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Milí spoluobčania,
V posledných mesiacoch sme prežívali všetci spoločne veľmi ťažké a vážne 
obdobie v našich životoch. Ocitli sme sa v situácii, ktorú si pred pár mesiacmi 
dokázal predstaviť len málokto. Každým dňom sa situácia menila. Museli sme 
zmeniť svoje návyky, obmedziť vychádzanie a stretávanie sa. So stúpajúcim 
počtom nakazených ľudí sa stupňovali i opatrenia a nariadenia štátu. S plnou 
vážnosťou a zodpovednosťou sme obmedzili svoj pohyb medzi ľuďmi len na 
nevyhnutný nákup potravín, prípadne liekov. Viacerí z Vás museli zostať doma 
na OČR s Vašimi ratolesťami, niektorí prišli o prácu.

Slovo starostky obce
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Fundamenty života
Milí priatelia, 
nedávna kríza zahýbala našimi ži-
votmi. Poznačila nás. Čo si z nej 
zoberieme na poučenie? Ak človek 
zistí, že sa mu chveje budova, musí 
preskúmať pevnosť základov. Čo sú 
základy života pre nás?
V minulosti sa týmito otázkami za-
oberalo veľké množstvo excelent-
ných naslovovzatých odborníkov. 
Máme šťastie, že ich slová neupad-
li do zabudnutia. Jedným z nich je 
i svätý Bazil Veľký, biskup a učiteľ 
Cirkvi. Z jeho Rozšírených rehoľných 
pravidiel pre adeptov svojich klášto-
rov som pre vás pripravil nasledujúci 
text: Láska k Bohu iste nespočíva v 
naučených prikázaniach. Veď sme 
sa od nikoho nenaučili ani radovať 
sa zo svetla ani túžiť po živote, milo-
vať rodičov či živiteľov. Takisto alebo 
ešte oveľa menej sa láska k Bohu 
zakladá na vonkajšom poučení. Ale 
hneď, ako začal jestvovať tento živý 
tvor (hovorím o človeku), bola do nás 
vložená ako semienko určitá sila ro-
zumu, ktorá má sama v sebe schop-

nosť a potrebu milovať. Keď sa tej-
to sily ujme škola Božích prikázaní, 
obyčajne ju pozorne rozvíja a múdro 
podporuje a s Božou pomocou pri-
vádza k dokonalosti.
Najprv musíme povedať, že sme na-
pred dostali od Boha silu a schop-
nosť zachovávať všetky prikázania, 
ktoré nám dal, aby sme sa nemrzeli, 
akoby sa od nás vyžadovalo niečo 
nezvyčajné, ani sa nevynášali, akoby 
sme odovzdávali viac, než sme do-
stali. A keď tieto sily správne a vhod-
ne používame, žijeme život ozdobe-
ný čnosťami. Ale ak ich používame 
zle, upadáme do nerestí.
A neresť definujeme takto: Zlé a 
Božím prikázaniam odporujúce po-
užívanie schopností, ktoré nám dal 
Boh na konanie dobra. Ako zasa de-
finícia čnosti, ktorú Boh vyžaduje, je: 
Používanie schopností pod vedením 
správneho svedomia podľa Pánov-
ho prikázania.
A keď je to tak, môžeme to isté po-
vedať o láske. Dostali sme teda pri-
kázanie o láske k Bohu a od prvé-

ho okamihu svojho bytia vlastníme 
vrodenú silu a schopnosť milovať. 
Túto skutočnosť netreba dokazovať 
argumentmi zvonka, každý to môže 
poznať sám od seba a sám v sebe. 
Od prírody túžime po dobre a kráse, 
hoci každému sa niečo iné zdá pek-
né a dobré. Podobne bez toho, že 
by sme sa to učili, milujeme tých, s 
ktorými nás spája priateľský a príbu-
zenský vzťah, a sami od seba zahŕ-
ňame veľkou priazňou tých, čo nám 
robia dobre.
A pýtam sa: Čo je obdivuhodnejšie 
ako Božia krása? Na čo je vďačnej-
šie a milšie pomyslieť, ako na Božiu 
vznešenosť? Ktorá túžba môže byť 
taká vášnivá a prudká ako tá, kto-
rú vkladá Boh do duše očistenej 
od každej neresti, že potom hovo-
rí úprimne: „Som ranená láskou!“? 
Vonkoncom nevýslovný a neopísa-
teľný je jas Božej krásy. 
Teraz si však položme otázku, čo 
nám môže pomôcť tento starodáv-
ny text v modernej pokoronovej 
dobe? Veľmi veľa. Ani najzarytejší 
ateista nemôže poprieť, že správ-
ne pochopená láska k Bohu a blíž-
nemu neškodí nikomu, ale buduje. 
Buduje charakter každého človeka, 
privádza ho krok po kroku k svedo-
mitejšiemu životu a potom sa takýto 
človek stáva omnoho platnejším pri 
budovaní každého spoločenstva, 
do ktorého patrí. Či už hovoríme o 
rodine, triede, škole, klube, obci, far-
nosti, národe. A povedzte, nechceli 
by ste zdieľať tento zázračný svet 
s ľuďmi, ktorí sú naozaj takí, akí by 
mali byť?
Veľa úspechov pri budovaní pev-
ných základov správneho života po 
kríze sebe i vám praje 

Marian Uváček, váš farár

Naša obec od začiatku rešpektovala 
všetky návrhy a opatrenia Krízového 
štábu SR a Úradu verejného zdravot-
níctva SR. Krízový štáb našej obce  
zasadol a prijal rôzne opatrenia na 
čo najlepšie zvládnutie COVID-19. 
Oslovili sme všetky  šikovné krajčír-
ky, ktoré usilovne šili rúška, za čo im 
patrí veľká vďaka, za ich nasadenie, 
že po práci, z ktorej sa vrátili, šili ešte 
do večera a pomohli všetkým nám. 
Zamestnanci OcÚ Vám ich rozniesli 
postupne najskôr dôchodcom, ktorí 
boli najrizikovejší, neskôr občanom, 
ktorí dovŕšili 56 rokov a ďalej všet-
kým, ktorí sa nahlásili, že majú záu-
jem o rúška. 
Bola tu možnosť objednať si nákup, 
či vyzdvihnutie liekov v lekárni pro-
stredníctvom našich zamestnancov. 
Svojou obetavosťou pomáhali mini-
malizovať riziko nákazy. Vďaka patrí 
samozrejme všetkým predavačkám 
potravín v našej obci, tiež poštárkam 
a všetkým, ktorí museli zabezpečo-
vať nevyhnutné činnosti. Pani doktor-
ka, sestrička robili naozaj maximum, 
aby zvládli extrémne ťažkú situáciu. 
Dôležitú úlohu zohrávali samozrejme 
aj naši učitelia, ktorí museli vyučovať 
dištančnou formou, čo nebolo pre 
nikoho jednoduché, ale spoločnými 
silami s rodičmi to zvládli. Ďakujem 
preto učiteľom za ich snahu a profe-
sionalitu, ale vďaka patrí aj rodičom, 
ktorí odviedli maximálny výkon pri 

učení detí z domu. Hlavne tí, ktorí 
majú viacero detí a mali k dispozícii 
len jeden pocítač na písanie úloh, 
alebo tí, ktorí touto vymoženosťou 
vôbec nedisponujú. 
DHZ Báb vydenzifikoval všetky verej-
né priestranstvá v obci viackrát. Boli  
uzatvorené všetky detské ihriská a 
športoviská.
Veľmi si vážim prístup nášho pána 
farára, ktorý denne slúžil sv. omše a 
vysielal ich online cez youtube za po-
moci Erika Krajinčáka.
Verím, že túto neľahkú situáciu spo-

ločne zvládneme a ja už teraz môžem 
povedať, že na základe prístupu Vás, 
milí spoluobčania, je naša obec sú-
držná, vie sa zomknúť a ťahať za je-
den koniec. Verím aj v to, že táto ťaž-
ká situácia nás donútila zamyslieť sa 
nad svojim životom, nad hodnotami a 
v určitých momentoch si v budúcnos-
ti spomenieme, áno, toto ma naučila 
corona!
Prajem Vám všetkým krásne leto, 
plné slnka, úsmevov a slnka v duši.

Katarína Töröková – starostka 
obce Báb
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V pondelok, 3. februára 2020, sme 
boli medzi zástupcami 23 obcí, dobro-
voľných hasičských zborov z okresov 

Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Komárno, 
Levice, Nové Zámky a Topoľčany, kto-
ré si prevzali vozidlá Iveco Daily. Nové 

vozidlá obdržali dobrovoľní hasiči v 
obciach Ivanka pri Nitre, Báb, Alekšin-
ce, Malý Cetín, Lehota, Svätoplukovo, 
Jelenec, Selice, Trnovec nad Váhom, 
Horná Kráľová, Šaľa – Veča, Obyce, 
Žitavany, Sokolce, Patince, Horné 
Turovce, Čaka, Žemberovce, Rubáň, 
Zemné, Kuzmice, Krnča a Jacovce. 
Slávnostné odovzdávanie sa usku-
točnilo za účasti ministerky vnútra SR 
Denisy Sakovej, prezidenta Hasičské-
ho a záchranného zboru Pavla Nere-
ču, generálneho sekretára Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany SR Vendelína 
Horvátha a ďalších zástupcov HaZZ, 
DPO SR a obcí. Pani ministerka Denisa 
Saková nám osobne odovzdala kľúče 
od auta s prianím, aby sme dané vo-
zidlo využívali len na polievačku.   K.T.

Hasičská technika 
– február 2020 

DEZINFEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV - ĎAKUJEME DHZ BÁB
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V stredu 11. 3. 2020 s účinnosťou od 
12. 3. 2020 od 6.00 h bola vyhlásená 
mimoriadna situácia v SR. Sledovaním 
všetkých tlačových besied, ktoré pre-
biehali mi napadla myšlienka.
Ušijeme si rúška sami.
V sobotu 14. 3. 2020 som obvolala 
všetky šikovné krajčírky u nás v obci, 
zohnali sme látky, nakúpili sme gumič-
ky a začali sme šiť. Ženy, ktoré chodili 
do práce neodmietli pomoc obci a nám 
všetkým, ale každý deň do večera po 
práci ešte pilne šili rúška. Patrí im veľká, 
veľká vďaka. Chcem sa touto cestou 
veľmi pekne poďakovať každej z nich, 

či už krajčírkam, alebo pomocným si-
lám, ktoré pomáhali strihať a pripravo-
vať látky na šitie.
ĎAKUJEME!: Štefk e Machovej, Štefk e 
Zábuškovej, Janke Ďurickej, Ivete Var-
govej, Hele Kóňovej, Laděne Uhríkovej, 
Pomocníčkam: Janke Leškovej, Janke 
Vaškovej, Žanetke Biháryovej, Veroni-
ke Herudovej, Natálii Zábuškovej, Elen-
ke Hozákovej, Barbore Machovej, Milke 
Blažovej, Mime Mrázikovej a Erikovi Kra-
jinčákovi. Za látky ďakujeme: tete Goške 
Bakovej, Kataríne Vašurovej, Nikolete 
Bohátovej, Lucii Dianovej za gumičky, 
Štefk e Machovej, Márii Ďuračkovej.   K.T. 

Iniciatívu sme vzali do 
vlastných rúk! ŠITIE RÚŠOK!
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Po úspešnom rokovaní so Sloven-
ským pozemkovým fondom sme zís-
kali pozemok v rozlohe 1900 m² do 
prenájmu od SPF na zariadenie Bio 
skládky. Zberný dvor sme museli 
oplotiť a vybudovať novú prístupo-
vú cestu. Dostali sme rozhodnutie z 
Okresného úradu Nitra – odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie - sú-
hlas na prevádzkovanie zariadenia 
na zber odpadov vrátane zberného 
dvora. 
Zberný dvor je otvorený každú druhú 
sobotu a bude sa riadiť prevádzko-
vým poriadkom, ktorý schválilo Obec-
né zastupiteľstvo v máji 2020. ZD je 
určený výlučne pre fyzické osoby, 
ktoré majú trvalý pobyt, prechodný 
pobyt a sú vlastníkom nehnuteľnosti 
na území obce Báb a sú zapojené do 
systému zberu komunálneho odpa-
du. ZD nie je určený na preberanie 
odpadu z podnikateľskej činnosti. 
Biologicky rozložiteľný komunálny 
odpad je odpad rastlinného pôvodu 
zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, 
konáre, vinič). Odpad z potravín, ku-
chynský odpad z domácností, BIO sa 
ukladá v domácnostiach do hnedých 
nádob.

K.T.

Nový zberný dvor – BIO SKLÁDKA

Alexandrov Dvor a voda
Studňu  v časti Alexandrov Dvor sme 
dali zapísať na list vlastníctva, aby 
sme ju mohli zaradiť do majetku obce 
a taktiež začať rekonštruovať celú 
časť Dolný Majer, kde nám prasklo 
potrubie. Studňa doposiaľ vôbec ne-
figurovala na LV, aj keď protokolom 
- zmluvou bola odovzdaná do správy 
obce ešte v roku 1998.

Rozbor vody práve z tejto časti našej 
obce vyšiel veľmi pozitívne. Voda je 
veľmi kvalitná. Prasknuté potrubie sa 
opravilo a začína sa kopať nové po-
trubie, na ktoré sa budú napájať nové 
prípojky k domom , šachty a vodome-
ry. Správcom bude firma Ekostaving, 
ktorá nám spravuje vodu aj v časti 
Malý a Veľký Báb.                                 K.T.

V apríli sme zrealizovali čistenie vo-
dojemu. Veľká pomoc bola, že sme 
dané čistenie mohli realizovať svoj-
pomocne pomocou DHZ Báb – resp. 
cisternou . Vyčistenie vodojemu trva-
lo asi 7 hodín. Vodu sme deň vopred 
odstavili, aby sa vodojem vyprázdnil 
a mohlo sa začať s čistením a násled-
nou dezinfekciou. Zároveň v ten deň 
sme dali namontovať ďalší hydrant 
priamo pod kopcom z vodojemu, aby 
sme v prípade znečistenia potrubia 
mohli odkalovať vodu priamo pod vo-
dojemom. Následne na to sme začali 
s čistením potrubia – odkalovaním, 
ale iným spôsobom, ako bol doteraz 
zaužívaný. Hydranty sme vypúšťali sil-
ným prúdom vody a postupne malým 
prúdom dokalovali. Myslím, že výsle-
dok je veľmi dobrý a pri každoročnom 
čistení vodojemu a potrubia môžeme 
problémy s našou vodou eliminovať. 

Navyše sme objavili niekoľko hydran-
tov, ktoré boli zanesené zeminou a 
neboli  v minulosti odkalované. Od-
kalovanie prebieha  teraz v pravidel-
ných intervaloch.
Rozhodli sme sa vypracovať pro-
jekt na úpravovňu vody na zníženie 

obsahu mangánu vo vode. Momen-
tálne očakávame výzvu, vďaka kto-
rej sa obciam dáva možnosť získať 
podporu na budovanie vodovodov 
a kanalizácií  a taktiež rekonštrukcií. 
Vyhlásená výzva bude reálnym kro-
kom v rámci programu Financovania 
rozvoja verejných vodovodov a kana-
lizácií s dôrazom pre obce do 2-tisíc 
obyvateľov z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. Rozhod-
li sme sa preto zapojiť so  žiadosťou 
o tieto prostriedky.
Niektoré obce, ktoré už majú tie-
to úpravovne vody som navštívila a 
utvrdila sa v tom, že je to tá správna 
cesta k tomu, aby sme dosiahli v na-
šej obci kvalitu vody, na ktorú všetci 
netrpezlivo čakáme niekoľko rokov. 
Dávam do pozornosti pár záberov, 
ako taká úpravovňa vyzerá.

K.T.

Voda je naša priorita 
Vyriešenie vody v obci je pre nás prioritou
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V  prvom vydaní obecného časopisu 
sme sa v  rámci témy „niečo o odpa-
doch“ venovali dôležitosti separácie 
a tiež v skratke k cene za komunálny 
odpad.
Keďže je to stále horúca téma, ktorá 
občanov trápi obzvlášť v peňaženke, 
je tu veľa dopytov a  otázok, z  čoho 
ročný poplatok za smetné pozostáva, 
poďme si to teda rozobrať na drobné.
Je potrebné si uvedomiť, že v  po-
platku za odpad sa skrýva cena za 
komunálny odpad, bio odpad, veľ-
koobjemový odpad, drvenie drevín, 
iný drobný špeciálny odpad (farbivá, 
chemikálie)

Najviac platíme za zmesový komunál-
ny odpad, odpad v  čiernych nádo-
bách, z ktorého je veľká časť ešte stá-
le nesprávne vyseparovaná, pretože 
sme leniví, alebo sa nám nechce po-
premýšľať o tom, čo všetko je možné 
a potrebné odčleniť do iných nádob. 
Stojí však namieste vyzdvihnúť, že už 
veľa občanov má zdravý postoj k se-
parácii a k samotnej tvorbe odpadov. 
V  aktuálnej situácii, kde platíme za 
„spoločný odpad“, žiaľ, nie je ich úsi-
lie, uvedomelosť a cit pre životné pro-
stredie ocenené. Dúfajme, že sa raz 
naša obec dostane na čipový systém 
zberných nádob, čo bude aj motivá-

ciou pre tých viac ʻpeňaženkovýchʼ 
občanov.
Cena za komunálny odpad zahŕňa:

1. Manipulačný poplatok
2. Cenu za uloženie odpadu
3. Zákonný poplatok

Manipulačný poplatok je poplatok za 
manipuláciu so zbernou nádobou. 
Čiže každé zdvihnutie smetiaka je 
spoplatnené. Je jedno, či máte nádo-
bu plnú, alebo poloprázdnu.
Za 120 L nádobu platíme 0,80 €, za 
240 L platíme 0,85 € a za 1100 L za-
platíme 1,13 €. (jednotkové ceny sú 
vrátane DPH). Cena za uloženie od-
padu znamená, koľko kíl, respektíve 
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Niečo o odpadoch...
PREČO je potrebné SEPAROVAŤ a prečo  PLATÍME za smeti VIAC 
„...som tvorcom odpadu a som za tento odpad zodpovedný...“

ton, komunálneho odpadu vyprodu-
kujeme. Žiaľ, cena za tonu uloženého 
odpadu sa v  budúcnosti bude stále 
zvyšovať, nakoľko skládok odpadu 
je čoraz menej a zmesového odpadu 
stále viac. V roku 2019 cena za tonu 
uloženého komunálneho odpadu 
bola 21,58 €, v roku 2020 je cena 32 € 
a  predpokladá sa, že v  roku 2021 
bude cena ako v roku 2020, teda 32 € 
(ceny sú bez DPH).
Čo je zákonný poplatok a aké výšky 
sú stanovené Nariadením vlády č. 
330/2018 Z.z., v prílohe č. 1, sme po-
písali v predošlom článku, avšak pre 
rekapituláciu: jedná sa o  tzv. ekolo-
gickú daň, ktorej výška sa odvíja od 
miery vytriedenia komunálneho od-
padu. Pre našu obec zatiaľ platí nasle-
dovná výška zákonného poplatku za 
tonu odpadu, a to pre rok 2020 12 €, 
pre rok 2021 a nasledujúce roky 18 € 
(v roku 2019 to bolo 7 €/tona). Z toh-
to platí jednoznačne to, že zákonný 
poplatok sa každoročne zvyšuje a sú-
bežne plynie to, že pri väčšej snahe 

(snahe nás občanov) je možné, aby 
tento zákonný poplatok bol v budúc-
nosti nižší.
Obdobná kalkulácia je pri bio od-
pade. Manipulačný poplatok za 120 
L nádobu je 0,9552 € (jednotková 
cena vrátane DPH). Cena za spra-
covanie bio odpadu na rok 2020 je 
20 € (v  roku 2019 to bolo 15 €). Je 
potrebné si všimnúť a uvedomiť si, že 
cena za tonu bio odpadu oproti cene 
za tonu komunálneho odpadu je o 12 
€ nižšia (platí pre rok 2020). Preto 
opätovne apelujeme, nevkladajte 
bio odpad do nádob určených pre 
komunálny odpad, zaplatíme za to 
spoločne oveľa viac.
Veľkoobjemový odpad, ktorý je tak-
tiež súčasťou nášho poplatku za 
odpad, je vo veľkej miere možné 
a potrebné ešte riadne vyseparovať, 
a  tým znížiť samotnú cenu. Odčleniť 
sa dá drevo, kov, plasty, sklo a všetko 
iné, čo patrí do iných separovateľ-
ných druhov odpadu.
Pred prijatím všeobecne záväzné-

ho nariadenia o  miestnych daniach 
a  poplatkoch (VZN), č. 1/2020, sta-
rostka obce požiadala spoločnosť, 
ktorá v  našej obci odpad spracú-
va, o  komplexný súbor podporných 
údajov vyprodukovaného odpadu 
v našej obci (množstvo odpadu, po-
čet odobratých nádob…). Vychádza-
júc z  údajov z  roku 2019 a  suma-
rizáciou všetkých druhov odpadu 
a  prepočtom na jedného obyvateľa 
nám bola odporúčaná výška po-
platku na jedného občana 28,66 € 
(z  toho, napríklad poplatok za zme-
sový komunálny odpad na 1 občana 
Bábu činí 17,41 €, poplatok za biood-
pad na 1 občana 4,76 €, poplatok za 
veľkoobjemový odpad na 1 občana 
4,26 €). Cena bola stanovená vráta-
ne odpadov za drobný stavebný od-
pad, ktorý sme v prijatom VZN vylú-
čili a spoplatnili osobitne. Na základe 
týchto údajov, poslanci obce stanovili 
a  prijali už v  spomínanom VZN, po-
platok za odpad vo výške 27 € pre 
rok 2020.      Ing. Martina Viskupová

Kronika
V prvom polroku v roku 
2020 nás opustili:
1.  Jozefína Vojtechová
2. Katarína Brabecová
3. Anna Viskupová
4. František Lieskovský
5. PhDr. Ružena Sunegová
6. Vladimír Volek

Narodili sa nám:
Marcus Kurej   
Marko Domaracký  
Ľuboš Janis   
Simona Danišová   

Oznamy

PROJEKTY, na ktorých pracujeme,  
alebo čakáme na pridelenie dotácie
Materská škola – rozšírenie-nadstavba MŠ – spracovanie projektu
Úpravovňa vody – technológia na úpravu mg – spracovanie projektu
Kultúrny dom – rekonštrukcia – neschválený projekt zo ŽP
Komunálna technika – neschválený projekt zo ŽP
Audit verejného osvetlenia – spracovaný projekt
Legalizácia stavby ihriska – spracovanie projektovej dokumentácie
Studňa Alexandrov Dvor – zápis do LV a zaradenie do majetku obce
Projekt SPP – schválená dotácia 1900 € – prvky do MŠ
Námestie pri Zdravotnom Stredisku – podaný projekt cez Program rozvoja 
vidieka 
Nová traktorová kosačka – podaný projekt cez VITIS  z NSK
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – podaný projekt cez MF SR
Zelené obce – podaný projekt – čakáme na výsadbu cca 90 ks stromov
Nákup komunálnej techniky v hodnote 36 000 € – vyhrala firma AGRI CS 
SLOVAKIA / vlastné prostriedky
Nadácia COOP JEDNOTA – podpora lokálnych komunít – podaný projekt 
na pumptrackovú dráhu a workoutové ihrisko
Ozvučenie Kultúrneho domu Báb – neschválený projekt cez MK SR
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Ladislava Uhríková – nádejná maliarka  
v našej obci vystavovala diela  
na výstave REGION ART

Nech to lieta! 
Prezradil o sebe: Juraj Vindiš...

Slovenská izba a knižnica  
v novom šate!Laděna je príkladom toho, že na plne-

nie svojich snov nikdy nie je neskoro. 
Keď človek uvidí jej kresby, nechce 
uveriť tomu, že daným umeleckým 
smerom sa vydala až v zrelom veku. 
Preto som ju v januári oslovila, aby 
dala svoje kresby do súťaže, ktorú 
organizovalo Nitrianske osvetové 

stredisko. Vyhodnotenie a vernisáž 
regionálnej súťaže  spojenej s výsta-
vou REGION ART, sa uskutočnilo 13. 
februára 2020 v Krajskom osveto-
vom stredisku v Nitre (KOS). Rozbo-
rový seminár, individuálne konzultá-
cie s odbornou porotou sa konali v 
ten istý deň vo  výstavných priesto-

roch v KOS v Nitre. Bola to jedineč-
ná možnosť diskutovať o výstavnej 
kolekcii s jednotlivými členmi od-
bornej poroty, ktorá pracovala tento 
rok v zložení: predseda poroty Karol 
Felix, akad. maliar, členovia PaedDr. 
Eva Lehoťáková, PhD.,  Daniel Szalai, 
akad. maliar. Diela hodnotili v zmysle 
propozícií súťaže a  kritérií hodnote-
nia. Z prihlásených prác do súťaže 
vybrali tie diela, ktoré boli umelecky 
najhodnotnejšie v sile výpovede, v 
osobitosti výtvarného stvárnenia a 
myšlienky, v autenticite a originalite 
diela. Laděne želáme v ďalšej práci 
veľa úspechov.                              K.T.

Od mala som bol športovo aktívny a 
súťaživý. Po dlhoročnom pôsobení 
vo futbale, ako hráč a následne ako 
rozhodca, som musel zo zdravot-
ných dôvodov skončiť. Hľadal som 
menej fyzicky náročný šport. Aktívne 
som začal hrať šípky v roku 2011. Po 
ťažkých začiatkoch a tvrdom trénin-
gu sa dostavili prvé úspechy. Začalo 
sa to víťazstvom v Nitrianskej lige. Po 
regionálnych úspechoch sa mi začalo 
dariť aj na celoslovenských  turnajoch. 

Za 6 rokov som sa stal 5-krát Majster 
Slovenska v súťaži družstiev, celko-
vý víťaz Slovenského pohára a získal 
som veľa pódiových umiestnení. Tým 
som sa posunul na Európske turnaje 
a do Slovenskej reprezentácie. V kva-
lifikácii na Majstrovstvá sveta som sa 
umiestnil na 12. mieste.
Na turnajoch ma sprevádzali naši dva-
ja šipkári Feri Švihorík a môj syn Adam 
Vindiš. Feri sa stal víťazom Janíkov-
skej ligy. Adam sa na Majstrovstvách 

Záľuby Záľuby

Slovenska juniorov umiestnil na 5. 
mieste. Reprezentoval našu Základ-
nú školu na Turnaji Základných škôl v 
Nitre a stal sa víťazom. 
V začiatkoch sme založili družstvo DC 
Báb v zložení Juraj Vindiš, Peter Vin-
diš, František Švihorík a Alexander Ko-
rec. Reprezentovali sme na Majstrov-
stvách Slovenska v Preseľanoch.
V súčasnej dobe hrám prestížnu Pre-
mier ligu na Slovenku, kde hrá 12 
Top najlepších hráčov zo Slovenska. 
V Nitre s Ferim navštevujem Extrali-
gu, kde je 16 hráčov zo Západného a 
Stredného Slovenska. Adam hrá Nit-
riansku juniorskú ligu.
Veľa ľudí si myslí, že šípky sú krčmový 

šport. Je to omyl! Šípky sú najviac sa 
rozširujúci šport nie len u nás, ale aj v 
celej Európe. Je to šport vhodný pre 

všetky vekové kategórie, mužov, ženy 
aj pre deti. Nech to lieta!

Juraj Vindiš    

So zamestnancami obecného úradu 
sme dokončili slovenskú izbu v na-
šej knižnici. Vymaľovali sme, spravili 
striešku a doplnili zbierku vecí, ktoré 
nám darovali , či už naši občania, ale-
bo sme ich získali iným spôsobom. 

Do knižnice sme kúpili  nové police 
a vyradili staré knihy . Taktiež pracu-
jeme na vytvorení elektronickej kniž-
nice, kde si budete môcť cez internet 
pozrieť, aké knihy máme v ponuke a 
zarezervovať si ich vypožičanie. Kniž-

nica, ktorá sa nachádza v budove 
obecného úradu je otvorená každý 
pondelok a v stredu od 17.00 hod do 
19.00 hod.

  K.T.



Nadácia SPP vyhradila finančné pro-
striedky, ktoré sú určené na podpo-

ru verejnoprospešných projektov s 
cieľom skvalitniť život v obciach a v 
mestách. Našou  úlohou bolo pripraviť 
zaujímavý a realizovateľný projekt a 
zaslať k nemu podklady. Vybrané pro-
jekty mohli získať finančnú podporu v 
hodnote až 2000 eur. 
Na základe tejto výzvy sme sa v mar-
ci roku 2020  zapojili do projektu 
NADÁCIE SPP – a získali 1900€ na 
nákup nových detských prvkov do 
Materskej školy.

Hlavným cieľom projektu bola podpo-
ra rozvoja športu v Materskej škole. 
Cieľovou skupinou projektu sú deti  v 
predkoškolskom veku a deti vo veku 
od 3 - 5 rokov. Prvky sú zamerané na 
pohybové, rečové a motorické akti-
vity. Týmito prvkami chceme docieliť  
viac pohybových aktivít a dôležitosťou 
je, aby prvky spĺňali technické a bez-
pečnostné normy pre detské ihriská.
Ďakujeme SPP a dúfam, že sa detič-
kám budú nové prvky páčiť.            K.T.

Kultúrno-spoločenské  
akcie v našej obci

Nové detské prvky v areáli 
Materskej školy

Naša obec  v prvom polroku stihla len 
dve spoločenské podujatia.
V januári ŽSS Vrškanky usporiada-
la druhý bábsky ples a tešil sa opäť 
veľkej návštevnosti. Zábava trvala do 
skorých ranných hodín. Zábavu nám 
robila Ľudová hudba Halúzkovci a DJ 
Jarik. Ples obohatilo vystúpenie taneč-
níkov spoločenských tancov v podaní 
Dominiky Lenghardtovej a Christia-
na Boriho, ktorí sú majstri Slovenska 
v plesových choreografiách, finalisti 
MSR v 10 tancoch a finalisti MSR v la-
tinskoamerických tancoch. Ich tréne-
rom je známy tanečník a choreograf 
Tomáš Surovec. Hostia si taktiež mohli 
vychutnať výbornú kávu od Caffe Pab-
lo a profesionálneho fotografa, ktorý 
vyrábal fotky priamo pre našich hostí.
Tešíme sa na ďalší ročník.              K. T.

 

boli tradične pod vedením poslanca 
Patrika Ondrušku, prípravy sa zúčast-
nili ženy z Červeného kríža, DHZ, po-
slanci. Celým programom nás spre-
vádzala ĽH Petra Kuštára a o zábavu 
bolo postarané. Celý večer bol pod 
patronátom našich hasičov. Občania 
si mohli pochutnať na tradičných za-
bíjačkových špecialitách a dobrom 
pivku a v neposlednom rade sa trošku 
zabaviť a zabudnúť na každodenné 
starosti.                    K. T.

Februárové Fašiangy

Druhý bábsky ples Grantový program Regióny

V Materskej škole, ale aj v ZŠ pre-
biehali udržiavacie práce. Či už  
nový náter zábradlia, osadenie toté-

mov  v MŠ, za ktoré chcem poďako-
vať nášmu občanovi Štefanovi Vaš-
kovi, ktorý ich do MŠ daroval. Veľmi 
si vážime každú pomoc. Do školskej 
jedálne a do kultúrneho domu sme 
zakúpili profesionálne umývačky ria-
du a nový dres, veľkou investíciou 
bola úplná rekonštrukcia elektriny v 
jedálni. Do MŠ sme taktiež zakúpili 
sušičku na bielizeň a deliace dosky 
na WC.
V priebehu KORONY sme museli 
nakúpiť dávkovače na mydlo, dávko-
vače na dezinfekciu, dávkovače na 
utierky, dodržiavať všetky predpisy 
a zabezpečiť tak bezpečnosť našich 
detí. 
MŠ si taktiež zakúpila nový domček 
na náradie. Nákup Altánku, ktorý sme 
mali zahrnutý v rozpočte na tento rok 
sme nateraz pozastavili, ale detičky 
majú pripravené už nové lavice a sto-
líky, kde budú môcť oddychovať pri 
hrách na zadnom dvore.                K. T.
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Naša škola 
Začiatkom kalendárneho roka naša 
škola začala realizovať projekt na 
zlepšenie globálneho zmýšľania mlá-
deže a  na podporu ich sociálnych 
a mäkkých zručností prostredníctvom 
medzinárodného a moderného vzde-
lávacieho programu.
Prvýkrát sa nám podarilo vytvoriť spo-
luprácu s  najväčšou medzinárodnou 
agentúrou Aiesec, ktorá sa zameria-
va na združovanie lektorov, čerstvých 
absolventov za účelom rozvíjania ľud-
ského potenciálu v inom kultúrno-spo-
ločenskom prostredí vo svete.
Koncom januára, v čase od 27. - 31. ja-
nuára 2020, sme na našej škole mohli 
uvítať dvoch mladých zahraničných 
hostí, a to konkrétne Pheobe z Taiwa-
nu a Carlosa z Mexika. Táto spoluprá-
ca vznikla za účelom rozvíjania ko-
munikačných kompetencií a  získania 
skúseností v  rečovom prejave žiakov 
v anglickom jazyku.
Obidvaja lektori pôsobili u  nás celý 
týždeň pred ukončením prvého pol-
roka. Ich výučba prebiehala blokovou 
formou. Vytvorili sme dve skupiny 
žiakov. Lektori sa systematicky strie-
dali medzi skupinami. Mali pripravené 
pútavé prezentácie, prostredníctvom 
ktorých oboznamovali žiakov o typic-
kých znakoch oboch kultúr. Následne 
nechali priestor pre žiakov, ktorí sa za-
pájali do rôznych aktivít počas druhej 
polovice blokovej výučby počas dňa.
Lektori kreatívne rozvíjali komunikač-
né kompetencie žiakov. Podporili pre-
línanie sa medzipredmetových vzťa-
hov. Následne sa žiaci mohli naučiť 
viacej zaujímavých informácií aj z ge-
ografického hľadiska a získali poznat-
ky o iných medzinárodných krajinách 
svetového charakteru.
Žiaci veľmi pozitívne reagovali na prí-
tomnosť daných lektorov. Vo svojom 
voľnom čase počas prestávok využí-

vali čas, aby sa mohli v anglickom ja-
zyku porozprávať, a  tak sa vzájomne 
obohacovať a  pestovať si priateľské 
vzťahy.
Je našou úprimnou túžbou, aby sme 
aj v budúcnosti mohli umožniť takúto 
formu vzdelávania sa našim žiakom 
a podporili kreatívne rozvíjanie ich ja-
zykových zručností v anglickom jazy-
ku.
V polovici marca nám mimoriadna situ-
ácia v súvislosti s ochorením COVID-19 
prerušila všetky naplánované zau-
jímavé akcie. Počas mimoriadneho 
prerušenia školského vyučovania sme 
sa prispôsobili zmene vo vzdelávaní 
dištančnou formou. Pre nikoho z nás 
to nebola jednoduchá situácia. Stretli 
sme sa s  množstvom počiatočných 
problémov, ktoré sme sa snažili čo 
najefektívnejšie vyriešiť. Touto cestou 
chceme poďakovať zodpovedným ro-
dičom, ktorí dohliadali na svoje deti, 
aby si svedomito plnili školské povin-
nosti. Veľká vďaka za spoluprácu!
Prajem Vám krásne prežitie slnečné-
ho leta v zdraví a príjemné chvíle strá-
vené so svojimi blízkymi.
Mgr. Henrieta Škodová, riaditeľka školy

Okienko materskej školy
Milí rodičia, deti  
a priatelia materskej školy.
S odstupom času Vás chceme opäť 
informovať o dianí v našej škôlke. Za-
čiatok roka 2020 začal veľmi optimis-
ticky. Deti sa po vianočných prázdni-
nách vrátili do kolobehu škôlkarskeho 
života plné očakávaní. Avšak aktivity, 
ktoré si pani učiteľky pre deti pripra-
vili na nasledujúce obdobie (karneval, 
turistická vychádzka, návšteva kniž-
nice, návšteva v ZŠ, Deň matiek,...) 
prekazilo obdobie „zlých bacilov“. 
Najprv to boli Ovčie kiahne - detské 
vírusové, silne nákazlivé ochorenie, 
ktoré deti trápilo od januára do marca 
a potom všetkým dobre známy CO-
RONA vírus. Od 13. marca do 31. mája 
2020 sa brány MŠ nečakane zatvori-
li. Počas tohto obdobia sa uskutočnil 
zápis detí do MŠ, kedy sa prišlo zapí-
sať viac detí ako môžeme z kapacit-
ných dôvodov prijať. Rozhodovanie 
bude veľmi, veľmi ťažké. V  MŠ tiež 

prebehla veľmi dôkladná dezinfekcia 
interiéru a v spolupráci s DHZ obce 
Báb aj dezinfekcia exteriérových  
hrových prvkov. Takisto sa v tomto 
čase podarilo zamestnancami obce 
obnoviť vzhľad a funkčnosť oplote-
nia MŠ a pribudol tiež nový záhradný 
domček. Takto pripravení sme od 1. 
júna po zrušení niektorých opatrení 
v súvislosti s Corona vírusom mohli 
opäť otvoriť materskú školu pre deti, 
ktorým už škôlka veľmi chýbala. Naj-
prv to boli len deti zamestnaných 
rodičov, predškoláci a budúci pred-
školáci a od 15. júna 2020 už mohli 
prísť do kolektívu všetky detičky, kto-
rých rodičia prejavili záujem. Pobyt 
v MŠ je však ovplyvnený niektorými 
opatreniami, ktoré sa týkajú bezpeč-
nosti a ochrany zdravia, napr. rúška 
pri vstupe do budovy, dezinfekcia 
rúk, sprísnený ranný filter, náhodné 
meranie teploty deťom,... Mesiac jún 
je neodmysliteľne spätý so sviatkom 

všetkých detí - MDD. Pani učiteľky 
pripravili pre deti MŠ malé darčeky 
a osobne ich rozniesli do poštových  
schránok aj deťom, ktoré materskú 
školu nemohli navštevovať. Koniec 
školského roka však  patrí hlavne 
predškolákom. Tento rok ich bolo len 
päť – Denisko, Kristínka, Timko, Li-
lianka a Laurika. Keďže niektorým z 
nich súčasný zdravotný stav nedovo-
lil navštevovať MŠ v mesiacoch jún a 
júl chceme im všetci zamestnanci MŠ 
aj takýmto spôsobom popriať hlavne 
veľa zdravia, trpezlivosti a šťastia pri 
nástupe do základnej školy. Úryvok z 
tradičnej predškoláckej hymny, ktorú 
si každý rok deti spievajú, vystihuje 
všetko: „Dovidenia milá škôlka, my 
už nie sme malí, preč sú chvíle keď 
sme všetci poobede spali, nesmiete 
sa na nás hnevať, nás už čaká ško-
la, dovidenia už nás leto volááá.“                                                                                                                                         
Prajem krásne leto všetkým Vám.                  

Martina Valová, riaditeľka MŠ
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Z histórie a súčasnosti  
MO SČK Báb

16 17Spolky v obci

Naša miestna organizácia má dlho-
ročnú tradíciu. My starší si spomína-
me, aká to bola veľká udalosť, keď sa 
v našej obci konal dobrovoľný odber 
krvi. To bolo v päťdesiatych rokoch 
minulého storočia. Odbery sa konali 
jeden raz do roka (tie dobrovoľné) v 
Nitre.
Po ich skončení boli darcovia privíta-
ní v Kultúrnom dome, boli pohostení, 
noví darcovia a viacnásobní darcovia 
boli zvlášť ocenení. Každý mal veľkú 
radosť z darcovstva a tešil sa úcte. 
Takto to prebiehalo niekoľko rokov, 
pribúdali noví darcovia i členovia MO 
SČK. Konali sa kurzy prvej pomo-
ci, ich absolventi boli dobrovoľnými 
zdravotnými sestrami. V našej obci 
to trvalo do konca 80-tych rokov. Čin-
nosť strácala na intenzite, darcovia 
darovali častokrát dobrovoľne krv i 
mimo určeného dňa hromadného 
odberu.
V roku 1998 sme dostali z Nitry nové 
Osvedčenie o registrácii MO SČK. 
Spísal sa nový zoznam členov, vydali 
sa nové členské legitimácie, prijali sa 
noví členovia. Počet v rokoch 1998 
až do roku 2015 bol 130 členov or-
ganizácie. Tento však mierne klesal 
v dôsledku veku, ale i nového štýlu 
a smerovania života v spoločnosti. 
Dnes máme približne 90 členov. Naj-
dôležitejšou činnosťou posledných 
rokov je organizovanie dobrovoľné-
ho darcovstva krvi. Ďalej sa snažíme 
poďakovať tým, že pre nich, ako aj 
ostatných členov organizácie, orga-
nizujeme poznávacie zájazdy, náv-
števy divadiel, kultúrnych pamiatok. 
Ďakujeme Obecnému úradu Báb, za 
finančnú výpomoc pri týchto akciách.
Každoročne sa výbor našej organizá-

cie zúčastňuje kultúrnym programom 
a občerstvením pri oslavách Dňa ma-
tiek, Bábskeho jarmoku, predvianoč-
ného Posedenia pod jedličkou. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí nám podávajú 
pomocnú ruku aj v tomto smere.
Poďakovanie patrí všetkým doteraj-
ším dobrovoľným darcom krvi, ktorí 
darovali drahocennú tekutinu, či to 
bolo prvýkrát, alebo 90-krát. Takým-
to darcom je pán Jozef Revay.  Uzna-
nie patrí všetkým, čo sa zúčastnili 
darovania krvi v tomto roku v januári. 
Boli to títo darcovia: Jana Lešková, 
Jana Vašková, Michal Nemeček, Lu-
cia Somorovská, Jarmila Martinková, 
Branislav Ded, Mária Lazorová, Peter 
Javor, Monika Javorová, Marta Bábi-
ková, Dana Takáčová, Pavol Stanko, 
Dana Grobarčíková, Filip Grobarčík, 
Ivan Straka, Ondrej Púčik, Jaroslav 
Viskup, Dagmar Rusnáková, Natália 
Zábušková, Štefánia Zábušková, Ale-

xander Čúzy ml., Štefan Bališ, Teofil 
Bobek, Michal Revay, Martin Šudy, 
Miroslav Kurej. Ďalším 6 darcom ne-
bolo možné odovzdať krv zo zdravot-
ných dôvodov.
Dúfame, že na tohtoročnom druhom 
odbere (6. júla 2020) bude darcov 
ešte vo väčšom počte ako v januári. 
Chceli sme sa darcom po januáro-
vom odbere poďakovať pozvánkou 
do divadla Nová scéna v Bratislave, 
ale zabránil nám v tom Corona vírus. 
Všetci dúfame, že po júlovom odbe-
re sa nám podarí zrealizovať vhodnú 
formu odmeny pre darcov.
Na záver chcem všetkým darcom, 
členom, výboru MO SČK ako i sympa-
tizantom našej dobrovoľnej práce za-
želať pevné zdravie a veľa spolupat-
ričnosti pri našej ďalšej spolupráci.

 Eva Božiková, predsedkyňa MO 
SČK Báb
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Športový klub Báb
Vážení spoluobčania, fanúšikovia ŠK 
Báb ako aj všetci, čo tento článok čí-
tate.
Po polroku sa Vám prihováram za ŠK 
Báb. Celý tréningový a súťažný proces 
ovplyvnila celosvetová pandémia no-
vého korona vírusu COVID-19. Od 13. 
marca 2020 boli najprv dočasne a po-
tom úplne pozastavené všetky špor-
tové akcie, tréningy a podobne ako 
spoločenský a kultúrny život v krajine, 
sa zastavil aj športový život. Ihriská a 
iné športoviská zostali prázdne a tak 
sme si mohli každý víkend len pozrieť 
do rozpisov súťaží a zistiť kde a s kým 
by sme v tom termíne práve hrali.
Zimnú prestávku využili naše tímy na 

prípravu a účasť na rôznych halových 
turnajoch a mužstvo dospelých aj na 
odohratie 6 prípravných zápasov.
Žiaci začiatok zimnej prestávky  za-
čali výletom na zápas Európskej ligy 
medzi mužstvami Slovan Bratislava 
a Wolverhampton Wanderers F. C., 
kde bolo cca 22000 divákov a bolo 
to obrovským zážitkom pre všetkých 
zúčastnených.
Koncom roku 2019 naše kategórie 
absolvovali turnaje v Močenku. Naša 
staršia kategória U 13 si počínala veľ-
mi solídne a získali sme tretie miesto 
vo veľmi kvalitnom turnaji kde sme v 
boji o tretie miesto porazili Cabaj Čá-
por 1 : 0.

Naša kategória U11 si na tomto turnaji 
tiež počínala veľmi dobre po kvalit-
ných zápasoch v skupine sme vo 
štvrťfinále podľahli ligovému mužstvu 
zo Zlatých Moraviec 0 : 1.
Obe naše kategórie štartovali aj na 
turnaji v športovej hale UKF kde turnaj 
organizovali Janíkovce a podarilo sa 
nám získať po skvelých zápasoch 2. 
miesto v oboch kategóriách, kde nám 
víťazstvo v U13 uniklo len o vlások, 
keďže sme mali o jeden vsietený gól 
menej ako víťaz turnaja.
Po novom roku sme štartovali na naj-
väčšom turnaji na Slovensku opäť v  
oboch kategóriách.
Kategórii v U13 nám turnaj absolútne 
nevyšiel a skončili sme v základnej 
skupine zo ziskom jedného bodu na 
4. mieste v skupine a tým sa turnaj pre 
nás skončil.
Naša mladšia kategória si počínala 
veľmi dobre a po veľmi peknej hre 
a iba jednej prehre na turnaji sme 
skončili na 2. druhom mieste v sku-
pine (z piatich), ale keďže ďalej po-
stupoval iba víťaz, turnaj sa pre nás 
musel skončiť. Následne pokračovala 
naša zimná príprava a všetci sme sa 
už tešili na začiatok ale toho sme sa 
nedočkali. Po 10 týždňoch sme začali 
opäť trénovať a teraz nás čaká zopár 
prípravných zápasov a koniec ďalšej 
generácie šikovných a pre futbal za-
pálených chlapcov. Verím že raz nie-
koho z nich uvidíme nastúpiť za naše 
A mužstvo.
Tréner našej mládeže by chcel vyzvať 
všetkých rodičov ak máte deti vo veku 
o 7 - 12 rokov prineste ich aspoň vy-
skúšať na tréningovú jednotku. Nakoľ-
ko ma najviac mrzí to že ďalšia gene-
rácia po odchádzajúcej neprichádza a 
blíži sa zánik mládežníckeho futbalu 
v Bábe. Našu činnosť môžete sledo-
vať na Facebookovej stránke ŠK BAB 
BENJAMINCI.                                      K.T.



ZO SZZ Báb (Bábsky záhradkár)
Záhradkársky rok sa začal tento rok 
čudne. Veľmi málo vlahy, skoro žiadne 
zimné mrazy, ktoré by nám pomohli s 

prezimujúcimi škodcami a nakoniec 
príchod neskorých jarných mrazov, 
ktoré spečatili očakávania pestovate-

ľov. Ak nám dopraje počasie, jahody, 
drobné ovocie, uhorky, cesnak, kore-
ňová a hlúbová zelenina, broskyne, 
slivky, črtá sa priemerná úroda. Len 
marhúľ bude pomenej.
Koncom mesiaca február sme uspo-
riadali náučnú a zároveň predajnú 
akciu semiačok, byliniek, kvetov, 
medu a farmárskych výrobkov, bolo 
možné ochutnať aj tradičné polievky. 
Budeme radi, ak sa nám podarí urobiť 
z toho tradíciu, pretože záujem verej-
nosti bol značný s veľkým pozitívnym 
ohlasom a naši priaznivci, ktorí si za-
kúpili semiačka a rastliny mali 98% 
úspešnosť.
Tento rok by sme chceli uskutočniť 
výstavu piva, ktorá sa stretla hlavne u 
mužskej časti populácie s výborným 
ohlasom. V spolupráci s Farským 

 A. Finta, diplom VITIS

Matúš Novák U9

úradom v Bábe usporiadať náučné 
popoludnie a návštevu Benediktín-
skeho kláštora v Hronskom Beňadiku 
spojené s bohoslužbou. Určite sme 
plánov mali oveľa viac, len situácia 

bola trošku zložitejšia, budeme Vás 
však o všetkom informovať.
Zistili sme, že je záujem o služby 
ohľadom chemickej ochrany, pora-
denstva v oblasti byliniek, izbových 

kvetov, pestovania zeleniny, výsadby 
stromov a kríkov. Zriadili sme interne-
tovú schránku zahradkarbab@gmail.
com, kde radi zodpovieme na Vaše 
otázky. Taktiež je možné priniesť 
chorobou napadnutú časť rastliny 
alebo fotografiu škodcu, ktorému-
koľvek členovi výboru a je na nás, 
aby sme sa postarali o Vašu spokoj-
nosť a poradili ďalší postup.
Tento rok sa pokúšame o dopesto-
vanie Kiwana. Plody, z ktorých sme 
zobrali semená, boli  pre nás dove-
zené z Afriky. Ak aj naše úsilie ne-
bude odmenené, nevadí, budeme 
skúšať ďalšie a ďalšie nové veci, 
vzdelávať sa, zbierať skúsenosti a 
hlavne pracovať.
Veľmi radi Vás po predchádzajúcom 
dohovore uvítame v priestoroch zá-
hradkárskej chatky, ktorá sa nachá-
dza na Studienke a počas koronakrí-
zy sa stretla s množstvom pozitívnych 
ohlasov od okoloidúcich a cyklistov, 
čo nás samozrejme veľmi potešilo.
Budeme radi ak sa stanete našim 
podporovateľom na facebooku sku-
pina s názvom Náš Bábsky záhrad-
kár. 

Peter Nemeček
predseda ZO SZZ Báb
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Mužstvo dospelých sa ešte 28. 12. 2019 
zúčastnilo na tradičnom halovom tur-
naji, ktorý je najväčší na Slovensku, 
o pohár firmy Moget. Tentokrát sme 
nenadviazali na šnúru medailových 
umiestnení z posledných ročníkov a 
naša púť sa skončila ešte v základnej 
skupine, čo bolo pre nás veľkým skla-
maním.
Tréningový proces začal tím v polovici 
januára tohto roku a na konci mesiaca 
sme odohrali prvý prípravný zápas na 
umelej tráve v Piešťanoch proti domá-
cemu PKF Piešťany, v ktorom sme pod-
ľahli 1 : 2 (T. Horák). Ďalšie 4 prípravné 
zápasy sme odohrali na umelej tráve 
v Hlohovci s nasledovnými súpermi a 
s výsledkami: OFK Ludanice 10 : 1 (T. 
Horák 5, M. Porubský 2, A. Habdák 2, 
M. Raček), TJ Elastik Bohdanovce 3 : 5 
(M. Porubský 2, Ľ. Takáč), OFK Buča-
ny 10 : 0 (T. Horák 3, A. Habdák 2, M. 
Porubský 2, M. Tomašovič, J. Vindiš, E. 

Svitek),  OŠK Zavar 9 : 3 (T. Horák 3, 
A. Habdák 2, J. Vindiš, M. Porubský, 
P. Hrdlica, M. Švihorík. Generálku na 
jarnú časť sme odohrali v Šoporni pro-
ti domácemu tímu ŠK Šoporňa, ktorý 
bol po jeseni na 1. mieste v V. lige Juh. 
V zápase sme vyhrali 4 : 1 gólmi To-
máša Horáka (2x), Adama Habdáka a 
Michaela Švihoríka.   
V nedeľu 8. marca 2020 sme stihli za-
hájiť odvetnú časť sezóny 2019/2020, 
keď sme doma privítali tím OŠK 1948 
Lapáš. 
To však bol na takmer 3 mesiace po-
sledný kontakt  futbalom a kvôli ocho-
reniu COVID-19 sa brány štadiónov 
a ihrísk uzavreli. Sezóna bola anulo-
vaná, nik nevypadol ani nezostúpil a 
taktie ani nepribudol z iných súťaží iný 
postupujúci alebo vypadávajúci tím. 
Je však možné, že niektoré kluby si 
zvolia inú súťaž a ak to bude schvále-
né ŠTK ZsFZ a iných orgánov, tak sa 
môže zloženie súťaží zmeniť. Až kon-

com mája sa pomaly opatrne začalo s 
tréningami, a v júni sme odohrali 2 prí-
pravné zápasy. V priebehu prestávky 
trochu nečakane skončili pôsobenie 
v našom tíme Tomáš Horák a Adam 
Habdák, ktorí sa vrátili do materského 
FC Jarok a nasledovali tak T. Labudu a 
J. Habdáka, ktorí ukončili hosťovanie v 
zimnej prestávke.
 Najprv sme 7. 6. vyhrali v Kolíňanoch 
4 : 1 (O. Bosák 2, S. Török a E. Svitek) a 
14. 6. sme prehrali v Lukáčovciach 1 : 3 
(M. Porubský).
Letná príprava sa naplno rozbehne v 
úvode júla, na programe budú 3 prí-
pravné zápasy a generálkou bude 
zápas v Slovnaft cupe, kde budeme 
štartovať po druhý krát v histórii.
Vážení športoví priaznivci, veríme, že 
problémy s ktorými sa boríme sa nám 
podarí prekonať a na nový ročník súťa-
že V. Ligy Stred sa dobre pripravíme a 
budeme v ňom úspešne pôsobiť. 

 Ivan Vajzer a Matúš Vajzer
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Nové  Potraviny v Bábe 

Coop Jednota Nitra, SD otvára v Bábe 
dňa 9. 7., vo štvrtok, o 7:00 novú pre-
dajňu Potravín v budove vedľa obec-
ného úradu.  Na predajnej  ploche  177 
m2 sme pripravili pre zákazníkov širokú 
ponuku potravinárskeho  sortimentu a 
vybraných druhov nepotravinárskeho  

tovaru v zrekonštruovaných  priesto-
roch, vybavených moderným zaria-
dením a technológiami. O spokojnosť 
zákazníkov sa bude starať  kolektív 
zamestnancov pod vedením p. Kere-
kovej.
Pri príležitosti otvorenia   pripravujeme  

pre obyvateľov  letákovú akciu  na me-
siac júl  a viaceré zaujímavé akcie:

♦  za každý nákup v hodnote 10 € a 
viac v deň otvorenia, dostane každý 
zákazník plechovku nápoja Radler 
zdarma
♦  13. 7. Šťastný deň – za každý nákup  
v hodnote 10 € a viac dostane zákaz-
ník 1,5 l  min. vodu Rajec zdarma.

Celý mesiac môžu zákazníci súťažiť o 
rôzne výhry: letný darčekový kôš, naj-
vyšší  nákup na vernostnú kartu, balík 
zmesi korenín na grilovanie, deti sa 
môžu zúčastniť súťaže Škola čaká.  
Existujúce predajne postupne zatvorí-
me a zrušíme. Potraviny pri vjazde do 
obce budú otvorené do 27. 6. a pri kos-
tole do 8. 7.
Srdečne Vás všetkých pozývame na 
nákupy a tešíme sa už čoskoro na 
stretnutie s Vami. 

Vedenie COOP Jednoty Nitra 


