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Milí spoluobčania,
bežia prvé hodiny roku 2020 a je pre 
mňa veľkou cťou  sa Vám na jeho za-
čiatku prihovoriť. Dostal sa Vám do rúk 
prvý obecný časopis Obec Báb. Poci-
ťovala som nedostatok priestoru pre 
informovanie občanov o dianí v obci, 
jej rozvoji, zámeroch, pretože nie kaž-
dý používa internet a nie každý chodí 
pred náš obecný úrad čítať oznamy 
na úradnej tabuli. Informovanosť ob-
čanov je jednou zo základných pod-
mienok transparentného a zákonného 
riadenia samosprávy. Časopis Obec 
Báb má k tomuto cieľu prispieť a my 
sme presvedčení, že za dodržania no-
vinárskej etiky a  stanovených zásad 

obce dokážeme vydávať tlač, ktorá 
bude pre občana zaujímavá a vítaná 
v každej domácnosti. Mne dnes priná-
leží obzrieť sa späť za prežitým rokom 
a zhodnotiť to, čo sa nám podarilo v 
našej obci urobiť. Na prahu nového 
roku mi preto dovoľte, aby som sa po-
ďakovala za spoluprácu poslancom 
obecného zastupiteľstva, ktorých ná-
zory a postoje si veľmi vážim, ďakujem 
zamestnancom obecného úradu, ktorí 
sú mojou veľkou oporou, taktiež  ve-
deniu základnej školy a materskej ško-
ly, všetkým spolkom, ktoré sa zapájali 
do diania v obci, dôstojnému pánovi 
, ktorý  v obci pôsobí, podnikateľom i 
Vám všetkým za rady a pripomienky, 
ktorými ste prispeli k zlepšovaniu živo-
ta v našej obci. Rok 2020 bude rokom 
ďalších investičných zámerov a verím, 
že sa nám podarí ich zrealizovať. 
Plánujeme audit a rekonštrukciu ve-
rejného osvetlenia, rekonštrukciu ha- 
sičskej zbrojnice, revitalizáciu ná-
mestia pri zdravotnom stredisku – ak 
získame prostriedky z dotácie VITIS, 
kde sme už v októbri minulého roka 
podali žiadosť, rozšírenie kamerového 

systému v obci, kde sme získali dotá-
ciu a realizácia prebehne v priebehu 
prvého polroka. Vybudovanie nového 
zberného dvora, ktorý bude spojený 
aj s BIO skládkou. Príprava na rekon-
štrukciu verejného vodovodu a v ne-
poslednom rade budeme pracovať na 
projekte kanalizácie pre našu obec. 
Samozrejmosťou budú naďalej spolo-
čenské akcie pre deti i dospelých.

Milí spoluobčania,
na prahu nového roku Vám chcem za-
želať, aby ste mali hlavne pevné zdra-
vie, aby ste boli veselí a šťastní, aby ste 
netrpeli núdzou a mali všetko potreb-
né pre pokojný život. Nech sa Vám pl-
nia želania a plány, nech si vieme odo-
vzdávať po celý rok dostatok lásky a 
porozumenia – a mať ho kúsok aj pre 
tých, ktorí ho majú okolo nás nedosta-
tok. Nech máme voči sebe navzájom 
ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľadupl-
nosť a nech ju cítime aj okolo seba. 
A preto Vám milí spoluobčania želám  
krásny, úspešný a hlavne požehnaný 
rok 2020.
Katarína Töröková,  starostka obce Báb

Slovo starostky obce

Obec za posledný rok podala množstvo projektov,  
ktoré majú zlepšiť a skvalitniť život v Bábe

Tu sú výsledky z úspešných projektov:

ZŠ – dotácia 140 000,00 €

Dom smútku – dotácia 13 500,00 €

Detské ihrisko – darovacia zmluva 5 000,00 €

ZSE – dotácia 600,00 €

Kamery – dotácia 5 000,00 €

Vozík DHZ – zmluva o výpožičke 14 500,00 €

Jednota – doplatok zámennej zmluvy 31 258,00 €

MŠ – sponzorské 1 600,00 €

Krížová cesta plastiky – sponzorské 6 700,00 €

 218 158,00 €

Koncom októbra 2019 sme poda-
li projekt na získanie komunálnej 
techniky, t. j. traktora, vlečky a na-
kladača. Výsledky budú v marci 
budúceho roka a taktiež koncom 
decembra sme odniesli projekt na 
rekonštrukciu Kultúrneho domu.  
Z daných čísiel v tabuľke môžete vi-
dieť, akú sumu peňazí sa nám poda-
rilo v tento rok priniesť do obce. Mys-
lím, že je to krásne číslo a ako som 
spomínala v mojej kampani, stále sa 
budem naďalej snažiť využiť všetky 
výzvy z fondov, granty a podpory pre 
obce, ktoré vyjdú, ktoré sledujeme a 
ktoré nám pomôžu k zveľadeniu na-
šej obce.                             K. T.
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Slovo starostky obce

Duchovné slovo

Posolstvo Vianoc pre nový rok
Milí priatelia, 
pri odznievaní sviatočných dní si 
možno pomyslíme, či to všetko malo 
nejaký zmysel... Veď sme možno len 
pribrali, a aj tie deti sa akosi z dar-
čekov netešili ako kedysi my... Ale 
čo ak je za tým čosi viac, a my sme 
kdesi urobili chybu?
V jednom zo svojich príhovorov sa 
Jozef Ratzinger, odstúpivší pápež 
Benedikt XVI., vyjadril takto: „Dnes 
sme si vytvorili vlastnú predstavu o 
tolerancii a pluralizme, podľa nej sa 
to, že veríme, že sa Pravda skutočne 
zjavila, javí ako útok na toleranciu.“ 
A tak, ak v rámci takejto tolerancie 
naozaj rozmýšľame, potom ničíme 

pravdu a z človeka robíme bytosť 
pravdy neznalú a svet tlačíme do 
prázdneho diktátu falošnej slobody 
– veď môžem všetko. Popierame tak 
to, čo je na Vianociach vykupujúce, 
totiž, že Svetlo existuje, že sa zjavi-
lo a že nám ukázalo cestu, ktorá je 
naozaj cestou, pretože je Pravdou. 
Nemôžeme dostatočne sláviť Via-
noce s ich veľkou radosťou a túto 
radosť, vyžarujúcu z nich si uchovať, 
ak nevyznáme: Boh sa stal člove-
kom! Kde sa toto opomenie, tam 
môže ešte dlho všetko fungovať, ale 
v skutočnosti tam cirkev odumiera 
zvnútra. Jej život uniká. 
My však nezabúdajme na túto naj-

väčšiu pravdu Vianoc, ale ešte viac 
si ju vštepme do srdca. Podriaďme 
sa Pravde. Nerobme falošné kom-
promisy. Božie dieťa raz ako dospelý 
muž povie: „Ja som Cesta, Pravda a 
Život“ a dokáže to vykúpením člo-
veka. Nech jeho príchod na svet 
rozohreje naše srdcia a dodá našej 
viere potrebnú rozhodnosť žiť v no-
vom roku opravdivo kresťansky, tak 
ako to súčasný svet od nás očaká-
va, napriek všetkým zvláštnostiam 
dnešnej postmodernej doby.

To Vám praje Váš farár,
 Marian Uváček
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Problémy s vodou v našej obci sa rie-
šia už dlhodobo. Je už každodennou 
súčasťou agendy obecného úradu. 
Verte, že daný problém pokladáme 
za najväčšiu prioritu a snažíme sa 
ju vyriešiť. Ak sledujete uznesenia z 
obecného  zastupiteľstva, určite ste 
postrehli, že obecné zastupiteľstvo 
odsúhlasilo 70 000 € investíciu do 
úpravovne vody. Avšak naskytla sa 
nám ešte jedna alternatíva a t. j. zís-
kanie vodojemov na Bábskych maje-
roch  do vlastníctva obce od Sloven-
ského pozemkového fondu. Podali 
sme žiadosť a ak nám bude vyhove-

né, plánujeme skolaudovať vodu v 
časti Alexandrov Dvor a dať spraviť 
geologický prieskum studne, ktorý 
zistí výdatnosť danej studne. Ak by 
vedela daná studňa zásobovať celú 
obec, určite by sme uvažovali nad 
touto alternatívou a natiahli potrubie 
z Alexandrovho dvora. Samozrejme 
daná realizácia je dlhodobý proces. 
Momentálne sa snažíme dodržiavať 
harmonogram presne stanoveného 
odkalovania potrubia v našej obci, 
preto sa niekedy môže stať, že od-
kalovaním sa strhne časť usadeniny 
mangánu a tečie kalná voda. Avšak 

mala by to byť len chvíľková záleži-
tosť. Po výpadkoch čerpadiel, kedy 
netiekla pár hodín voda v obci, sme 
sa rozhodli zakúpiť komunikátory, kto-
ré nás okamžite upozornia na výpa-
dok čerpadla a preto veríme, že sa v 
budúcnosti už nemôže stať, že sa až 
po niekoľkých hodinách dozvieme, že 
čerpadlo vypadlo. Taktiež sa zakúpil 
nový dávkovač chlóru, pretože ten, 
ktorý sme mali sa poškodil a nespráv-
ne dávkoval chlór. Preto Vás prosíme 
o trpezlivosť a veríme, že tento zaklia-
ty problém v našej obci vyriešime v čo 
najkratšom čase.                           K. T.

Voda – zakliaty problém  
v našej obci

Krížová cesta
V marci tohto roku sme začali s  vý-
stavbou Krížovej cesty, na ktorú fi-
nančne prispeli občania našej obce 
celkom v sume: 1 860 €,  taktiež sme 
oslovili  sponzorov. Do realizácie sa 
zapojili menovite: Daniel Domaracký 
– výroba krížov, Dušan Hariš – výro-
ba čísiel. Osadenie krížov sme robili 
svojpomocne, formou brigády, DHZ 
Báb + ŽSS Vrškanky, poslanci  a iní 
dobrovoľníci z obce. Plastiky boli na-
montované v septembri priamo rez-
bárom p. Martinom Barnašom z Kež-
marku, ktorý ich vyrobil v hodnote  
6 700 €. Táto realizácia bola zaplate-
ná zo  sponzorských prostriedkov – 
sponzorovi veľmi pekne ďakujeme a 
musíme uznať, že je to krásna práca, 
ktorou sa môžeme pýšiť. Krížová ces-
ta bola posvätená 9. 11. 2019. 

K. T.



Mrzí ma, že sa v obci šírili rôzne neo-
verené informácie. Zberný dvor sme 
museli zatvoriť z dôvodu kontroly 
zo Životného prostredia. Okamžite 

nám nariadili zatvoriť aj bioskládku aj 
zberný dvor – resp. zberné miesto v 
obci. Zberný dvor, ktorý bol odsúhla-
sený vo VZN obce z roku 2016  nebol 

zlegalizovaný, čiže sme ho prevádz-
kovali bez povolenia. Nasledovalo 
vyčistenie ZD nakomplet – čo stálo 
nemálo peňazí, vyrovnanie terénu, 
odvoz zeminy, spevnenie plochy a 
nákup nových kontajnerov na sepa-
rovaný odpad, podpísanie nájomnej 
zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou, 
ktorá pozemok vlastní a vybavenie 
všetkých povolení na prevádzkova-
nie Zberného dvora. Bioskládku sme 
vyčistili, umiestnili tabuľu – zákaz vy-
vážania odpadu, umiestnili fotopasce. 
Nová bioskládka vzniká momentálne 
na bývalom PD, na pozemkoch SPF 
– kde budeme podpisovať nájomnú 
zmluvu. Taktiež tam je podmienka 
oplotenia pozemku, vyčistenie plochy, 
povolenia. Ak sa nám podarí získať 
techniku z Environmentálneho fondu 
vo výške 80 000 €, pôvodný ZD bude 
slúžiť ako parkovacie miesto na tech-
niku a celý ZD bude presunutý  vedľa 
bioskládky a budeme mať všetko na 
jednom mieste. S firmou Vinidi sme 
sa dohodli na používaní váhy v areáli 
bývalého PD, kde sa bude vážiť sta-
vebný odpad. Na základe vážiaceho 
lístka budú môcť občania zaviezť od-
pad na zberný dvor. Dňa 16. 12. 2019 
nám prišlo rozhodnutie z Okresného 
úradu Nitra – odbor starostlivosti o ži-
votné prostredie rozhodnutie - súhlas 
na prevádzkovanie zariadenia na zber 
odpadov vrátane zberného dvora. 
Zberný dvor bude otvorený od febru-
ára 2020 a bude sa riadiť prevádzko-
vým poriadkom, ktorý schválilo Obec-
né zastupiteľstvo v decembri 2019.
 Ak chceme mať našu obec krajšiu, 
musíme sa o to pričiniť všetci.    

K. T.

Rekonštrukcia
Zberného dvora 
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Odpad má dve stránky,  ekologic-
kú a ekonomickú. V čom spočíva 
zmysel separovania odpadu  
a o akú ekológiu teda ide?
Faktom je,  že separácia je podľa záko-
na o odpadoch povinná pre všetkých 
pôvodcov odpadov, teda pre každé-
ho z nás. Separovaný zber znamená, 
že nepotrebnú, vyhodenú vec nepo-
važujeme za odpad, ale za druhotnú 
surovinu, ktorú je možné recyklovať, 
materiálovo zhodnotiť – čiže znovu 
použiť. V procese recyklácie vznikajú 
tak  z pôvodných odpadov nové veci. 
Využívanie druhotných surovín šetrí 
primárne zdroje (napríklad ropu), zni-
žuje zaťaženie krajiny ťažbou, šetrí 
energiu, obmedzuje tvorbu skleníko-
vých plynov a má množstvo ďalších 
pozitívnych vplyvov na životné pro-
stredie. Tak napríklad, plasty pred-
stavujú 11 % z celkového množstva 
komunálnych odpadov a väčšina z 
nich je pomerne efektívne recyk-
lovateľná. Fólie a  plastové tašky 
sa separujú  v malej miere a kon-
čia bez využitia na skládkach (47 % 
plastových tašiek v EU). Len plasto-
vých tašiek sa za rok v Európe pou-

žije 98 miliárd kusov a väčšina z nich 
(80 %) iba jedenkrát. Slovensko patrí 
medzi krajiny s najväčšou spotrebou 
plastových tašiek na občana za rok 
(466 kusov) spomedzi krajín EU.  
Je samozrejmé, že kupovať iba vý-
robky, ktoré nie sú balené v plaste, je 
zložité, ale niekedy stačí aj malá zme-
na, napríklad ignorovať plastové tašky 
pri pokladniach, a použiť tie vlastné 
z domu, alebo látkové tašky a efekt 
môže byť veľký. Separácia nie je vše-
liek a ani nevyrieši globálny problém s 
odpadmi, môže však pomôcť zmierniť 
dopad ľudskej aktivity na životné pro-
stredie. Separácia odpadov je úzko 
spätá s činnosťou človeka, a s jeho 
environmentálnym povedomím a sve-
domím človeka.

A čo tá ekonomická stránka 
odpadov?
Za odpad,  ktorý prichádza do  našej 
domácnosti, resp. do našej „užívateľ-
skej zóny“ platíme dvakrát, a to pri 
vstupe, keď ho kupujeme vo forme 
obalov a pri výstupe, keď ho zneškod-
ňujeme, čiže „odovzdávame spoloč-
nosti, ktorá nakladá s odpadmi“, aby 

nám tie naše smeti uschovala. Samot-
ná separácia tak nadväzuje na eko-
nomickú stránku odpadov, kde z bez-
cenného odpadu vytvárame cennú 
komoditu, ktorá sa následne predáva 
a tvorí zisk. Vyseparované zložky (pa-
pier, plast, sklo, železo) znižujú množ-
stvo odpadu ukladaného na skládky 
a tým znižujú finančné náklady na 
zneškodnenie odpadu, čo následne 
umožňuje napríklad zníženie výšky 
dane (poplatkov za komunálny odpad) 
za odvoz odpadu.
Skutočnosťou, prečo platíme za odpa-
dy viac, je tá, že na Slovensku sa už 
nemôžu otvárať nové skládky odpa-
dov, môžu sa iba rozširovať tie jestvu-
júce. To znamená, že skládky, ktoré v 
súčasnosti máme, sa postupne napĺ-
ňajú a zatvárajú. Skládok je teda čo-
raz menej, ale zmesového odpadu je 
stále veľa. Majitelia skládok preto ťa-
žia z tejto situácie a dvíhajú cenu za  
uskladnenie odpadu smerom hore. 
Zákonný poplatok,  je akási „ekologic-
ká daň“  za likvidáciu odpadu, ktorá je 
stanovená podľa miery triedenia ko-
munálnych odpadov, a to Nariadením 
vlády č. 330/2018 Z. z., príloha č. 1.

Niečo o odpadoch...
PREČO je potrebné SEPAROVAŤ a prečo  PLATÍME za smeti VIAC 
„...som tvorcom odpadu a som za tento odpad zodpovedný...“

Sadzba za príslušný rok v eurách. t-1

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] 2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1        x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7         x > 60 7 8 11

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na 
skládku odpadov euro.t-1
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Tento poplatok platí každý, kto pro-
dukuje smeti a jeho výška sa odvíja 
od percenta separovania. Naša obec 
dosiahla úroveň vytriedenia 41,56 % v 
roku 2019.

Cena za odpad teda pozostáva  
z nasledovných položiek:
•  Zákonný poplatok, teda „daň za od-
pad stanovená štátom“ podľa miery 
separovanosti,

•  Cena za uskladnené množstvo od-
padu pri komunálnom odpade, pri bio 
odpade je to cena za spracovanie 
množstva odpadu, kde cenu stanovu-
je odpadová spoločnosť, 
•  A tzv. manipulačný poplatok, teda 
poplatok za „zdvihnutie nádoby“, pri-
čom manipulačný poplatok vždy sú-
visí s objemom odpadovej nádoby, 
cenu určuje odpadová spoločnosť.

Všetok odpad, ktorý je vyseparovaný, 
okrem plastov, papiera, skla, a ktorý je 
odovzdaný spoločnosti na spracova-
nie odpadov, je spoplatňovaný.

Poplatky za odpad  
a dane! ZMENA

• že správnou separáciou odpadov ušetríme na poplatkoch za odpady,
• že sklo a železo nepatria do komunálneho odpadu, sú veľmi ťažké a zbytočne za ne platíme vysoké po-

platky, keďže sa dajú vyseparovať (recyklovať), pričom sklo sa na skládke (alebo v prírode) rozkladá 4000 
rokov a viac,

• že drobný stavebný odpad vôbec nepatrí do komunálneho odpadu, ale sa separuje,
• že bioodpad v hnedej nádobe je lacnejší ako ten istý rovnaký bio odpad v čiernej nádobe (viac ako tre-

tina zmesového odpadu tvorí bioodpad),
• že plasty patria výlučne len do žltej nádoby,  pretože vyhodené na skládkach alebo voľne v prírode sa 

rozkladajú niekoľko sto až tisíc rokov, dokonca niektoré druhy plastov sa prakticky nerozkladajú,
• že manipulačný poplatok za poloprázdnu nádobu je rovnako vysoký ako za plnú nádobu,
• že uloženie komunálneho odpadu sa bude s výhľadom do budúcnosti postupne stále iba zdražovať.

V prípade, že nebudeme v obci dostatočne separovať, určite sa bude musieť vedenie obce zaoberať 
zvýšením poplatkov občanov za komunálny odpad, a preto je to motivácia pre nás všetkých, pre každého 
jednotlivca, prečo lepšie separovať. 

Dôležité je preto si uvedomiť niekoľko skutočností: 

Občania Bábu a samozrejme aj všet-
kých ostatných obcí a miest na Slo-
vensku majú povinnosť každoročne 
platiť obci, alebo mestu, kde majú 
trvalý pobyt rôzne poplatky. Jednou 
z povinností je podanie daňového 
priznania k dani z nehnuteľnosti, kto-

rú je potrebné vybaviť do 31. 1. 2020.
Podávanie daňového priznania k dani 
z nehnuteľnosti sa netýka všetkých 
občanov, pretože povinnosť podať 
priznanie majú iba tí, u ktorých na-
stali zmeny skutočnosti – napríklad 
zdedili, dostali nejakú nehnuteľnosť, 

kúpili, bolo im vydané stavebné, ale-
bo kolaudačné rozhodnutie. Ostatní 
obyvatelia nemusia podávať daňové 
priznanie, iba u pani Vaškovej na úra-
de zaplatia daň. 

 Ing. M. Viskupová

Obecné spravodajstvo
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V decembri 2018 sme 
obnovili činnosť DHZ Báb

Čo rok priniesol

Momentálne máme 16 členov. V ja-
nuári sme požiadali o pridelenie ha-
sičskej techniky, vypracovali sme 
projekt na rekonštrukciu požiarnej 
zbrojnice.
Protipovodňový vozík nám bol odo-
vzdaný p. generálnym sekretárom 

Vendelínom Horváthom a preziden-
tom HaZZ plk. Ing. Pavlom Nerečom  
dňa 16. 9. 2019. Ja osobne som veľmi 
rada za partiu hasičov, ktorí vo svo-
jom voľnom čase pomáhajú a chránia 
náš majetok a zdravie. Chcem sa im 
veľmi pekne poďakovať za ústreto-

vosť a pomoc pri každej udalosti, či 
už to boli povodne, víchrica, ale aj pri 
organizovaní spoločenských akcií. 
Počas toho jedného roka si vybudo-
vali v našej obci svoje pevné miesto a 
verím, že naša spolupráca bude trvať 
ešte veľa rokov.

13. 12. 2018 Obnovenie činnosti DHZ 
Báb, zloženie výboru DHZ 

23. 2. 2019   Pomoc pri brigáde čiste-
nia starého cintorína v časti Vršok 
počte 7 členov 

2. 3. 2019     7 členov sa zúčastnilo na 
fašiangovom sprievode, kde za-
bezpečovali dopravu a priechod 
sprievodu

9. 3. – 10. 3, 16. 3 – 17. 3. 2019  12 
členov sa zúčastnilo  školenia zá-
kladnej prípravy členov hasičskej 
jednotky DHZ, ktoré boli ukonče-
né skúškami a odovzdaním potvr-
denia o absolvovaní 

6. 4. 2019 Školenie strojníkov zame-
ranú na strojnú službu a obsluhu 
generátora elektrickej energie

17. 4. 2019   Členovia DHZ BÁB sa 

podieľali  pri stavaní krížovej 
cesty pre občanov

20. 4. 2019 Biela sobota 6 hasiči v 
sobotu boli pozvaní na procesiu 
zmŕtvychvstania Pána, kde  mali 
za úlohu niesť baldachýn a sviet-
niky

30. 4.  Stavanie 1.mája kde mali na 
starosti chod celej udalosti

18. 5. Taktické cvičenie okrsok 1. diaľ-
kové vedenie vody v ťažkom te-
réne 

2. 6. MDD – pomoc pri organizácii
23. 6. Prvý výjazd - prívalové dažde  
23. 6.  SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIE-

HO KRISTOVHO TELA A KRVI - 
BOŽIE TELO - „BÚDIČKY“ 

2. 8. – 3. 8. Bábsky Jarmok 2019
8. 8. Druhý výjazd - v tomto dni boli 2  

výjazdy: odstránenie padnutých 
stromov a konárov po búrke

9. 8. Tretí výjazd - padnutý strom pri 
diaľnici 

10. 8. oprava strechy na kostole po 
silnom vetre 

11. 8. Štvrtý výjazd odstránenie pad-
nutých konárov na chodníku na 
moste nad diaľnicou 

25. 8. Piaty výjazd - boli vyslaní k 
padnutému konáru časti Hlboké a 
nánosu blata v časti Za potokom

7. 9. Likvidácia čiernej skládky 
9. 9. Šiesty výjazd - povodne 
21. 9. Taktické cvičenie s protipovod-

ňovými vozíkmi v Malom Záluží
24. 9. Siedmy výjazd likvidácia boda-

vého hmyzu 
1. 10. Ôsmy výjazd - likvidácia padnu-

tého stromu po silnom vetre
8. 10. Úcta k starším 
2. 11. Domáce cvičenie protipovod-

ňový vozík
15. 11. Inventarizácia zapožičaného 

majetku Krajského riaditeľstva 
HaZZ  Nitra

23. 11., 24. 11., 30. 11., 1. 12., Základ-
ná príprava členov hasičských 
jednotiek, kde sa zúčastnili 2 čle-
novia – úspešná skúška

25. 11., 26. 11., 27. 11. Školenie velite-
ľa – úspešná skúška

2. 12. Deviaty výjazd - likvidácia pad-
nutých stromov                   M. R.

Činnosť hasičov DHZ Báb za rok 2018 – 2019
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Rekonštrukcia areálu Materskej školy 

Individuálne potreby obcí 2019 -  
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Pri tvorbe rozpočtu obecné zastu-
piteľstvo odsúhlasilo rekonštrukciu 
areálu MŠ, ktorá sa už dlhšiu dobu 
žiadala. Začal sa proces  vysporiada-
nia pozemkov pod MŠ z vlastníctva 
Slovenského pozemkového fondu do 
vlastníctva obce. Rokovanie so SPF 
dopadlo úspešne a pozemky pod MŠ 
boli bezodplatne prevedené do náš-
ho vlastníctva. Následne sme  začali s 
rekonštrukciou areálu Materskej školy. 
Detičkám bolo vybudované dopravné 
ihrisko, nové oplotenie, vysadená trá-
va  a pripravená plocha na altánok.

Po vydaní rozhodnutí o prijatí detí do 
MŠ nám chodili sťažnosti od rodičov 
neprijatých detí a preto sme sa roz-
hodli spolu s pani riaditeľkou MŠ pani 
Martinou Valovou, že urobíme maxi-
mum preto, aby mohli byť všetky deti 
z Bábu umiestnené v našej MŠ. Na-
koniec sme daný súhlas získali. Tomu 
ale veľa predchádzalo. Museli sme 
všetok nábytok vypratať, ako z riadi-
teľne, z kabinetu tak aj zo suterénu. 
Vybúrali sme priečku, aby sme mohli 
vytvoriť novú spálňu pre detičky. Na-
kúpiť nové lehátka, predeľovacie pa-

nely na WC, nové paplóny a to vďaka 
sponzorom, ktorí nám prispeli. Týmto 
chcem poďakovať firme P. Lipovské-
ho za zbúranie priečky, firme  Balcop, 
ktorá nám poskytla vlečku na vývoz 
stavebnej sutiny, ďakujem poslancom 
Jozefovi Muzikovi, Ľubošovi Bakayovi 
za pomoc pri prácach, a taktiež celé-
mu kolektívu MŠ za strávený čas a po-
moc  pri rekonštrukcii. Záleží nám na 
tom, aby sa naše detičky cítili v škôlke 
dobre a hlavne rodičia boli spokojní, 
že ich deti sú v peknom prostredí a v 
dobrých rukách.                              K. T.

Dom smútku si vyžadoval taktiež svo-
ju rekonštrukciu. Podali sme projekt 
cez Ministerstvo financií, kde sa dalo 
získať maximálne 15 000 €. Minister-

stvo nám schválilo dotáciu 13 500 € 
na rekonštrukciu. Spolufinancovanie 
obce bolo 10 %. Inštalácia nového 
pevného ozvučenia, výmena okien 

a rekonštrukcia celkovej fasády na 
Dome smútku sa konala v mesiacoch 
september – november 2019. Pracov-
níci OcÚ v interiéri položili nový ob-
klad a vymaľovali objekt. Pri podávaní 
žiadostí projektov sme viackrát na-
trafili na problém, že niektoré stavby 
neboli zapísané na LV obce. Museli 
sa dať vypracovať geometrické plány 
a následne podať žiadosti na kataster 
k zápisu stavieb do listu vlastníctva. 
Väčšinou to teda nie je len o samot-
nom podaní projektu, ale aj o vybave-
ní  všetkých povolení a príloh, ktoré sú 
súčasťou každého projektu.

Obecné spravodajstvo
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Nový vzhľad  
budovy Základnej školy

Nové detské  
ihrisko v areáli  
Základnej školy

Obec si na nasledujúce obdobia naplá-
novala veľa aktivít a rozvojových pro-
jektov. Medzi najväčšie a s najväčšou 
prioritou bolo vyriešenie havarijného 
stavu fasády. Preto sa obec začiatkom 
roka zapojila do výzvy na dotáciu z 
Environmentálneho fondu na zateple-
nie verejných budov a zníženie ener-
getickej náročnosti verejných budov. 
Dal sa vypracovať projekt, zabezpečili 

sa prílohy a s napätím sa čakalo na 
výsledok. V júli prišla potešujúca sprá-
va, kde nám Environmentálny fond 
schválil dotáciu na tento účel vo výške  
140 000 €. Nasledovalo verejné ob-
starávanie, z ktorého vyšiel úspešný 
uchádzač CS-TT Trnava. Spolupráca s 
touto firmou bola veľmi dobrá. Projekt 
bolo potrebné dokončiť do 29. 11. 2019 
a firma mala čo robiť, aby termín stihla. 

Ale podarilo sa. Aj týmto projektom sa 
naša škola zaradila medzi moderné a 
krásne školy v regióne a čo je najdô-
ležitejšie, predpokladaná úspora na 
energiách je 54 %. Naša škola vyzerá 
ako znovuzrodená a môžeme byť pyš-
ní na to, že naša obec prekvitá. Obec 
sa podieľala finančne spoluúčasťou  
5 % z celkovej sumy.

Projekt, v ktorom sme žiadali o do-
táciu na nové detské ihrisko nám 
schválený nebol, avšak získali sme 
peniaze v hodnote 5 000 € darova-
cou zmluvou na obstaranie daného 
ihriska, ktoré myslím, robí deťom veľ-
kú radosť.  Zamestnanci OcÚ zreno-
vovali lavičky, ktoré boli odsúdené 
na likvidáciu a vzišlo z toho príjemné 
posedenie pre rodičov. 
V budúcnosti chceme detské ihrisko 
dopĺňať o ďalšie prvky.

Obecné spravodajstvo



Kultúrno-spoločenské  
akcie v našej obci
Naša obec v priebehu roka pripravu-
je množstvo spoločenských podujatí, 
prvý ples sme zahájili v januári pod 
záštitou ŽSS Vrškanky a tešil sa veľ-
kej návštevnosti. Zábava trvala do 
skorých ranných hodín. Februárové 
Fašiangy boli tradične pod vedením 
poslanca Patrika Ondrušku, prípravy 
sa zúčastnili ženy z Červeného kríža, z 
únie žien, poslanci. Celým programom 
nás sprevádzala ĽH Petra Kuštára a o 
zábavu bolo postarané. Zamestnanci 
obecného úradu postavili prístrešok 
za KD práve kvôli prácam spojeným s 
Fašiangami. Občania si mohli pochut-
nať na tradičných zabíjačkových špe-
cialitách.

Koncom marca sme ako obec pripra-
vili oslavy Dňa učiteľov, kde sme odo-
vzdali našim učiteľom malú pozornosť 
a poďakovali im za ich prácu a odo-
vzdávanie vedomostí našim deťom.

Už 6. ročník ochutnávky vín v Bábe sa 
konal 12. 4. 2019 v kultúrnom dome 
pod patronátom Obce a spoluorgani-
zátorom firmy ALCEDO.
Odborná degustácia vín sa uskutočni-
la 7. 4. 2019. Vína boli hodnotené 100 
– bodovým systémom. Výsledkom 
hodnotenia bol aritmetický priemer 
hodnotení jednotlivých členov komi-
sie. Súťažné kategórie vín boli 4 a to:
   I.  Vína biele suché a polosuché
  II.  Vína ružové
 III.  Vína červené
IV.  Vína ostatné polosladké a sladké 
bez rozdielu farebnosti
Celkovo bolo hodnotených 162 vzo-

Ochutnávka vín Báb 2019

pokračovanie na strane 12
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riek vín. Titul šampióna v kategórii 
bielych a červených vín bol určený 
rozstrelom viacerých vzoriek.
V kategórii ružových, polosladkých a 
sladkých vín bol titul šampióna udele-
ný vínu, ktoré získalo v komisii najviac 
bodov.
Cena starostky obce bola udelená 
vystavovateľovi z Bábu za najlepšie 
hodnotenú kolekciu vín z minimálne 
4 vzoriek. Bol to priemer 3 najlepšie 
hodnotených vín.
Titul šampióna výstavy bol udelený:
V kategórii biele suché a polosuché 

víno: Vzorka č. 54 odroda Rizling Rín-
sky r. 2018, vystavovateľ: Ing. Pavel 
Bíro, V.Zálužie
V kategórii ružových vín: Vzorka č. 
108 odroda Cabernet sauvignon Rosé 
r. 2018, vystavovateľ: Víno Sabo, Vrbo-
vé
V kategórii červených vín: Vzorka č. 
132 odroda Alibernet r. 2018, vysta-
vovateľ: Vinárstvo Ing. Juraj Bíro, V. 
Zálužie
V kategórii ostatných vín: Vzorka č. 
92 odroda Devín r. 2017 slamové víno, 
vystavovateľ: Ing. Ľubomír Rybárik, 
Báb

Cenu starostky obce za najlepšie 
hodnotenú kolekciu vín z Bábu , zís-
kal vystavovateľ Ing. Ľubomír Rybá-
rik.
Výstava vín v Bábe ma regionálny 
charakter a zúčastňujú sa jej vinári z 
okolitých obcí a blízkeho okolia. Keď-
že termín ochutnávky je jeden z po-
sledných, vystavované vína už prešli 
sitom predchádzajúcich ochutnávok 
a spĺňali  kritérium najvyššej kvality, 
čo zhodnotila odborná komisia ude-
lením vysokého množstva zlatých a 
strieborných medailí.   

 Ľ. R.

Stavanie mája 

Deň detí

Stavanie 1. mája organizovali Dob-
rovoľný hasičský zbor Báb spolu s 
obcou. Partia hasičov vyrobila pev-
ný stojan na uchytenie stromu, ktorý 
krásne vyzdobili Vrškanky. Občersve-
nie bolo pestré a deti sa tešili z hasič-
skej opekačky. O kultúrny program sa 
postarali miestne súbory a to folklórny 
súbor Bábčanka a Spevácka skupina 
Vrškanky. Ako hosť vystúpila Ľudová 
hudba Halúzkovci, ktorá vyhrávala do 
neskorých hodín. 
V máji si pre nás pripravili program 
naši najmenší z materskej školy a žia-

ci zo základnej školy, aby si uctili svo-
je matky, babky, tety. Každej žene v 

sále bol odovzdaný kvet našimi člen-
mi z Poľovníckeho združenia Báb. 

V júni už tradične naši záhradkári a 
obec Báb organizovali MDD. Tento-
krát sa vybrali priestory pri Základ-

nej škole Báb, čo malo veľmi pozi-
tívny ohlas. Členovia Slovenského 
zväzu záhradkárov pripravili pre 

deti mnoho súťaží a prekvapení. 
Naši hasiči pripravili hasičskú dráhu, 
ktorá mala veľký úspech u našich 

pokračovanie zo strany 11
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detí, diskotéka bola pod taktovkou 
nášho občana DJ Jaríka a samozrej-
me nechýbala dobrá nálada. DHZ 
Rumanová nám pomohla zase pri 

tvorbe penovej párty. Prednáška a 
ukážka Finančnej správy – Colného 
úradu boli veľmi zaujímavé a deti s 
veľkým záujmom počúvali a zapájali 

sa do diskusie. Policajný zbor z Veľ-
kého Zálužia ako každý rok povozil 
naše deti autami po obci a deti si 
mohli vyskúšať aj policajnú výstroj. 

V termíne 2. - 3. 8. 2019 sme po dlhej 
dobe  obnovili  tradičný bábsky jar-
mok, ktorý sa tradoval od roku 1778, 
kedy obec získala právo usporiadúvať 
bábsky jarmok. Jarmok pozostával z 
dvoch večerov. V prvý večer bola dis-
kotéka pre mladých, ktorú uvádzali 
páni z rádio WOW Nitra, druhý deň 
nás čakal folklórny deň, kde vystupo-
vali súbory z VITISU – čiže folklórne 
skupiny z okolia a ĽH Miroslava Du-
díka. Sprievodným programom bola 
ukážka jazdeckej polície, po obci tak-
tiež premával TRAKTORBUS. Rôzni 
remeselníci predávajúci svoje výrob-
ky, skákacie hrady, kolotoč a detská 
diskotéka, ktorou súčasťou boli zná-
me rozprávkové postavičky PAT a 
MAT  dotvorili tú správnu atmosféru. 
Bábsky jarmok sa tešil vysokej náv-
števnosti. Na túto akciu sme získali 
prostriedky z projektu:“ Rozprúdime 
regióny ZSE“. Večer sa ukončil vystú-
pením hudobnej skupiny ČIBUK, ktorá 
zabávala našich občanov do skorých 
ranných hodín. Veríme, že sa nám po-
darí zachovať myšlienku tradičného 
bábskeho jarmoku.

Tradičný bábsky jarmok
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Koncom augusta sme pri príležitosti 
ukončenia leta zahájili prvú Bábsku 
kotlinku, na ktorej tímy súťažili vo va-
rení guláša.  Spolupráca medzi obcou 
a pánom Ing. Ľubomírom Rybárikom 
splnila účel a do súťaže sa prihlásilo 
17 tímov. Hodnotiaca komisia však 
nehodnotila len najlepší uvarený gu-
láš, ale taktiež kreativitu jednotlivých 
družstiev.  V komisii bola pani Gabriela 
Opoldová – vedúca ŠJ, Pavol Hanák 
– majiteľ reštaurácie Sýpka u Ludvíka 
a Marián Čentéš, známy porotca gulá-
šov po celom svete.
Výsledky:
1. miesto – Poľovníci
2. miesto – Rasťo Škoda a jeho tím
3. miesto – Vrškanky 

Bábska kotlinka 

Ďalšie podujatia
V septembri sa uskutočnil Memoriál 
Tomáša Takáča, v októbri sme si pri-
pomenuli Deň úcty k starším. V de-
cembri sme už tradične privítali sväté-
ho Mikuláša. Vianočná besiedka patrí 
už neodmysliteľne k dianiu v našej 
obci už niekoľko rokov.

14

Nová 
predajňa 
potravín

Kronika

Uvedomujeme si absenciu pre-
dajne potravín, ktorá by bola do-
stupná aj keď prídu naši občania 
z práce. Preto sme celý rok praco-
vali na zámennej zmluve s COOP 
Jednotou, ktorá prejavila záujem 
o naše priestory a ktorá sa otvorí 
pod obecným úradom v priebehu 
prvého polroka 2020.
Musel sa preklasifikovať priestor 
užívania zo skladu na predajňu 
na liste vlastníctva, vybavovali sa 
rôzne povolenia, pripravovala sa 
zámenná zmluva s Jednotou, pre-
tože priestory s Jednotou vymie-
ňame. Jednota na Veľkom Bábe 
prechádza do vlastníctva obce a 
zámerom je otvorenie Lekárne v 
tejto budove.

V roku 2019 nás opustili:

Ján Viskup
Margita Voleková, rod. Straková
Gejza Hrbáň
Marta Domaracká, rod. Strhlíková
Dominik Božik
František Kolařík
Miroslav Čúzy
Jaroslav Slamka
Milan Kohút
Štefan Reha
Jozef Božik
Dezider Martinák
Dušan Ďuračka
Veronika Korcová, rod. Kušnírová
Eva Prokopová, rod. Hrbáňová
Vladimír Branický

Narodili sa nám:

Svrbická Eliška
Vindišová Nela
Vrbová Lucia
Ďuračka Nikolaj
Hariš Tomáš
Pechovský Lukáš
Mrázik Pavol
Ľachký Michal
Mrvová Natália
Szalayová Nina
Vindiš Tomáš

Obecné spravodajstvo

Oznamy



Okienko materskej školy
Je tu chvíľa, kedy sa môžeme ob-
zrieť späť a spomenúť si na to, čo 
sme v našej materskej škole zažili. V 
minulom roku sme toho stihli naozaj 
dosť. 
Okrem plnenia úloh podľa Školské-
ho vzdelávacieho programu „Poď-
me spolu na výlet“ sme si spoločne 
v januári užili škôlkarsku sánkovač-
ku, vo februári karneval, v marci sme 
sa boli pozrieť v obecnej knižnici a 
navštívili nás deti zo základnej školy, 
aby prečítali deťom krásne príbehy a 
začala sa prvá etapa rekonštrukcie 
školského dvora. Apríl patril návšte-
ve predškolákov v základnej škole, 
výchovným koncertom, v máji sme 
spolu s mamičkami oslávili deň ma-
tiek a jún bol veľkou oslavou det-
skej radosti, ktorú umocnila ďalšia 
úspešná účasť družstva predško-
lákov na Športovej olympiáde detí 

materských škôl združenia obcí  
VITIS, z ktorej sme priniesli medaile 
za jednotlivcov, ale aj bronzovú me-
dailu ako tretia najúspešnejšia MŠ. 
V rámci škôlky sme sa rozlúčili aj s 
12 predškolákmi, ktorí v júni ukon-
čili dochádzku do materskej školy. 
Júlové dni boli plné prác na dokon-
čovaní  druhej etapy rekonštrukcie 
školského dvora. Mesiac august pri-
niesol okrem upratovania a dezinfek-
cie interiéru veľkú zmenu nielen pre 
materskú školu, ale hlavne pre rodi-
čov detí, ktoré boli prijaté len na pol-
dennú výchovu a vzdelávanie, alebo  
neboli  prijaté vôbec. Pani starostke 
sa  na základe veľkého počtu podne-
tov a potrieb zákonných zástupcov 
detí  podarilo s pomocou poslancov 
obecného zastupiteľstva, riaditeľky 
MŠ, zamestnancov MŠ a obecného 
úradu,  odborných rád a praktických 

skúseností  PhDr. Kvetoslavy Mikulo-
vej umiestniť všetky deti do MŠ a to aj 
na celodennú výchovu a vzdelávanie. 
Pomocnú ruku podali aj pani riaditeľ-
ky z MŠ Lehota a Veľké Zálužie. 
V septembri sme otvorili bránu ma-
terskej školy pre 38 detí z toho 6 
predškolákov a snažili sa im pomôcť 
prekonať  odlúčenie od milovaných 
rodičov. Počas jesenných októbro-
vých dní sme vytvárali krásnu vý-
zdobu interiéru a exteriéru  škôlky z 
prírodnín prinesených deťmi z domu. 
Od novembra pani učiteľky nacvičo-
vali s deťmi básne, piesne, koledy a 
pripravovali  ozdoby na trhy aj s veľ-
kou pomocou tety školníčky. Vianoč-
né vystúpenie 5 - 6-ročných detí  po-
tešilo všetkých, ktorí prišli 14. 12. 2019 
do Kultúrneho domu v Bábe stráviť 
príjemné predsviatočné popoludnie.
Martina Valová, riaditeľka MŠ Báb
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Naša škola 
Škola a  vzdelávanie tvoria dôležitú 
a neodmysliteľnú súčasť života kaž-
dého žiaka. V  malej obci, ako je tá 
naša, má škola oveľa väčší význam, 
pretože zabezpečuje nielen vzde-
lávanie detí, ale je taktiež podstat-
ným kultúrnym centrom – upevňuje 
spolupatričnosť občanov, slúži ako 
významný prvok vitality, spája oby-
vateľov pri aktivitách prospešných 
pre obec.
Pedagogickí pracovníci našej školy 
sa neustále snažia inovovať a zatrak-
tívniť výchovno-vzdelávací proces 
najmä modernými spôsobmi výučby, 
aby žiakom sprostredkovali oveľa 
viac poznatkov, informácií a  faktov. 
Žiaci dostávajú široký priestor na 
prácu s  informáciami, ktoré sa učia 
nielen vyhľadávať, ale ich aj spraco-
vať a neskôr aplikovať.
Na podporu čitateľských zručností 
každoročne škola organizuje rôz-
ne aktivity. Medzi žiakmi k  najobľú-
benejším patrí Noc s  Andersenom, 
kedy majú žiaci možnosť zažiť na 
vlastnej koži „nočné dobrodruž-
stvo“ na pôde školy. Prehlbovať zá-
ujem o  čítanie nám umožňuje naša 
školská knižnica, ktorá je vybavená 
veľkým množstvom knižných titulov. 
Žiaci ju navštevujú najmä na hodi-
nách čítania a literatúry a trávia v nej 
veľa času.
Ďalšou prioritou výchovno-vzdelá-
vacieho procesu je rozvíjať jazykové 
zručnosti žiakov na hodinách cu-
dzieho jazyka. Učitelia preto na vyu-
čovaní využívajú najmä také metódy, 
ktoré podnecujú žiakov k  aktívnej 
komunikácii v  každodennom živote 
pomocou autentických situácií. To, 
že je výučba cudzích jazykov na na-
šej škole na dobrej úrovni, dokazujú 
úspechy našich žiakov na súťažiach.
Dobré výsledky a úspechy majú naši 

žiaci aj v  umeleckej oblasti. Tento 
i minulý školský rok sme získali via-
ceré ocenenia v speve ako aj vo vý-
tvarných súťažiach.
V minulom školskom roku sme prvý-
krát zapojili žiakov prvého stupňa do 
celoslovenskej vedomostnej súťaže 
„Všetkovedko“. Ide o test, v ktorom si 
môžu žiaci vyskúšať svoje vedomos-
ti v oblastiach: vlastiveda, prírodove-
da, slovenský jazyk, anglický jazyk, 
matematika, hudobná, výtvarná, do-
pravná a informatická výchova.

Okrem každoročného organizova-
nia Školy v prírode a Kurzu korčuľo-
vania sme tento kalendárny rok po-
núkli možnosť žiakom zúčastniť sa 
i Lyžiarskeho kurzu.
Škola poskytuje svojim žiakom aj mi-
movyučovacie aktivity, a  to v podo-
be záujmových krúžkov. Tento škol-
ský rok sme otvorili 9 záujmových 
krúžkov. Žiaci môžu v  poobedňaj-
ších hodinách rozvíjať svoje talen-
ty a robiť, čo ich baví: tancovať, byť 
kreatívnymi či pestovať športového 
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ducha. Novinkami minulého a  tohto 
roka je Zdravotnícky krúžok a  Di-
vadelný krúžok. Každý rok dávame 
možnosť žiakom deviateho ročníka 
pripravovať sa na monitor  – Testo-
vanie 9 v  predmetoch matematika 
a slovenský jazyk.
Našou snahou je viesť žiakov k udr-
žateľnému rozvoju spoločnosti za-
chovaním životného prostredia. 
V  škole sa triedi plast, papier, žia-
rovky, batérie, zubné kefky. Do kaž-
dej triedy boli zakúpené koše na 
triedený odpad. Každoročne škola 
vyhlasuje zber papiera, pričom zís-
kaná finančná odmena je využitá na 
materiálne vybavenie školy. Rovna-
ko sa zapájame do medzinárodného 
ekologického sviatku Deň Zeme, a to 
nielen čistením školského areálu, ale 
aj celej obce.
Snažíme sa aj zefektívňovať spolu-
prácu a komunikáciu s rodičmi, preto 

sme zaviedli internetovú žiacku kniž-
ku a ponúkli sme konzultačné hodiny.
Škola sa neustále zveľaďuje i  po 
materiálnej stránke. Za posledné 
obdobie sa podarilo vymeniť staré 
drevené okná za plastové, opraviť 
strechu, spraviť novú fasádu školy, 
zrekonštruovať všetky sociálne zaria-
denia, upraviť vestibul, vymeniť šatní-
kové skrinky, zmodernizovať učebne, 
upraviť kabinety a vytvoriť pre žiakov 
relaxačný kútik.
Je nevyhnutné zdôrazniť, že získanie 
mnohých didaktických prostriedkov, 
poskytovanie kvalitnejšieho vzdelá-
vania, dosahovanie výborných vý-
chovno-vzdelávacích výsledkov nám 
umožnil projekt Čitateľská gramot-
nosť a  angličtina ako pevný základ 
pre dosahovanie budúcich cieľov, 
z  ktorého bola zriadená jazyková 
učebňa a  vybudovaná školská kniž-
nica. Projekt v  plnom rozsahu napl-

nil víziu tvorivosti, komunikatívnosti, 
inovatívnych metód a  foriem vzde-
lávania, obsahovej prestavby vzde-
lávacieho procesu, zvýšenej odbor-
nosti a  metakognitívnych stratégií 
pedagogických zamestnancov. Škola 
doteraz aktívne využíva didaktické 
pomôcky, knihy a  didaktickú techni-
ku, získané z  projektu, ako aj vedo-
mosti pedagogických zamestnancov, 
získaných počas školení, vo vyučova-
com procese, počas záujmovej čin-
nosti, pri príprave žiakov na súťaže 
a na rôznych aktivitách školy. Projekt 
jednoznačne prispel k  zvýšeniu od-
bornosti a  individuálnemu prístupu 
k žiakom.
Naše úprimné poďakovanie patrí 
zriaďovateľovi - Obci Báb ako i rodi-
čom, ktorí prejavujú škole neustálu 
podporu a pomoc, a tým jej výrazne 
umožňujú napredovať.

Mgr. Henrieta Škodová, riaditeľka
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Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Bábe
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Základná organizácia Jednoty dô-
chodcov Slovenska v Bábe bola za-
ložená v roku 2005 a má 80 členov. 
Tieto členky organizácie sa zúčast-
ňujú všetkých kultúrnych podujatí, 
ktoré sú v obci organizované. Sú 
to Fašiangy – sprievod po dedine, 
pochovávanie basy, Stavanie mája. 
Október –  Úcta k starším, Budičky, 
Mikuláš, predvianočné posedenie, 
Jasličková slávnosť. Aktívne členky 
organizácie založili spevácku skupi-
nu pod názvom Bábčanka, ktorá re-
prezentovala obec Báb. 
Miestna organizácia Jednoty dô-
chodcov má i aktívne členky výboru, 
ktoré zabezpečujú rôzne stretnutia 
a posedenia pre členov organizácie. 
Sú to Magdaléna Matušicová, Mar-
gita Šandulová, Darina Kružliková, 
Božena Švihoríková, a Jolana Seve-
rínová. Na výročnej členskej schôdzi 
odmeňujeme členov organizácie – 
jubilantov, ktorí majú okrúhle výročie 
počas celého kalendárneho roka. Fi-
nančné prostriedky dostáva organi-
zácia od OÚ Báb ako dotáciu na celý 
rok v hodnote 330 Eur. 
V roku 2019 pri príležitosti osláv Ok-
tóber úcta  starším dostala pani Ma-
tušicová Magdaléna Cenu starostky 
Obce Báb za celoživotnú aktívnu 
prácu.  Toto ocenenie patrí však všet-
kým členkám organizácie za účasť 
na spoločných podujatiach, celému 
výboru za prípravu posedenia – ob-
čerstvenia. Vyznamenanie prevzala 
predsedníčka organizácie Magdalé-
na Matušicová, ktorá zároveň  všet-
kým členkám organizácie praje veľa 
zdravia, šťastia, dlhý život v pevnom 
zdraví.     
                 M. M.
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Spevácka skupina Bábčanka  

Ženská spevácka skupina Vrškanky 

Pri aktívnej činnosti členov organi-
zácie Jednoty dôchodcov bola za-
ložená spevácka skupina Bábčanka. 
Bolo to v roku 2005.  Pomáhal nám 

vtedajší pán starosta Pavol Schwarc 
a po ňom pán starosta Peter Ne-
meček. Mali sme veľkú podporu pri 
zakúpení krojov, nakoľko v obci sa 

žiadne kroje nezachovali tak, aby 
sa dali použiť. Každý týždeň sa spe-
vácka skupina stretáva, nacvičuje 
starodávne piesne a tak vystupuje v 
susedných obciach. Mali sme dvoch 
harmonikárov Michala Strapeka a Ja-
roslava Hozáka. Spevácka skupina 
mala 13 členov. Postupom času a pri-
búdania rokov nás členovia skupiny 
postupne opúšťali pre chorobu a žiaľ 
i smrť. V tomto období má spevácka 
skupina Bábčanka dvoch harmoni-
károv Jaroslava Hozáka a Erika Kra-
jinčáka a speváčky Magdalénu Ma-
tušicovú, Jolanu Severínovú, Oľgu 
Fábryovú, Štefániu Machovú, Helenu 
Jágelkovú, Margitu Gažíkovú, Kvě-
tušu Strapekovú. Prajeme si pevné 
zdravie, dlhé stratávanie sa, aktívny 
život v klube.                               M. M.

ŽSS Vrškanky vznikla v roku 2016. 
Bolo to presne k oslavám 1. mája. Za-
čínali sme v zostave: Danka Takáčo-
vá, Janka Vašková, Janka Lešková, 
Elenka Hozáková a Katarína Toroko-
vá. Neskôr sa k nám pridali Martinka 
Herudová, Gabika Slamková. V roku 

2019 sa k nám pridali dievčatá Vero-
nika Machová a Karin Marcinkecho-
vá. Na určité programy si medzi nás 
voláme aj spevákov a to: Michala 
Sýkoru, Patrika Ondrušku a pána Li-
povského. Na vianočný program sa 
nám hlási vždy viac detí. Minulý rok 

to bolo presne 20 detičiek, s ktorými 
sme nacvičili krásny program. Neod-
mysliteľnou súčasťou našej skupiny 
je skvelý harmonikár Jarko Lazor. 
S dievčatami sa snažíme študovať 
hlavne piesne bábske, ale aj z oko-
lia Nitry. Čerpáme hlavne zo starých 
nahrávok, ktoré  nahrala K. Toroková 
ešte s našou občiankou, ktorá už nie 
je medzi nami pani Krivosudskou a 
jej babičkou Máriou Ďuračkovou. 
ŽSS Vrškanky sa zúčastňuje pravi-
delne na obecných akciách a nielen 
ako interprét, ale i ako organizačný 
tím. Snažíme sa pomáhať pri každej 
kultúrnej akcii, ale taktiež aj na bri-
gádach v obci. V roku 2019 sme or-
ganizovali prvý Bábsky ples a v tých-
to dňoch  nás čaká už druhý ročník. 
Veríme, že naše piesne budú ešte 
dlho robiť našim občanom radosť.      

J. V.



ZO SZZ Báb  (Bábsky záhradkár)
Minulosť našej organizácie je po-
merne dlhá. Asi posledným aktívnym 
členom bol p. Ján Varga. Prišli spolo-
čenské zmeny, vplyv nadnárodných 
spoločností. Ľudia, možno i umelo pri-
šli na to, že pestovať a pracovať v zá-
hrade sa neoplatí. Áno, všetci tí, ktorí 
zdieľate tento názor, máte pravdu! 
Neoplatí sa, ale len finančne. Nikto 
si nevie, alebo nechce ani predstaviť, 
akými procesmi, najmä chemickými 
prišlo k nám ovocie, alebo zelenina. 
Zberajú sa nezrelé plody a niekto-
ré rastliny sa s pôdou počas svojho 
života ani nestretli. Rastliny v črep-
níkoch sú nadopované len na určitý 
čas. Predajcom vyhovuje, ak sa strom 
neujme, sú anomymní. Môžu predať 
zase, však výhovoriek je vždy dosta-
tok a taktiež prikrášlených fotografií. 
Nájdu sa však i zanietenci. Jediné, čo 
musíte všetci uznať, že chuť a vôňa 
produktu dopestovaného u nás a 
ešte aj vo svojej záhradke je iná.
Novodobá história našej organizá-
cie sa začala písať v roku 2017. Sa-
mozrejme i keď je to len krátky čas, 
prešli sme vývinom. V súčasnosti 

máme 40 aktívnych členov. V minu-
lých rokoch na dobrý štart nám obec 
pomohla formou dlhodobého prenáj-
mu pozemku a výstavbou záhradnej 
chatky. Boli sme úspešní pri projekte 
zameraného na vytvorenie bylinko-
vej záhradky a potrebného vybave-
nia pre našu činnosť. Medzi najväčšie 
úspechy považujeme: Regionálnu 
výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, Lu-
žianky 2017 – 2. miesto, Ovocie roka, 
Agrokomplex 2018, 3. miesto - p. Má-
ria Blahová, Kolekcia ovocia a zeleni-
ny – Agrokomplex 2018 - 3. miesto, 
Najkrajšia expozícia Veľké Zálužie 
2019 – 3. miesto. Výsadba na cinto-
ríne Malý Báb, organizovanie MDD, 
pivové degustácie.  Veľká vďaka „Zá-
hradkári“.
Začali sme sa špecializovať aj na nie-
ktoré menej známe druhy. Tento rok 
nám okrem iného prekrásne zarodili 
dule a taktiež mišpula. Podarilo sa zo-
hnať staré odrody hrušiek, ako Krvav-
ka, Muškátelka, Jačmenka.
Do záhradky nám pribudli prírastky 
v podobe Jujuby čínskej, Polievko-
vého stromu, Medového stromu a 

veľa ďalších atraktívnych stromov a 
byliniek. Stretávame sa, komunikuje-
me, usporiadavame poznávacie zá-
jazdy a hlavne sa vzdelávame. V tejto 
činnosti chceme pokračovať. Máme 
obrovský potenciál z našich radov 
i zo spoluobčanov, čo sa týka izbo-
vých rastlín, okrasných drevín, ruží, 
semenárstva, ovocinárstva, flóristiky, 
liečivých bylín. Pretože k záhrade 
neodmysliteľne, patrí i dobré jedlo, 
budeme naďalej aktívne zberať a po-
dávať pre ďalšie generácie recepty 
starých materí. Sme ochotní nezištne 
pomôcť svojimi skúsenosťami, vedo-
mosťami a hlavne prácou komukoľ-
vek, kto nás požiada. Budeme veľmi 
radi ak nás podporíte v našej činnosti 
rôznymi spôsobmi, niekedy postačí i 
pochvala či možno i dobré slovo. Veľ-
mi dobre si uvedomujeme, že cesta, 
ktorou sme sa rozhodli ísť je dlhá, 
možno nenájdeme pokračovateľov, 
ale budeme sa o to snažiť.
Najbližšiu akciu chystáme na 29. 2. 
2020 v Kultúrnom dome v Bábe.
Ďakujeme.                   Peter Nemeček, 

predseda ZO SZZ Báb

Poľovnícke združenie Báb 
Poľovnícke združenie Báb je organi-
záciou, ktorá spája priateľov a milov-
níkov prírody na princípe združenia 
občanov. Jej úlohou je chovať, ochra-
ňovať a udržiavať stavy divožijúcej 
zveri na bonitovaných kmeňových 
počtoch. Naša poľovnícka organizá-
cia bola založená v roku 1948.
Poľovný revír, v ktorom miestne po-
ľovnícke združenie vykonáva vlastný 
výkon práva poľovníctva má rozlohu 
1826 ha poľovnej plochy. Tvorená je 
136 ha lesnej plochy, 32 ha vodnej a k 
nej priliehajúce plochy a zvyšná časť 

je orná pôda, ktorá je intenzívne ob-
rábaná.
Činnosť poľovníckeho združenia po-
čas celej doby existencie sa postupne 
menila. Veľmi závisela od podmienok, 
životného prostredia divožijúcej zve-
ri. V počiatkoch bol dostatok drob-
nej zveri. V tomto období sa činnosť 
sústreďovala na lov zveri, ochranu 
úžitkovej zveri pred jej predátormi 
a čiastočné prikrmovanie v zimných 
mesiacoch. Spôsob obhospodarova-
nia poľnohospodárskej pôdy (malé 
rozlohy poľnohospodárskych lánov 

popretkávané malými vinicami a sa-
díkmi) v spolupráci s malou poľnohos-
podárskou technikou vytvárali ideál-
ne podmienky pre kvalitu prírastkov. 
Spôsob uskladňovania časti objemo-
vého krmiva pre poľnohospodárske 
zvieratá vo voľnej prírode dopomáhali 
zveri dobre prezimovať a udržať ich vo 
veľmi dobrej kondícii. V tomto období 
činil ročný odlov 1500 zajacov a 500 
jarabíc. Postupne pribúdala intenzita 
obrábania poľnohospodárskej pôdy, 
zmenil sa výzor revíru vybudovaním 
22 ha rybníka, pribudol do prírody i 
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 A. Finta, diplom VITIS
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bažant a v zenite odlov bažanta pred-
stavoval 600 ks. Vytvorením podmie-
nok pre život kačice divej sa postupne 
dosiahol odlov až 200 ks ročne.
Celá činnosť s pribúdajúcou intenzi-
fikáciou poľnohospodárstva, hlavne 
scelovaním pozemkov, likvidáciou ma-
lých vinohradov, sadov sa začal meniť 
výzor prírody. Táto skutočnosť začala 
éru zhoršovania životného prostredia 
pre drobnú divožijúcu zver. Nebol to 
však jediný dôvod úbytku jej počtov. 
V nadväznosti na tvorbu väčších lánov 
boli konštruované a vyrábané výkon-
nejšie poľnohospodárske stroje, ktoré 
boli samozrejme aj rozmerovo niekoľ-
konásobné, čo veľmi negatívne vplý-
va na možnosť úniku pred ich smrťou. 
To však zavŕšila éra chemizácie, kto-
rá poľnohospodárov odbremenila od 
náročnej ľudskej ručnej práce a zveri 
ubrala množstvo bylín, ktoré mnohým 
zvieratám dovtedy slúžili ako prírodná 
lekáreň a úbytkom hmyzu a rôznych 
živočíchov ako potrava v počiatoč-
nom období života. Všetky tieto nega-
tívne vplyvy rapídne ovplyvňujú celú 
reprodukciu. Z horeuvedených dôvo-
dov dnešná úloha členov PZ je silne 
zúžená na ochranársku a chovateľskú 

úlohu. Lov je v dnešnej dobe iba spo-
radický a symbolický za účelom selek-
tívneho lovu. U raticovej zveri sa lovia 
iba chorľavé a prestárle jedince. Hod-
notením správnosti lovu raticovej zve-
ri je okresná chovateľská prehliadka. 
Celoročnú činnosť riadi a usmerňuje 
výbor PZ v zložení:
Predseda: Ing. Peter Vysoký
Poľovnícky hospodár: Ing. Jozef Stanko
Tajomník: Ing. Tomáš Stanko
Pokladník: Ľubomír Baran
Kynologický a strelecký referent: Ale-
xander Čúzy
Poľovnícke združenie vlastní skrom-
nú chatu, ktorú sme v blízkej minu-
losti zrekonštruovali a v roku 2019 aj 
uzavreli vybudovaním nového plotu. 
Je to miesto, kde sa schádza naša 
členská základňa (17 členov + 1 čaka-
teľ na členstvo) na svojich členských 
schôdzach a jedenkrát ročne i so svo-
jimi rodinnými príslušníkmi. Tak ako i 
v predchádzajúce roky sme zorgani-
zovali pre spoluobčanov obce pose-
denie pri srnčom guláši a pečenom 
diviakovi za účelom osvety a súčasne 
degustácie špecialít z diviny. Bohužiaľ, 
jedlá z pôvodne žijúcej drobnej zveri 
nemôžeme prezentovať pre nedosta-

tok. I napriek tomu sa nevzdávame a v 
roku 2019 sme začali s vytváraním ze-
lených plôch pre drobnú zver. S touto 
činnosťou chceme naďalej pokračo-
vať a pevne veríme, že aspoň čiastoč-
ne negatívnu skutočnosť ovplyvníme. 
Takisto sme začali s odchovom králika 
divého, jedince odrastené a následne 
preočkované vypúšťame do voľnej 
prírody. 
V závere mi nedá nepripomenúť sku-
točnosť, že i vy môžete svojim prístu-
pom pozitívne ovplyvniť budúcnosť 
divožijúcej zveri. Vaša opatrná jazda 
motorovými vozidlami v úsekoch s 
výskytom zveri na označených ko-
munikáciách, dodržiavanie rýchlosti s 
využitím predvídavosti pri periférnom 
sledovaní ciest zníži množstvo zraze-
nej divožijúcej zveri na cestách. Ďalej 
prechádzky so psom mimo obce s 
použitím koša a minimalizácia akých-
koľvek vychádziek do voľnej prírody 
v mesiaci jún, kedy prichádza na svet 
mladé potomstvo.
Dúfam, že si navzájom pomôžeme a 
urobíme aspoň malý krôčik dopredu 
pre zlepšenie súčasného stavu a pod-
mienok života divožijúcej zveri.
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Športový klub Báb 
Športový klub Báb (bývalý Sokol a TJ 
Družstevník) je najstaršou spoločen-
skou organizáciou v obci a oficiálne 
začiatky sa datujú do povojnového 
roku 1946. V prvých rokoch sa hráva-
li nepravidelne len prípravné zápasy.  
Začiatky boli veľmi ťažké, hlavne po 
materiálnej stránke. Prvý zápas sa hral 
s Rumanovou a výsledok tohto zápa-
su, nie je známy, ale pravdepodobne 
sme vyhrali 2 : 1, keď naše góly strelili 
Štefan KAUFMAN a Alexander „Šaňo“ 
VIRÁG. Odveta bola ďalšiu nedeľu v 
Rumanovej (výsledok mám nie je zná-
my). V pamäti zostal neslávny zápas v 
Hájskom (Kepešť), kde počas zápasu 
prišlo k veľkej bitke a chlapci museli 
utekať cez pole domov.
Nasledujúci zápas bol s Veľkým Zá-
lužím s výsledkom 2 : 0 pre Báb. 
Zápas  sme odohrali už v dresoch v 
prevedení modré tričko, biele trenírky 
s modrým pásikom na bokoch a čer-
vené štucne. Tieto farby sa stali na 
dlhé roky našimi tradičnými farbami. 
Kopačky boli šité. Ďalší zápas bol so 
Zemianskymi Sadmi. Potom bol zápas 
s Rišňovcami, kde Báb prehral 0 : 9. 
Nasledovali zápasy so Sasinkovom, 
Bojničkami a Lehotou.
Prišiel však veľmi nešťastný zápas so 
Šalgočkou. Laja Horňáka to ešte stále 
ťahalo do bránky. A tak v nedeľu po-
poludní pozháňal chlapcov na tento 
zápas. Do Šalgočky ich zaviezol  Jozef 
„Očko“ Takáč  na traktore. V bojovom 
zápase sa brankár Lajo Horňák tak 
nešťastne hodil po lopte, že ho hráč 
zo Šalgočky kopol do hlavy tak, že mu 
zlomil lebku a poškodil mozog. Nebo-
lo žiadnej záchrany. V pondelok ráno 
zomrel. Všetky finančné prostriedky, 
ktoré mal klub našetrené boli použité 
na pohreb. Po tragédii, ktorá sa stala, 
skončil v Bábe futbal.
Súťažne sa futbal v obci začal hrávať 

v roku 1953 a súťaž sa hrávala sys-
témom jar – jeseň. Systémom jeseň 
– jar sa začali súťaže hrať v sezóne 
1958/59.  Do roku 1960 sme boli za-
členení do okresu Sereď a tak aj na-
šimi súpermi boli tímy z tohto okresu, 
najmä Rumanová, Hájske, Pata, Šo-
porňa, Dvorníky, Dolná Streda. 
Po územno-správnej reorganizácii od 
1. 1. 1960 bola naša obec pričlenená 
do okresu Nitra a z pôvodných súpe-
rov nám zostali Rumanová a Hájske. 
Hneď v prvej sezóne sme boli zarade-
ní do „vrábelskej“ skupiny, čo bolo ná-
ročné na cestovanie. Vstup do novej 
éry sa nám nevydaril a obsadili sme 
posledné 11. miesto. Od ďalších sezón 
sme už boli zaradení do nitrianskeho 
regiónu. Po krátkom „oťukaní sa“ sme 
už v sezóne 1962/63 prvýkrát vyhra-
li svoju súťaž a postúpili sme do III. A 
triedy a v ďalšej sezóne sme zase vy-
hrali svoju súťaž. Potom sa striedali 
viac či menej vydarené sezóny a prvý 
veľký futbalový boom prišiel v sezó-
ne 1980/81 kedy sme postúpili z naj-
nižšej IV. A triedy do vyššej súťaže. V 
nej sme obsadili 3. miesto a o rok už 
opäť sme boli víťazom tejto súťaže a 
v nasledujúcom ročníku 1983/84 sme 
sa prebojovali do vtedajšej najvyššej 
okresnej súťaže „Majstrovstvo okresu 
Nitra – sk. A“, z ktorej sme však hneď 
po roju vypadli. V sezóne 1997/98 
sme sa obratom po vypadnutí vrátili 
do II. A triedy ale v nej sme vydržali iba 
2 sezóny a na dlhých 10 sezón sme sa 
usadili v III. A triede. 
Keď už to vyzeralo, že je s futbalom 
v Bábe takmer koniec, prišlo k jeho 
obrode. Dokopy sa dala partia členov 
výboru a hráčov, ktorí sa vrátili z iných 
tímov. V roku 2010 sa začal budovať 
futbalový areál, na ihrisko sa zaviedli 
nové inžinierske siete, zrekonštruo-
val sa trávnik a začalo sa s výstavbou 

tribúny so šatňami. V sezóne 2010/11 
sme oslavovali postup do II. A triedy 
a v nasledujúcej až do I. triedy, naj-
vyššej oblastnej súťaže. V nej sme 
zotrvali 4 ročníky a v sezóne 2015/16 
sme sa stali jej víťazom. Od sezóny 
2016/17 už štvrtú sezónu po sebe 
sme účastníkmi krajskej súťaže V. 
ligy Stred, kde sme sa veľmi dobre 
adaptovali a stali sme sa rešpekto-
vaným klubom. V krajskej súťaži sme 
postupne obsadili 3., 8. a 12. miesto 
a v prebiehajúcej sezóne sme po je-
sennej časti priebežne na 4. mieste 
tabuľky. Cez letnú prestávku prišlo k 
väčšej obmene kádra a tesne pred 
skončením minulej sezóny aj k zme-
ne trénera. Úvod tohto ročníka bol 
ako z rozprávky a po 6 kolách sme 
mali plný počet bodov a po prvýkrát 
v histórii sme viedli 2 kolá aj celú sú-
ťaž. V posledných rokoch sa tímu do-
spelých darí aj v halovom futbale a na 
tradičnom Vianočnom turnaji o Pohár 
MY Nitrianskych novín – MOGET 
Cup sme za uplynulých 5 sezón zís-
kali 1 víťazstvo (2015), 1 druhé miesto 
(2016) a 3-krát 3. miesto.   
Začiatkom 70-tych rokov, v sezóne 
1960/61 po prvýkrát súťažne štarto-
valo v III. B triede aj mužstvo dorastu 
Bábu. Z prvého pôsobenia dorastu v 
sezóne 1960/61 sa priebežné tabuľky 
nepodarilo nájsť, je však zaujímavé, 
že sme boli s mužstvami Jarku a Háj-
skeho zaradení do „nitrianskej“ sku-
piny a nie v našom regióne. Mužstvo 
hralo len 1 sezónu a potom pokračo-
valo až od sezóny 1963/64. 
Po dvojročnej prestávke sme mali v 
súťaži opäť dorastenecké mužstvo, 
ktoré už bolo zaradené v našom 
regióne do III. A triedy. Mužstvo sa 
pohybovalo v dolných priečkach ta-
buľky až sme v sezóne 1965/1966 v 
súťaži skončili na poslednom mieste. 
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V ďalších ročníkoch mužstvo dorastu 
neštartovalo a jeho éra sa rozbehla až 
od ročníku 1972/1973, ktorá trvala ne-
pretržite až do sezóny 1998/99 a ešte 
so sezónou 2001/02. Od vtedy samo-
statné mužstvo dorastu v Bábe neexis-
tovalo. V sezónach 2017/18 a 2018/19 
bolo vytvorené spoločné družstvo 
mládeže kategórie staršieho dorastu 
U19 Rišňovce/Báb. V súčasnosti pô-
sobia dorastenci v tímoch Rišňoviec 
a V. Zálužia. V sezóne 1995/1996 mali 
svoju premiéru v súťaži aj starší žiaci, 
kde s výnimkou sezóny 1997/98 odo-
hrali vrátane sezóny 2000/01 spolu 5 
pomerne úspešných sezón, pričom 
v sezóne 2000/01 obsadili veľmi 
pekné 2. miesto z 9 tímov za suve-
rénnymi Čakajovcami, ktoré nestratili 
ani bod, s nimi sme mali obe prehry. 
Okrem 1 remízy sme všetky ostatné 
zápasy vyhrali.    
V sezóne 2012/13 prišlo k obnoveniu 
činnosti žiackeho tímu ŠK Báb. Tím 
tvorili dievčatá aj chlapci, prevažne 
nižších vekových kategórií, pričom v 
kategórii U15 hrávali hráči vo veku 
od 10 do 15 rokov, čo je dosť vysoký 
vekový rozdiel. Najúspešnejšou bola 
sezóna 2014/15, kedy sme obsadili 
5. miesto. V sezóne 2015/16 sme z 
generačných dôvodov obsadili po-
slednú priečku. Treba povedať, že 
za mužstvo hrávali aj hráči z Lehoty 
a Rumanovej. 
Trénermi žiakov boli Matúš Vajzer, Lu-
káš Takáč, Peter Grobarčík a potom 
ich prebral Miroslav „Miťo“ Raček.  
Vedenie ObFZ v Nitre začalo pre roz-
voj mládežníckeho futbalu robiť rôz-
ne opatrenia a jedným z nich bol aj 
vznik žiackych súťaží v nižších veko-
vých kategóriách. 
V sezóne 2017/18 štartovali v súťa-
žiach až 3 žiacke tímy v kategóriách 
U9, U11 a U13. Trénerom tímov sa stal 
Matúš Vajzer a najmladším reprezen-
tantom našej obci sa venuje aj v tejto 
sezóne. V sezóne 2018/19 žiaci U11 
vyhrali svoju skupinu! Žiaci U13 obsa-

dili v 8-člennej skupine veľmi pekné 
3. miesto. Taktiež štartovali aj žiaci 
U9.
Jednou z odmien pre talentovaných 
hráčov býva aj ich nominácia do Vý-
berov ObFZ v jednotlivých mládež-
níckych kategóriách. Pravidelne sa 
v nich už niekoľko sezón objavujú aj 
hráči z nášho klubu. Prvým talentom 
bol Samuel Török, momentálne hráč 
FC VION Zlaté Moravce – U 19 – ale 
už aj na súpiske A mužstva. Roman 
Polák a Peter Vereš – hráči ŠKF Sereď  
U 14 a pokračujú ďalší hráči, ktorí sú 
uvedení nižšie v článku. Tieto Výbery 
sa zúčastňujú letných aj zimných fut-
balových turnajov. V lete sú to najmä 
zahraničné turnaje, postupne to boli 
Káposvár (Maďarsko) a 2x Wroclaw 

(Poľsko). V zime sa Výbery zúčast-
ňujú družobného turnaja Olomouci a 
Turnaja o Pohár Predsedu ZsFZ. Na 
oboch zimných halových turnajoch 
sme mali niekoľko násobné zastúpe-
nie. Asistentom trénera Výberu U13 
je tréner našich žiakov Matúš Vajzer, 
pričom na turnaji v Olomouci bol v 
pozícii hlavného trénera a jeho tím, 
za ktorý nastúpili aj naši hráči Patrik 
Huba a Dominik Polák vybojoval prvé 
miesto. Za tím U12 nastúpil Sebestián 
Kováčik a spoločne so spoluhráčmi 
sa tešil z 3. miesta. 
Na finálovom turnaji o Pohrá Predse-
du ZsFZ v Považskej Bystrici obsadil 
Výber U13 druhé miesto a zaslúžili sa 
oň aj naši hráči Patrik Huba, David 
Shaughnessy a Dominik Polák.     I. V.

Spoločná fotografia tímov ŠK Báb U13 a U11 na turnaji v hale SPU, ktorý usporiadala TJ 
Janíkovce 1. 12. 2019. Oba tímy sa umiestnili na 2. mieste
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Odovzdanie protipovodňového vozíka

Darovanie krvi – Červený kríž

Deň úcty k starším – Hosť Gizka Oňová

Mikuláš 2019
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