Číslo 1.

Editorial

ČO JE NOVÉHO ?

Ročník 19.

Milý čitateľ, opakovanie je vraj matkou múdrosti. Ale
niekedy aj nudy. Stopercentne to možno platí pre učenie a
vzdelávanie, menej pre určitý druh činností. Viaceré kultúrno-spoločenské podujatia, o ktorých na stránkach Javorovej píšeme, sa pravidelne opakujú každý rok. Tak ako
ročné obdobia. S tým nič nenarobíme. Plesy, fašiangy, vítanie detí do života, vynášanie Moreny. Ale ako o nich
písať, aby to nebolo písanie „cez kopír“? Čím ich ozvláštniť ? Oživiť ?
Preto neúnavne prosíme organizátorov aj autorov príspevkov o odpoveď na otázku : ČO BOLO NOVÉHO ?
ČO BOLO INAK AKO VLANI A PREDVLANI ? Zmenilo sa niečo ? Veru, aj taký je bolehlav redaktora.
Našťastie, ešte tu máme fotografie. Fotiť dnes nie je
problém. Zvládajú to už deti zo škôlky na rodičovských
alebo svojich smartfónoch. Stačí namieriť a stlačiť spúšť.
Netreba k tomu fotoaparát ani film. A obrázok je okamžite
k dispozícii. Druhá vec je, čo sa na takej „rýchlovke“ objaví. A ako sa po jej tlači zatvári novinový papier, na ktorý
naše novinky tlačíme. Dokáže technicky znivočiť aj naoko
kvalitnú snímku. Jednu pieseň si nôti obrazovka a celkom
inú, rozdielnu , tlač. Ale to je na dlhú debatu.
Preto sa vytešujeme, že máme aj my našich (aspoň trošku) „exkluzívnych“ fotografov. Bratov Moravčíkovcov.
Jaroslava a Miroslava. Že už dávno zvládli profesionálnu
fotografickú techniku, to sme vedeli. Lenže občas treba aj
niečo viac. Aby snímky mali nielen dokonalú ostrosť, jas a
kontrast, ale aj dušu. A možno aj srdce. Atmosféru, ktorá
nahradí aj slová. Aby „žili“ a nie živorili. Obidvaja majú
mimoriadny cit pre detail, ktorý neraz napovie viac, ako
veľký celok. Ak vám prejde rukami niekoľko desiatok ich
snímok z podujatí, máte zrazu pocit, že ste tam boli priamymi účastníkmi.
Občas pozabudneme ich snímky podpísať. Alebo ich
podpíšeme len v tiráži. Tak sa ospravedlňujeme. A TIEŽ
ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU !

APRÍL 2018

Časť účastníkov medzinárodného stretnutia ERASMUS+ pri
vystúpení folklórnych skupín Javory a Liesky a torta upečená na túto príležitosť. Sedem sviečok - sedem účastníckych
štátov. Podrobne informujeme vo vnútri čísla.

Vítanie hostí Tretieho badínskeho obecného plesu

Hmlisté ,uplakané ráno 10. februára 2018. Bursovníci vyrazili do ulíc Badína
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SLOVO STAROSTU

Na začiatku príprav prvého tohoročného čísla Javorovej
som bol rozhodnutý túto rubriku nezaradiť do vydania.
Aby sme sa neopakovali, tak ako píše redaktor úvodníka o
kultúrno-spoločenských akciách, pretože v posledných
obecných novinách som v príspevku hovoril o zámeroch
na tento rok. Sú to aktivity, na ktorých intenzívne pracujeme a veci sa hýbu dopredu. Preto na poslednú chvíľu
chcem uviesť niektoré z nich, ktoré sú pred realizáciou,
alebo prebiehajú.
V týchto dňoch prebieha verejné obstarávanie na zateplenie a rekonštrukciu materskej školy s predpokladom vykonania prác počas letných prázdnin. Uvedený zásah do
budovy ovplyvní aj prevádzku pre naše deti, pričom chcem
požiadať rodičov o pochopenie situácie a trpezlivosť.
Robíme to z dôvodu vysokej energetickej náročnosti budovy, ale aj bezpečnosti a celkovému vzhľadu objektu. Budova z 50-tych rokov minulého storočia potrebuje neodkladne stavebné zásahy.
K prácam, ktoré už prebiehajú, patrí rekonštrukcia a nové
vybavenie stravovacieho zariadenia Skalica. Naším zámerom je spustiť zariadenie do prevádzky od 2. mája tohto
roku a začať stravovať deti materskej školy a žiakov základnej školy, ale aj zabezpečovať stravu pre našich
občanov – dôchodcov. Samozrejme chceme ponúkať
možnosti slávnostného posedenia, ako to bývalo v minulosti a takýmto spôsobom ponúkať služby obyvateľom obce.
Z rozsiahlejších investícií spomeniem už pripravenú projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka a uloženie
dažďovej kanalizácie na uliciach SNP a Banská. S
predpokladom realizácie v druhej polovici roka.
Z väčších pripravovaných stavebných prác spomeniem
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, na ktorú sme získali finančný príspevok z Ministerstva vnútra SR vo výške
30.000 €. Práce budú obsahovať zateplenie budovy,
výmenu okien, dverí a novej fasády. Po mnohých rokoch,
bez finančnej investície do objektu, si to naši hasiči
zaslúžia.
Medzi práce menšieho rozsahu uvediem rekonštrukciu
šatní na futbalovom ihrisku, ako aj odstránenie havarijného
stavu zatekania do budovy domu smútku.
Na záver mi dovoľte zmieniť sa o výrube a ošetrovaní
líp na miestnom cintroíne. Výrub 3 ks líp, ktoré sme odstránili uplynulý víkend, bol nevyhnutný a v zmysle
vypracovanej odbornej expertízy naliehavý. Hrozilo zlomenie, alebo vyvrátenie stromov. Z pôvodne určených 5 líp
na výrub a 1 lipy na ošetrenie sme po opätovnom prehodnotení a prizvaní ďalšieho odborníka - arboristu vyrúbali 3
lipy a ostatné 3 stromy sa pokúsime ošetriť a zastabilizovať
redukčnými rezmi v najbližšom období. Uvádzam to preto,
aby nedochádzalo k iným interpretáciám samotného
výrubu. Z bezpečnostného hľadiska uvedeného stavu líp

na našom pietnom mieste bolo zásah potrebné urýchlene
realizovať, pretože stromy boli v zlom zdravotnom stave.
Aj keď pôvodný návrh v projektovom zámere, ktorý sme
uvádzali v žiadosti o dotáciu v Slovenskej agentúre
životného prostredia, vychádzal z vyššie spomenutej odbornej expertízy (výrub 5 líp a 1 lipy na ošetrenie), po
zvážení všetkých rizík ako aj z pohľadu záchrany stromov
sme pristúpili k uvedenému riešeniu.
Mgr. Pavol Hric

Obecné zastupite stvo obce Badín na
svojom zasadnutí dňa 15.2.2018
SCHVA UJE
Uznesením č. 4/2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Uznesením č. 6/2018
Projekt trvalého dopravného značenia – Dodatok č. 1
Uznesením č. 7/2018
Založenie obchodnej spoločnosti Stravovacie zariadenie Skalica spol. s r. o.
Uznesením č. 8/2018
Z e u s hvále ho rozpočtu o e Badí a rok
– presu rozpočtova ý h fi a č ý h prostriedkov vo
výške
,- € a zlože ie peňaž ho vkladu spoločíka pre založe ie spoloč osti s ruče í o edzeý Stravova ie zariade ie Skali a.
ROZHODLO
Uznesením č. 5/2018
Pre ajať ko í v z sle § a ods. pís . záko a č.
/
Z . o ajetku o í v z e í eskorší h predpisov a do u eurčitú spoluvlast í k podiel o e
Badí a ko í e KS
e , ktorý sa a hádza v areáli
Vlka ovský h strojár í vo Vlka ovej ájo ovi LIFEPC s.r.o. Druž
, Ba ská B stri a z d vodu hodho oso it ho zreteľa, ktorý je iekoľkoroč
u iest e ie a užíva ie te h ol gie zariade ia
a prísluš ej i fraštruktúr rádioreleov ho odu
a základňovej sta i e verej ej elektro i kej ko u ikač ej siete za roč
ájo
pre o e Badí vo výške
,- €
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DETI
NARODENÉ
V ROKU
2017
LESANA SUDOLSKÁ,
Pod Vŕškom 14, Badín ;
SIMONA ALEXANDRA MAJER
MAJEROVÁ,
L.Svobodu 52, Badín ;
SOPHIA ANNA LYONSOVÁ,
SNP 115, Badín ;
NELA ONDREJKOVÁ,
Laurínska 16, Badín ;
MATÚŠ KAŠTAN,
Laurínska 83, Badín ;
MICHAL PETROVIČ,
Družstevná 47, Badín ;
LEJLA KOCTÚROVÁ,
Banská 14, Badín ;
LILIANA HRAŠKOVÁ,
SNP 104, Badín ;
ADAM HUDÁČEK,
Kriedovnica 2, Badín ;
NINA NECPÁLOVÁ,
SNP 4, Badín ;
OLIVER KRNÁČ,
Družstevná 67, Badín ;
RASTISLAV MYDLÁR,
Borovicová 9, Badín ;
SIMONA PAJGERTOVÁ,
L.Svobodu 40, Badín .

BLAHOŽELÁME !
Vítanie detí do života - 21.2.2018

ÚMRTIA

2
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MIROSLAV GÁBRIŠ
( 10.1.2017) , SNP 30, Badín ;
EVA DONOVALOVÁ,
(19.1.2017), Hliny 19, Badín ;
PETER BAVALA, (21.1.2017),
Badín ;
MÁRIA KONEČNÁ, (14.3.2017)
Družstevná 52, Badín ;
EVA ŠAUŠOVÁ, (3.4.2017),
Krčméryho 2, Badín ;
JÁN KLIMENT, (9.4.2017),
Krčméryho 32, Badín ;
ONDREJ HALAJ, (16.4.2017),
Laurínska 61, Badín ;
EVA HUDECOVÁ, ( 11.5.2017),
Osloboditeľov 22, Badín ;
ELENA SLIVKOVÁ, (2.6.2017),
Krčméryho 35, Badín ;
PAVOL BLAŠKO, (22.6.2017),
Tajovského 3, Badín ;
ONDREJ MATÚCH, (7.7.2017),
L.Svobodu 22, Badín ;
ĽUDMILA KRAJČIOVÁ,
(20.7.2017), L.Svobodu 4, Badín ;
ANNA MAJEROVÁ,(12.8.2017),
Banská 5, Badín ;
Ing. MIROSLAV SURKOŠ,
(30.9.2017), L.Svobodu 29, Badín ;
JÁN KANTOR, (4.11.2017),
Sládkovičova 15, Badín ;
EVA LEŠTÁKOVÁ, (3.12.2017),
Krčméryho 13, Badín ;
ANNA KMEŤOVÁ, (4.12.2017),
Osloboditeľov 26, Badín ;
ANNA MYDLÁROVÁ,
(27.12.2017), Laurínska 76, Badín .

ÚPRIMNÁ
SÚSTRASŤ !

EKUMENICKÉ STRETNUTIA
POKRAČUJÚ

V nedeľu popoludní 21. januára
2018 nás, badínskych evanjelikov, pozvali na Ekumenické modlitebné stretnutie do rímskokatolíckeho kostola v
Badíne. Privítal nás pán farár tunajšej
farnosti M.Jakubík. Vypočuli sme si aj
prelúdium pre organ. Naša sestra Miška nám prečítala epištolu z Listu Kolosenským 1,14-20 a starozmluvný text
proroka Ezechiela 3, 22-27, ktorého
hlavnou myšlienkou bol dom vzdoru,
prečítala p. Csomóová.
Ďalším bodom programu bolo vystúpenie spevokolu JOYFULL VOICES s
pesničkami Vianočný rock and roll a
Dieťa v sene. Potom sme si vypočuli
kázeň evanjelického farára R. Dovalu
na tému z evanjelia podľa Marka 3, 2030, v ktorej nadviazal na myšlienku zo
starozmluvného textu, vzdor-nevzdor
voči Pánu Bohu.

Nasledovali prosby a modlitby z rôznych oblastí života, ešte dve piesne
nášho spevokolu a spevom nás povzbudili aj seminaristi z rímskokatolíckeho seminára v Badíne. Rozlúčili sme
sa modlitbou, dali si znak pokoja a
prijali áronovské požehnanie. Ďakujeme Pánu Bohu za toto stretnutie !
(E. Surkošová, internet)

4.

Malá krajina-malá dedina-malá škola = úspešné medziná- toto podujatie svojím vystúpením a všetci zahraniční hostia
rodné podujatie
sa na záver zapísali do pamätnej knihy, ktorá bude pripomínať túto vzácnu návštevu.
„Žijeme spoločne a potrebujeme jeden druhého“.
Druhý deň bolo sociálne emocionálne učenie rozvíjané cez
športové
disciplíny. Zorganizovali sme medzinárodné zimné
To je názov medzinárodného
olympijské
hry Erasmus +. Naším heslom bolo byť veselšíprojektu programu Erasmus +,
mi,
priateľskejšími
a šťastnejšími. Hoci víťaz v disciplínach
ktorého súčasťou sa stala naša
bol
len
jeden,
všetci
získali najväčšie víťazstvo – priateľstvo.
Základná škola v Badíne. ProSpoznávanie
sa
navzájom
bolo podporené aj spoznávaním
jekt, ktorý vyvrcholí na budúci
a
porovnávaním
decembrových
tradícií a učením sa tradičrok, je spolufinancovaný z fonných
tancov
každej
partnerskej
krajiny.
du EÚ a koordinátorskou škoKe že baníctvo bolo charakteristickou črtou nášho regiólou projektu je škola z Holandnu,
pripravili sme pre projektových partnerov exkurziu do
ska. V termíne od 14.1 – 19.1.
Mincovne
v Kremnici a do banskej štôlne, kde sa oboznámili
2018 sa v badínskej škole konalo 2. projektové stretnutie, na
s
históriou
baníctva a razenia mincí a navštívili sme aj Histoktorom sme privítali 13 učiteľov a 24 žiakov zo šiestich eurickú
školu
prof. Mistríka na Španej Doline. Naša exkurzia
rópskych krajín - Holandska, Portugalska, Veľkej Británie,
pokračovala
na Donovaly, do lyžiarskeho strediska Nízkych
Talianska, Lotyšska a Turecka. Veľkým prínosom projektu
Tatier.
Naše
hory očarili Erasmákov nielen svojimi kopcami
pre žiakov našej školy bola možnosť ubytovať zahraničných
a
lesmi,
ale
aj množstvom lyžiarov a snehu. Počasie bolo
študentov a túto možnosť využilo 18 rodín z Badína, Hronsenaozaj
zimné,
vietor nás poriadne prefúkal, a tak si naši kaku a Rakytoviec. Rodiny našich žiakov neváhali prijať do
maráti
vyskúšali
aj túto slovenskú realitu.
svojho rodinného kruhu cudzinca a pripraviť mu také proPosledný
deň
bol venovaný tvorivým dielňam v škole.
stredie, aby sa cítil u nás čo najlepšie. Je úžasné, že to, čo sa
Pani
učiteľky
pripravili
tri tvorivé dielne – chemickú, dreváro nás Slovákoch hovorí – že sme pohostinný národ, sa
sku
a
hrnčiarsku.
V
chemickej
dielničke sa deti naučiv našich rodinách potvrdilo. Bolo príjemné vidieť, ako sa
li
pripraviť
si
šumivé
bomby
do
kúpeľa s bylinkami a
deti navzájom privítali, hlavičky plné otázok, čo ich počas
tiež
medové
balzamy
na
pery.
V
hrnčiarskej
dielničke si na
nasledujúceho týždňa čaká. A nielen deti, ale aj rodičia.
hrnčiarskom
kruhu
potrénovali
ruky
pri
práci
s hlinou a na
Mnohé z detí spolu komunikovali cez e-mail a sociálne siete
hrnčiarskom
kruhu
si
vykrútili
malé
hlinené
misky.
už pred stretnutím. Uvítanie bolo o to vrúcnejšie.
V
drevárskej
dielničke
si
vyrobili
z
drevených
krúžkov
zajaStretnutie na Slovensku bolo zamerané na školiace aktivičikové
panáčiky,
ktoré
dozdobili
fixkami.
ty pre učiteľov a žiakov. Cieľom projektového stretnutia boNa záver bol v spolupráci s hostiteľskými rodinami pripralo pracovať na aktivitách, ktoré mali podporiť sociálne emovený
rozlúčkový večierok, kde šikovné maminky pripravili
cionálne učenie sa žiakov prostredníctvom výmeny skúseobčerstvenie
a žiaci a učitelia kultúrny program a hry. Na
ností, získavanie vedomostí o kultúrnych, spoločenských a
úvod
sme
si
pozreli
bublinovú show a vystúpenie školskej
školských reáliách krajín, využívanie jazykových zručností v
kapely.
Príjemná
atmosféra,
smiech, rozhovory, tance a spev,
praxi, učenie sa zážitkovo, podpora tímovej spolupráce
spoločné
fotografie
a
videá
svedčili
o tom, že v priebehu týža v neposlednom rade odbúravanie predsudkov voči iným
dňa
každý
z
nás
získal
veľa
–
veľa
zážitkov,
veľa informácií,
národom, rasám, kultúram a náboženstvám. Aktivity a výstuveľa
skúseností
a
tiež
veľa
priateľov.
Nelúčime
sa však nadlpy projektu boli začlenené do života školy, do vyučovacieho
ho.
alšie
stretnutie
projektu
sa
uskutoční
v
júni
2018 v Loprocesu a dôležitou súčasťou bolo i zapojenie a oboznámenie
tyšsku,
ktorého
sa
zúčastnia
2
učitelia
a
4
žiaci
našej
školy.
širšej verejnosti o projekte a jeho výstupoch. To sa podarilo
Byť
súčasťou
medzinárodného
projektu
je
pre
všetkých
–
aj v aka Jednote dôchodcov v Badíne. V pondelok doobeda
učiteľov
a
žiakov,
obrovská
príležitosť
ukázať,
že
aj
malá
sme pre projektových členov pripravili ochutnávku slovenškola v malej krajine dokáže zorganizovať medzinárodné
skej kuchyne. Staré
mamky v prišli navariť tradičné slovenské jedlá – fučku, stretnutie na takej úrovni, ktorá prekvapí aj zahraničných
partnerov. Veľmi sa tešíme, že aj škola v Badíne sa vyrovná
bryndzové halušky a haruľu.
Prvý projektový deň sme zakončili návštevou na obecnom moderným školám v Európe.
úrade, kde hostí privítal v obradnej sieni pán starosta Mgr.
Mgr. Alžbeta Krúpová, školská koordinátorka projektu
Pavol Hric. Folklórna skupina Javory a Liesky spríjemnila
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Vynášanie Moreny

,,Nesieme Morenu
v oleji smaženú,
kde ju vynesieme, my
samy nevieme.
Na obecné vráta, tam
je plno zlata....“

Touto veršovačkou sme
vyniesli Morenu aj tento
rok (14. marca). Opäť
v réžii detí materskej školy
a so sprievodom heligonkára Tibora Nôžku. Už pár
rokov oživujeme túto tradíciu a privykáme naše deti
na zvyky starých rodičov. Spevom a tancom, sprevádzaní deťmi zo Základnej školy v Badíne sme vyniesli Morenu a upálenú ju hodili do potoka. Na bezpečný priebeh počas akcie dohliadali badínski hasiči.

„V polovici marca 1945 sa už front nezadržateľne blížil
aj k našej obci. Červená armáda dobyla Zvolen. Bojovalo
sa v Hájnikoch, Veľkej Lúke a jednotky oslobodzovacej
armády prenikli do Mičinskej doliny. V pondelok 19. marca začali bojovať o Sielnicu. 20. marca už horeli prvé domy v Badíne a ostreľovanie trvalo celý deň. Zasiahnuté
boli aj obidva kostoly. Prvé sovietske a rumunské jednotky
vstúpili do Badína v stredu ráno 21.marca 1945. Začal
pouličný boj a boli aj prvé obete. Veľké škody zaznamenali
obyvatelia aj na svojich majetkoch. Schovávali sa v pivniciach, alebo si budovali úkryty v horách.
Nemci k večeru ustúpili na Vlkanovú a Kremničku. V
škole bola zriadená nemocnica pre vojakov, ktorí tu zostali
do začiatku mája. Počas oslobodzovania padlo 102 sovietskych a 10 rumunských vojakov. V priebehu II. svetovej
vojny umrelo na následky zranení aj 20 badínskych občanov.“

Anna Moravčíková
Snímky : J. Moravčík

- Čo si marec zazelená, apríl mu to spáli, čo
si apríl zazelená, máj mu to ochráni .
- Suchý apríl, mokrý máj, bude žitko ako háj.
- Keď sa mačka v januári na slniečku vyhrieva,
v apríli si sadne ku peci.
Ľudové pranostiky

S JAROU PRIŠIEL MIER

Toto je veľmi stručný opis udalostí, ktorých 73. výročie
sme si pripomenuli aj v našej obci. Pietneho stretnutia sa
zúčastnil aj prvý tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a prednosta Okresného úradu v
B.Bystrici . Pokloniť sa pamiatke obetí a hrdinov poslednej vojny prišli členovia našej ZO SZPB aj ďalší obyvatelia. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a hymnickú
pieseň Kto za pravdu horí ...zaspievali muži z folklórnej
skupiny JAVORY. Slávnosť sa skončila čestnými salvami.

6.

Kúpele Sliač opäť vytvorili 27. januára 2018 takmer domáce prostredie pre badínskych plesových hostí. Spoločenské podujatie, ktoré len pred pár rokmi začalo robiť
prvé nesmelé, váhavé krôčky (po dlhšom čase „suchôt“)
za znovuoživením plesovej sezóny v Badíne, malo už vo
svojom treťom ročníku svoj punc.

točnili v blízkom okolí ďalšie dva plesy, badínskemu na
Sliači neuškodilo. Možno naopak. Pomohlo to zvládnuť
prvý veľký nápor záujemcov. Tanečníkov bolo akurát.
Ceny do tomboly boli skromnejšie čo do počtu, ale oveľa
hodnotnejšie. Vďaka všetkým, čo sa o ne pričinili. A samozrejme aj tým, čo poslednú plesovú lahôdku umne pripravili a naservírovali.
Nuž, starosta by bol rád privítal aj viac Badinčanov starších generácií. Tých, ktorí nemajú možnosť (a už možno
ani sily) behať po diskotékach. Toto by bola príležitosť
stretnúť sa.
Ale čo nebolo teraz, môže byť už o rok, na v poradí Štvrtom obecnom badínskom plese.

PLÁN ZASADNUTÍ OZ
OBCE BADÍN
na rok 2018 v zasadačke
obecného úradu

26. apríl 2018
28. jún 2018
30. august 2018
25. október 2018
6. december 2018
Tentokrát sa jeho účastníci vo väčšine zhodli na tom, že
spoločenská úroveň plesu stúpa. Každá dáma dostala od
starostu krásnu ružu na privítanie. Ale množia sa aj ponúkané možnosti na dobrú zábavu. Organizátori sa v tomto
roku „trafili“ do hlavnej kapely. Hudobná skupina TRIO
ŠARM zdvihla národ zo stoličiek. A DJ ROBO k tomu napomáhal. V programe tiež vystúpili tanečníci Patrícia a
Matúš a Dagmar Rostand - ako moderátorka aj ako speváčka.
Dokonca ani skutočnosť, že v tom istom termíne sa usku-

o 17.00 hod.
o 17.00 hod.
o 17.00 hod.
o 17.00 hod.
o 17.00 hod.

OBECNÝ ÚRAD BADÍN
Stránkové dni
Pondelok - piatok
od 7.30 hod. do 11.30 hod.
Popoludní
pondelok, utorok, štvrtok, piatok
od 12.00 hod. do 16.00 hod.
Streda
od 12.00 do 17.00 hod.

Po stopách histórie

deniach v obci sme
objavili v rokoch
1805 - 1810. Hovorí
sa o dvoch krčmách,
hornej a dolnej. Tá
druhá však nebola totožná s tou dnešnou, ktorú zvykneme nazýva „stará“,
lebo bola postavená na „Čiernom blate“ - čo bolo na inom pozemku. Patrila
vraj grófke Mariássyovej, tak, ako bola
jej vlastníctvom celá dolná čas Badína. Dala ju postavi na svoje vlastné
náklady, ale zisk z nej sa delil. Od októbra do konca júna sa čapovali grófkine nápoje, počas zvyšných mesiacov
tam „šafáril“ výčapník hronseckého
statkára Bohuša, ktorý vlastnil hornú
čas obce. Takto to vraj fungovalo dlhé
roky a všetci boli spokojní.
Až niekedy v druhej polovici 19. storočia sa začala v dokumentoch ve mi
okrajovo spomína aj tzv. „obecná krčma“, ale bez jedinej zmienky o tom,
kde stála, či v ktorej budove bola
umiestnená. Zrejme ju zriadila obec a
bola jej majetkom. V tejto súvislosti sa
spomína aj meno árendátora, t.j. nájomníka, istého Izidora Bohma, ktorý
platil obci pravidelné nájomné poplatky a neskôr dane. ( Zdá sa, že členovia
tejto rodiny tu prežívali ako krčmári a
obchodníci až do konca 30-tych rokov
minulého storočia, teda až do vzniku
tzv. Slovenského štátu.) Potom sa ich
stopy stratili v súvislosti s fašistickým
ažením proti Židom.
Spomínajú sa aj mená ďalších troch
bohatých krčmárov - Ráztockého, Filkora a Kemmeho . Mali vraj vlastné
podniky a prosperovali. Pre zaujímavos : v roku 1850 žilo v Badíne asi
900 obyvate ov a krčmári prevádzkovali v obci 3 pohostinské zariadenia. A
nemali sa na čo s ažova .
Kedy presne postavili krčmu v strede
dediny, na malom dedinskom námestíčku, ktorú dnes nostalgicky nazývame „stará“, môžeme z našej strany len
predpoklada . A podoprie vlastnými
spomienkami a zisteniami. ažko ich
považova za objektívne, lebo nemáme
relevantné písomné dokumenty.
Stará matka z manželkinej strany,
ktorá sa narodila v roku 1905, prežila
detstvo a skorú mlados v rodinnej
chalupe presne naproti terajšej starej
krčmy kde sa volalo „DO BAROV“.
Ve mi často spomínala, že práve v krčme sa konali „veselé dedinské zábavy“.
A ona, ako „mladučká 16-17 ročná
čiperná diovka, kerá náramne úbila
zakrepčiť si“, tu bola pečená - varená.
Kým ju nevydali za muža staršieho o
desa
rokov, ktorého na tanec
„nevytiahli ani párom volov“. Tak sa
vraj skončili radovánky „diovky ako
šidlo“.
A ešte : v roku 1910 sme našli
zmienku o prvom ochotníckom divadelnom predstavení v Badíne - veselohry TESTINÁ DO DOMU - SPO-

KULTÚRA AJ NEKULTÚRA
Občas počujeme povzdych : v Badíne chýba kultúrny stánok. Myslí
sa tým viac či menej majestátny
kultúrny dom, akých sú na Slovensku desiatky. Žia , časť z nich zíva
prázdnotou, chradnú alebo slúžia
celkom iným účelom, a nie kultúre v
tom najširšom slova zmysle. Pravda
je taká, že sme reprezentačné kultúrne zariadenie viacúčelového typu
nikdy nemali. Nie, nezabudli sme na
evanjelický zborový dom. Ale ten
dokončili až v 40-tych rokoch uplynulého storočia a slúžil hlavne divadlu , slávnostným zhromaždeniam
(170 miest na sedenie) a neskôr aj
kinu. Aj využívanie sály na obecnom, tzv. „Kubišovie“ dvore sa
profilovalo až po II. svetovej vojne.
Ale aj roky predtým sa kultúre v
Badíne občas zadarilo . Ako ? Možno niekoho prekvapí a poniektorých zase pohorší, keď povieme, že
aj „vďaka“ krčmám. udia sa schádzali na rôzne podujatia po domoch, na verejných priestranstvách
a v pohostinstvách. Ale nielen piť.
To musíme byť spravodliví.

Hostince boli v dedine vždy aspoň
dva. Na hornom aj dolnom konci.
H ada o nich údaje v oficiálnych
obecných či cirkevných kronikách je
však ve ká fuška - či už sa chcete dopátra ich výstavby, prístavby, umiestnenia, alebo majite ov. Možno aj preto, lebo v našich podmienkach boli kedysi kronikármi hlavne kňazi obidvoch
konfesií, katolíckej aj evanjelickej. Pre
nich predstavovali krčmy, celkom pochopite ne, semenište hriechu. Boli to
vynikajúci, vzdelaní a svetaskúsení
muži - A. H. Krčmérym počnúc cez A.
. Katinu až po dlhé roky „slúžiaceho“
Antona Zárevuckého. No nijako netúžili zachova pre nasledujúce generácie
históriu takýchto zariadení. Skôr sa
rozpisovali o negatívnych dôsledkoch
vysedávania v nich na telá aj duše cirkevníkov.
„Z tých 900 duší, čo tu evanjelici
máme, bežné nede né služby Božie navštevuje sotva 150 duší, z toho chlapov
len 20 - 30! Ale zato v nede u odpoludnia je plná krčma, kde často povstávajú
zvady a bitky. Pijanstvo a zlorečenstvo
tu vládne a sú im oddané aj niektoré
ženy...“ - hnevá sa v roku 1885 na svojich farníkov Krčméry. A dodáva, že sa
objavuje aj zlodejstvo, páchané mládežou, ktorá sa v noci s ahuje z krčmy po
stodolách a pôjdoch ... a teda aj smilstvo prekvitá ... „lebo z nemanželstva
pošlých dietok sa zase narodilo dosť.“
Prvé zmienky o pohostinských zaria-
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KOJNOS Z DOMU. Konalo sa vraj v
obecnej krčme „ v strede dediny“. Na
malom námestíčku pri nej sa zároveň
mohli usporiada organizované aj neorganizované, menšie aj väčšie zhromaždenia občanov. Dnu aj von tu napríklad
bývali predvolebné mítingy rôznych
politických strán, spolkov, združení,
ale aj vystúpenia potulných komediantov. udia sa schádzali, aby verejne
niečo podporili, alebo naopak, niečomu
sa vzopreli.
Takže, áno. V krčme, čo ako preklínanej a „nekultúrnej“, sa rodila aj kultúra a komunálna politika.

LEN ABY SME NEZABUDLI

ČO TO JE ?

HUMNO (aj pajta, stodola) - hospodárska budova pri rodinnom dome na
skladovanie po nohospodárskeho náradia, ale aj slamy či sena.
PÁNSKA IZBA - tiež tzv. predná izba,
málo obývaná, v zime obyčajne nevykurovaná, kde domáci vítali váženejšie
návštevy, na oslavy výročí a sviatkov.
PITVOR - vstupná chodba v dome, z
ktorej sa vchádzalo do ďalších miestností.
GANG - dreveným zábradlím ohradený podstienok okolo domu.
MÚČNICA - ve ká drevená truhlica,
rozdelená na viac častí, v ktorej sa
skladovala múka pod a druhu (hladká,
hrubá), ale aj šrot (krmivo pre zvieratá).
STROŽLIAK - ve ké plátenné vrece,
ktoré sa plnilo slamou a používalo sa
ako matrac.
RAJNICA - široká, nízka nádoba na
varenie, nie hrniec.
CEDILKO - sitko.
RAJČOK - koliesko na delenie cesta
pri varení pirohov.
ŠPAHERT - sporák.
FILFAS - z prútia upletený malý elipsovitý košík s rúčkami na rôzne použitie - často na rýchle odloženie zemiakov alebo inej zeleniny.
BAJÚZY - fúzy.
REGRÚT - mládenec v čase odvodu
na vojenskú službu, do armády.
POSÁDEŠ - balíček koláčov určený
pre svadobných hostí, ktorý si odnášali
zo svadby domov.
( Stranu z rôznych prameňov pripravil:
P.Halaj. )
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Maškary idú ...UTEKAJME

!

Nadýchané pampúchy, voňavé klobásky, sprievod masiek
a tanečníkov po obci a zábava so živou muzikou až do rána.
Toto už niekoľko desaťročí prinášajú Fašiangy v Badíne.
Mnohí občania to považujú za samozrejmosť, no pravdou
je, že každý rok musíme zdolať rôzne prekážky, aby sme
túto tradíciu zachovali.

Tým najväčším problémom je vždy nedostatok ľudí ochotných zapojiť sa do fašiangovej bursy. Určite ste si všimli, že
v sprievode tanečníkov a masiek nie sú len Badínčania. Aj
vďaka týmto šikovným mladým ľuďom z okolitých obcí a
miest sme dlhoročnú tradíciu nemuseli prerušiť.
Zohnať hudobníkov, ktorí by
vedeli prejsť takmer celú dedinu a kvalitne odohrať pesničky
aj za nepriaznivého počasia,
tiež nebolo jednoduché. Sme
preto radi, že už tretí rok to s
nami absolvovali Paľáčovci z
Hrochote a vystúpili aj počas
večernej zábavy, kde tak ako v
minulých rokoch dominovalo
pochovávanie basy v podaní
Javorov a Liesok. Prekvapením
bolo vystúpenie speváčok a
tanečníčok z FS Urpín.
Najväčším hnacím motorom,

kvôli ktorému sa hasičky a hasiči do organizovania bursy
púšťajú, je srdečnosť, dobrota
a láskavé prijatie Badínčanov.
Viacerí pripravujú teplý čas na
zahriatie, nakrájajú výborné
klobásky, napečú koláče a pohostia nás. Ja si už ani neviem
predstaviť Fašiangy bez skvelých pampúchov bývalej pani
kuchárky z materskej škôlky,
ktoré nám usmaží a spolu s
ďalšími dobrotami nachystá na
stolík pred domom.

Samozrejme, nie vždy všetko vyjde podľa našich predstáv.
Niektorí by boli radi, keby sme pred ich domom tancovali
dlhšie. Ale Badín sa rozrástol a prejsť takmer celú obec trvá
naozaj celý deň. Ideálne by bolo, keby sme vedeli zostaviť
dve fašiangové bursy. To sa nám však zatiaľ nepodarilo.
Chceme aj touto cestou povzbudiť tých, ktorí majú radi
tradície a chceli by sa aktívne do fašiangovej prípravy zapojiť. Neváhajte a dajte o sebe vedieť. Privítame každého !
Na záver už len dodám, že veríme : fašiangové oslavy tu
boli a aj budú hlavne vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás vždy s
láskou prijmú a podporia v tom, čo robíme. TAKŽE NEKONČÍME !
Peter Ondrejka
Snímky : Moravčíkovci

Zaznamenali sme

SPOZNAJ ZABUDNUTÉ
Sme skupina nadšencov spoznávania histórie z Badína.
Po troch rokoch bádania, zbierania materiálov a hľadania
odborníkov z tohto odboru sme sa na podnet nášho kamaráta,
spisovateľa, historika a správcu hradov Janka Ducára z Prešova rozhodli založiť v roku 2017 občianske združenie s názvom : LAURÍN - SPOZNAJ ZABUDNUTÉ.
Nie je nám totiž ľahostajné, že naša vzácna história sa dostáva v dnešnom svete do úzadia. Zatiaľ čo v civilizovaných
krajinách si ju patrične uchovávajú a sú na ňu hrdí. Máme
pocit, že u nás na Slovensku to stále chýba. To by sme chceli
svojou činnosťou trochu napraviť, oživiť. Už do založenia
OZ sme zozbierali mnohé staré i nové informácie a materiály, natočili historický odborný dokument, získali kontakty a
podporu mnohých ľudí aj inštitúcií - historikov, múzeí, ale aj
laických nadšencov.
Máme mnoho plánov, sme presvedčení, že na viaceré významné pamiatky sa zabúda. Zviditeľňovanie histórie prospeje nielen informovanosti občanov, ale aj k zvýšeniu turizmu. Stanovili sme si jasný program OZ, stanovy a fungovanie združenia.
OZ zakladáme v roku 2017 na základe platných zákonov
Slovenskej republiky.
OZ chceme ďalej rozširovať o nových členov, nadšencov i skúsených odborníkov, ktorí nám budú chcieť pomáhať zachovať a zviditeľniť kapitoly z našej histórie
(hlavne tie zabudnuté) aj pre ďalšie generácie.
Budeme vďační za akúkoľvek pomoc a podporu.
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