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SLOVO STAROSTU

V DVOCH KAPITOLÁCH
KAPITOLA PRVÁ

batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánNa úvod môjho príspevku mi dovoľte, aby som vám nych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a
priblížil investičné aktivity, ktoré v súčasnosti prebie- odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.
V príspevku chcem konkrétne uviesť spôsob nakladania
hajú v našej obci.
s jednotlivými druhmi odpadu v našej obci. Kde a akým
Podarilo sa nám vykonať rekonštrukciu miestnej komu- spôsobom môže obyvateľ nakladať s odpadmi.
nikácie v dĺžke 200 metrov medzi ulicami SNP a Laurínska. Zrealizovali sme projekt fitness strojov a mobiliár PLASTY : a/ pravidelný vrecový zber, 1 x mesačne od
pred športovou halou. Záujemcovia o udržanie si kondície rodinného domu,
a s chuťou zašportovať si, majú 4 fitness stroje k dispozíb/ pravidelný zber 1100 l žltých kontajnecii. Budem sa len tešiť z toho, keď zariadenia a priestor rov na vymedzených miestach - ul. Kriedovnica, ul. Tapred športovou halou budú využívané. Preto sme ho vy- jovského, ul. Sládkovičova (zariadenie Skalica), ul. SNP,
budovali.
Družstevná, Laurínska a zberné miesto (podľa prevádzkoZ menších investícií spomeniem rekonštrukciu schodov vých hodín) .
na ul. Osloboditeľov, vedľa R 1-tky. Rekonštrukcia ko- Patria sem : PET fľaše, plastové obaly z potr avín, kozmunikácie za základnou školou, kanalizačné prepojenie metiky a čistiacich prostriedkov, fólie, vrecká, igelitové
športovej haly do verejnej kanalizácie, oprava miestnych tašky, vedrá, obal z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodekomunikácií a iné. Z nezrealizovaných akcií vymenujem ním je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť
projekt na zateplenie hasičskej zbrojnice a dokončenie na minimum. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj
kanalizácie v časti Kriedovnica. Obidva projekty neboli polystyrén. .
vybraté medzi úspešné a čakáme na ďalšie vyhlásenie Nepatria sem : pneumatiky, hrubo znečistené plasty z
výziev.
mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a
K dlho pripravovaným investičným akciám patrí rekon- farieb.
štrukcia miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia, ktorá
je v poslednej, resp. predposlednej fáze. Rekonštrukcia PAPIER : a/ pravidelný zber 1100 l modrých kontajneobecného rozhlasu by mala začať v budúcom týždni a rov na vymedzených miestach - ul. Kriedovnica, Tajovpráce sa majú ukončiť do konca septembra t.r. Rekon- ského, Sládkovičova (zariadenie Skalica), ul. Družstevná,
štrukcia verejného osvetlenia a dobudovanie verejného 2 x mesačne, ul. Laurínska, zberné miesto - podľa preosvetlenia časti ul. Laurínska (pri cintoríne až po školu a vádzkových hodín.
od zberného miesta smerom k lomu) a časť obce Kriedov- Patria sem : papier ové obaly, noviny, časopisy, knihy
nica začne po ukončení ďalšieho verejného obstarávania, bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenktoré je vyhlásené. Zámerom obce je zrealizovať práce do ka, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky,
konca roku 2016 z vlastných finančných prostriedkov, z pohľadnice, ba aj krepový papier.
dotácie MF SR a poskytnutého úveru. Zostáva nám veriť, Nepatria sem : nápojové kartóny, silne znečistený či
že táto investícia sa už po niekoľkých pokusoch zrealizu- mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný paje.
pier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, koK novým investičným zámerom na nasledujúce obdobie pírovací papier, termopapier a mokrý papier.
sa zmienime v budúcom čísle Javorovej, pretože dôležité
bude stanovisko komisie životného prostredia a výstavby, SKLO : a/ pravidelný zber 1100 l zelených kontajnerov
lesného a vodného hospodárstva obce Badín a obecného na vymedzených miestach ul. Kriedovnica, Tajovského,
zastupiteľstva, ktorí pripravia plán investičných akcií.
Sládkovičova (zariadenie Skalica), ul. SNP, Družstevná,
L.Svobodu 1x mesačne, ul. Laurínska - zberné miesto KAPITOLA DRUHÁ
podľa prevádzkových hodín.
V druhej časti sa znovu vrátim k likvidácii a zberu Patria sem : sklenené nádoby, obaly, fľaše, pohár e,
odpadu v našej obci. Výkonný redaktor novín mi fľaštičky z kozmetiky a liekov, sklenené črepy, okenné
„prihral“ tému v úvodníku tohto čísla. Vlastne - v kaž- sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.
dom čísle od začiatku minulého roka sme sa v určitom Nepatria sem : zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo,
rozsahu zmieňovali o odpadoch a ich likvidácii. Teraz žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo,
som sa rozhodol rozviesť originálnu kompetenciu obce sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a moniv súvislosti s touto tematikou.
tory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové
Na začiatok chcem upriamiť pozornosť na VZN č. štuplíky a korky zo sklenených fliaš.
2/2016 o odpadoch obce Badín, kde sú vymedzené práva
a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu KOVY : a/ možnosť odovzdania na ul. Laurínska v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberné miesto - podľa prevádzkových hodín.
zberu a prepravy. Uvedené podrobnosti o nakladaní sa Patria sem : plechovky, konzer vy, kovové súčiastky,
vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný staveb- drôty a káble (bez bužírky), alobal a starý kovový riad.
ný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, bio- Nepatria sem : kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov
logicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný od- a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kopad od prevádzkovateľa kuchýň, triedené zložky komunál- vy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.
nych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použi(Pokračovanie na strane 3.)
tých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
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(Dokončenie zo strany 2.)
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD : a/ možnosť odovzdania na ul.

tú zmluvu. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným
uzáverom.
ZELENÝ ODPAD : biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
sa v našej obci realizuje v dňoch pondelok a utorok to nasledovne :
a/ zber konárov v obci - na jar v mesiacoch marec až máj a na jeseň v
mesiacoch september až november,
b/ zber zeleného odpadu v obci v
igelitových vreciach, ktoré sa po
vyprázdnení vracajú, v mesiacoch máj
až september.
Obec ponúka občanom možnosť drvenia konárov po nahlásení a dohovore
na obecnom úrade.

Laurínska - zberné miesto - podľa
prevádzkových hodín so schváleným
poplatkom 0,02 eur/kg, ktorý je potrebné
uhradiť na OcÚ po odovzdaní drobného stavebného odpadu.
Patrí sem : odpad z bežných udržiavacích prác, ktorý vyprodukujú občania, napr. zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Občan je povinný odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na
jednotlivé zložky : sklo, kovy, plasty, MOTOROVÉ OLEJE, FARBIVÁ,
CHEMIKÁLIE A INÉ NEBEZpapier a lepenku.
PEČNÉ ODPADY : obec zabezpečí
ELEKTROODPAD : a/ možnosť 2x ročne, pričom bude vopred občaodovzdania do nádob organizácií nov informovať osobitným oznamom
na WEB stránke obce, obecným rozzodpovednosti výrobcov na ul. Laurínska - zberné miesto - podľa pre- hlasom a na verejných informačných
tabuliach.
vádzkových hodín.
POUŽITÉ BATÉRIE A AKUMUPatria sem : televízor y, r ádiá, počíLÁTORY : obec zabezpečuje pr otačová, kancelárska a telekomunikačstredníctvom organizácie zodpovedná technika, videá, diskmany, digitálnosti výrobcov
ne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.

PNEUMATIKY : Na území obce
sa nevykonáva zber odpadových
pneumatík. Občania sú povinní pneumatiky bezplatne odovzdať priamo
distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky. Najbližšie miesto pre občanov, kde môžu bezplatne odovzdať
odpadové pneumatiky, je v Banskej
Bystrici (Nicholtrakt s.r.o.).

TEXTIL : a) možnosť odovzdania

textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych
kontajnerov na vymedzených miestach - ul.Družstevná, križovatka, ul.
Laurínska a Hliny, ul. Laurínska zberné miesto - podľa prevádzkových
hodín.
Patria sem : čisté a suché šatstvo
(všetky druhy odevov, prikrývky,
deky, posteľná bielizeň), topánky (iba
v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod. )

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD,
JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ : a/ možnosť odovzdať
na ul. Laurínska - zberné miesto podľa prevádzkových hodín do nádob
spoločnosti, s ktorou má obec uzavre-

a/ možnosť odovzdať batérie a akumulátory do nádob na zbernom mieste podľa prevádzkových hodín,
b/ možnosť odovzdať prostredníctvom
mobilného zberu, ktorý obec vopred
vyhlási osobitným oznamom na WEB
stránke obce, obecným rozhlasom a na
verejných informačných tabuliach.
KOMUNÁLNY ODPAD: zber sa
vykonáva pravidelne každý piatok v
týždni, okrem sviatkov. Pri zbere
komunálneho odpadu chcem požiadať
občanov, aby používané zberné nádoby neboli poškodené, občan si ich
umiestňoval na hranicu svojho pozemku a miestnej komunikácie a do nádoby umiestňoval vyseparovaný komunálny odpad, t.j. bez stavebného odpadu, skál a sutiny, zeleného odpadu,
dreva, papierových kartónov a iných
odpadov, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, ale máme v obci zabezpečený iný spôsob zberu. Tým predídeme nevysypaným nádobám a úspore
finančných prostriedkov, ktoré vynakladáme na zber odpadu v obci a
samozrejme k ochrane životného
prostredia. Pokúsme sa o to spoločne.

Mgr. Pavol Hric

Všetci dobrí rodáci

RNDr. Juraj B o l f , CSc.
Narodil sa 13. júna 1923 v Badíne. Zomrel 9. mája 2004 v Bratislave.
Pochádzal z veľmi chudobnej rodiny. Bývali na konci dnešnej Sládkovičovej ulice v malom prízemnom domčeku, ktorý mal spoločný dvor s Pršancovcami - Kuchárikovcami. Otec mu zomrel, keď mal dva roky, mama, keď dovŕšil dvanásť. Dobrý základ dostal v ľudovej škole v Badíne, patril medzi
najlepších žiakov. Prijali ho na priemyselnú školu v B. Bystrici. Svedomitý,
výborný študent zaujal pozornosť riaditeľa školy. Začal ho všestranne podporovať, hlavne materiálne. S jeho pomocou sa mladý Juraj dostal na vysokú
školu v Prahe, neskôr pokračoval v Bratislave. Po promócii začal pracovať v
Slovenskej akadémii vied. Dobre sa uchytil - po čase ho ako úspešného vedeckého pracovníka poslali na trojročnú stáž do USA.
Na akadémii bol vedúcim skupiny ( 1 strojár + 3 lekári), ktorej sa podarilo skonštruovať prístroj, ktorý používali na mimotelový obeh krvi pri operáciách srdca. Zaužíval sa preň názov „umelé srdce“. Tento ich počin posunul vývoj zdravotníckej techniky o veľký kus dopredu a umožnil zachrániť mnoho ľudských životov.
Neskôr - v spolupráci s Dr. Hurajom, začali vyrábať umelé kĺby prstov a
lakťa. Na sklonku svojej kariéry sa zaoberal veľmi náročnými meraniami
možných únikov rádiácie v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice.
Ďalší príbeh o tom, ako sa zo skromného, nenápadného chlapca stal významný človek, vynálezca a vedecký pracovník. Dôvod na hrdosť aj inšpiráciu.
Ing. Ján Šúr
(Pokračovanie na strane 6.)
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PRED 150. ROKMI bol posvätený

NOVÝ EVANJELICKÝ KOSTOL V BADÍNE
Máme
v
našej dedine
dve významné
historické
stavby. Obidve sú kostoly.
Rímskokatolícky
a
evanjelický
a.v. Jeden aj
druhý majú
bohatú históriu. Dôvod, že sme sa v
tejto chvíli rozhodli venovať tomu
druhému je v tom, že začiatkom
októbra t.r. si pripomenieme okrúhle - 150. výročia dokončenia jeho
výstavby a posvätenia.

až kým ju v roku 1874 nepomohol
obnoviť hronsecký farár August
Horislav Krčméry. Ale bol to boj
nielen veľmi dlhý, ale aj ťažký a
zložitý. Aj v najhlbšej biede a smutnom položení bolo treba neustále
živiť iskierku nádeje. Robili to teda
pomaly a postupne.
Už v roku 1792 si Badinčania postavili evanjelickú školu. O rok neskôr predložil tunajší učiteľ spoločnú
žiadosť dcérocirkví z Badína, Hájnik
aj Rybárov, aby hronsecká matkocirkev povolila aspoň učiteľovi „každú
prvú výročitú slávnosť odpoludnia
odslúžiť nešpory s čítaním postily a
každá nedeľu aj s modlitbami.“
Žiadali tiež, aby evanjelický farár z
Hronseku striedavo dochádzal na
menšie sviatky do Badína a Hájnik
Nehľadajte v nasledujúcich riad- „odbavovať služby Božie kázaním,
koch komplexný historický výpočet slovom Božím a prisluhovaním Večetoho, čo stavbe predchádzalo a čo s re Pánovej.“
ňou priamo súviselo aj v nasledujúMyšlienky na nový kostol
cich rokoch. Z dvoch závažných
príčin. Jednak niektoré fakty sú
nám ešte stále neznáme a neovere- V rokoch 1859-1860, keď v bané, a na strane druhej : priestorové dínskej evanjelickej fílii už narátali
možnosti obecných novín nám to takmer 900 „duší“, sa dohodli, že
nedovoľujú. Osobitnú pozornosť postavia nový kostol. Iste tušili, že to
by si napríklad zaslúžili vzácny nebude ľahká úloha. Preto si do čela
oltár, organ aj zvony. My sa teda príprav veľkej stavby zvolil výbor,
sústredíme len na niekoľko základ- zložený predovšetkým z mladších
údov cirkvi. Chceli mať záruku, že
ných historických udalostí.
Pre tých, ktorí nepohŕdajú histó- prácu dovedú až do konca. Bratia Ján
riou vlastného národa a vedia si a Sanuel Kubišovci, Matej LeštákKudláč, Pavel Hric-Šalman, Ondrej
uctiť odkaz predkov.
Malachovský a ďalší. Práve títo ľudia, badínski rodáci, spoločne s
Generálske krutosti
hronseckým farárom A. H. KrčméV roku 1708 vrcholilo prenasledo- rym už potom nedovolili, aby myšvanie protestantov na území vtedajšej lienka stavby nového kostola upadla
zvolenskej stolice. Rakúski generáli do zabudnutia.
Heister a Pálfy porazili maďarskoMaloverní aj pesimisti
slovenské Rákoczyho vojsko. Tým sa
definitívne rozhodlo aj o osude slovenskej evanjelickej cirkvi. Vyhnali Náročnosť stavby mnohých cirkevevanjelických farárov a učiteľov z ich níkov odradzovala, strašila, priam
domovov a služby Božie sa mohli odpudzovala. Áno, žilo tu niekoľko
konať už len v artikulárnych kosto- väčších, bohatších gazdov, ale preloch v Hronseku (vtedajšom Garanse- važná väčšina obyvateľov boli chuku), Ostrej Lúke a na predmestí dobní roľníci, remeselníci a nájomcoB.Bystrice. Začalo prenasledovanie via pôdy. Prežívali zo dňa na deň a
protestantov.
tak namieste bola otázka : aj z toho
mála máme ešte dávať na novú stavČo sa dialo v Badíne ?
bu ? Volali po iných, náhradných a
menej nákladných riešeniach.
Musel odísť aj badínsky evanjelický Lenže zvolení členovia stavebného
farár Jakub Mažáry. Badínski luteráni výboru boli nielen mladí a odvážni
stratili farnosť na celých 165 rokov - muži, ale aj múdri a charakterom i

duchom silní jedinci. Trpezlivo chodili z domu do domu, vysvetľovali,
presviedčali, povzbudzovali, no najmä oduševňovali. Zbierali milodary
od svojich, ale písali aj prosby a
žiadosti na všetky strany. Napríklad
takto :
„ Drahí bratia a sestry evanjelici !
Dobrý brat neopúšťa svojho brata,
ale ochotne sa mu ponáhľa na pomoc.
Na to máme veľa príkladov. A pretože
táto láska - aspoň dúfame, nevyhasla ešte ani v srdciach Vašich, plní
veľkej dôvery a nádeje sa obraciame
aj na Vás ! Pomôžte nám a prispejte k
uskutočneniu veľmi nákladnej stavby!
JEDNI DRUHÝCH BREMENÁ
NESME A TAK NAPĹŇAJME
ZÁKONY BOŽIE. Podpísaní: A.. H.
Krčméry, evanjelický farár, Samuel
Kubiš, dozorca, Matej Malachovský,
kurátor.

KONEČNÉ ROZHODNUTIE
Po predbežných prípravách v roku
1865 padlo defnitívne rozhodnutie :
už môžeme so stavbou chrámu začať.
Začiatkom februára uzavreli zmluvu s
banskobystrickým staviteľom Samuelom Hoszághom. V prvých jarných
dńoch, len čo zišli posledné snehy,
zhromažďovali stavitelia materiál,
skladali peniaze a začali kopať základy chrámu. 27. apríla 1865 slávnostne
vložili a posvätili uholný, základný
kameň vo vykopaných základoch
stavby. Pri tejto príležitosti napísal a
vydal Krčméry pomätný spis, kde sa
okrem iného uvádza : Na večnú pamiatku, pre ďalšie potomstvá, opisujeme túto slávnosť, ktorá sa udiala
pod jasným nebom a na tom mieste,
kde chrám stáť bude. Všetko naše
úsilie nech zostane príkladom horlivosti a obetavosti otcov, aby ich
nasledujúce generácie aj v hrobe
prežehnávali, za drahé a vzácne
dedičstvo, ktoré takto zanechali.

Po jedenástich mesiacoch bola
stavba
kostola
hotová
a
7.októbra 1866 seniorom Doleschallom aj vysvätená.
Spomienka na 150. výročie posvätanie Evanjelického a.v. chrámu Božieho v Badíne sa uskutoční
16. októbra 2016.
Pavol Halaj

