moruša ako
moruša.)
Moruša biela je
pôvodom z Číny.
Plodom sa pripisujú liečivé účinky.
Má protizápalové
a dezinfekčné účinky, pôsobí upokojujúco na naše dýchacie cesty. Výťažky z listov sú
často
využívané
v čínskej medicíne.
Kôra zo stromu
pôsobí proti zápche,
upravuje hladinu
cukru a má i iné
účinky. Z jej listov

sa varí čaj.
Podnetom k tomuto článku bola skutočnosť, že chodíme po uliciach a nevšímame si okolie. Nemáme snahu
spoznať jednotlivé zachované plodiny a využiť ich vo
svoj prospech. Pr áve naopak. Skôr sme schopní ich zlikvidovať, aby sa uvoľnilo miesto, kde si potom môžeme
postaviť svoje auto, alebo vysadiť drevinu, ktorá patrí skôr
do lesa a nie k domom. Všímajme si staré druhy ovocia,
ktoré nepotrebujú k svojmu rastu žiadnu chémiu. Dokážu
rásť i pri novodobých zhoršených podmienkach pri malej
náročnosti na pestovanie.
Upozornite nás i na ďalšie staré ovocné odrody, ktorým sa u nás darí a máte ich vo vašich záhradách alebo
blízko vášho okolia.
Martin Lešták, predseda ZO SZZ

Obec Badín obnovila miesto Pamätníka padlých legionárov v Badíne. Je tu osadená nová informačná tabuľa,
ktorá pripomína miesto pamätných bojov Čs. légií v júni
1919.

7.

„NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH 2018“

NA JAVISKU AJ ZA JAVISKOM
bolo tradičné, tak celkom netradičným sa
stalo premiérové spoločné a verejné vystúpenie badínskych heligonkárov Tibora Nôžku a Mateja Lepieša so
spoluúčinkujúcimi spevákmi.
Ak neberieme do
Tohtoročné folklórne
úvahy nič iné, len skutočstretnutie by sa opäť dalo nos , že v relatívne krátkom
charakterizovať ako dra- čase našli odvahu, ale hlavne
chu , nadšenie a trpezlivos
maturgicky pestrý, no
vytvori takýto „miniblok“ -

najmä obsahovo bohatý
program. Naozaj pre všetkých. Bolo si z čoho vyberať.

Začalo to už v piatok
27.júla. Hoci ľudová hudba
ROBA UHRINA má bohatý
a špecifický repertoár, jeho
základ však tvorí ľudová
pieseň. Tým, čo majú radi
tento žáner, určite „padla do
nôty“.
Sobota popoludní 28.júla
sa začala tradične. Vystúpením najlepších detských spevákov ľudových piesní z
jubilejného 30. ročníka krajskej sú aže v speve ľudových piesní detí Hronsecká
lipová ratolesť.
Aj kuchárski majstri a tovariši vo varení fučky sa
každoročne stretávajú v Badíne. A zase nešlo hádam
ani tak o sú až a ví azstvo v
nej (aj keď potešilo), ako
skôr o možnos „by pri
tom“ a pomôc aj týmto spôsobom zachováva gastronomické tradície regiónu. A
zase navarená fučka si možno tiež tak radostne spievala
ako členovia folklórnej skupiny ČIER AŽ Z NEMECKEJ, ktorí jej prípravu svojím vystúpením sprevádzali.
Ak do tejto chvíle všetko

tak klobúk dolu pred nimi!
Samozrejme, nechýbali ani
domáce folklórne skupiny
JAVORY a LIESKY, ktoré
už od prvých ročníkov patria
ku koloritu folklórneho stretnutia v Badíne. Bada u nich
nový príklon k tvorbe dramaturgicky až dramaticky
koncipovaných hudobnoslovných, ucelených programových celkov. Tentokrát
nás premiérovo privítali
„NA JARMOKU V RADVANI“ , iste aj v snahe
mladšej generácii priblíži
atmosféru tohto podujatia v
minulosti.
No a vyvrcholením celého
podujatia bolo bezpochyby
vystúpenie dvoch reprezentatívnych folklórnych súborov - ROZSUTEC zo Žiliny
a folklórneho
súboru ŠARIŠAN z Prešova. Spieva o
nich chvály
na stránkach
obecných novín by bolo
nosením dreva do lesa.
Čo doda na
záver ? Blíži
sa jubilejný
15. ročník folklór-

dokážu vystúpi na
veľké javisko, ale aj
dlhodobo
stoja v jeho
zákulisí. Inak
sa to nedá.
Možno aj
preto sa na
oficiálnej
webovej
stránke Obce Badín objavilo poďakoneho stretnutia „NA BAvanie obecným organizáDÍNSKYCH VŔŠKACH“. ciám : Poľovnému združePotom bude čas na podániu Badín, Jednote dôvanie rúk aj tľapkanie sa po chodcov Slovenska a Dobpleciach. Zdá sa nám však
rovoľnému hasičskému
už teraz isté, že sa v Badíne, zboru Badín za prípravu a
zabezpečenie občerstvenia.
Konečne. S prázdnym žalúdkom sa tancova nedá. A
kto nemôže „pred“, pýta si
dupľu „po“. Kto neverí,
nech to skúsi !
Aj my zámerne raz porušíme tradíciu. Dvanás rokov
sme v Javorovej uverejňovali fotografie desiatok súborov, spevákov a tanečníkov
zo všetkých kútov Slovenska.
Po trinástom ročníku to
urobíme trochu inak. Aj proktorý dovtedy nemal veľkú stredníctvom fotoobjektívu
tradíciu v organizovaní fol- Mirka Moravčíka sa pozrieklórnych podujatí, objavila
me viac do zákulisia. KDE
jedna generácia folkloristov, SA DOBRE VARÍ, TAM
ale aj organizátorov takýchto SA DOBRE DARÍ !
akcií. Teda nielen tých, čo
(Red.)

8.

NÁVRAT ŠK BADÍN NA FUTBALOVÚ
MAPU

Uplynulo niečo viac ako štyri roky, čo futbalisti
z obce pri Banskej Bystrici vybehli na svoj posledný zápas pod hlavičkou ŠK Badín. Odvtedy došlo k spolupráci
s JUPIE a tak isto aj k zmene názvu. No pred novou sezónou
je opäť všetko inak. Celú situáciu ozrejmil svojím vyjadrením podpredseda ŠK Badín Richard Medveď: „Po dlhoročnej spolupráci, hlavne na mládežníckej úrovni s FŠMH
sme sa pod tlakom verejnosti a hlavne aj obce rozhodli prinavrátiť značku ŠK Badín na futbalovú mapu. To však
neznamená, že sme sa s JUPIE rozišli v zlom. Naša spolupráca bude naďalej pokračovať, keď hlavne tímy Jupie U19 a U-17 budú naďalej trénovať a hrať svoje dorastenecké zápasy druhej ligy v Badíne."

Fotoriport

MMÁJOVÝ BEH

STARÝM HÁJOM

Je teda sezóna 2018/2019 a futbalový klub bude opäť
pôsobiť pod samostatnou hlavičkou a veríme, že obci Badín
prinesie veľa radosti a urobí jej dobré futbalové meno.
Po odlúčení od JUPIE funkcionári ŠK Badín nezaháľali a svoju pozornosť upriamili aj na potencionálnych mladých športovcov v obci, a tak v Badíne vytvárajú od novej
sezóny aj dve nové mládežnícke mužstva, ktoré by mali nadviazať na úspešnú prácu s mládežou, ktorá tu bola už pred
spojením s JUPIE. Opäť R. Medveď: „Badín je veľká dedina, takže budeme mať v novom ročníku mužstvo prípravky
U-11 a mužstvo žiakov U-15, ktorí budú trénovať a hrávať
zápasy na ihrisku v Badíne. “

V utorok, 8. mája 2018 sa uskutočnil Májový beh Starým
hájom. Súťažilo sa v kategóriách :

beh škôlkárov - 300 m,

beh žiakov prvého stupňa - 700 m,

beh žiakov druhého stupňa - 1 km,

hlavná kategória - ženy do 40 rokov, ženy nad 40 rokov, muži do 40 rokov a muži nad 40 rokov.
Ohlásenie vzniku badínskych mládežníckych družPo
vyhlásení
výsledkov boli odmenení najmladší a najstarší
stiev sa stretlo s prvotným pozitívnym ohlasom, no chceme
aj touto cestou apelovať na rodičov, starých rodičov, rodin- bežci.
ných príslušníkov, ktorí by sa rozhodli svoje deti prihlásiť,
resp. už tak stihli urobiť do nového ŠK Badín, aby sa obrátili
na Martina Iliaša (0907 659 816,) (iliasmartin9@gmail.com)
alebo Miroslava Hudeca(0905 944 589,
miroslavhudec08@gmail.com) pre získanie väčšieho množstva informácii. Trénerom družstva žiakov (U15) bude Richard Lupták (0908 902 528), trénerom družstva prípravky
Patrik Nemčík, ktorý je hráčom družstva dospelých, je odchovancom mládežníckej akadémie MŠK Žilina a študuje
trénerstvo na UMB Banská Bystrica.
Vznikom nového ŠK chceme dať do pozornosti aj
našu novú stránku www.skbadin-oz.webnode.sk prípadne
facebookovú stránku www.facebok.com/skbadin ,kde budeme postupne pridávať všetky informácie týkajúce sa mužského i mládežníckeho futbalu.
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