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Vážení spoluobčania!

Nový rok pre každého z nás zname-
ná začiatok nových plánov, pred-
savzatí a určenie si nových cieľov, 
ktoré by sme počas nastávajúceho 
roka chceli uskutočniť v súkromnom 
i pracovnom živote.  Je to však aj čas 
obzretia sa späť a zhodnotenia toho, 
čo sme uplynulý rok zažili, vykona-
li či nestihli urobiť. Život človeka je 
sám o sebe pestrý a každého z nás 
postretli aj zlé dni naplnené trápe-
ním, smútkom a nezdarom, ako aj 
dni dobré, veselé, radostné a šťast-
né. A na tom dobrom je potrebné 
ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a 
nebáť sa prekážok, ktoré určite po-
čas nastúpenej cesty prídu.

Aj samotná obec počas uplynulé-
ho roka prekonávala prekážky, ale 

tešila sa aj z dokončených diel a 
úspechov. Dúfam, že aj vy občania 
ste prežívali úspechy a všetky pozi-
tívne udalosti ako aj vykonané prá-
ce na zveľaďovaní obce ste prijali s 
radosťou a záujmom. Pretože všetko 
sa robí pre zlepšenie a skvalitne-
nie života občanov, Vášho života v 
obci. Napriek hektickej dobe, plnej 
opatrení, v ktorej sa niekedy menia 
pravidlá tak rýchlo, že sa v tom už 
sami nevieme zorientovať, som pre-
svedčená, že zveľaďovať a zvyšovať 
úroveň kvality života v našej obci sa 
nám spoločnými silami darí.

Mnohé veci v našej obci je potrebné 
vylepšiť vybudovať a skrášliť. Na to 
je však potrebné veľa úsilia, práce, 
jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, 
spolupráce, ochoty a tolerancie.

Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek 
formou a mierou prispeli k zveľa-
deniu našej obce, obohateniu jej 
kultúrneho i duchovného života, 
pretože budúcnosť obce je hlavne v 
rukách jej občanov.

Želám a prajem Vám, viac krajších 
dní ako tých horších, viac lásky ako 
nenávisti, viac hojnosti a radosti ako 
smútku a trápenia. Pevné zdravie a 
veľa úspechov v pracovnom i osob-
nom živote.
Zároveň Vás chcem požiadať v roku 
2022 o aktívnu spoluprácu pri roz-
voji našej obce a to Vašou ohľadupl-
nosťou voči ostatným spoluobčanom 
a ohľaduplnosťou voči samotnému 
prostrediu obce BÁB.

Katarína Mego Töröková

Slovo starostky obce

Obecné spravodajstvo

Vinšujem vám všetko šťastie,  
v ten deň roku nového,
nech vás Pán Boh ochraňuje,  
od všetkého smutného.
V novom roku žiadne nehody,  
iba šťastné náhody a úsmevné príhody.
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Na Vianoce nám Boh dáva Syna. 
Aby sme mohli žiť s ním. A aby on 
mohol žiť s nami. Nie len tak akosi, 
ale naplno. To preto, lebo je Láska. 
Láska miluje. A kto z nás lásku nepo-
trebuje? Bez nej nežijeme. V Evanje-
liu čítame: Veď Boh tak miloval svet, 
že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, 
ale aby mal večný život (Jn 3, 16). 
Darcom života je Boh. Života plného 
tu, a naplno šťastného v nebi. Viano-

ce sú pár dní pred prelomom rokov. 
Je to čas bilancovania. Prežili sme 
predošlý rok dobre? Nechýbalo nám 
čosi?  V tom istom Evanjeliu stojí: V 
ňom (v Slove – v Kristovi) bol život 
a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo 
tmách svieti, a tmy ho neprijali (Jn 1, 
4-5). Prijali sme Svetlo – Krista? Žije-
me v ňom a z neho? Dospelý Ježiš 
povie: Vezmite a jedzte z neho všet-
ci: toto je moje telo, ktoré sa obetu-
je za vás (porov. Mt 26, 26). Prijímali 

sme život, ktorý nám vo svojom tele 
dáva? Nemysleli sme si, že to je po-
vedané len tak? Nie je. Nepohlcuje a 
negniavi nás Tma, ktorá je zo života 
bez Neho? Nezabúdajme, Bohu na 
nás záleží. 
Prajem Vám, aby Boh pokoja stál pri 
každom Vašom kroku v roku 2022 a 
počas celého Vášho života, a aby ste 
to mohli aj naplno precítiť a prežívať.

Marian Uváček, Váš farár

Boh je láska (1 Jn, 4, 16)

Duchovné slovo 3



Ku koncu roka už tradične patrí bilancovanie. Nižšie preto ponúkame prehľad produkcie jednotlivých zložiek 
komunálnych odpadov v obci Báb za roky 2019, 2020 a za 11 mesiacov roku  2021.

ODPADY
Aké bolo a aké bude nakladanie  
s odpadom v obci Báb?     

Rok 2022 sa bude niesť  
v znamení príprav na rok 2023

Z uvedených údajov vyplýva že, me-
dzi najrýchlejšie rastúce odpady patrí 
biologicky rozložiteľný odpad, mier-
ne rastú aj ostatné zložky triedené-
ho zberu plasty, papier a stavebný 
odpad. Všetky tieto odpady nekon-
čia na skládke odpadov, ale sa ďalej 
recyklujú.
Za najväčšie pozitívum treba rozhod-
ne považovať pokles zmesového 

komunálneho odpadu a objemných 
odpadov – teda odpadov, ktoré kon-
čia na skládke, pričom v tejto oblasti 
sa Vaša obec stala jednoznačným 
lídrom v rámci Ponitrianskeho zdru-
ženia.  Rád by som aj touto cestou 
vyzdvihol prácu  pani starostky  v ob-
lasti osvety a zavádzania inovačných 
systémov pri nakladaní s odpadom 
spolu s pani kontrolórkou obce a 

podporou obecného zastupiteľstva. 
Rovnako veľké uznanie patrí aj Vám 
– občanom obce Báb, pretože  je to 
na každom jednom z Vás, ktorý roz-
hoduje o tom, čo so svojím odpadom 
urobí. Aj vďaka Vám v roku 2022 za-
vedieme evidenčný systém odpadov 
pre všetky členské obce Ponitrian-
skeho združenia, ktorý Vaša obec za-
viedla už vo februári 2021.

Pôvodca Názov odpadu 2019 2020 2021 do 11 mesiaca
Obec Báb
 
 
 
 
 
 
 

biologicky rozložiteľný odpad 170,38 96,14 138,28
Drobný stavebný odpad  18,62 23,17
objemný odpad 62,6 43,14 38,8
papier a lepenka 18,11 19,71 23,88
plasty 28,86 28,66 34,54
sklo 15,38 23,38 21,52
zmesový komunálny odpad 215,3 212,5 157,61
Nebezpečné odpady 0,972 2,54 3,088

Obec Báb,  Celková hodnota 511,641 444,69 440,888

Od 1. 1. 2023 sa totiž už nebude môcť 
skládkovať neupravený zmesový ko-
munálny odpad tak, ako je tomu v sú-
časnosti. Od tohto dátumu bude mu-
sieť zmesový komunálny odpad prejsť 
postupnou úpravou, ktorá v sebe za-
hŕňa dotriedenie tých zložiek odpadu, 
ktoré by sa dali ešte ďalej využiť ako 
napríklad sklo a kovy. Avšak za naj-
väčší problém slovenského zmeso-
vého komunálneho odpadu je vo vše-
obecnosti považovaný vysoký podiel 

biologicky rozložiteľných odpadov 
(teda tráva, burina, ovocie a zelenina).  
Tento trend sa potvrdil aj v analýzach 
zmesového komunálneho odpadu vy-
konaných v niektorých vybraných ob-
ciach Ponitrianskeho združenia. 
Bio odpad uložený na skládkach tvorí 
metán, plyn ktorý je 25-krát škodlivejší 
ako CO2. Aby nedochádzalo k tvorbe 
metánu, je nutné „zelený odpad“ naj-
skôr stabilizovať. Následne sa takýto 
takzvaný  „šedý kompost“ využíva ako 

rekultivačná zemina na zásyp skládok.
Pre mestá a obce na Slovensku to v 
praxi znamená, že zmesový odpad 
bude drahší. Výrazne drahší!  Je preto 
dôležité, aby každý z nás minimalizo-
val množstvo zmesového odpadu dô-
kladným triedením v domácnostiach, 
domácim kompostovaním a využíva-
ním možností, ktoré ponúka zberný 
dvor v obci alebo zberné miesto pre 
zber zeleného odpadu.

4Obecné spravodajstvo



Obecné spravodajstvo

Keďže zmesový komunálny odpad výrazne zdražie, starostovia obcí Ponitrianskeho združenia sa rozhodli zaviesť 
váženie tohto odpadu. Obec tak získa presný prehľad  o množstve vyprodukovaného odpadu v rámci domácností, 
presnom počte vyvezených nádob a ich konkrétnej hmotnosti tak, ako je tomu pri vývoze bio odpadu, papiera 
alebo plastov.  V priebehu roka zároveň sprístupníme internetovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej si budú vedieť 
občania pozrieť množstvo vyprodukovaných odpadov zo svojej domácnosti.

Váženie zmesového odpadu a jeho evidencia

Večná téma – ako správne triediť odpad?

Všetky tieto dáta poslúžia obci  pre 
kontrolu zberovej spoločnosti. Zá-
roveň  tieto údaje ukážu konkrétne 
správanie sa jednotlivých domácností 
pri nakladaní s odpadom. Za posled-
né roky sa totiž ukazuje, že medzi 
jednotlivými domácnosťami sú veľké 

rozdiely v triedení odpadu. Sú domác-
nosti ktoré napríklad vykladajú čiernu 
nádobu na zmesový odpad 1x za dva 
mesiace a naopak sú domácnosti, kto-
ré vykladajú čiernu nádobu každý vý-
voz, prípadne majú viacero čiernych 
nádob. Cieľom triedenia odpadu je 

práve minimalizácia množstva zme-
sového odpadu, vďaka čomu obec a 
teda aj všetci občania môžu šetriť nie-
len životné prostredie, ale aj svoje pe-
ňaženky. Koľko teda obec zaplatí za 
odpady v budúcnosti môže ovplyvniť 
každý jeden z nás.

Plasty + Kovy + VKM: Takmer všetko 
plastové patrí do plastu! Ide hlavne 
o PET fľaše, fólie, plastové obaly od 
potravín (sladkostí a slaností), obaly 
od drogérie, čistiacich prostriedkov, 
ale aj plastové hračky a podobne.  Ak 
máte väčšie množstvo plastov môže-
te pokojne vedľa vašej nádoby vyložiť 
aj vrecia s plastovým odpadom. Ak sa 
potrebujete zbaviť plastových výrob-
kov väčších rozmerov určite využite 
zberný dvor. Spolu s plastami sa zbie-
rajú aj kovy a viacvrstvové kombino-
vané materiály (obaly, ktoré ľudovo 
nazývame „tetrapaky“). Ide o tkz. ná-

pojové kartóny od mlieka, džúsov a 
podobne. 
Čo nepatrí do žltej nádoby: silne zne-
čistené obaly, podlahové krytiny, oba-
ly od nebezpečných odpadov ako sú 
pesticídy, chemikálie, farby motorové 
oleje a pod.
Papier: noviny, časopisy, kancelársky 
papier, zošity, reklamné letáky, kataló-
gy, kartóny, papierové tašky. Ak máte 
kartónový papier väčších rozmerov, 
využite možnosti zberného dvora, kde 
môžete takýto papier odovzdať.
Čo nepatrí do modrej nádoby: použi-
té plienky a hygienické potreby, nápo-

jové kartóny, alobal, celofán, dechtový 
papier, kopírovací papier, lepiaca pás-
ka, kovové alebo plastové časti papie-
rových výrobkov.
Bio odpad: kuchynský odpad rastlin-
ného charakteru - zbytky ovocia, ze-
leniny, starý chlieb, tráva, orezky zo 
stromov, lístie, burina, usadenina z 
kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny. V 
roku 2022 sa budeme snažiť o dopl-
nenie ďalších kuchynských odpadov 
ako mliečne výroky, zbytky mäsa a 
podobne. 
Čo do hnedej nádoby nepatrí: kosti, 
zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, exkre-
menty zvierat, plasty, guma, sklo, ciga-
retové ohorky a pod.
Domáce kompostovanie (kompos-
téry a domáce kompostoviská): ide 
o najekologickejšiu a pre občana aj o 
najlacnejšiu formu nakladania s tým-
to odpadom. Kompostovať môžete 
rovnako všetko, čo patrí do hnedej 
nádoby. Ak práve nechováte domá-
ce zvieratá, určite využívajte domáce 
kompostovanie aj pre zbytky odpa-
dov, ktoré  vznikajú v kuchyni, teda 
zbytky, jedál a podobne. 
Sklo: sklenené fľaše, črepiny a po-
dobne. Väčšie sklenené predmety 
môžete priniesť na zberný dvor. 
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Do skla nepatrí: porcelán a keramika 
– tento druh odpadu patrí do staveb-
ného odpadu!
Zmesový komunálny odpad: odpad 
bez možnosti vytriedenia napr. použi-
té detské plienky.
Do čiernej nádoby nepatrí: všetko čo 
sa dá ďalej vytriediť hlavne nie BIO 
ODPAD!!!
Zberný dvor: na zberný dvor môžete 
priniesť odpady, ktoré vieme ďalej re-
cyklovať:
• opotrebované pneumatiky

• sklo
• papier
• plasty
• polystyrén
• kovy
• komunálne drevo (starý nábytok, 

použité osb dosky, dosky, okenné 
rámy, dvere a pod.

• stavebný odpad
• elektro odpad
Odpad, ktorý nevieme recyklovať a 
musíme ho likvidovať na skládkach 
alebo v spaľovniach:

• nebezpečný odpad 
• objemný odpad – odpad väčších 

rozmerov, ktorý už sa nedá ďalej re-
cyklovať napr. koberce.

Zberné miesto pre zelený odpad:
• tráva, burina, kukuričné kôrovie, ore-

zy zo stromov kríkov a inej zelene a 
pod.

ZMENA v platení za odpady  
v obci Báb na rok 2022

Sadzba poplatku

Obec Báb prechádza z paušálneho poplatku za osobu, doteraz 27 €/ osoba / rok na množstevný zber.  
Množstevný zber – platba za nádobu.

Na základe §79 ods. 1 zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku , Obec Báb usta-
novuje  množstvový zber  za odpad 
nasledovne:

Cena  za jeden odvoz  TKO (vrátane 
manipulačného poplatku, uloženia 
na skládky) predstavuje:
 Nádoba 120 L =  2,934 €  
 Nádoba 240 L =  4,465 € 
 Nádoba 1100 L = 15,355 € 

Príklad:
120 L nádoba: 26 vývozov x 2,934 = 
76,29 €/rok
120 L nádoba: 13 vývozov x 2,934= 
38,15 €/rok
Poplatok pre poplatníka predstavu-
je súčin frekvencie odvozov, sadzby 
a objemu zbernej nádoby, ktorú po-
platník užíva v súlade so zavedeným 
systémom zberu komunálnych odpa-
dov. Maximálna frekvencia odvozov 

je stanovená na 26 odvozov ročne.

Zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov sa 
zavádzajú nové pojmy a menia sa urči-
té povinnosti pri nakladaní s odpadom 
(zákon o odpadoch).
§ 2 ods. 23 Biologický odpad je biolo-
gicky rozložiteľný odpad zo záhrad a 
z parkov, potravinársky a kuchynský 
odpad z domácností, ktorý budeme 
vyvážať od  1. 1. 2022 nasledovne:
Cena  za jeden odvoz  BIO predsta-
vuje:
Nádoba 120L   =    1,637 € 

Príklad: 
47 vývozov x 1,637   = 76,95 €
20 vývozov x 1,637 =      32,74 €
10 vývozov x 1,637     =      16,37 €
Poplatok pre poplatníka predstavu-
je súčin frekvencie odvozov, sadzby 
a objemu zbernej nádoby, ktorú po-

platník užíva v súlade so zavedeným 
systémom zberu komunálnych odpa-
dov.

Maximálna frekvencia odvozov je 
stanovená na 47 odvozov ročne.
Počet vyvezených nádob komunál-
neho odpadu za  každého poplatníka 
sa získavajú  z podporného softvéru, 
ktorým obec disponuje a poplatník má 
právo k nahliadnutiu jeho zberného 
miesta. 
Vyúčtovanie (platenie) prebehne vždy 
po pol roku a to v mesiaci júl za pred-
chádzajúce mesiace a v mesiaci no-
vember za predchádzajúce mesiace.
Každý si môže zvoliť počet vývozov 
sám. Spravodlivý systém, kedy každý 
občan zaplatí za svoj odpad toľko, 
koľko reálne vyvezie.
Za vývoz plastov a papiera sa  
NEPLATÍ!
 
Len necelých 13 % obyvateľov Slo-
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Mgr. Michal Bakyta, 
riaditeľ Ponitrianskeho 

združenia obcí



venska platí poplatok v závislosti od 
množstva vyprodukovaného odpadu. 
Väčšina obcí, medzi ktoré sme patrili  
aj my a ktorý je pre všetkých obyvate-
ľov obce rovnaký bez ohľadu na pro-
dukované množstvo odpadu, účtuje 
obyvateľom ročný paušálny poplatok.
Takáto forma poplatku nemotivuje 
občanov k zníženiu produkcie alebo 
k zvýšeniu triedenia. Naopak zber, pri 
ktorom poplatok závisí od váhy ale-
bo objemu vyprodukovaného odpa-

du, tzv. množstvový zber, predstavuje 
priamu fi nančnú motiváciu a nástroj na 
uplatňovanie princípu „plať za to, čo 
vyhodíš“.  Výška poplatku sa vypočíta 
podľa frekvencie vývozov a veľkosti 
nádoby. Množstvový zber na Sloven-
sku znižuje produkciu zmesového od-
padu a zvyšuje mieru triedenia.
Potenciálne riziko vytvárania nelegál-
nych skládok možno minimalizovať 
vhodným nastavením preventívnych 
opatrení. Analýza dostupných údajov 

prostredníctvom softvéru, ktorým dis-
ponuje obec, nám poskytne všetky 
potrebné údaje na vyvodenie dôsled-
kov. 
Ak si niekto povie, že nebude platiť 
vôbec nič a my vieme, že minulý rok 
vyniesol odpad 26x, čiže maximálny 
počet vývozov, budeme individuálne 
skúmať, čo s odpadom urobil!
Pre predstavu, ako systém obce fun-
guje a čo sa nám v PC zobrazuje, pou-
žila som dáta mojej rodiny:

Ako môžete vidieť, zobrazujú sa nám 
všetky informácie o každom zbernom 
mieste. Počet vývozov TKO, BRKO, 
Plasty, Papier. Každej rodine automa-
ticky ráta mieru triedenia.
Milí občania, snažíme sa inovovať 
Odpadové hospodárstvo. Rok sme 

skúmali na základe daného progra-
mu, ako sa budeme správať a či je 
vhodné nastaviť množstevný zber. 
Konštatujeme, že zavedením systému 
ELWIS sme za minulý rok klesli o 54 
ton v TKO. V priebehu mesiacov ja-
nuár, február budeme čipovať všetky 

nádoby TKO, ktoré sa budú od marca 
budúceho roka vážiť. Myslíme, že je to 
tá správna cesta. Preto Vás prosíme, 
buďme k sebe ohľaduplní a snažme 
sa k odpadom správať zodpovedne. 

Ďakujeme
Katarína Mego Töröková
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Upracme si Báb! 
Dňa 18. sep-
tembra 2021 
sme sa pripojili 
k medzinárod-
nej iniciatíve, 

ktorej cieľom je nielen počas Sve-
tového čistiaceho dňa vyčistiť svoje 
okolie.

Zaregistrovali sme sa na stránke 
UPRACME SLOVENSKO a vytvorili 
podujatie, na ktorom sa zišlo viac 
ako 30 našich občanov a priate-
ľov. Pomôcky sme získali práve od 
občianskeho združenia UPRACME 
SLOVENSKO, ktoré nám zaslalo 
potrebné rukavice a vrecia. Rozde-

lili sme sa na 3 skupiny. Jedna sa 
vybrala na Jarockú cestu, kde sme 
vyzbierali mnoho odpadu a odviezli 
traktorom naplnenú plnú vlečku. 
Druhá skupina išla smerom na ryb-
ník a tretia skupina smerom na Ru-
manovú a Veľký Báb.
Je treba však konštatovať, že odpad, 
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Prevádzka zberných dvorov ktorý sme vyzbierali na Jarockej 
ceste a ktorý bol najobjemnejší nám 
potvrdil, že tvorcami odpadu nie sú 
občania našej obce, ale cezpoľní, 
pretože pri viacerých skládkach sme 
našli fotografie, účty, poštu...

Ďakujem organizáciam a to DHZ 
Báb, Poľovníkom, Futbalistom, Po-
slancom, Vrškankám, pracovníkom 
obecného úradu a všetkým obča-
nom za spoluprácu pri tejto akcii.
Spojili sme sa pre dobrú vec!
V roku 2022 sa určite zapojíme do 
ďalšieho upratovania a veríme, že 
všetkým nám občanom obce Báb 
záleží na životnom prostredí a odpa-
dov a divokých skládok bude u nás 
stále menej.

Katarína Mego Töröková
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NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BÁB
Dôvody pre obstaranie UPNO Báb 

V súčasnosti platný územný plán pre 
obec Báb (Spoločný územný plán 
obcí Veľké Zálužie, Báb, Jarok, Le-
hota, Rumanová (mikroregiónu)) bol 
schválený uznesením obecného za-
stupiteľstva obce Báb a záväzná časť 
obce bola vyhlásená VZN obce Báb v 
roku 2005.

Obecné zastupiteľstvo pri riadnom 
preskúmaní územného plánu kon-
štatovalo, že je pre potreby obce v 
súčasnej dobe neaktuálny a nevhod-
ný na riadenie územného rozvoja 
obce. Predovšetkým tento územný 
plán nešpecifikuje ucelenú dlhodo-
bú stratégiu rozvoja obce a na úrov-
ni riadenia rozvoja územia chýbajú 
kvalitné regulačné nástroje. 
Z tohto dôvodu pristúpila obec k ob-
staraniu nového územného plánu.

Hlavné ciele riešenia a problémy, 
ktoré územný plán rieši 

Úloha územného plánu obce je de-
finovaná ako koordinácia munici-
pálnych a vyšších spoločenských 
(krajských, štátnych) záujmov s do-
siahnutím optimálneho rozvoja poten-
ciálu riešeného katastrálneho územia 
v správe samosprávy. Medzi všeobec-
ne platné ciele, stanovené územným 
plánom obce sa radí najmä: 
• zosúladenie a koordinácia nadrade-

ných záujmov na území obce v kon-
texte širšieho okolia 

• stanovenie želateľného trvalo udr-
žateľného rozvoja sídla na podklade 
celkovej stratégie rozvoja obce (prí-
rodná, urbanistická a socioekono-
mická stratégia); 

• koncepcia priestorového a funkčné-
ho usporiadania (účelné, čo najop-

timálnejšie využitie územia) v rámci 
ktorého sleduje: 

• skvalitnenie životného prostredia; 
• ochrana kultúrneho dedičstva a prí-

rodného prostredia; 
• stabilizácia sociálneho zloženia oby-

vateľstva; 
• odstránenie funkčných a priestoro-

vých disproporcií; 
• celková koordinácia záujmov v úze-

mí; 
• regulácia a koordinácia všetkých čin-

ností a zámerov (časová a priestoro-
vá); 

• uplatnenie ekonomických predstáv 
v územných opatreniach – ma-
nažment územia; 

• aktivizácia identity občanov s bydlis-
kom, získanie ich záujmu na rozvoji 
obce, krajiny. 

Atribútmi územného plánu ako zák-
ladnej územno-plánovacej dokumen-
tácie sú: 
• koordinácia nadradených záujmov 

(širšie vzťahy) – kontext širšieho 
okolia a jeho vplyv na územie obce; 

• územná koncepcia (stratégia roz-
voja) – základná kostra územného 
plánu, ktorá definuje ciele žiaduceho 
vývoja, identifikuje činnosti ovplyv-
ňujúce tento vývoj, a stanovuje spô-
soby usmerňovania týchto činností; 

• štúdie rozvoja (priestorové a funkč-
né usporiadanie územia) – fakul-
tatívne (nezáväzné, smerné) časti, 
ktoré stanovujú rozvojové možnosti 
a ciele jednotlivých parciálnych častí 
(stavebný rozvoj, rozvoj dopravných 
systémov, rozvoj technickej infraš-
truktúry a pod.). 

• regulačný plán (komplexný návrh) 
– obligatórna (záväzná) časť územ-
ného plánu, ktorá presne definuje 
priestorové a funkčné využitie úze-
mia; 

Participácia obyvateľov obce a pod-
nikateľských subjektov na území 
obce pri prípravnej fáze spracovanie 
územného plánu. 

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM 

V rámci prípravnej fázy spracovania 
územného plánu obec oslovila for-
mou dotazníku na webovej stránke 
obce. Do dotazníku sa zapojilo približ-
ne 100 ľudí, ktorí odpovedali na otáz-
ky a podnety, ktoré pripravil spracova-
teľ dokumentácie.
Vyhodnotenie dotazníku pripravili 
pracovníci obecného úradu a je uro-
bené formou zhrnutia väčšinového 
názoru na danú otázku / podnet. 

Otázka / podnet 1. Námestie. Mala 
by mať obec svoje námestie? Kde by 
malo byť a čo by malo obsahovať? 
(zeleň, plochu na stretávanie sa, ...) 
Väčšina ľudí je za námestie s lavička-
mi pri kostole na Malom Bábe. 

Otázka / podnet 2. Ulica. Ako má vy-
zerať ulica? Čo má byť na ulici (chod-
ník, priestor pre zeleň, parkovanie 
áut?...) 
Obyvatelia sú za nové chodníky v 
kombinácii so zeleňou – parkovanie 
vo dvore. 

Otázka / podnet 3. Nábrežie. Má vý-
znam pre obec potok ako priestor 
pre rekreáciu? Ako by malo vyzerať 
nábrežie, zeleň, cyklochodník, trať 
pre behanie, korčulovanie...?
Uvítali by cyklochodník od hlavného 
potoka – po studienku po oboch stra-
nách. 

Otázka / podnet 4. Nadrozmerné zá-
hrady. Myslíte si, že v staršej zástav-
be, v miestach na konci záhrad je 



Perspektívou a víziou obyvateľov obce Báb je úspešná a atraktívna obec pre svojich obyvateľov a náv-
števníkov, príjemná lokalita pre bývanie s dostupnými a kvalitnými službami (sociálnej infraštruktúry), pre 
prácu a rozvoj podnikateľských aktivít, pre trávenie voľného času s kvalitným životným prostredím a s 
komplexnou technickou infraštruktúrou,. 

Obec Báb bude stavať na vino-
hradníckej tradícii a rozvíjať stra-
tegickú príležitosť, ktorú ponúka 
vhodné dopravné napojenie na 
cestnú infraštruktúru na rozvoj 
regionálnych vybavenostno-
-výrobných aktivít v kombinácii 
s prírodnými a kultúrnymi pod-
mienkami. 
Stratégia rozvoja obce bude realizo-
vaná pomocou nasledujúcich hlav-
ných rozvojových cieľov: 
• Vytvorenie komplexných podmie-

nok pre skvalitnenie života a roz-
voja v obci – všeobecný zámer za-

hrňujúci ucelenú škálu cieľov, ktoré 
budú zabezpečovať budúcnosť 
obce v rámci trvalo udržateľného 
rozvoja. 

• Vytvorenie a zlepšenie komplex-
ných podmienok pre bývanie a 
jeho rozvoj. 

• Zlepšenie podmienok sociálnej in-
fraštruktúry a jej rozvoj. 

• Vytvorenie podmienok pre podni-
kateľské aktivity, zabezpečiť pra-
covné príležitosti pre obyvateľov 
obce. 

• Zlepšenie podmienok pre športo-
vo-rekreačných aktivít a ich rozvoj. 

• Komplexná zmena prístupu ku kra-
jine, vytvorenie podmienok pre rov-
nováhu poľnohospodárskej výroby 
a ekologických aspektov prírodnej 
štruktúry, podporiť ekostabilizačné 
a krajinárske hodnoty krajiny. 

• Zlepšenie podmienok technickej 
infraštruktúry. 

Verejné prerokovanie návrhu nové-
ho územného plánu obce Báb bude 
v priebehu január, február 2022. 
Presný termín oznámime na webo-
vej stránke obce.

Katarína Mego Töröková
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vhodné zriadiť novú ulicu s možnos-
ťou výstavby nových domov a týmto 
si zmenšiť vlastnú záhradu? 
Väčšina ľudí je za budovanie nových 
ulíc zo zadu od záhrad. 

Otázka / podnet 5. Krajina (extra-
vilán). Čo by sa malo zlepšiť mimo 
obce? Myslíte, že by prospelo aby 
veľkoblokové polia boli rozdelené na 
menšie bloky alejami zelene sledujúc 
tým zlepšenie vodozádržných opat-
rení ako aj zníženie prachu v ovzduší 
počas prác na poliach? 
Ľudia sa viac vyjadrili o obnovenie rigo-
lov, jarkov má opodstatnenie. Taktiež 
budovanie vodozádržných opatrení. 

Otázka / podnet 6. Počet obyvateľov. 
Myslíte, že obec by sa mala zväčšo-
vať aj za cenu nových obyvateľov 
prisťahovaním (pripraviť pozemky 
na výstavbu) alebo sa mala skôr sta-
bilizovať a zlepšovať podmienky pre 
„domácich“? 

Tu sú názory rozdelené asi tak narov-
nako, niektorí chcú len zlepšovať pod-
mienky pre domácich, iní chcú rozvíjať 
obec prisťahovaním nových obyva-
teľov, ktorí sa dopytujú o pozemky v 
našej obci.

Otázka / podnet 7. Cestovný ruch. 
Myslíte, že obec má potenciál pre 
rozvoj napr. cykloturistiky – budo-
vanie cyklochodníkov, výstavba 
rozhľadne, rozvoj rybárčenia pri vod-
nej nádrži a pod.?
Väčšina je za budovanie cyklochodní-
kov. Tvrdia, že obec má potenciál pre 
rozvoj. 

Otázka / podnet 8. Sociálna infraš-
trukúra. Čo by mala obec robiť pre 
svojich starších občanov? Vybudovať 
stacionár alebo sa sústrediť pre tzv. 
terénnu prácu (opatrovanie v domác-
nosti)? Má pre obec opodstatnie mať 
vlastnú škôlku / školu a rozvíjať ju? 
Vybudovanie stacionáru by bolo pod-

ľa občanov zaujímavé. ZŠ a MŠ máme 
– ľudia očakávajú, že sa budeme v 
tomto smere rozvíjať, čo sme už viac 
menej začali. 

Otázka / podnet 9. Výroba. Aký máte 
názor na umiestnenie poľnohospo-
dárskeho družstva v tesnom kontak-
te pri rodinných domoch?
Občania tvrdia, že momentálne druž-
stvo je už veľa rokov na tom mieste, v 
blízkosti domov, ktoré akceptujú. Nie-
ktorí však tvrdia, že umiestnenie pri 
ich dome, by im určite vadilo. 

Podnety a vyjadrenia získané v rámci 
prerokovania zadania 
V rámci prerokovania zadania boli 
získané ďalšie podnety a tieto boli 
zohľadnené v rámci navrhovaného 
územného plánu. Tieto podnety sú 
súčasťou vyhodnotenia pripomienok 
a návrhov k zadávaciemu dokumentu.

Obecné spravodajstvo

Základná stratégia rozvoja obce 



Vyriešenie zásobovania vodou 
obyvateľov v časti Alexandrov Dvor
Okresný úrad Nitra, odbor starostli-
vosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, ako príslušný 
správny orgán dáva pre obec Báb 
nasledovné stanovisko:
Špeciálny stavebný úrad pre vodné 
stavby uvedené jednorázové posú-
denie právneho stavu – overenie 
predloženého Pasportu vodnej stav-
by – vydáva pre žiadateľa za účelom 
zosúladenia existujúceho stavu s ak-
tuálne platnou legislatívou na úseku 
stavebného práva a úseku vodného 
hospodárstva.
Súčasne v súlade s ustanovením § 
104 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov overuje pred-
loženú zjednodušenú projektovú do-
kumentáciu (Pasport) vodnej stavby.
Táto projektová dokumentácia nahrá-
dza dokumentáciu overenú v staveb-
nom konaní a je právnym dokladom o 
účele užívania stavby.

(rozhodnutie OÚ Nitra – upravený 
dokument)
Obec investovala zo svojich pros-
triedkov 25 000 € na rekonštrukciu 
potrubia.
Obyvatelia Alexandrovho dvora 
budú využívať pitnú vodu, tak ako 
všetci občania v časti Malý a Veľký 
Báb.

Z dôvodu počasia a z dôvodu cho-
robnosti sa nám nepodarilo pripojiť 
domácnosti k potrubiu. Avšak ako-
náhle nám to počasie dovolí, ihneď 
dokončíme už poslednú fázu pripo-
jenia.

Katarína Mego Töröková
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V priebehu leta sme vybudovali svojpomocne cestu za obecným 
úradom.

Spoločenská kronika
V druhom polroku 2021 
nás opustili:

Ľubomír Banič
Františka Labošová rod. Čúzyová
Pavol Varga
Alžbeta Humeníková rod. Viskupová
Magdaléna Peťovská rod. Vašurová
Helena Urbanová rod. Ščípová
Jozef Popelka
Michal Strapek

Narodili sa nám:

Dávid Venger
Tina Triebelová
Dennis Spišiak
Peter Púčik
Tamara Pócsiková
Patrik Fridrich
Marcus Sapár

PROJEKTY, na ktorých pracujeme, 
alebo čakáme na pridelenie dotácie
Úpravňa vody – spracovaný projekt na technológiu na úpravu mg / čakáme na stavebné povolenie

Podaný projekt na vybavenie Kultúrneho domu – zatiaľ nevyhodnotené, žiadaná dotácia 104 000 €

Podaný projekt  na rozšírenie MŠ – prístavba - zatiaľ nevyhodnotené, žiadaná dotácia 301 300€

Projekt ZELENÉ OBCE – výsadba 80 ks stromov v obci / realizácia budúci rok

Komunálna technika do obce  – 10 000 € / radlica / nakladač / vidly

Rekonštrukcia 1. časti verejného osvetlenia

Plánované aktivity:

Oprava trativodu na Malom Bábe + nový chodník

Nový chodník pred Obecným úradom a pri Hlavnej ceste

Dokončenie vodovodných prípojok v časti Alexandrov Dvor

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2. časť
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Cesta za  obecným úradom



Bábsky jarmok sa konal 31. 7. 2021, 
na Ignáca, presne v dátum, kedy 
naša obec poriadala Bábsky jarmok 
od roku 1788. Na začiatok poduja-
tia sme privítali hostí, a to starostov 
z okolitých obcí, poslanca Národnej 
rady SR a podpredsedu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja pána Mariána 
Kéryho, ktorý sa nám  prihovoril a po-
spomínal na časy, kedy v našej obci 
občas pôsobil ako rozhodca vo fut-
bale. Náš rodák MUDr. Ivan Dečkov 
sa prihovoril krásnymi slovami a spo-
mienkami na svoje detstvo a mladosť 
prežité v našej obci Báb.
Pri príležitosti 865. výročia od prvej 
písomnej zmienky sme ocenili všet-

ky spolky, ktoré v obci pôsobia a 
poďakovali im za ich prácu a zanie-
tenosť pre našu obec. K danému vý-
ročiu vznikla aerovizuálna prehliadka 
obce Báb formou DVD, ktorú dostala 
od obce každá rodina. V kultúrnom 
programe vystúpili už tradične Fol-
klórna skupina Bábčanka, Spevácka 
skupina Vrškanky a Vrškančatá. Ako 
hostia vystúpili: FS Furmani z Nitry, di-
vadielko Svetielko pre deti, bubnová 
show – Maribondo, skupina SOKOLY, 
hudobná skupina Duchoňovci a ve-
černou diskotékou nás sprevádzal 
DJ Okiko.
Jazda vláčikom potešila asi všetkých, 
pretože náš šofér bol stále vyťažený 

až do večera. Tento rok sa jarmok 
niesol v znamení remeselných vý-
robcov, ktorých oslovila naša nová 
kolegyňa Bc. Silvia Cocherová, ktorá 
nám aj zabubnovala v skupine MARI-
BONDO a zožali veľký úspech. Snaži-
li sme sa vyberať remeselníkov, ktorí 
sa aspoň trochu priblížili k tradičným 
remeselníkom našej obce. Touto 
cestou chcem poďakovať všetkým 
zamestnancom obce, ktorí pripravo-
vali jarmok za veľké nasadenie pred 
jarmokom, stálo to veľa úsilia, ale 
môžeme si povedať, že JARMOK sa 
vydaril.

Katarína Mego Töröková
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JARMOK a 865. výročie obce



Už tradične sme sa spolu stretli na 
3. ročníku Bábskej kotlinky posledný 
augustový víkend.
Prihlásilo sa 11 družstiev. Z môjho po-
hľadu ide o krásnu akciu, ktorá sa v 
našej obci ujala s veľkým nadšením. 
Organizátorom je Obec Báb a Ing. 
Ľubomír Rybárik. Kreativitu za vý-
zdobu stánku a samozrejme vzorky 

gulášov hodnotila porota v zložení:
Marián ČENTEŠ, majiteľ cateringo-
vej spoločnosti v Bratislave a pred-
seda poroty v súťažiach vo varení 
gulášov aj v zahraničí, zo Školskej 
jedálne pani Petra Jóžová, zástupca 
našej reštaurácie Sýpka u Ludvíka – 
pán Matej Štefanka

Výsledky:
1. miesto Rasťo Škoda a jeho tím
2. miesto Juraj Vindiš
3. miesto Ľubomír Rybárik

Kreativita: 
1. miesto  Vrškanky
2. miesto  Ľubomír Rybárik  
3. miesto  Rasťo Škoda

Za prestieranie: Rasťo Škoda a jeho 
tím

Tešíme sa, že v tejto pandemickej 
situácii, ktorá nás všetkých stále 
trápi práve táto nízkonákladová ak-
cia spojí vždy nás všetkých a spolu 
strávime ukončenie leta aj počas 
ďalších ročníkov.
Dovidenia priatelia v roku 2022.

Katarína Mego Töröková
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BÁBSKA KOTLINKA 2021 – 
rozlúčka s letom 2021!



Memoriál Tomáša Takáča 2021
V jednu slnečnú sobotu sme sa zišli 
už na tradičnom turnaji Memoriál 
Tomáša Takáča 2021.
Spojila sa rodina Tomáška Takáča s 
podporou obce Báb a s miestnymi 
sponzormi a uctili sme si pamiatku 
zosnulých futbalistov.
 
Prihlásilo sa nám 7 mužstiev. 
Výsledky:
1. miesto TAKAČSALDY

2. miesto VEĽKOBÁBANI
3. miesto MAJÍRE

FAIRPLAY: TRNAVAHORA
Najlepší hráč: Rasťo Haramia
Najlepší strelec: Andrej Švihorík
Najlepší brankár: Gaudenzio Colalillo
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KINO POD HVIEZDAMI
Leto prišlo s rozprávkou pre deti
Po všetkých zákazoch stretávania sa, opatreniach sme sa spolu opäť stretli a užili si s deťmi krásnu 
rozprávku.
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Okienko materskej školy

Milí rodičia, deti a priatelia materskej 
školy,
opäť nastal čas zrekapitulovať druhý 
polrok diania v našej materskej ško-
le. V júli 2021 sme sa rozlúčili s na-
šou dlhoročnou kolegyňou Dankou 
Torokovou, ktorá odišla do dôchodku 
a preto jej ešte raz chceme poďako-
vať za spoločne strávené pracovné i 
osobné chvíle a veríme, že si zaslúže-
ný dôchodok užíva v zdraví. Na konci 
augusta ju vystriedala takisto skúsená 
pani učiteľka Danka Voleková z Ru-
manovej. Jej tiež želáme veľa pracov-
ných úspechov a prajeme si, nech sa 
jej v našom malom kolektíve dobre a 
spokojne pracuje.   
V septembri sa otvorili  brány škôl a 
naša materská škola privítala deti, kto-
ré už do nej chodili, ale aj deti, ktoré 

do nej vstúpili po prvýkrát. Mnoho 
rodičov si kládlo si otázky: „Zvládne 
naše dieťa dochádzku do MŠ? Ako 
môžeme dieťaťu pomôcť?“ Podobné 
otázky si kladú i pani učiteľky. Majú 
rešpekt pred novým školským rokom, 
pretože väčšina nových detí sa potrá-
pi s adaptáciou na nové prostredie i 
nových ľudí. Každé dieťa zvláda začle-
ňovanie do kolektívu inak. Niektoré 
deti sa s nástupom do MŠ vyrovnajú 
v priebehu niekoľkých dní, iné si zvy-
kajú týždne. Niektoré deti sa vyplačú 
v prvých dňoch, iné začnú plakať po 
niekoľkých týždňoch. Je to úplne pri-
rodzené. V materskej škole sa  dieťa 
stretáva s vrstovníkmi, naučí sa komu-
nikovať, hrať sa a priateľsky vychádzať 
s ostatnými. O toto sa  tento školský 
rok starajú opäť štyri pani učiteľky Kat-

ka, Martinka, Libuška a Danka a samo-
zrejme pani školníčka Ladenka. Otvo-
rili sme dve triedy s počtom detí  37, z 
toho je 20 predškolákov vo veku 5 - 6 
rokov. A čo všetko sme zatiaľ stihli od 
septembra do decembra? Na druhý 
pokus sme uspeli v projekte Múdre 
hranie, kde sme získali 500 eur na ná-
kup edukatívnych pomôcok, teta La-
dena nám krásne vymaľovala vstupné 
priestory MŠ detskými obrázkami a 
založili sme si uzavretú facebookovú 
skupinu pre rodičov detí navštevujú-
cich MŠ Báb. Pridávame tam aktuálne 
oznamy a hlavne fotodokumentáciu z 
edukačných aktivít podľa týždenných 
tém. Rodičia takto vidia čo a ako sa 
s deťmi učíme, čo tvoríme, kam cho-
díme na vychádzky a čo vystrájame 
na školskom dvore. Zatiaľ máme len 
pozitívne reakcie a veríme, že to tak 
aj zostane. Tešíme sa my, rodičia ale i 
deti. Aj napriek tomu, že  v jesennom 
období veľa detí potrápili respiračné 
ochorenia, život sa v materskej ško-
le nezastavil. Tvorili sme z prírodnín, 
vyrezávali a ozdobovali tekvice, tré-
novali sme počítanie, brúsili si jazýč-
ky, zdokonaľovali jemnú motoriku pri 
kreslení, písaní a maľovaní, nacvičo-
vali sme básne i piesne pre uja Mi-
kuláša a dobručkého čertiska, stavali 
sme snehuliakov, piekli medovníky, 
vyrábali darčeky pre rodičov a samo-
zrejme sme nezabudli ani na krátky 

Školstvo
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vianočný videovinš. A už teraz viem, 
že ešte toho do konca školského roka 
2021/2022 veľa stihneme. Držte nám 
palce.
Milí čitatelia obecného časopisu, do-

voľte mi za celý kolektív Materskej 
školy v Bábe zo srdca Vám na začiat-
ku roka zaželať v novom roku, šťastia 
na každom kroku. K tomu veľa radosti, 
z vašich spoločných dní bez starostí. 

Nech vašim domom neustále rozlieha 
sa detský smiech. A aby každý me-
siac priniesol vám kopec príjemných 
radôstiek.

Martina Valová, riaditeľka MŠ Báb

Pre mnohých z nás patria vianočné 
sviatky k tým najkrajším, najočaká-
vanejším, najdôležitejším. Vianočný 
stromček, vôňa vianočného pečiva, 
množstvo darčekov, s tým všetkým 
sa spájajú naše tradičné Vianoce. Po-
cit, že sme milovaní, že na nás nieko-
mu záleží, že trávime čas s rodinou, 
nás napĺňa blahom. 

Žiaľ, nie všetci máme takéto obrovské 
šťastie. Nájdu sa medzi nami i takí, 
ktorých nemá kto potešiť, podarovať 
malú drobnosť, vyčariť úsmev na tvári. 
Sú sami, bez príbuzných. 
A práve preto sa naša škola roz-
hodla po prvýkrát zapojiť do projek-
tu „Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok” a obdarovať osamelých 
deduškov a babičky z domov dôchod-
cov, priniesť im trochu radosti do ich 
všedných dní, potešiť ich na sklonku 
života. Samozrejme bez práce, ochoty 
pomôcť a dobrého srdca našich žia-
kov a štedrej podpory ich rodičov by 
to nešlo. Od polovice novembra zača-
li naše prípravy. Niektorí žiaci priniesli 
hotové krabičky, iní nakúpili maličkosti 
a krabičky pripravili s pani učiteľkami. 
Do krabičky zabalili niečo sladké, nie-
čo slané, niečo teplé, niečo mäkké, 
niečo na zábavu a niečo zo srdca na 
potešenie. Hoci v tom čase boli via-

ceré triedy na dištančnom vzdelávaní, 
podarilo sa nám pripraviť viac ako 30 
„krabičiek plných lásky”. Tie nakoniec 
poputovali do Zariadenia sociálnych 
služieb pre seniorov Borinka v Nitre. 
A aby sme potešili aj tých „našich” 
osamelých dôchodcov v Bábe, pri-
pravili sme im balíčky s drobným pre-
kvapením. Veríme, že sme im aspoň 
takýmto spôsobom spríjemnili pred-
vianočný čas. Naše poďakovanie 
patrí všetkým žiakom a rodičom, ktorí 
prispeli, a tak podporili túto krásnu 
myšlienku, osobitne p. Ing. Mirosla-
ve Bakayovej Vargovej  a pani sta-
rostke Kataríne Mego Törökovej za 
sprostredkovanie dodania darčekov 
do „správnych rúk”. 
Prajem Vám všetkým v novom roku 
veľa zdravia, šťastia, pokoja, osob-
ných a pracovných úspechov.

 Mgr. Henrieta Škodová,  
riaditeľka ZŠ Báb

Školstvo

Základná škola
Krabičky plné lásky



Dobrovoľný hasičský 
zbor BÁB

Milí priatelia, 
ani sme sa nenazdali a už máme zase 
koniec ďalšieho roka. Chcel by som 
sa trochu vrátiť späť a to do mesia-
ca august, ktorý bol pre nás hasičov 
významný, z toho dôvodu, že sa ko-
nečne začala rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice v našej obci, ktorú momen-
tálne dokončujeme vnútornými práca-
mi. Týmto by som sa chcel poďakovať 
členom nášho hasičského zboru, ktorí 
sa zapájali do obnovy našej zbrojnice.
Ďalej pánovi Ing. Moravčíkovi, Mariá-
novi Hladkému a pánovi Jaroslavovi 

Šedovičovi, ktorí sa postarali o von-
kajšiu prístavbu a fasádu celej budo-
vy. Samozrejme nesmieme zabudnúť 
poďakovať aj Obecnému úradu s po-
slancami a pani starostke.
Ak sa vrátime o pol roka späť máme 
za sebou štyri výjazdy, jedno nočné 
taktické cvičenie, ktoré sa konalo dňa 
9. 10. 2021 v areáli bývalého vojen-
ského vysielača. Cvičenie bolo zame-
rané na likvidáciu požiaru, záchranu 
osôb po hromadnom výbuchu plynu. 
Cvičenia sa zúčastnili príslušníci DHZ 
Báb, Lužianky, Hájske, Veľké Zálužie, 
Ivanka pri Nitre a Malé Zálužie. Cviče-
nie bolo rozdelené na dva zásahové 
úseky. Prvý zásahový úsek bol požiar 
dvoch automobilov. Tento úsek bol 
pridelený veliteľom zásahu DHZ Báb 

Spolky v obci

Pred rekonštrukciou 

...a dnes
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a DHZ Ivanka pri Nitre. DHZ Báb vy-
konalo hasenie penou s technikou 
IVECO DAILY, DHZ Ivanka pri Nitre 
hasenie jedným prúdom C. Obe DHZ-
-tky boli dopĺňané Tatrou 815 z Ivanky. 
Druhým zásahovým úsekom boli dva 
požiare v budove. Na zásah požiaru 
budovy boli veliteľom zásahu pridele-
né DHZ Lužianky a DHZ Hájske. DHZ 
Hájske 1 C prúdom, vykonalo hasenie 
prvej časti budovy, DHZ Lužianky 1 C 
prúdom vykonalo v ľavej časti budovy. 
Obe DHZ zasahovali technikou IVE-
CO DAILY a boli dopĺňané Tatrou 815 
z Veľkého Zálužia.
Po skončení obhliadok zásahových 
úsekov príslušníci Okresného riadi-
teľstva HaZZ Nitra Juraj Chňapek ml., 
Marcel Gemer, Tomáš Chalmovnian-
sky a zdravotník – záchranár Dáša 
Hargašová vykonali zhodnotenie toh-
to cvičenia. Vo svojom hodnotení po-
ukázali aj na nedostatky, ktoré sa pri 
cvičení vyskytli. Toto cvičenie opäť do-
kázalo, že keď sa stretne dobrá partia 
ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť svojim 
blížnym v núdzi, sú kvalitne a odborne 
vyškolení a majú dobrú bojaschopnú 
techniku, dokážu pomôcť iným vždy 
vtedy, keď to potrebujú. A to dobro-
voľným hasičom v spojitosti s profesi-
onálnymi hasičmi ide ku cti a sláve. 

Ešte by som sa chcel trochu vrátiť do 
histórie. So zozbieraním historických 
faktov nám nesmierne pomohol rodák 
z našej obce Báb pán František Slam-

ka. Dobrovoľné hasičské zbory patria 
medzi najstaršie záujmové organizá-
cie v Slovenskej republike bez ohľadu 
na vierovyznanie, národnostnú a poli-
tickú príslušnosť. Zároveň aj v súčas-
nej dobre patria medzi najpočetnejšie 
organizácie so zastúpením takmer v 
každej obci. Základnými vlastnosťami 
jej členov je nezištná obetavosť, nad-
šenie a oddanosť častokrát odovzdá-
vaná z generácie na generáciu spolu 
aj s materiálno-technickým vybavením 
jednotlivých zbrojníc. Nedá sa ani po-
písať, aká veľká bola aj dôležitosť a 
hlavne zásluhy jednotlivcov, ale aj ce-
lých zbrojov pri záchrane osôb a ma-
jetku. O tom, že toto poslanie robia s 
láskou a oddanosťou svedčia mnohé 
veci a medzi inými aj to, že v zbrojni-
ciach po celej Slovenskej republike 
sa nachádza množstvo zachovalých 
a častokrát ešte funkčných ručných a 
motorových striekačiek a iného hasič-
ského materiálu z minulého a predmi-
nulého storočia. 
História Dobrovoľného hasičského 
zboru v našej obci BÁB sa podľa do-
stupných dokumentov začala v roku 
1937. Zakladajúcimi členmi boli Ján 
Bíro z Veľkého Bábu, František (Fero)  
Popelka, Gašpar Viskup, Karol Kružlík, 
z Malého Bábu. Mnoho pamätníkov 
z tohto obdobia už nežije a tak pod-
ľa spomienok boli dve ručné, koňmi 
ťahané striekačky, ktoré boli umiest-
nené na Veľkom Bábe v sklade a na 
Malom Bábe stála na mieste dnešnej 

zbrojnice, v nejakom prístrešku. Hasi-
či boli účastníkmi cirkevných obradov 
na Veľkú noc, Božie telo (budíčky). 
Už vtedy mali primerané hasičské 
uniformy. Významný rozmach zbor 
zaznamenal v rokoch 1960 až 1980. 
Výraznou osobnosťou tohoto obdobia 
bol Július Píška s vynikajúcim organi-
začným talentom, empatiou, citlivým 
prístupom k ľuďom. Dlhé roky bol vte-
dajším tajomníkom Miestneho úradu 
(terajší obecný úrad). Dokázal pripra-
viť družstvo dorastencov, ale aj mužov 
na úžasné preteky, ktoré sa skladali z 
požiarneho útoku, poradovej prípra-
vy a teoretických skúšok. Vo Veľkom 
Bábe to boli úchvatné preteky na sta-
rom ihrisku, Šuhajovej lúke za účasti 
okolitých obcí. Vynikajúce publikum 
tvorili občania našej obce, ktorí stáli 
na ceste pri potoku, ale aj pod Hájik-
mi na druhej strane ihriska. Zneli tam 
vtedy povely od veliteľa pre družstvo, 
ktoré malo sedem členov. Boli nastú-
pení pred náradím, ktoré pozostáva-
lo z samotnej motorovej striekačky, 
dvoch hrubých hadíc (savice), rozde-
ľovača, dvoch hadíc B dvoch hadíc C. 
Zneli povely: Družstvo za náradie na-
stúpiť! Družstvo motorová striekačka, 
vodný zdroj potok, rozdeľovač 2B, 
prvý prúd C1, druhý prúd C 2I ÚTO-
KOM VPRED!!! Potom to záležalo v pr-
vom rade na strojníkovi, ktorý dokázal 
naštartovať motorovú striekačku. Do 
potoka boli hodené dve savice, rozho-
dili sa dve hadice B, rozdeľovač mal 
konštrukciu na tri prúdy, ale sa použí-
vali len dva, ku ktorému sa napojili po 
jednej hadici C (pravý a ľavý prúd). Ak 
sme všetko zvládli, bolo treba zraziť 
terč ľavým a pravým prúdom.
V spomienkach nám zostali hlavne 
požiarnici vo funkciách strojníkov, kto-
rí boli prví, aby sme útok dotiahli do ví-
ťazného časového limitu. Boli to ľudia, 
ktorí museli mať technické vedomosti 
a zručnosti a boli zárukou úspechu. 
Takým bol Vilo Horný z Malého Bábu 
mal neuveriteľné technické zdatnosti. 
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Poľovníci

Po ňom prišli ďalší: Ľudovít Formela, 
Rafael Szabo, Lojzo Varga. 
A ktorí tvorili členov družstva? Veli-
telia: Ján Bíro, Július Píška, František 
Slamka, Michal Švihorík, Ľudovít Kri-
žanovič. Členovia: Blažej Horný, Šte-
fan Vaško, Ján Viskup, Viliam Viskup 
(Bahanko), Ladislav Takáč, Jozef Var-
ga (Kalman), Ján Severín, Alojz Var-
ga, Štefan Kružlík, Dezider Martinák, 
Anton Kosík a ostatní, ktorí zostali v 
našich spomienkach. Na súťažiach 
obsadili naši hasiči vždy popredné 
umiestnenie, pretože dokázali preko-
nať aj povestnú vysokú drevenú barié-
ru, mali vynikajúci poradovú prípravu 
aj slušné znalosti v teoretickej a taktic-
kej príprave. 

Kto financoval týchto požiarnikov? 
Niečo sa dostalo z Okresného veliteľ-
stva Hlohovec a do roku 1960 okresu 
Sereď a potom Nitra. Veľa finančných 
prostriedkov si dokázali hasiči zozbie-
rať z konania ľudových majálesov, ho-
dových či iných zábav. V rokoch 1960 
až do roku 1980 to bola podpora Jed-
notného roľníckeho družstva (JRD) 
Báb, ktoré viedol štyri roky doc. Ing. 
Anton Gáfel, účtovníkom bol dlhé roky 
Dominik Slamka. 
Raritou bolo, že za predsedovania Ľu-
dovíta Formela sa stali členkami po-
žiarneho zboru aj ženy, medzi prvými 
boli Terézia Viskupová, Dana Kružlí-
ková a iné ich rovesníčky. Predseda 
dokázal zohnať nové krásne uniformy, 

staral sa o výchovu nových mladých 
členov, venoval požiarnikom veľa zo 
svojho súkromia. Žiaľ po jeho tragic-
kej smrti požiarny zbor v našej Obci 
takmer zanikol. 
Veľkým historickým medzníkom roku 
1965 v našej obci bola primičná omša 
farára Jozefa Slamku, na ktorej hasi-
či boli na čele sprievodu. Bola to je-
dinečná a neopakovateľná udalosť.
Mons. Jozef Slamka zomrel 22. 11. 
2018 a je pochovaný na cintoríne vo 
Veľkom Bábe. 
 
BOHU NA SLÁVU A BLÍŽNEMU NA 
POMOC! 

Pavol Zachar, predseda DHZ Báb  
a František Slamka

Milí spoluobčania “Bábani”!

Nedá mi, aby som sa neprihovoril z 
pozície poľovného hospodára miest-
neho Poľovníckeho združenia Báb.
Vzhľadom na súčasnú vnútroštátnu, 
ale aj celosvetovú situáciu z hľadis-
ka prírody, ako i celej flóry a fauny v 
nej, konštatujeme, že jej stav a po-
četnosť hmyzu, spevavého vtáctva 
a ostatných zvierat neustále klesá. 
Odborníci a vedci usporiadavajú 
mnohé sympóziá, kde sa snažia na 
tieto problémy poukazovať a sme-
rovať činnosť ľudskej populácie na 
zastavenie neustále sa zhoršujúceho 
súčasného stavu. Spomeniem aj čin-
nosť ochranárov, ktorí sa snažia svo-
jou neúnavnou prácou pridať ruku k 
dielu. Z môjho pohľadu na činnosť 
ochranárskych spolkov vidím ochra-
nu úzkeho spektra zvierat, ktoré ne-
majú predátorov a ostatné, ktoré ich 
nenadchli, v ich činnosti absentujú.
Poľovníctvo je odpradávna spojené s 

prírodou a životom v nej. Pri súčas-
nom obrábaní poľnohospodárskej 
pôdy sa výrazne zúžila početnosť 
druhov rastlín vo voľnej prírode, čo 
je dôsledkom veľkoplošného obhos-
podarovania a používania chemickej 
ochrany. I keď mnohokrát použitý 
druh chemického prípravku neuškodí 
zvieratám, ale vyhubí rastliny zo sku-
piny prírodnej lekárne zvierat. Remí-
zy, ktoré plnili úlohu krytiny pre zver, 
vodozádržnú úlohu a ochranu proti 
veternej erózii, boli zásahom poľno-
hospodárov do ich množstva a kvali-
ty takmer úplne odstránené. 
Aj my, poľovníci, sa s týmto nelicho-
tivým stavom dlhodobo snažíme as-
poň čiastočne popasovať. V lokalite 
Veľký Báb v častiach revíru Rýtkaš 1 
a 2, Kováčovské, Udalaky sme opa-
kovane vykonávali výsadbu stromče-
kov. Malá časť z nich už začína tvoriť 
nesúvislú alej. Súčasné klimatické 
otepľovanie nám spôsobuje nie príliš 
úspešné výsledky vo výsadbe. Nové 

výzvy v poľovníckej rodine, aby kaž-
dý člen vysadil aspoň desať nových 
stromčekov, inšpirovali výbor PZ, aby 
uskutočnil rokovanie predsedu a po-
ľovníckeho hospodára so starostkou 
za účelom pomoci zo strany obce. 
Spoločnými silami boli oslovené i ďal-
šie spoločenské organizácie a zrodil 
sa zámer spoločného vysádzania i za 
pomoci poľnohospodárskych subjek-
tov. Dúfam, že pandemická situácia 
nám umožní zámer výsadby zrealizo-
vať na jar v roku 2022. Všetci, ktorí 
s nami súhlasíte, budete pri realizá-
cii vítaní! Konkrétny termín realizácie 
vám bude včas oznámený v miest-
nom rozhlase. 
Uvedomme si, že všetko toto robíme 
nielen pre našu budúcnosť, ale aj pre 
budúcnosť nasledujúcich generácií. 
Ďakujem za pochopenie vážnosti 
situácie a plodnú spoluprácu pri vý-
sadbe.

Poľovnícky hospodár PZ Báb
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Milé spestrenie nedeľného šlágra V. 
ligy Stred Báb – Branč (4:1) ponúklo 
krátko pred úvodným výkopom sláv-
nostné ocenenie laureáta Osobnosť 
mesiaca, ktorú vyhlasuje Oblastný 
futbalový zväz v Nitre. Hlásateľ Ivan 
Vajzer privítal na hracej ploche šéfa 
nitrianskeho zväzu Štefana Kormana 
a starostku obce Báb Katarínu Mego 
Törökovú aj s krátkym predstavením 
ankety. Tá má za cieľ odmeniť špeci-
álny hráčsky výkon, prestížny honor 
však môže získať aj tréner, klubový 
funkcionár, rozhodca či iná osoba z 
diania okolo najkrajšej hry.
„Ocenenie Osobnosť mesiaca som 
nečakal. Bol som prekvapený, keď 
Ivan Vajzer vyhlásil moje meno,“ sú-
kal zo seba prvé slová kremenitý sto-
pér. „V tom pohárovom súboji s FC 
Nitra mohol dostať ocenenie každý 

Vážení spoluobčania, fanúšikovia ŠK 
Báb ako aj všetci, čo tento článok čí-
tate.
Po ďalšom polroku sa Vám priho-
váram za ŠK Báb. Úvodom musím 
uviesť, že som ja a ani nikto z vedenia 
klubu, hráčov a možno ani z vás fanú-
šikov, nepredpokladal, že po skonče-
ní jesennej časti bude tabuľke 5. ligy 
kraľovať ŠK Báb!
V lete prišlo k zmene na trénerskej la-
vičke, keď Denisa Tomaškoviča, ktorý 
pokračoval vo svojej trénerskej ka-
riére v treťoligovej Galante nahradil 
Mário Adamkovič, dovtedy tréner ŠK 

Pečeňady v trnavskom regióne. Po 
krátkej letnej príprave, v ktorej sme 
porazili Šoporňu, Rišňovce, Branč a 
Neded sme pred začiatkom súťaže 
odohrali dve kolá Slovnaft cupu, kde 
sme v prvom predkole porazili Kovar-
ce (4. liga) 4:1 a v ďalšom kole vypadli 
po nešťastnej prehre 0:1 (gól z PK) s 
FC Nitra, ktorá bola preradená po vy-
padnutí z 1. ligy do 3. ligy. 
Vstup do súťaže nám vyšiel nad oča-
kávanie, v prvom kole sme doma de-
klasovali 10:0 najväčšieho rivala z Ru-
manovej a tento výsledok sa navždy 
zapíše zlatými písmenami do histórie 

futbalu v Bábe. Ďalším prelomovým 
výsledkom bola výhra v šlágri kola s 
Brančom 4:1, po ktorej sme sa dostali 
na 1. miesto v tabuľke a to nám patrí 
aj po záverečnom jesennom kole.   
  
Záver roka nás však rozosmutnil, keď 
nás v decembri opustili traja verní 
priaznivci, bývalí hráči Pavol Varga a 
Jozef Popelka a verný fanúšik Michal 
Strapek. Česť ich pamiatke!  
V priebehu jesene sme boli vyhľadá-
vaným objektom a mnoho článkov si 
mohli čitatelia nájsť v MY Nitrianske 
Noviny.

Spolky v obci

Športový klub Báb

Hráme ako mušketieri,  
partia je prvoradá, hlási Raček z Bábu
Premiérový honor „Osobnosť mesiaca ObFZ Nitra“ zdobí vitrínu Miroslava Račeka. Líder Bábu chváli kabínu 
Bábcelony.

Lídra Bábu Miroslava Račeka dekorovali za Osobnosť mesiaca august z tímov 
ObFZ Nitra. Vľavo zväzový predseda Štefan Korman, vpravo starostka Bábu 
Katarína Mego Töröková. (Zdroj: Martin Kilian ml.)
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Čeľadice, Lapáš či Alekšince, tak 
znejú nedávni vladári kraju, aktuál-
ne čísla však naznačujú, že v učeb-
niciach dejepisu štartuje éra Bábu. 
Vonku rozdupal Zbehy (4:0), deba-
kel nabalil aj Volkovciam (7:0), Ja-
covciam (4:0) a Nevidzanom (6:2) a 
susedom z Rumanovej v derby nato-
čil horkú desiatku. 

V šlágri jesene z čela zosadil nabitý 
Branč (4:1) a aspoň do marca už prvé 
miesto nepustí. Z kádra, ktorý v júni 
2016 postúpil do piatej ligy, v klube 
stále pôsobí pätica hráčov.

Rozprávali sme sa s trénerom „Báb-
celony“ MÁRIOM ADAMČÍKOM.
Báb prvýkrát vyhral jeseň piatej 

ligy. Čo robil inak než v minulých 
sezónach?
Počul som, že účasť na tréningoch 
bola v minulosti slabšia, teraz hrá-
či chodili na tréningy poctivo. Tým 
pádom bola lepšia partia i možnosť 
zohrať sa. Zafungovalo to, futbal 
ich začal baviť, obrana i útok skvele 
šliapali. S výnimkou dvoch zápasov 

Spolky v obci

jeden hráč, čo bol na ihrisku. Bol to 
perfektný zápas. Veľmi si vážim toto 
ocenenie, aj keď vo futbale nerobí 
úspechy jeden hráč, ale celé muž-
stvo a v našom prípade skvelá partia, 
akú máme v Bábe,“ pochvaľuje si Mi-
roslav Raček chémiu zdravo nadupa-
nej kabíny. 
Bábska partia si v nedeľu užívala ví-
ťazstvo proti Branču, lídra zosadili z 
trónu v „zápase pravdy“, oslavy na 
trávniku nemali konca-kraja. „Vedeli 
sme, že náš čaká ťažký súper, a tak 
sme sa naň aj pripravili. Naša par-
tia je špecifická v tom, že sa vieme 
vyhecovať aj povzbudiť. A výsledok 
zodpovedá priebehu hry. Najlep-
šieho útočníka v piatej lige Miška 
Bégera sme ubránili a úspech slávil 
aj náš herný systém. Kapitán Ondro 
Bosák a asistent Maťko Porubský na 
čele s trénerom Majom Adamčíkom 
prikázali šúchanie po zadku, všetky 
pokyny sme plnili do bodky a podľa 
toho to na ihrisku aj vyzeralo,“ odtajil 
„Miťo“ recept úspechu jeho Bábce-
lony. „Budem sa opakovať, ale na 
prvom mieste je u nás partia, hráme 
ako mušketieri – jeden za všetkých a 
všetci za jedného!“ 
Keď Mira podpichneme, kto je jeho 
najväčším fanúšikom, nezaváha ani 
sekundu. „Môj otec! Je môj najväčší 

fanúšik a zároveň aj kritik. Rozprá-
vame sa po každom zápase, vždy 
mi povie, čo sa mu páčilo aj čo nie. 
Nevynechá žiadne naše stretnutie, 
z čoho mám veľkú radosť, tatko je 
pre mňa veľkou inšpiráciou. On ma 
naučil, že nemá zmysel trápiť sa nad 
vecami v zápase, lebo nikdy nemôže 
byť všetko dokonalé,“ vytiahol srdciar 
na pohľadanie srdce ako na dlani pre 
svoj futbalový aj životný vzor. 
Obísť sme nemohli ani situáciu zo zá-
veru prvého polčasu, kedy prišlo ku 
kolapsu diváka v hľadisku. „Taká vec 
sa nedá prehliadnuť, keď ide o život 
človeka. Tiež som z ihriska kričal na 
kolegov-hasičov, že na tribúne sko-
laboval človek. Bolo veľmi dobré, že 
tam bola zdravotníčka, ktorá podala 
prvú pomoc, klobúk dole pri rýchlej 
záchrane. Fanúšikovi OFK Branč že-
láme skoré uzdravenie,“ dodal Miro 
na záver. 
Šláger piatoligovej jesene sledoval v 
Bábe aj predseda Oblastného futba-
lového zväzu v Nitre Štefan Korman. 
„Výborná reklama na dedinský futbal, 
krásna návšteva, parádne hráčske 
výkony, do diania na hracej plochy 
zapadli aj rozhodcovia. Jediným šrá-
mom bola situácia zo 41. min., keď v 
hľadisku skolaboval jeden z divákov. 
V hľadisku sedel pod mnou, zrazu sa 

mi len zviezol na nohy. Nereagoval na 
mňa ani kamarátov, s ktorými prišiel 
na futbal. Snažili sme sa ho prebrať, 
hlásateľ Ivan Vajzer pohotovo pros-
tredníctvom mikrofónu požiadal o po-
moc, z opačnej strany ihriska pribehla 
zdravotníčka hosťujúceho klubu Tí-
mea Pospišová. Okamžite vyhodno-
tila situáciu, dobre jej sekundovali 
miestni hasiči pod vedením Pavla Za-
chara, pomáhala aj starostka Katarína 
Mego Töröková. Obe mužstvá požia-
dali delegované osoby, aby sa druhý 
polčas začal až po odchode záchra-
nárov, ktorí si vyslúžili zaslúžene veľ-
ký aplauz,“ opisoval kritické okamihy 
Štefan Korman ako očitý svedok. 
V debate so zväzovým šéfom sme 
boli zvedaví aj na nový projekt Osob-
nosť mesiaca. „Jedenástku roka 
ObFZ Nitra tento rok vyhlásiť nebu-
deme môcť, keďže sme neodohrali 
jarnú časť. Snažili sme sa nájsť rieše-
nie a anketa Osobnosť mesiaca urči-
te prispeje k propagácii aj spestreniu 
futbalu v našom zväze, ktorý zastre-
šuje kluby v okresoch Nitra, Šaľa a 
Zlaté Moravce od najvyššej súťaže 
až po siedme ligy,“ predstavil Štefan 
Korman anketu, v ktorej spoznáme 
už čoskoro ďalších troch laureátov 
za mesiace september, október a no-
vember.

Za Báb páli najlepšie strelecké duo  
v celom kraji
Lídri 5. ligy Stred s novým trénerom Adamčíkom zbúrali dva mýty
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to bola výborná polsezóna, hru oživili 
posily, nový impulz som možno prinie-
sol i ja, to však už nechám na posúde-
nie iných.

Na šláger jesene s Brančom prišlo 
600 divákov, pred bohatou kulisou 
ste potrápili i Nitru. Môžu za nárast 
publika práve tohtoročné výsledky 
alebo v Bábe mali podobné čísla i v 
minulosti?
Pokiaľ viem, podobné návštevy v 
minulosti v Bábe neboli – platí, že 
s výsledkami prichádzajú aj diváci. 
Keď vyhrávate, ľudia sa na vás idú 
pozrieť už zo zvedavosti. Spokojnosť 
nám dávajú najavo po každom zápa-
se, pravidelne nás chodia podporiť i 
von. Návštevnosť isto pritiahne aj viac 
detí do mládežníckych tímov, nejeden 
chlapec si určite povie, že pred takou 
kulisou by si raz chcel zahrať aj on. 

Porubský a Trnka sú najčastejšie 
skórujúcim duom v kraji, nahrávajú 
im však spoluhráči, aké sú hlavné 
prednosti tímu?
Kostru tvoria skúsení, po tridsiatke 
majú Raček, Hrdlica i kapitán Bosák. 
Mladícku drzosť do stredu poľa vnie-
sol Drobena – je futbalový, nebojácny 
a povyhrával kopec súbojov. Mužstvo 
Bábu je veľmi dobre vyvážené, starší 

hráči do zápasov dokážu vniesť pokoj 
a rozvahu. Neraz sa stalo, že sme na 
gól čakali dlho a do našej hry sa vná-
šala agresia, čo tí skúsenejší vedeli 
vždy správne usmerniť.

Ktorý moment sezóny považujete za 
najkrajší?
Jedným z takýchto momentov bol aj 
môj prvý zápas. Domáci funkcionári mi 
vraveli, že prekliatím klubu sú úvodné 
kolá, v ktorých pravidelne stráca body. 
Problém údajne bol i s premieňaním 
pokutových kopov. V prvom kole s 
Rumanovou sme zvíťazili 10:0 a dva 
góly padli z penalty – oba mýty sme 

teda zbúrali. Najlepší duel jesene sme 
podľa mňa odohrali s Brančom (4:1). 
Ani nie tak po futbalovej stránke, od 
hostí sme určite neboli lepší o tri góly, 
rozhodla skôr vôľa a túžba po víťaz-
stve. Hráči si povedali, že chcú vyhrať 
a podriadili tomu všetko, čo bolo pre 
mňa ako trénera najkrajší moment. 
Amatérsky futbal je práve o tom, aby 
hráčov tešil, aby ho chceli hrať... Tré-
ningy sa pravidelne snažím trochu od-
ľahčiť, rozprávať sa s hráčmi aj mimo 
ihriska. Na tejto úrovni sa nehrá kvôli 
peniazom, zdravo fungujúci kolektív je 
teda základom tímu.

Futbalisti Bábu sú jesennými kráľmi V. ligy Stred. (Zdroj: Martin Kilian ml.)

Bábska jeseň
NAJ ZÁPAS: Báb - Branč 4:1. Štarty v 
prvej lige i národnom drese, odcho-
vanci FC Nitra či bývalý spoluhráč 
Hamšíka – to všetko bolo Brančanom 
v šlágri jesennej časti nanič. Proti 
Bábu nastúpili v ružových dresoch, 
ale ružové na ihrisku nebolo. „Bába-
nia šli za víťazstvom viac, chýbalo nám 
srdiečko,“ uznal hosť Denis Čery po 
zápase, keď plná tribúna vytlieskala 
„Bábcelonu“, ktorá z protiútokov moh-
la nabitej súpiske Branču šupnúť nie 
„iba“ štyri góly.

NAJ HRÁČ: Miroslav Raček. Bábania 
sa predbiehali v skvelých výkonoch. 
Lukáš Trnka oslávil príchod na nové 
pôsobisko, keď na jeseň odpálil 13 
gólových svetlíc, o post jednotky sa 
vytrvalo hlásili obaja brankári, kapitán 
Bosák budil dojem, že po ľavej čia-
re chce jazdiť minimálne do stovky, 
stred zálohy oživil mladý Drobena, 
pridajte k tomu skúsenosti Hrdlicu a 
18 gólov Porubského (gólovejšie duo 
než on s Trnkom v kraji nenájdete) a 
máte káder, ktorý sa k elite piatej ligy 

radí na každom poste. Za top hráča 
však volíme Miroslava Račeka. Tréner 
Adamčík sa o ňom vyjadril, že nohu 
by strčil aj pod koľajnicu a k pravde 
nemá ďaleko. K desiatkam úspeš-
ných zákrokov „Miťo“ pridal tri góly, 
v Kristových rokoch patrí k najlepším 
obrancom súťaže. Za príkladný výkon 
v pohárovom stretnutí proti Nitre bol 
dokonca Oblastným futbalovým zvä-
zom v Nitre vyhlásený Osobnosťou 
mesiaca august.
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„Bábcelona“ mala futbalový orgazmus, 
dráma aj na tribúne

Pekné počasie, výborný de-
dinský futbal! Autá stáli aj na 
roli, už 20 minút pred výko-
pom ste museli kľučkovať, 
aby ste zaparkovali. Bábania 
sa obracali aj pri „turnikete“, 
okolo ihriska a na tribúne by 
ste narátali vyše polstovku 
divákov. A futbal? Najlepšie 
duo široko-ďaleko – zohratí 
Lukáš Trnka a Matej Porub-
ský – odpálili Brančanov a 
ukradli im priebežné prvé 
miesto V. ligy Stred.
   
Aplauz Račekovi
Prvý potlesk patril domácej britve, Mi-
roslav Raček si od ObFZ Nitra prevzal 
ocenenie Osobnosť mesiaca august. 
„Za mimoriadny výkon proti FC Nitra,“ 
vysvetlil hlásateľ Ivan Vajzer a zväzo-
vý predseda Štefan Korman i miestna 
starostka Katarína Mego Töröková na 
ihrisku zagratulovali srdciarovi. Dobrý 
rozhodca Jozef Opatovský zapískal a 
Raček zase robil to, v čom je vychý-
rený – bez rešpektu likvidoval akcie 
súpera ako zo starej školy.

Exligisti v akcii
Ešte jedna odbočka – pohľad na zo-
stavy bol zaujímavý. Z predošlého 
vzájomného zápasu (marec 2016) za 
Branč nastúpil iba hrajúci predseda 
Lörincz a za Báb rovno pätica A. Švi-
horík, Raček, Bosák, Hrdlica, Porub-
ský.
Mimochodom, hostia včera postavi-
li až šesticu so skúsenosťami z prvej 
či druhej ligy (Had, E. Gajdoš, Litwiak, 
Stacho, Čertík, Čery). U domácich by 
ste našli kvarteto s minulosťou v aka-
démiách Spartaka Trnava (Drobena, 

T. Tóth) i Nitry (A. Švihorík, Ľ. Takáč) a 
Török bol ešte prednedávnom v prí-
prave ligového FC ViOn.

Bolo sa na čo pozerať
Futbal bol chválený zo všetkých strán. 
Svižný prvý polčas skončil na šance 
4:1 a na góly 1:0 pre Báb. Na pekný 
zákrok Lacinu voči hosťovi Bégero-
vi kontroval Hanakovič reflexmi pri 
strelách Trnku a Račeka. Porubský 
mu však po polhodine sebaisto kopol 
penaltu po ruke Plešivku a Branč pre-
hrával. Po obrátke všetky snahy lídra 
rozprášil rýchly Drobenov pas Trnkovi 
v 46. minúte (2:0). Obrana sa za exre-
prezentantom Hadom v momentoch 
roztvárala ako more pred Mojžišom, a 
tak Trnka ťukol do behu Porubskému 
(3:0). Čeryho vinkel (3:1) bol výstavný, 
ale neskorý, lebo fiestu ŠK dokonal 
osamotený Takáč (4:1).
„Futbalový orgazmus!“ vyriekol domá-
ci tajomník Ivan Vajzer, keď sa odpís-
kalo a Báb na čele V. ligy Stred pre-
skočil práve Branč, ale piate Čeľadice 
majú iba o štyri body menej. Nebývalá 
vyrovnanosť!

Čekey: Hrali sme len po 
šestnástku.
Víťazi si zakričali na ďa-
kovačke s fanúšikmi, po-
razená asi najkvalitnejšia 
súpiska v súťaži si smutne 
povzdychla. Nováčik pre-
hral tretí zápas v sezóne.
„Dobrý a bojovný zápas,“ 
uznal tréner Branču Zoltán 
Čekey a spustil tradične 
triezve hodnotenie.
„Zápas poznačila fatálna 
chyba našej obrany pred 
gólom na 0:1. Bola to jasná 

ruka a čistá penalta. Domáci gólom 
chytili krídla a boli lepší, bojovnejší. Do 
zatvorenej obrany sa nám hralo ťažko. 
Po obrátke sme chceli nastúpiť ofen-
zívne, ale dostali sme zbytočný gól, 
keď útočník strieľal medzi našimi pia-
timi hráčmi. Báb má skúsené mužstvo, 
vedel sa dobre presúvať. Hrali sme 
prakticky len po šestnástku,“ pridal bý-
valý futbalista FC Nitra. Čekey si pri po-
hľade na natlačenú tabuľku si netrhal 
vlasy z prehry 1:4: „Súťaž je dlhá, môže 
ju vyhrať päť-šesť mužstiev.“
Čery: Chýbalo nám srdiečko
Gól zápasu, kola a možno aj jesene 
trafil Denis Čery. Z asi 23 metrov chi-
rurgicky namieril do pravého horného 
rohu Lacinovej brány. Lenže až v 77. 
minúte za stavu 3:0 pre Báb.
„V kariére som dal asi iba jeden kraj-
ší gól – za Liptovský Mikuláš v pohári 
Nitre. Dobre mi to sadlo. Tréner Če-
key mi prízvukuje strieľať, tak som to 
vyskúšal a padlo to tam,“ premýšľal 
chlapík s 15 štartmi v prvej lige a 112 
zápasmi v druhej lige. V 27 rokoch hrá 
piatu ligu a sám tvrdí, že jej úroveň ho 
milo prekvapila.

Duo Trnka – Porubský v šlágri pred 600 divákmi vyfúklo nadupanému Branču trón V. ligy 

 Na šláger kola prišlo 600 divákov. (Zdroj: Martin Kilian ml.)
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Líder Branču mal jasno v príčinách 
prehry o triedu. „Domáci išli viac za 
víťazstvom, takže z tohto pohľadu 
spravodlivý výsledok. Z hernej strán-
ky to ale spravodlivý výsledok nebol. 
Chýbalo nám srdiečko, chuť pobiť sa o 
prvé miesto. Ale ideme ďalej, do kon-
ca je ešte veľa kôl. Báb na jar príde 
k nám, rozhodne sa na zelenom ihris-
ku,“ hovoril Denis Čery.

Báb chváli trénera
Bábania zažili ďalší z večerov, kedy 
si asi povedali, že sa pred 11 rokmi 
skutočne oplatilo zdvihnúť klub z 
biedneho predposledného miesta v 
poslednej lige. Architektom veľkého 
víťazstva bol tréner Mário Adamčík. 
Nič prevratné vlastne nemusel vy-
myslieť, iba veriť silnému tímu a kolek-
tívnemu duchu. „Obojstranne veľmi 
dobrý zápas. Rozhodla naša bojov-
nosť a srdce,“ hovoril Adamčík, ktorý 
za Ružomberok strelil najrýchlejší gól 
v histórii Fortuna ligy a neskôr ju hral 
aj za Trnavu. V Bábe naňho spievajú 
ódy. „Tréner Adamčík? Na jednotku. 
Vynikajúco zapadol do partie. Berie to 
zodpovedne, ale prízvukuje, že futbal 
je zábava. Na chalanov nevyvíja tlak, 
ani my na neho. Je to super. Bolo by 
pekné vyhrať piatu ligu, žiadne vyššie 
ciele nemáme. Je to však ešte veľmi 
ďaleko,“ premostil funkcionár Marián 
Hojer k snovému pohľadu na tabuľku.

Duo bombardérov rozhodlo
Dvojgólový Matej Porubský si po vý-
hre 4:1 tľapol s extrénerom domácich 
Róbertom Ježom st. medzi fanúšikmi 
Bábu a MY Nitrianskym novinám po-
vedal: „Zaslúžené víťazstvo. Bol to asi 
náš najťažší súper v sezóne. Bolo to o 
jednom góle, 4:1 je klamlivé, tri naše 
góly išli do otvorenej obrany. Keby my 
inkasujeme prví, možno by to skonči-
lo opačne. Pred 600 divákmi sa hrá 
výborne. Prvé miesto je odmenou za 
našu tréningovú účasť a dobrú partiu.“
Branču zlomilo väzy domáce skazo-

nosné duo. Lukáš Trnka dal už skve-
lých 11 gólov, Matej Porubský ešte 
lepších 17 zásahov! Toľko isto gólov 
(28) dal po 11 kolách práve Branč a 10 
z 15 tímov V. ligy Stred ich strelilo ešte 
menej...
„Asi sme si sadli. Okamžite sa na ih-
risku hľadáme. Lukáš je rýchlejší, skôr 
hroťák, ja skôr desiatka – dopĺňame 
sa,“ vysvetlil Porubský, s náskokom 
najlepší kanonier súťaže.
„Celé mužstvo šliape, robí na Trnku a 
Porubského. Premieňajú šance. Mo-
mentálne je to asi najlepšie útočné 
duo v súťaži. Výsledky sú však robo-
tou celého tímu. Musíme si zaklopať, 
že sa nám vyhýbajú zranenia a karto-
vé tresty,“ hovoril tréner Mário Adam-
čík.
Jeden z dlhoročných náčelníkov Bábu 
– Marián Hojer – súhlasil. „Porubský 
je ako náš, hrá tu už dlhé roky. Trnku 
lanáril práve Branč, ale je u nás. Hrajú 
spolu aj miniligu. Taká dvojička tu dlho 
nebola. Porovnateľné duo sme mali v 
80-tych rokoch – Fero Viskup a Bohuš 

Slamka. Tiež dávali veľa gólov. Roky 
boli vynikajúci. Vtedy sme hrali tretiu 
triedu,“ spomenul si Hojer a vyzdvi-
hol domácu šestnástku: „Neskutočne 
k nám zapasoval Martin Drobena z 
Trnavy, najlepší hráč dnešného zápa-
su – hral vynikajúco, neprehral súboj, 
mal finálne prihrávky, všetko.“
Nuž, ďalší z vydarených futbalových 
popoludní, kedy to hráči na ihrisku od-
pálili, diváci zatlieskali, ľudia ostali ľuď-
mi a rozprávalo sa výsostne o futbale. 
Vážme si to!

Tuhla krv v žilách
Futbal zrazu zostal absolútne ne-
podstatný. „Poprosíme zdravotníka!“ 
zahlásil do mikrofónu Ivan Vajzer. Z 
lavičky Branču cez celé ihrisko pri-
šprintovala Tímea Pospišová a prvou 
pomocou ratovala fanúšika hostí, kto-
rý v 40. minúte skolaboval priamo na 
tribúne. Spolu s pohotovými ľuďmi z 
Bábu sa oňho starala až do príchodu 
záchrannej služby. Vtedy už komuni-
koval a bol pri vedomí. Ale v prvých 
chvíľach nikomu nebolo všetko jed-
no...
„Dúfam, že bude zdravý a čím skôr 
nás príde povzbudiť,“ želal si Denis 
Čery, opora Branču, a skoré uzdrave-
nie fanúšikovi zaželali aj Bábania.
„Tímea Pospišová si zaslúži špeciálnu 
vďaku za pohotový zdravotnícky zá-
sah. A domácim ďakujeme za férový 
výkon,“ povedal po zápase Ladislav 
Kazán, manažér Branču.

Na záver sa patrí spomenúť aj našich 
najmladších zástupcov. V súťažiach 
ObFZ Nitra pôsobí tím mladších žia-
kov U13 a spoločné družstvo mládeže 
Báb/Veľké Zálužie starších žiakov U15. 
Žiakov U13 trénuje hráč „A“ tímu Sa-
muel Török, ktorý s tímom dosiahol 
pekné výsledky a po jesennej časti 
nám patrí 3. miesto a potešili najmä 
výhry s ČFK „B“ a s Rumanovou/V. Zá-
lužím.

Ivan Vajzer, tajomník ŠK Báb
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Pán Tatár – poďme sa porozprá-
vať o Vašej ceste k hudbe, aké boli 
Vaše začiatky?
Ďakujem pekne za pozvanie. Hudba 
mi bola na dosah od útleho detstva, 
pretože obaja rodičia sú skvelí hu-
dobníci a pedagógovia. Postupne 
som sa dostával do hĺbky vážnej 
hudby počas mnohých koncertov, 
na ktoré ma brávali už od mala. Pri 
klavíri som začal tráviť čas od svo-
jich šiestich rokov a bola to hlavne 
moja maminka, ktorá mala so mnou 
obdivuhodnú trpezlivosť a učila ma, 
ako vnímať hudbu, ako používať a 
zdokonaľovať techniku hry tak, aby 
som vo zvuku a výraze dosiahol to, 
čo chcem. Otec ma zase zapájal do 
účinkovania v orchestri, ktorý sám 
viedol. Táto časť života ma sprevá-
dza dodnes a som za to rodičom ne-
smierne vďačný. 

Neskôr na konzervatóriu mi zaim-
ponoval moderný jazz a začal som 
komponovať skladby pre svoje trio a 
aj väčšie obsadenia. Koncom štúdia 
sme dokonca s mojou jazzovou sku-
pinou vyhrali súťaž mladých talentov 
na Jazz Days v Žiline, i keď to bolo 
paradoxne naše prvé verejné vystú-
penie :-)
Počas štúdia dirigovania na vysokej 
škole som zas mal možnosť veľa pra-
covať so zborovými telesami v Brati-
slave a veľa sme vystupovali u nás aj 
v zahraničí.
V tejto etape života bolo pre mňa 
obrovským prínosom a cťou zažiť 
umelcov svetového formátu a môcť sa 
tak učiť od tých najlepších.
Zároveň som vtedy pripravoval ma-
teriál pre svoj debutový album, ktorý 
uzrel svetlo sveta v roku 1994. Od vy-
dania albumu som sa už naplno ve-
noval iba koncertovaniu, kompozícii a 
nahrávaniu pre množstvo umelcov u 
nás i za hranicami, tak ako spomínate 
v úvode. 
V poslednom čase koncertov bohu-
žiaľ ubudlo, kvôli tej nešťastnej situácii 

všade vo svete a tak momentálne pra-
cujem doma na projekte, ktorý vyjde 
na jeseň budúceho roku. 
Čo považujete za ten najväčší úspech 
vo Vašej kariére, dočítala som sa, že 
ste držiteľom Aurela, aký to je pocit?
Za všetkým je hora práce, takže kaž-
dý pocit ocenenia je vždy príjemný a 
motivujúci. Rôznych ocenení mám za 
tie roky viacero, vážim si ich, ale ani 
nepreceňujem. Najväčší úspech sa mi 
definuje len veľmi ťažko, pretože sa 
mi hneď vynára množstvo euforických 
koncertných zážitkov. 
Sú v tom aj zvláštne paradoxy. Napr. je 
úžasné, keď máme s Palom Haberom 
a Teamom vypredanú O2 arénu v Pra-
he, alebo dva dni po sebe vypredaný 
„Nepelák“, ale tiež je krásne hrať ko-
morne v malom divadle pre 500 ľudí 
v Anglicku. Prežiť veľkolepé premiéry 
G. Verdiho v Taliansku, či si zahrať 
jazz v malom klube v Banskej Bystrici 
môže byť veľmi podobné, čo sa týka 
pocitu „úspechu“ a satisfakcie. Veľmi 
rád som koncertoval všade možne v 
zahraničí, najlepšie za morom, kde ma 
nik nepoznal, pretože bolo zaujímavé 

Rozhovor

Juraj Tatár - skladateľ, klaviris-
ta, producent, známy z vlast-
ných jazz-rockových autorských 
projektov, ale tiež aj ako spolu-
pracovník najvýraznejších osob-
ností našej pop-rock scény a 
hviezd svetového jazzu. Počas 
svojej doterajšej hudobnej ka-
riéry koncertoval a nahrával s 
umelcami ako Pavol Habera a 
Team, Peter Cmorik, Peter Lipa, 
Jana Kirschner, Ondrej Lenárd, 
Karel Gott, Peter Dvorský, Lucie 
Bílá, Janek Ledecký, Jožo Ráž, 
Vašo Patejdl, Richard Muller a.i. 
Z velikánov svetového jazzu spo-
meňme najmä Victora Baileyho, 
Poogie Bella a Jana Hammera, 
s ktorým nahral svoj prvý sólový 
album „Ibachur“. 

Juraj Tatár sa usadil práve u nás v obci, v malej dedinke, kde by ste možno nečakali, že stretnete hviezdu takého 
formátu.

Rozhovor s Jurajom Tatárom
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vidieť reakcie u nových poslucháčov. 
Možno teraz okolo Vianoc môžem 
spomenúť veľmi úspešný album Pala 
Haberu Svet lásku má, ktorý je stále 
medzi nami a počujem ho cez sviatky 
hrať zo všadiaľ. Tento album som za-
ranžoval pre symfonický orchester a 
mám na nahrávanie stále krásne spo-
mienky. Už ani neviem koľko zlatých 
a platinových platní doposiaľ dostal :-)
Koľko albumov zahŕňa Vaša disko-
grafia?
Je to okolo 80 zatiaľ. Reedícií a kom-
plikácií je nespočetne.
Aký bol ten najsilnejší moment vo 
Vašej umeleckej kariére?
Pri tých tisíckach koncertov sa mi veľ-
mi ťažko vyberá jeden moment. Bude 
toho asi viac. Napadá mi hneď napr. 
jeden emotívny okamih z Talianska, 
keď som videl, ako pri nádhernej árii, 
ktorú spievala Alessandra Ruffini pla-
kali nielen diváci, ale aj hráči v orches-
tri (a samozrejme aj ja :-). 
K unikátnym a najsilnejším okamihom 
patria vždy veľké koncerty s Teamom, 
kde sa nám diváci naozaj dokážu od-
vďačiť obrovským aplauzom. Niekedy 
až tak, že to už naše uši nezvládajú 

:-). Takému turné predchádza vždy 
minimálne ročná komplexná príprava, 
ktorá vyžaduje veľa úzko odborných 
technických riešení. 
Ja sa po hudobnej stránke pripravu-
jem aj niekoľko mesiacov. Preto je po-
cit radosti tak silný a zaslúžený. 
Možno sa niekto z Bábu bol pozrieť 
na poslednom koncerte v Nitre na 
Amfiteátri a dá mi za pravdu, že to bol 
skvelý zážitok. Silné veci sa tiež diali 
počas množstva jazzových koncertov, 
kde sa veľká časť hudby tvorí improvi-
zovane a zakaždým tak vznikne niečo 
nové, čo sa už nikdy nezopakuje. Keď 
je tá správna „konštelácia“, dokáže vy-
rásť fantastická hudba, čo poslucháči 
znalí veci majú radi a patrične to oce-
ňujú. 
Povedzte nám na záver, ako sa Vám 
býva v našej malej dedinke?
Do Bábu som sa presídlil hľadajúc ti-
ché miesto na tvorbu a mám to tu rád. 
Asi rok som blúdil po Slovensku, až 
kým som neobjavil inzerát na dom, v 
ktorom žijem aj s rodinkou dodnes. Už 
tu vzniklo veľa hudby, ktorú počúva-
me z rádií a snáď ešte aj nejaká pri-
budne. Teraz keď sa nekoncertuje, tak 

tu trávim takmer všetok čas. Radi cho-
díme na prechádzky po obci a okolí a 
stretáme tu vždy milých ľudí. 

Takže keď už patríte medzi nás, mô-
žeme očakávať nejaké vystúpenie aj 
v našej obci? Napríklad na Bábskom 
Jarmoku? 
Snáď sa nám ako spoločenstvu po-
darí prekonať ten problém, čo nás už 
druhý rok ťaží a stál nás už toľké ži-
voty našich blízkych, aby sme mohli 
všetci normálne žiť a pracovať.  Aby 
sme mali radosť zo života a mohli zas 
ísť na obľúbené kultúrne či športové 
akcie, všade tam kde sme si doteraz 
dokázali nabíjať batérie príjemnými a 
obohacujúcimi zážitkami. 

Ďakujem za rozhovor a želám Vám 
vo Vašej kariére ešte mnoho úspe-
chov a spokojnosti.

Veľmi pekne ďakujem, pani Töröková 
a želám Vám i všetkým obyvateľom 
Bábu veľa zdravia, pokoja, šťastia a 
radosti.

S Jurajom Tatárom sa zhovárala 
Katarína Mego Töröková
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BIO ODPAD

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

september október november december

ELEKTRO + NO 

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),
guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol 
ÁNO: 
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2022

obec Báb

január február marec apríl

utorok

streda

augustjúl

kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorkyNIE:

máj jún

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hoblinyÁNO: 
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Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2022

obec Báb

január február marec apríl
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streda

augustjúlmáj jún

ELEKTRO + NO 
elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol NIE:


