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SLOVO STAROSTU
Čas letí veľmi rýchlo, bilancujeme už uplynulý
rok a plánujeme nový. Keď sa obzriem dozadu, najviac ma mrzí nezrealizovanie rekonštrukcie verejného
osvetlenia. Po vypracovaní nového projektu, verejného obstarávania a uzatvorenia zmluvy, nám dodávateľ
prác začiatkom tohto mesiaca poslal list o odstúpení
od zmluvy na realizáciu rekonštrukcie osvetlenia. Jeho výmena je pravdepodobne v našej obci ako začarovaný kruh.
Zo zámerov, ktoré sme plánovali urobiť v tomto
roku, bola rekonštrukcia miestneho rozhlasu
a dokončenie kamerového systému. Z dôvodu vysokých rozpočtových nákladov podľa projektovej dokumentácie bola rekonštrukcia rozhlasu presunutá na
rok 2016. Dokončenie kamerového systému sa pokúsime riešiť postupne podľa výšky poskytnutých dotácií z projektov Ministerstva vnútra SR.
V nasledujúcom roku, podľa schváleného plánu investičných akcií a rozpočtu Obecným zastupiteľstvom, chceme zrealizovať opravu komunikácie medzi ul. SNP a ul. Laurínskou, rekonštrukciu obecného
rozhlasu, rekonštrukciu dvora pri zariadení Skalica.
Ďalej v časti obce Kriedovnica plánujeme dobudovať
poslednú etapu z projektu dažďovej a splaškovej kanalizácie a vybudovať verejné osvetlenie na tejto ulici.
Spomeniem ešte, že sme predložili projekt na rekonštrukciu a zateplenie hasičskej zbrojnice, projekt
na vyššie spomenuté dobudovanie kanalizácie
v Kriedovnici a projekt na úpravu vstupu do športovej
haly so zabudovaním strojov na cvičenie. To sú základné investičné zámery, ktoré sme si naplánovali.
Určite v priebehu roka môže dôjsť k ich zmene. Všetko sa bude odvíjať – tak, ako všade - od čerpania rozpočtových prostriedkov.
V minulom čísle JAVOROVEJ som sa zmienil
o odpade a vydaní bulletinu. Z dôvodu, že bol prijatý
nový zákon o odpadoch, ktorý bude účinný od
1.1.2016, s vydaním počkáme do budúceho roku. Pretože je potrebné vysporiadať sa s likvidáciou biologicky rozložiteľného kuchynského a zeleného odpadu. V tomto čase tiež pripravujeme návrh zmluvy
s Organizáciou zodpovednosti výrobcov na zabezpečenie likvidácie separovaného zberu, ktorá nám podľa
nového zákona musí vykonávať vyseparovaný zber
odpadu.
Ešte chcem povedať, že na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo schválené Všeobecne
záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a po platkoch, kde dane za nehnuteľnosti , poplatky za ko-

munálny odpad a psov zostávajú v rovnakej výške
ako v tomto roku. Pribudol poplatok za drobný stavebný odpad v zmysle nového zákona, ktorý bol
v našom VZN schválený vo výške 0,020 € za 1 kg,
t.j., že pri dovoze stavebnej sute do obecného dvora
bude táto odvážená a občan si za likvidáciu príde zaplatiť poplatok na obecný úrad.

Na záver mi dovoľte Vám všetkým poďakovať sa za spoluprácu v roku 2015, popriať
šťastné, pokojné a veselé Vianočné sviatky a do nového roku 2016 zaželať pevné zdravie, veľa spokojnosti a úspechov !
Mgr. Pavol Hric

VÝZVA
S prichádzajúcou zimou a snežením sa
chcem na občanov obrátiť s výzvou, aby
svoje motorové vozidlá neparkovali na
miestnych komunikáciách a chodníkoch.
Je to v našej obci dlhoročný a ťažko riešiteľný problém.
Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú
autá, ktoré obmedzujú vykonávanie zimnej
a letnej údržby a v neposlednom rade aj
ostatných občanov, či idúcich pešo, alebo
na autách.
Pokúsme sa spolu o zmenu, ktorá vyrieši
bezpečnosť, lepšiu údržbu a starostlivosť
a s tým spojenú spokojnosť obyvateľov na
našich cestách.
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KALENDÁR
kultúrno-spoločenských podujatí
v obci Badín - rok 2016
Nový rok privítame netradične Novoročným plesom.
Uskutoční sa 21.1.2016 v zariadení Skalica. Začnime Nový rok spoločne v kruhu priateľov a známych !
Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude ... Fašiangy sú aj
v našej obci symbolom radosti, zábavy, hodovania. Tento
rok môžete „fašiangovníkov“ a fašiangovú bursu privítať
6.2. 2016 a večer sa zabaviť na tradičnej fašiangovej zábave.
Vynášanie Moreny a symbolická rozlúčka so zimou sa
už pomaly stáva milou tradíciou našej obce. Aj tento rok je
v réžii detí z materskej školy. Do sprievodu s Morenou
Vás srdečne pozývame dňa 18. 3. o 10.00 hodine – zídeme sa v materskej škole.
Naša obec si už tradične pripomína ukončenie druhej
svetovej vojny. Pietny akt položenia kytíc sa uskutoční
20.3. 2016.
Obec Badín je rodiskom významnej osobnosti. Dňa 9.4
si pripomenieme 5-te výročie úmrtia nášho rodáka, bývalého Badínčana, národného umelca, operného speváka
Ondreja Malachovského. Prežil v tejto dedine svoje detstvo a má tu svoje korene. Viacerí si ho iste ešte pamätajú
ako mládenca, kamaráta, spolužiaka, neskôr uznávaného
sólistu opery Slovenského národného divadla.
Mesiac máj sa stal už tradične oslavou lásky a zrodu nového života. Stavanie mája patrí každoročne medzi najkrajšie zvyky . Májový strom má v našej obci svoje miesto a význam. Príďte si oddýchnuť od každodenných povinností a oslávte ho spolu s našimi deťmi na obecnom
dvore. Tento rok mu patrí dátum 29.4.2016.
7.5.2016 sa uskutoční turistický pochod k Pamätníku
sov.letcov v lokalite Dolná Skala spoločne s obč. združením z Malachova. Organizuje ZO SZPB v Badíne.
Nielen v obecnom kalendári, ale
predovšetkým
v našom živote majú osobitné miesto matky, krstné matky
a staré matky. Druhá májová nedeľa je oslavou ich nezastupiteľného miesta v našich životoch. Kvety jari
sa stávajú symbolickým poďakovaním za ich pracovitosť, láskavosť. Kultúrne podujatie Kvety jari sa uskutoční
dňa 8.5.2016 v Evanjelickom a.v.kostole v Badíne. Srdečne Vás pozývame !
Ani naši najmenší Badínčania tento rok nezostanú bez
svojho „dňa slávy“. Rozprávkový les pre ne znovu otvorí
svoje brány. A nielen to čaká na naše deti. Tento rok sa
môžu tešiť na
športové podujatie, divadielko, hry
a zábavy... Stretneme sa 4.júna na ihrisku v Badíne. Príďte, určite neoľutujete!
Dňa 22.6. o 15.00 sa uskutoční v Obradnej sieni obecného úradu Slávnostne uvítanie detí do života. 26.6. nielen
milovníkov športu pozývame na futbalový turnaj Horný
koniec - Dolný koniec.
Milovníci dobrého piva, pivných súťaží a rockovej hudby si prídu na svoje na treťom ročníku Badínskeho piv-

ného festu dňa 17.9. 2016. Tento rok môžete ochutnať
značky priamo od výrobcov. Nebudeme prezrádzať viac,
príďte sa presvedčiť !
30.9.2016 priestory starej školy znovu zaplnia domáce
zvieratá, ktorými sa popýšia drobnochovatelia.
19. októbra 1866 bol v Badíne slávnostne posvätený a
daný do užívania Evanjelický a.v. Chrám Boží. Hlavným
iniciátorom, ale aj organizátorom stavby bol A. H. Krčméry. Po 150. rokoch od tej vzácnej chvíle si chceme túto
udalosť pripomenúť slávnostnými službami Božími, na
ktorých bude kázať brat generálny biskup ECAV na Slovensku, Miloš Klátik. Slávnosť pamiatky posvätenia
chrámu sa bude konať 16. 10. 2016.
8.10.2016 sa uskutoční výstava ovocia a zeleniny. Obec
Badín ju spoluorganizuje so záhradkármi. Opäť bude spojená so súťažou o najlepší jablkový koláč a najkrajší balkón, alebo predzáhradku. Zapojte sa aj vy a podporte našich pestovateľov ovocia a zeleniny.
Badínsky prales privíta svojich návštevníkov 15. 10.
Pozvaní sú všetci, ktorí sa chcú pokochať krásou jesenného lesa a popri tom sa dozvedieť niečo viac o jeho ekosystéme a ďalších zaujímavostiach tejto významnej prírodnej
rezervácie.
19.10. privítame v zariadení Skalica všetkých Badínskych jubilantov.
Posledným kultúrnym podujatím je Badínska zabíjačka spojená s príchodom Mikuláša. Naplánovali sme ju
na 3.12.2016. Na obecnom dvore to znova ožije. Od rána
sa budú vyrábať zabíjačkové špeciality, na ktorých si budete môcť pochutnať. Poobedie bude venované deťom.
Milí naši Badínčania!
Veríme, že si vyberiete z bohatej ponuky kultúrno spoločenských programov. Pripravovali sme ich spoločne v spolupráci so starostom a komisiou kultúry OZ
v Badíne.
´ Takýto názov má časopis, ktorý sa
v prvých mesiacoch školského roku
objavil na badínskej ZŠ s MŠ. Podľa
tiráže - jeho redakčnú radu tvoria
žiaci 9.ročníka s p.učiteľkou Dovalovou. Prispievajú však do neho všetci
a tak obsahovo bohato napĺňajú
jeho podtitul „čo sa deje v našej
škole“. Že toho nie je málo, dokazuje množstvo rubrík na viac ako 30tich stranách formátu A5. Informačný charakter má rubrika „Zažili sme
v našej škole“, kde žiaci píšu o rôznych akciách a podujatiach, na ktorých sa zúčastnili v poslednom čase. Zaujímavá je aj tá, kde sa
píše o úspechoch na rôznych súťažných akciách mimo školy.
Osobitnú kapitolu 1.čísla nového časopisu tvorí časť s názvom
„Naša literárna a výtvarná tvorba“. Básne, príbehy, kresby.
Všehochuť prvých umeleckých pokusov, ktorej dominujú jesenné
témy, nesúce pečať a čaro detského pohľadu na svet okolo nás.
Nechýbajú ani rozhovory.
Ten, kto má naozaj úprimný záujem získať prehľad o dianí v
našej škole, určite rád po časopise siahne.
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KRÁSNE , CHUTNÉ A UŽITOČNÉ
Pravidelná výstava ovocia a zeleniny, ktorú pripravujú
nadšenci zo Základnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov v Badíne v úzkej spolupráci s obcou a ZŠ s
MŠ, a ktorá sa tohto roku uskutočnila 10. októbra, je vždy tak trochu
sviatkom aj prekvapením. To preto, lebo vždy majú vo svojej čarovnej
kapsičke nových nápadov pripravenú voľajakú zaujímavú novinku.
Vidieť, že organizátori tuho premýšľajú o tom, ako do prípravy výstavy
zainteresovať aj mladých. Dávajú im
široký priestor. Samostatnú expozíciu
mala škola a celkom maličkú dokonca
aj materská škôlka. Okrem toho - v
mladých aj starších podporujú súťaživosť. To láka aj návštevníkov výstavy.
A tak sa tento rok na pomyselnú štar„Najkrajšia predzáhradka“tovaciu čiaru o najkrajší výpestok a
p.Longauerová
výrobok postavili pestovatelia ovocia a
zeleniny, šľachtitelia kvetov, domáce
cukrárky ( najchutnejší koláč z jabĺk),
ale aj celé domácnosti (najkrajšie predzáhradky či balkóny). Hlavne tá posledná súťaž, ktorá môže výrazne pozitívne ovplyvniť estetický vzhľad našej
dediny, by sa mala v Badíne udomácniť natrvalo. „Budeme sa usilovať aj
motivovať našich občanov, aby sa o
okolie svojich domovov starali“ - po- „Najkrajšia zelenina“ - Eva Slezáková
vedal nám starosta obce Mgr. Pavol
Hric.
Preto ak chcete túto výstavu umu,
šikovných rúk aj fantázie presne pomenovať, musíte zoširoka : výstava
ovocia, zeleniny a aranžovania, II. ročník súťaže o najlepší jablkový koláč
(zúčastnilo sa 20 ks koláčikov) a súťaž „Najkrajšie aranžovanie“ - Anna Majerská
o najkrajšiu predzáhradku a balkón.
Cena odbornej
Vystavené exponáty hodnotila odporoty „Za najborná porota aj návštevníci výstavy,
lepší
koláč“:
ktorých prišlo do budovy starej školy
Mgr.
Marianna
takmer 220.
Hudecová.
Cenu za najväčšiu expozíciu získali
Cena účastníkov:
manželia Martin a Anka Leštákovci,
Mgr. Erika Kytktorí sú už dlhé roky „dušou“ tohto
ková.
podujatia. Vlastne - mali by získať aj
mimoriadnu medailu za vytrvalosť,
trpezlivosť a dobrú vôľu !

„Najkrajšie jablko“ - Ing. J. Kuricová

„Najkrajší exponát“ - A. Ozoráková
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SPOLOČNE ČISTÍME
SVET
Obec Badín v spolupráci so ZŠ s MŠ
Badín a zberovou spoločnosťou SITA
Slovensko, a.s. v utorok 29. septembra
zorganizovali environmentálny deň s
názvom Buď EKO, ale s rozumom.
Takto sme dokázali, že ekológiu sa nechceme len učiť, ale chceme zmeniť aj
naše správanie a ísť ostatným príkladom. Témou dňa bolo nakladanie s odpadmi. Dopoludnia organizátori pre
žiakov pripravili Cestu plastu plnú enviroaktivít a všetci sme si pripomenuli
ekologický rebríček:
1.Minimalizuj - predchádzaj vzniku
odpadu.
2. Opätovne použi.
3. Recykluj a kompostuj.
Súčasťou programu bola tipovacia súťaž, koľko nestlačených a tiež stlačených plastových fliaš sa zmestí do 240
l zbernej nádoby na odpad. Určite by
ste si aj vy ekoLOGICKY tipli, že sa
tam zmestí viac nestlačených ako stlačených. Nuž a my sme zistili aj presné
čísla - 81 nestlačených a až 194 stlačených. Chceli sme tým poukázať na dôležitosť stlačenia plastovej fľaše pred
jej vhodením do nádoby na separovaný
odpad. Takto sa ich totiž do kontajnera
zmestí
ďaleko
viac.
Vyvrcholením celého dňa bol pokus o
zápis do Knihy slovenských rekordov o
Najviac stlačených PET fliaš do 1100l
nádoby za prítomnosti komisára rekordov Igora Svítoka. Žiaci školy postupne stláčali 1,5 litrové plastové fľaše a
vhadzovali ich do pripravenej nádoby.
Výsledkom snaženia bolo 1237 stlačených fliaš natlačených až po samý okraj kontajnera. Naša škola teda prevzala
za rekord z rúk komisára Knihy slovenských rekordov certifikát, na ktorý sme
naozaj hrdí.
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ČO SME JEDLI, ČO SME PILI ?
Blížia sa Vianoce a keďže v nejednej modernej domácnosti sa
existencia týchto sviatkov začala
spájať s predstavou bohatých, pod
ťarchou všelijakých jedál a nápojov prehýbajúcich sa stolov, kládli
sme si otázku : naozaj to tak bolo
vždy a odjakživa ? Veru nebolo.
Navštívime v čase predsviatočnom
stránky badínskych kroník.
Hoci v predkresťanskom svete boli
v tomto čase sviatky zimného slnovratu (25. decembra), pohanského veselia
pri uctievaní slnka, s príchodom kresťanstva sa objavili aj také ľudské
cnosti, ako boli skromnosť a pokora.
Aj pri jedle a pití. Samozrejme, vždy
záležalo na tom, na čo ľudia mali a čo
si mohli dovoliť.
Naši predkovia (na tomto území)
boli dlhé storočia najmä bohatší, menej bohatší, chudobnejší a celkom
chudobní roľníci. Stravovali sa počas
celého roka inak, ako my. V našich
horských podmienkach sa chlieb a
pečivo pekávalo z tmavšej múky a z
mäsa prevládala viac baranina a hovädzina - na rozdiel od južných krajov.
Mastilo sa skôr lojom (tuk z hovädzieho mäsa), bravčovou masťou častejšie v zime. A hoci sa v niektorých
domácnostiach choval dobytok, ošípané aj ovce, prevládala bezmäsitá strava. Mäsovým dňom bývala pravidelne
nedeľa. S čerstvou baraninou, alebo
hovädzinou. Pripravovali sa väčšinou
varením a k tomu prívarky. Prebytky
neexistovali. Okolo stola sedávalo aj
desať ľudí a mäska bolo tak kilo, kilo
a pol. „Ak niekto mal smolu a dostal
na tanier koštiaľ, oškrabal ho tak, že
ani pes už nemal čo žrať“.
Ak sa ešte v týždni jedlo mäso, tak
vo štvrtok. Prečo práve v tento deň, to
nám ostalo záhadou. Čerstvú baraninu
vystriedala údená s fazuľou alebo kapustou. Gazdinky veľmi často ponúkali domácim zapraženú mrvenicu,
kyslé zemiaky, polievky zatrepané
mliekom a rascovinu (dnes ju niektorí
volajú „vajcovka“). Cez leto prívarky
z tekvice a kvaky. Apropo : KVAKA.
Takmer celkom zmizla z našich zá-

hradiek a stolov. Pritom to bola veľmi
chutná a zdravá zelenina, pripomínajúca za mlada reďkovku a keď dorástla, tak kaleráb alebo cviklu. Staré
mamy dnešných starých otcov hovorievali o „biednych časoch, keď sa tri

Kvaka
dni podávala kvaka na rôzne spôsoby.
Polievka, hlavné jedlo aj zákusok.“
Z múčnych jedál nikdy nebolo dosť
halušiek a rezancov - s tvarohom, kapustou kyslou aj čerstvou, vajíčkom...
Občas - skôr sviatočne, ako často a
skôr tí bohatší - nasladko pripravovali
buchty a makové rezance. Z koláčov
makovník, tvarožník, v lete aj jablčník. Hlavne badínsky tvarožník si
vďaka šikovným kuchárkam získal
zaslúženú slávu a býval hlavnou pochúťkou aj na svadbách. Niekoľko
generácií ním zásobovali dedinu a
široké okolie z pekárskeho domu Turcerovcov.
A čo na zapitie ? Možno to mnohých prekvapí, ale pálenie pálenky z
ovocia alebo tzv. „rožovky“ priamo v
domácnostiach sa pred vojnou veľmi
nespomínalo. Ani v kronikách, ani
osobných výpovediach. Možno vraj tí
najväčší gazdovia ... Pálenku
(špiritus) a víno si ľudia kupovali v
konzume. Zato po vojne a neskôr - to
už bola iná muzika. Lavórovica smrdela z mnohých dvorov. Hotová pliaga, hlavne na oči.
V zime obľubovali „hriatô“ - jeden
diel špiritusu, dva vody, do toho upálený cukor a upražená slaninka. Za
kalíšťok vraj neodmietli ani ženy.
Keď sme si v krátkosti povedali,
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ako sa naši predkovia stravovali počas
celého roka, vráťme sa k Vianociam.
Vo všeobecnosti : skladba štedrovečerného stolovania sa diferencovala
podľa náboženskej príslušnosti rodiny. Kým katolíci zachovávali pôst až
do polnoci a dlhšie (mäso sa mohlo
konzumovať až po príchode z polnočnej omše), v evanjelických rodinách
konzumovali klobásu a huspeninu už
na Štedrý večer. Obradovým jedlom
bol cesnak, ktorý mal nielen liečivý
účinok, ale aj chránil proti zlým, nečistým silám. Patrili sem tiež oblátky
s medom, kapustnica a opekance s
makom ( mnohopočetnosť makových
zrniek mala priniesť bohatstvo a úrodnosť). Ryba prišla neskôr a v domácnostiach ju konzumovali ako pôstne
jedlo viac v rámci obeda štedrého dňa.
K tomu patrili rôzne zvyky a spievanie vianočných kolied popod okná
domov. Dlhé roky túto „službu“ v
našej dedine poctivo vykonávali obyvatelia tunajšej rómskej osady. Od
domácich dostávali poživeň všetkého
druhu, ktorú do veľkého chrbtového
koša zbierala vajdova žena alebo dcéra. Vajda zas so synom vláčili obrovský demižón, do ktorého vlievali zaradom všetko „tekuté“, čo dostali od
gazdov. Pálenku s vínom, hriate s pivom, lebo veď :...v bruchu sa to aj tak
všetko skamaráti“. A na Štedrý večer
už ohlasovali aj návštevu na Silvestra
s novoročnými vinšami, lebo veď: ...v
kolibe sa veľa spotrebuje, keď je tam
toľko cigánskych krkov...“
Veľa vody odvtedy pretieklo dolu
badínskym potokom, veľa sa zmenilo.
Ale niečo si v našich rodinách aj zachovali. Aby sa čaro Vianoc celkom
nevytratilo ... Pripravil : Pavol Halaj
Aj v rodine L. mali deväť detí, najmladší a najmenší bol Martinko.
Taký poškrabok, ako sa vtedy hovorilo. Keď mama navarila halušiek,
naložila ich do dreveného vahana a
položila naprostriedok stola. Ako
prví sa s drevenými lyžicami dohrnuli najstarší a najsilnejší bratia,
potom tí mladší a slabší a celkom
nakoniec drobný Martinko. Skromne pozhŕňal, čo mu ostalo. Preto
vraj do konca života vyzeral pri svojich bratoch ako Dávid pri Goliášoch.

