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Vážení spoluobčania, čitatelia Hučavy
ešte nedávno sme tu mali Vianoce. Leto ubehlo ako voda v Hučave, ktorej tento rok
bolo nadmieru, najmä v dňoch 4. a 5. júla, keď sa na viacerých miestach vyliala zo svojho
koryta, zatopila domy, záhrady a polia a už sú tu zase za chvíľočku ďalšie Vianoce, sviatky
pokoja a kľudu. Ubehol jeden rok a ani sme nezbadali, že ako. V jeho závere mi nezostáva
nič iné, len si pripomenúť úspechy, ktoré sme v tomto roku dosiahli, aby sme sa z nich
potešili, no aj neúspechy, aby sme sa z nich do budúcna poučili.
Tento rok sa nám podarilo dokončiť projekt Revitalizácie centra obce Očová v hodnote
viac ako 400 000.- €. V obci pribudli dláždené plochy v Remeselnom dvore, na autobusovej zastávke v centre obce, ako aj chodník pre cyklistov a peších dole dedinou, detské
ihrisko v centre obce a schody od pošty ku škole, ako aj park za domovom dôchodcov.
Všetky tieto stavby stáli veľa úsilia, a preto všetkým čo sa na nich podieľali chcem vysloviť
poďakovanie.
V Remeselnom dvore pribudla malá vodná elektráreň, ktorú s pomocou obce a ďalších
partnerov vybudovalo Občianske združenie Listy. Toto združenie sa podieľalo aj na výstavbe
chlebovej pece, ktorá je tiež v Remeselnom dvore a je k dispozícii občanom Očovej.
Na jar sa podarila v Remeselnom dvore pekná akcia spojená s vítaním jari. V lete sa
podarilo uskutočniť deviaty ročník Očovskej folklórnej hrudy a už pomaly začíname pracovať na jubilejnom desiatom ročníku, ktorý by sme chceli spojiť so 750-tym výročím prvej
písomnej zmienky o Očovej, lepšie povedané o očovskom potoku, ktorý bol ako hranica
medzi Zvolenským a Vígľašským panstvom uvádzaný už v roku 1262.
Stále sa nám nepodarilo získať nenávratný finančný príspevok na vybudovanie kanalizácie v obci a ani na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Tento rok sme sa neúspešné
pokúšali získať finančné prostriedky aj na dokončenie podkrovia domu služieb, ako aj na
zateplenie budovy kultúrneho domu a to najmä novej strechy a priestorov, kde dnes sídli
Základná umelecká škola v Očovej.
Taktiež sme sa pokúšali, no tiež bez výsledku, doriešiť problém obecných vodovodov
vybudovaných za socializmu na Holcovom Majeri. Ďalší takýto vodovod, ktorý nikomu
nechýbal, sme našli aj pri zemných prácach v Očovej, v časti Dvoriská.
S poľutovaním musím oznámiť občanom, že napriek vynaloženej snahe sme prehrali
boj o určenie dobývacieho priestoru „Detva“, na ťažbu zlata v lokalite Biely vrch, o čom sa

môžete viac dočítať na obecnej internetovej stránke
„Z obsahu vyberáme“:
www.ocova.sk a ten, kto nemá internet si môže prísť
- Krajina nad zlato,
tieto materiály pozrieť na obecný úrad. Moje poďakovanie
- zmeny v miestnych
patrí všetkým ľuďom, ktorí sa dňa 6.12.2012 zúčastnili
daniach,
protestného pochodu v Banskej Bystrici, pred sídlom
- reprezentovali nás
Obvodného banského úradu a BBSK. Teší ma, že sa
občania, v tak závažnej veci, ako je kvalita životného
doma i v zahraničí,
prostredia, v ktorom budú žiť ďalšie roky, zjednotili a dali
-zo života miestnych
to aj patrične najavo.
organizácií
Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a kľudu, kedy
si kresťania pripomínajú narodenie Ježiša Krista a prejavujú si vzájomnú úctu a lásku. Tieto dni sú zároveň príležitosťou na stretnutia rodinných
príslušníkov pri slávnostne prestretom štedrovečernom stole, ktorý sme mali možnosť vidieť
aj v Remeselnom dvore dňa 15.12.2012.
Ešte pred Vianocami však príde deň 21.12.2012, ktorý podľa niektorých výkladov
mayského kalendára, ktorý sa v tento deň po viac ako 5000 rokoch končí, má stať dňom
konca sveta, alebo minimálne koncom jednej éry v živote našej Zeme a ľudí na nej. Ja pevne
verím, že tento deň bude taký ako každý iný, no dôjde k zmene k lepšiemu a ľudia začnú
mať k sebe bližšie, nezabudnú sa jeden druhému ráno pozdraviť, odhádžu si sneh spred
domu a v lete pokosia nielen predzáhradku, ale aj priekopu pri ceste a táto doba, ktorá sa
vyznačuje len naháňaním sa za mamonom a statkami, už raz navždy bude konečne za
nami, a že všetci strávite Vianoce v kruhu svojich blízkych, presne tak, ako ste si to želali
v svojich najlepších snoch.
Vianoce sú zároveň obdobím blížiaceho sa konca roka a v očakávaní toho nového.
Do nového roku 2013 Vám preto želám všetko dobré, hlavne veľa šťastia, zdravia, a aby
Vás počas celého nadchádzajúceho roka sprevádzala len láska, pokoj a pohoda.
Ing. Jaroslav Dominik
starosta obce Očová

Krajina nad zlato
Vážení obyvatelia Očovej,
chcela by som sa s Vami podeliť o poznatky, ktoré som
ako laik v problematike ťažby zlata v Podpoľaní získala.
Pred časom som z tlače a médií sledovala diskusiu
o ťažbe zlata v Kremnici. Problém ťažby zlata v Kremnici
zatiaľ nie je vyriešený. Pôvodná firma pre protest občanov
od ťažby zlata ustúpila. Keďže v Kremnici už bol určený
dobývací priestor, pôvodná firma ho predala inej firme.
Ako to tam dopadne, neviem.
V Detve bol vykonaný geologický prieskum a nedávno už bol určený aj dobývací priestor medzi Švošťom
a areálom PPS v lokalite Biely vrch. Má tam byť urobený
kráter o hĺbke asi 250 m a priemere 700 m. Ťažba má
prebiehať pomocou lúhovania kyanidom sodným. Pri
procese sa minie obrovské množstvo vody. Vyťažená
ruda sa rozdrví na štrk a navŕši na haldu, kde sa bude
preplachovať kyanidovým roztokom. Pri prietoku horninou
kyanid naviaže zlato. Roztok sa zachytí a chemickým
spôsobom sa z neho zlato vylúhuje. Akú životnosť má
nepriepustná fólia pod lúhovacou haldou? Aké množstvo
odpadu tam zostane? Toľko, ako pri výrobe hliníka v Žiari
nad Hronom? Nie, trikrát viac. Pri eventuálnej priepustnosti fólie môže byť kontaminovaná pôda aj voda. Do
obrovského krátera, ktorý po vyťažení horniny vznikne,
prenikne voda. Hĺbením krátera dôjde k narušeniu zdrojov podzemných vôd.
Myslím si, že pri ťažbe a drvení vyťaženej horniny na
štrk vznikne prach a hluk. A keď bude obrovský kráter
naplnený vodou, neovplyvní to výšku spodných vôd
a kvalitu studní v okolí?
Ťažba by mala trvať asi 10 rokov a malo by tam byť
zamestnaných asi 150 ľudí. Budú to ľudia z okolia alebo
z inej lokality? Možno pár ľudí predá svoje pozemky
v mieste ťažby, ale prevážia tie zisky nad negatívami?
Nebude cena nejakých výhod privysoká?
Hoci už je vyčlenený dobývací priestor, rozhodnutie
ešte nie je konečné a bude nasledovať posúdenie vplyvu
projektu na životné prostredie, kde by sa mali vyjadriť
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kompetentné úrady k zámeru ťažiť a predovšetkým najdôležitejšie je vyjadrenie sa dotknutých obcí.
Kremničania presadili, aby sa schválil zákon, že
posledné slovo majú dotknuté obce. Pokiaľ platí tento
zákon, nemalo by dôjsť k najhoršiemu, ale zákon nemusí
platiť naveky.

Občianske združenie Podpoľanie nad zlato, miestne
samosprávy a firmy z regiónu sa budú snažiť vyvíjať
tlak, aby bol prijatý celoplošný zákaz použitia kyanidovej
metódy na území Slovenska, tak ako je to aj v Česku
a Maďarsku. No nesmieme zabudnúť na to, že dobývací
priestor, ktorý už bol vyčlenený, je obchodovateľný
a predstavuje trvalú hrozbu, jedna firma ho môže predať ďalšej!
Pripomeňme si trochu históriu. V r. 1110 bol vytvorený
Zvolenský komitát a približne vtedy bol postavený Pustý
hrad, kde sídlil župan komitátu, kráľom poverený úradník. Pod Pustým hradom, okolie ktorého bolo osídlené
už v praveku, viedla Via magna, ktorou už na prelome
letopočtu prechádzali okrem iných aj Rimania. Hoci
v okolí Zvolena existovali menšie hradiská, ako Lieskovský hrádok (Mons Haraduk) , Kalamárka, Priekopa
v Môťovej, ktorých okolie bolo osídlené už v praveku,
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v okolí Zvolena a Očovej sa rozprestieral hustý les,
miesto poľovačiek kráľov. Zvolenský zámok a Vígľaš
boli postavené v r. 1370 – 1380. V mieste Vígĺašského
zámku bol vraj predtým hrad križiakov, ale archeologický
prieskum sa nerobil.
Hlavným povolaním obyvateľov Zvolenského komitátu bola ochrana lesov a zveri, taktiež rybárstvo..
Hájnici a ľudia, ktorí sa tomu venovali mali od kráľov
veľa výhod. Chov rýb v okolí Zvolena siaha do dávnej
minulosti. Jeden rybník bol pod pustým hradom pod
Haputkou pri rieke Slatine. Aj v podhradí Víglašského
zámku prekvital chov rýb po celé stáročia. Pri výstavbe
nájazdu pod Vígľašským zámkom objavili zvyšky murovanej priehrady, ktorá zahataním rieky Slatiny vytvorila
obrovské jazero, siahajúce od Vígľaského zámku až pod
Rohy. Pri Zvolenskej Slatine sú aj dnes viditeľné zvyšky
priehrad. Volajú ich Rybníkom. Oveľa rozsiahlejšia bola
priehrada pri úpätí Lieskovského hrádku. Bola tam ešte
v 10.storočí a volala sa Rebenek. Rybník sa ťahal až po
Zolnú a Očovú a zachytával vodu Zolnej aj očovský potok.
Na dolnom konci Očovej bol tiež rybník. Lokalita sa volá
Široká voda alebo Priehrada.
Mali sme a ešte aj máme v okolí krásnu prírodu,
ktorú by sme mohli v budúcnosti využiť na turistický
ruch a ochrániť krajinu pre našich potomkov. Stojí aj
v tejto neľahkej dobe zlato a všetko to, čo jeho ťažba
prináša nad čisté ovzdušie, vodu a krásnu prírodu?
Uvažujme o tom, nebuďme pasívni, nepredajme
dedičstvo predkov, veď
Na svete len jedno miesto je,
kde korene máš, čo vytrhnúť sa nedajú,
kde svetlo svieti pre teba,
vetrík inakšie veje,
sneh je bielo strieborný
a keď zmáča ťa,
vráti ti dušu dieťaťa.
Zuzana Filová
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Rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácii obce
na rok 2013 a roky 2014 a 2015 - návrh
Bežný, kapitálový rozpočet a finančné

2010

2011

2012

2012

2013

2014

2015

operácie. plnenie a čerpanie v EUR

skutočnosť

skutočnosť

schválený

očakáv.skut.

návrh

návrh

návrh

Bežné príjmy obce

1 232 401

1 362 824

733 804

1 202 764

858 649

978 526

Bežné prijmy škôl

42 559

39 711

40 075

40 210

40 210

30 100

30 100

Bežné príjmy domu dôchodcov

92 263

108 287

86 475

86 475

86 475

84 368

84 368
1 131 499

Bežné príjmy spolu=100+200+300

1 017 031

1 367 223

1 510 822

860 354

1 329 449

985 334

1 092 994

Bežné výdavky za obec

325 022

480 378

281 157

343 284

266 508

318 759

320 710

Obecné služby príspevok na bež.výdavky

102 789

131 317

143 128

160 000

160 000

145 250

142 986
329 616

Bežné výdavky za školy

556 899

589 758

331 594

586 527

348 494

324 298

Bežné výdavky domu dôchodcov

178 731

202 526

104 475

199 749

180 555

84 368

84 368

1 163 441

1 403 979

860 354

1 289 560

955 557

872 675

877 680

Bežný rozpozpočet

203 782

106 843

0

39 889

29 777

220 319

253 819

Kapitálové príjmy obce=200+300

227 430

34 138

417 100

277 794

188 379

166

166

Kapitálové výdavky za obec

116 548

155 501

417 100

441 797

201 579

201 827

231 978

Bežné výdavky spolu=600

Kapitálové výdavky za školstvo

3 426

0

0

1 300

0

0

0

119 974

155 501

540 738

443 097

201 579

201 827

231 978

Kapitálový rozpočet

107 456

-121 363

-123 638

-165 303

-13 200

-201 661

-231 812

Finančné operácie príjmy obec=400+500

127 008

164 052

168 648

170 424

28 433

136 095

132 776

Finančné operácie výdavky obec=800

412 776

114 136

45 010

45 010

45 010

154 753

154 783
-22 013,00

Kapitálové výdavky obce=700

Finančné operácie

-285 768

49 416

123 638

125 414

-16 577

-18 658

Celkom príjmy = B+K+FO

1 721 661

1 709 012

1 446 102

1 777 667

1 202 146

1 229 255

1 264 441

Celkom výdavky = B+K+FO

1 696 191

1 673 616

1 446 102

1 777 667

1 202 146

1 229 255

1 264 441

25 470

35 396

0

0

0

0

0

Rozpočet celkom
vypracoval: Anna Hossová, ekonómka obce

vyvesené: 6.11.2012

Zmeny v miestnych daniach
S účinnosťou od 1. 12. 2012 vstúpila do platnosti novela zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z tejto novely vyplývajú pre daňovníkov nové
povinnosti, na ktoré by sme Vás touto cestou chceli upozorniť.
Daň z nehnuteľností – všetky zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka (predaj, kúpa, dedičstvo,
zmena účelu využívania stavby, zmena kultúry pozemku, zmena adresy, ap.) bude potrebné podávať na čiastkovom daňovom priznaní, ktoré bude potrebné podať vždy najneskôr do 31. januára (daňovníci, ktorí už majú
podané daňové priznanie)
Noví daňovníci podávajúci daňové priznanie na nových tlačivách.
Zmena nastala pri určení druhu stavby – od 1. 1. 2013 sa stavba určuje podľa toho na aký účel sa využíva, nie
podľa toho, ako je zapísaná na liste vlastníctva, t.j. ak je stavba zapísaná ako rodinný dom a využíva sa na individuálnu rekreáciu, je potrebné do 31. 1. podať čiastkové daňové priznanie.
Daň za psa – pes sa prihlasuje od 1. 1. 2013 DAŇOVÝM PRIZNANÍM, taktiež ak daňová povinnosť zanikne
(úhyn psa), musí sa podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.
Poplatok za komunálny odpad – k zmenám nedošlo, upozorňujeme však, že ak si občania chcú uplatniť úľavu
alebo odpustenie poplatku, musia žiadosť doplnenú potrebnými dokladmi doručiť do podateľne obecného úradu
do 31. marca 2013.
Upozorňujeme, že pri nesplnení daňovej povinnosti musí správca dane (obec) uložiť pokutu v zmysle daňového
poriadku.
Všetky daňové tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade v Očovej.

Šťastie je život a mať deti …

Narodili sa:
Jakub Kuchár
Lucia Daubnerová
Ivana Michalková
Adam Petrák
Kristína Kirová
Simona Jurčová
Michal Mag
Matúš Hybský
Jaroslav Pramuka
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Trhové dni
v roku 2013
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

28.01.2013
25.02.2013
25.03.2013
22.04.2013
27.05.2013
24.06.2013
22.07.2013
26.08.2013
23.09.2013
28.10.2013
25.11.2013
16.12.2013

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Anna Uhliarová Očová Letecká 7/13
Dana Krnáčová Očová Štefana Pilárika
991/12
MVDr. Ján Široký Očová J. R. Poničana
741/19
Anna Beňová Očová ČSA 161/185
Martin Fiľkus Očová Jána Palárika
466/17
Anna Pohorelcová Očová SNP 380/176
Ján Jaloviar Očová Partizánska 200/16
Ján Svoreň Očová Družstevná 847/2
Mikuláš Oláh Očová SNP 319/92
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Bohumila Labancová Očová M. B. Funtíka 99/9
Juraj Mazúch Očová Gagarinova 635/11
Martin Poničan Očová J. R. Poničana
779/65
Jozef Sliacky Očová Holcov Majer 956
Anna Danielová Očová Štefana Pilárika
991/12
Ing. Vladimír Hromada Očová Gagarinova 651/25
Zuzana Filová Očová 1. mája 621/39
Anna Priechodská Očová SNP 303/74

2/2012

Očovská folklórna hruda 2012
Organizačný výbor IX. ročníka Očovskej folklórnej hrudy 2012 touto cestou ďakuje všetkým podporovateľom prehliadky za finančné a vecné dary, bez ktorých by sa toto
podujatie nemohlo uskutočniť.
Zároveň chce vyzdvihnúť ochotu všetkých ľudí, ktorí pomáhali pri príprave a realizácii prehliadky, za ich prácu a nadšenie pri zachovávaní ľudových tradícií v obci.
A v neposlednom rade ďakujeme všetkým občanom za podporu a pochopenie pri organizovaní tohto možno nie pre každého občana vítaného podujatia.

Očovan v Dagestane aj u Slovákov v Aradáči
Niekoľkými postrehmi a informáciami sa chceme s
vami podeliť o bohatej tohtoročnej sezóne očovských
folkloristov, ktorí svojimi vystúpeniami šíria dobré meno
obce, prevádzajú krásu našej kultúry a rozdávajú divákom
dobrú náladu a radosť. Možno aj práve preto má FS
Očovan stále dosť pozvaní na kultúrne podujatia, festivaly
i zahraničné zájazdy a pre dobrú povesť a oko i ucho
potešujúce výkony sa práve na naše vystúpenia hľadiská
festivalov zrazu napĺňajú početným publikom.
Tohtoročná sezóna 2012 nebola vôbec ľahká, ba naopak veľmi náročná na čas našich členov, na organizáciu
i finančné zabezpečenie činnosti. V prvých mesiacoch
roka sme absolvovali niekoľko vystúpení na domácich
javiskách (Horné Mladonice, Podzámčok, Lieskovec,
Očová, Bratislava, Zvolen), ale už v máji sme sa 2x
vybrali aj za hranice Slovenska. Obľúbili si nás v Poľsku
a tak sme tam tento rok vystupovali v máji aj v auguste
a koncom mesiaca máj sme ešte vycestovali spolu s
priateľským súborom z moravských Míkovíc do Nemecka,
kde odozva sľubovala pozvanie aj na ďaľší ročník tohto
tzv. „Blasfestivalu“.
Potom už prišla na rad najväčšia akcia tohto leta, a
tou bol letecký zájazd do Dagestanskej republiky Ruskej
federácie, na 7 dňový festival (od 5.-12. júna 2012) v hlavnom meste Machačkala. Hneď na úvod chcem poďakovať
všetkým podporovateľom, ktorí nám umožnili zvládnuť
tento náročný zájazd. V prvom rade patrí poďakovanie
Ministerstvu kultúry SR, ktoré nás podporilo úspešným
grantom z Fondu Pro Slovakia, poďakovanie patrí aj
Folklórnemu združeniu Očovan i občianskemu združeniu
LISTY, napokon patrí poďakovanie aj samotným účastníkom zájazdu, ktorí nielenže účinkovali a reprezentovali,
ale si na zájazd aj sami prispeli. A teraz pár postrehov z
nášho pobytu v najjužnejšej republike Ruskej federácie.
Festival v Dagestane bol zorganizovaný na veľmi dobrej
úrovni. Po našom prílete do mesta Krasnodar nás už
čakal domáci autobus s dvomi milými a starostlivými
sprievodcami. Z Krasnodaru do Machačkaly bolo treba
precestovať ešte asi 800 km, v Rusku berú vzdialenosti
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ináč než sme zvyknutí doma), cestou
nám usporiadatelia zastávku s večerou a
tak sme mali možnosť uvidieť a spoznať
domácu krajinu i jej kultúru života, ktorá je
v tejto časti sveta už výrazne moslimská
s pozostatkami sovietskej socialistickej
éry. Ubytovaní sme boli spolu s ostatnými
zahraničnými účastníkmi v príjemnom
turistickom komplexe „Delfín“ priamo na
pobreží Kaspického mora, takže sme sa
v čase voľna mohli vykúpať a presvedčiť
sa, že voda v mori naozaj nie je slaná. Na
dvoj a trojposteľových izbách sme mali
televíziu, chladničku, kúpeľňu so sprchou
a s európskym záchodom (bežné boli
tzv. šlapacie)i klimatizáciu, nakoľko už
v júni tu boli teploty okolo 32 i viac ˚C.
Celý komplex mal svoj obchod s potravinami (platilo sa
samozrejme rubľami), kuchyňu s jedálňou a dokonca bola
zabezpečená aj ozbrojená stráž so samopalmi.
Vystúpenia festivale sa odohrávali vo veľmi pekne
vybudovanom a veľkom kamennom divadle s kapacitou
okolo 1 000 divákov. Javisko bolo skutočne obrovské,
ozvučenie výborné a na každom vystúpení bolo plné
hľadisko divákov. Naše vystúpenia sa stretávali s veľmi
dobrou odozvou, o čom svedčí aj skutočnosť, že nás
pozvali vystupovať aj pre účastníkov medzinárodného
ekonomického fóra, ktoré sa v susednom meste Kaspijsk
v tom čase konalo a na jedno predstavenie sme vycestovali do asi 150 km vzdialeného mesta Izberbaš , kde
sa nám dostalo dokonca čestného sprievodu s vozidlami
so zapnutými majákmi po uliciach mesta a s osobnou
účasťou prednostu mestského úradu. Všade nás vítali
srdeční a usmiati ľudia, atmosféra na vystúpení spolu s
domácimi umelcami bola veľmi srdečná, pohostenie po
programe nadmieru bohaté, dokonca na spríjemnenie
atmosféry nám pri večeri spievala naživo výborná a
sympatická domáca speváčka. Vyskúšali sme tiež horúci
sírny prameň aspoň po kolená, prezreli sme si mesto,
letoviská i prírodné zaujímavosti (prírodou vytvorený profil básnika Puškina v
skalnej stene).
Celý pobyt na festivale zanechal v nás
hlboké dojmy, stretli sme sa s pohostinnými a srdečnými ľuďmi, kultúrou domácich
horalov, architektúrou prezrádzajúcou
silný vplyv moslimskej kultúry, ale tiež aj s
protikladmi ako sú prepychové a čistučké
nákupné centrá a divoké nekontrolované
skládky odpadu hocikde vedľa cesty, nové
nablýskané západné limuzíny a početné
staručké Moskviče a Lady. Toľko zaujímavostí človek určite nezažije každý deň a
my sme sa spokojní a plní dojmov vracali
letecky domov opäť z Krasnodaru cez
Viedeň do Budapešti, kde nás už čakal
pristavený očovský autobus, aby našich
svetobežníkov šťastne priviezol späť do
svojich rodín.
Nakoniec chcem ešte raz zhrnúť, že
tento festival patril medzi tie najlepšie
zabezpečené pod záštitou prezidenta
Očovská Huèava – Váš tok informácií

Dagestanskej republiky, ktorý osobne aj prijal všetkých
vedúcich zahraničných súborov, prijal nás tiež primátor
hlavného mesta Machačkala a zúčastnili sme sa svojim
príspevkom aj na konferencii, ktorá k festivalom od vlajkou CIOFF-u patrí. O význame a úrovni festivalu svedčí aj
osobná prítomnosť prezidenta francúzskeho folklórneho
zväzu Jeana Roche, ktorý pred rokom pozval Očovanov
do francúzskeho Gannatu a tiež prítomnosť zástupcu
UNESCO pre kultúru. Nás potešila aj pocta riaditeľky
festivalu, pani Mugadovej, ktorá osobne pricestovala
na rozlúčku s nami pred našim návratom na Slovensko.
Ďakujem všetkým zúčastneným (bolo nás 27 folkloristov), ktorí šírili dobré meno a vysokú úroveň slovenskej a
očovskej kultúry, ďakujem ešte raz Fondu MK SR Pro Slovakia s podporou ktorého sa tento zájazd uskutočnil.
V ďalších dňoch sme ešte cestovali na Moravu (festival Dambořice), predviedli sme samostatný program
na slávnostiach v Detve spolu aj s opekaním barana,
vystúpili v Podhorí pri B. Štiavnici a vycestovali sme
spolu s Matičiarkami - očovskými speváčkami za našimi
krajanmi do vojvodinského Aradáča.
Určite našim domácim priaznivcom dobre padne, keď
sa napríklad dozvedia, že pán starosta z Ladomerskej
Viesky presunul celé podujatie otvorenia zrekonštruovaného námestia z pôvodného termínu na iný len preto,
aby tam očovský súbor mohol prísť zatancovať, aby mal
voľný termín, lebo v tom pôvodnom sme účinkovali na
domácej Hrude. Človeka to poteší a zohreje pri srdci,
že to ešte u nás funguje, že sa nájdu ochotní ľudia i
pomocníci. Vďaka patrí všetkým a prosíme ich o pomoc
a spoluúčasť aj naďalej, lebo len spolu niečo dokážeme.
Nespomenul som úplne všetky podujatia, na ktorých sa
Očovan zúčastnil (Morava - Liptál, Liptovský Mikuláš
- Pocta šľachetným, Strelníky, Bratislava - Superstarí,
Badaň - Svadba, Turie - Kubánkov sen), ale je to naozaj
úctyhodný program a výkon a hoci sa dnes na folklór
zvykne pozerať akosi zhora, myslím, že pre mládež i pre
nás všetkých je to dobrá príležitosť pre osobný rozvoj,
stretnutia i prezentáciu našej, a to zdôrazňujem, že našej
vlastnej kultúry a krásy.
Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia a dobrú
náladu i pohodu s vami.
Ing. Pavel Holík, vedúci FS Očovan

3

Pohronská výstava drobných zvierat
V dňoch 14. – 16.9.2012 sa v priestoroch školského dvora Základnej školy s materskou školou M. Bela v Očovej uskutočnil III. ročník Pohronskej výstavy drobných
zvierat. Aj keď usporiadateľovi, OV SZCH vo Zvolene, v piatok nie celkom prialo
počasie, môže byť usporiadateľ s touto akciou spokojný. Mnohí návštevníci ocenili
nielen kvalitné zvieratá, ale aj výborne zorganizovanú výstavu. Oku lahodil pohľad na
nanovo natreté klietky pre vystavované zvieratá.
Na výstavu prihlásilo svoje odchovy 42 vystavovateľov a 3 mladí chovatelia. Celkove
sa na výstave vystavilo 324 zvierat. Najväčšie zastúpenie mali holuby – vystavilo sa 161
ks, medzi nimi najviac komárňanských kotrmeliakov. Chovatelia králikov vystavili 107
králikov, pričom počtom najväčšia bola skupina francúzskych baranov. V sekcii hrabavej
hydiny návštevníci mohli vidieť 28 kusov hydiny z ôsmich druhov. Najmenšie zastúpenie
mala vodná hydina, ktorá bola prezentovaná dvoma plemenami v počte štyri kusy.
Výstava je však aj o oceňovaní najlepších jedincov v jednotlivých plemenách. Posúdiť jednotlivé zvieratá a vybrať najlepšie jedince pripadlo skupine 7 posudzovateľov.
V kategórii králikov posúdili a ocenili najlepšie odchovy páni J. Vozík, Š.Adamec a J.
Majerský. Udelili 5 čestných cien pre jednotlivé zvieratá, 3 čestné ceny pre kolekcie
a 1 víťaznú kolekciu. Víťaznou kolekciou sa môže pochváliť pán Stanislav Čierťaský st.
s plemenom strieborný malý. Najkrajším králikom – samcom – činčila veľká – sa stal
odchov Radoslava Adamíka. Ako najkrajšia samica králika - nemeckého obrovitého
strakáča - bola ocenená samica pána Otakara Agha.

Strašidelný mlyn
Čo by to bol za mlyn bez strašidiel?
S touto myšlienkou a s pobavením deti v našej obci sa aj v tomto
roku, presne 30. októbra 2012 o 17:00 hod., uskutočnili oslavy strašidiel,
príšer a rozprávkových postav v Remeselnom dvore v Očovej. Na príprave týchto osláv sa podieľali zástupcovia Základnej školy s Materskou školou M. B. Funtíka , Základnej umeleckej školy , ako aj rodičia a priatelia
školy v spolupráci s Obecným úradom a s Obecnou prevádzkou služieb
, ktorá ma svoje miesto v Remeselnom dvore. Program týchto osláv sa
začal sprievodom dedinou. Tento sprievod začal pred Základnou školou
, kde sa stretli detičky v rôznych maskách a strašidelných kostýmoch.
Odtiaľ sa presunuli do Remeselného dvora , kde ich čakali na rôznych
miestach ukryté „ozajstné“ strašidlá v podobách Múmie, strašidelného
Netvora, zlej Bosorky, Vodníka , obrovského Havrana , Čarodejníka
, ako aj rozprávkové postavy Zlatá Priadka a Martinko Klingáč, Čert
z pekla, Drak z jaskyne a Vetrík Petrík , ktorého deti s radosťou naháňali
po celom dvore. Okrem neho hľadali aj ostatné strašidlá a vždy keď
nejaké našli, tak sa ho trochu , prípadne veľmi vyľakali , alebo príjemne
potešili a každé strašidlo sa im za to podpísalo na vopred pripravený
zoznam strašidiel v podobe papierika , ktorý deti dostali pred vstupom
do Strašidelného mlyna. Keď nazbierali všetky podpisy a boli dostatočne
vyľakaní a vystrašení, presunuli sa do budovy Remeselného dvora.
Tu bolo pre deti pripravené sladké prekvapenie, občerstvenie ako aj
diskotéka , kde si mohli detičky zatancovať so všetkými strašidlami zo
Strašidelného mlyna. V rámci diskotéky vystúpili niektoré deti so svojim
programom a tak pobavili strašidla, ostatné deti, učiteľov a rodičov prítomných na tejto zábave. A potom sa už iba s chuťou zabávali a tancovali
do skorých večerných
hodín. Nakoniec sa plní
emócií , nových zážitkov a vystrašených duší
pobrali pekne domov.
Ako povedali pri odchode, už teraz sa tešia na
budúci rok a kde vás už
teraz vážení občania
a milé deti s radosťou
pozývame. Do skorého
strašenia.
Mgr. Ján Šimiak
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Hydinu posudzoval pán T.Lampert, ktorý udelil 6 čestných cien, 1 víťaznú kolekciu
Wyandotku zdrobnelú oranžovú vlnitú chovateľa pána Jozefa Lihoťana. Najkrajším
kohútom bol kohút plemena Milflérka chovateľa Jiřího Sokolta, najkrajšiu sliepku –
zdrobnelú oravku mal pán Stanislav Čierťaský.
Rovnaký počet čestných cien, víťazných cien bol udelený aj medzi holubmi. Tu boli
posudzovatelia páni R.Čierťaský, E.Kasan a M.Nosáľ. Víťaznou kolekciou bola kolekcia
pána Jiřiho Sokolta – budapeštiansky vysokoletúň. Najkrajšou holubicou bola holubica
mladej chovateľky Beaty Kasanovej - pomoránsky hrvoliak biely a najkrajším holubom
bol pražský letúň krátkozobý chovateľa pána Gustáva Strelca.
V usporiadaní Pohronskej výstavy sa striedajú 3 oblastné výbory, ktoré medzi
sebou zasúťažia o „Putovný pohár“. Tento rok si „Putovný pohár“ odniesli členovia OV
SZCH Pohronie.
Usporiadať takéto podujatie v dnešnej dobe nie je jednoduché. Nezaobíde sa bez
zanietenie jednotlivých členov, pochopenia rodinných príslušníkov a v neposlednom
rade ani bez sponzorov. Sponzorstvom na výstavu prispeli OÚ Očová, PD Očová,
PD Hrochoť, firmy De heus, výrobca krmiva Energys, Uniagro Zvolenská Slatina, Makoma Zvolenská Slatina, JS Trade Slovakia Zvolenská Slatina, Stavebniny RAJJAN
Zvolen, Remonta Zvolenská Slatina, Citroen Zvolen, Peter Mikloško – preprava dreva,
Cukrovinky Jozef Ivanič Očová, MI&JA Zvolen, Ján Trnka, Pavol Fiľo, za čo im patrí
úprimné poďakovanie.
Ján Ťavoda, predseda výstavného výboru

Život v našej Základnej umeleckej škole v Očovej
„Všetci na jednom javisku stojíme a čokoľvek sa tu koná, všetkých nás sa to týka.“
Ján Amos Komenský
Možno práve v tieto dni, keď je za nami štrajk učiteľov
a v rôznych diskusiách sa rozoberá postavenie pedagógov v spoločnosti, sa mnohí z tejto profesie zamýšľajú
nad svojím povolaním. Zrejme sú to otázky, takmer pre
všetkých rovnaké „...prečo som si práve ja vybral či vybrala
toto povolanie, stojí mi to za tú námahu a nervy...?“ Ale
nakoniec zrejme všetci prídu k záveru, že práve toto povolanie - povolanie učiteľa, je určitým poslaním. Veď cieľom
každého z nás je vykresať z dieťaťa človeka, podchytiť
to, čo je v ňom pozitívne. Rozvíjať jeho talent a zručnosti
v umeleckej oblasti a zároveň formovať osobnosť a charakter žiaka tým správnym smerom. Každý pedagóg školy
sa snaží odovzdať svojmu žiakovi zo seba čo najviac a v každom žiakovi, ktorý po štyroch či siedmich rokoch
odchádza z našej školy je čosi z každého učiteľa, ktorému prešiel pod rukami. A čo je najväčším ocenením našej
práce...? Uznanie a podpora zo strany spoločnosti a rodiny. Poteší nás a zahreje pri srdci, keď aj po rokoch
sa k nám žiak vráti a povie „Som rád, že som bol Vašim žiakom... Som rád, že som študoval na vašej škole...
Budem rád, ak budete učiť aj moje dieťa...“, či sa len tak pristaví porozprávať sa, povedať čo má nové...
Blíži sa koniec kalendárneho roka, čas bilancovania a hodnotenia práce... Možno sa opýtate je čo hodnotiť?
Ale určite áno. Počas tohto kalendárneho roka sme spolu so žiakmi absolvovali spolu 37 kultúrnych vystúpení
a naši žiaci sa zúčastnili spolu 8 súťaží rôzneho charakteru. Za všetkých spomeniem úspech Danky Rudíkovej,
ktorá pod vedením svojej triednej učiteľky L. Trafimchyk získala 3. miesto na Celoslovenskej súťaži vo vlastnej
tvorbe v hre na klavíri „Talent Revúca 2012“.
Výchova je umenie a umenie je tvorenie pochádzajúce z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha. Umenie
a výchova sú zvláštnou sférou života spoločnosti, spoločenského bytia a spoločenského vedomia a preto
sa nás umenie všetkých týka.
Preto by sme sa aj my v tento zimný čas chceli dotknúť vášho srdca a pripravili sme koncerty rôzneho
charakteru, na ktorých sa vám predstavia žiaci všetkých odborov našej školy. V decembri to budú triedne
koncerty jednotlivých učiteľov, 12. decembra Tematický večer s príznačným názvom „Zimný“, od 10. do 14.
decembra Vás pozývame na otvorené hodiny jednotlivých odborov a predmetov podľa platných rozvrhov
hodín. V soboru 15. decembra sa na Vás budeme tešiť na druhom ročníku pravej Očovskej zabíjačky, ktorá
sa koná v Remeselnom dvore. Počas celého dňa budete môcť vidieť výrobu tradičných zabíjačkových dobrôt, môžete ochutnať tradičné vianočné jedlá, pozrieť si kultúrny program zameraný na tradičné vianočné
zvykoslovie pod názvom „Od Ondreja do Vianoc...“, ktorý pripravujeme v spolupráci so všetkými umeleckými
telesami pôsobiacimi v obci. Samozrejme nebude chýbať ani stánok našej školy s vianočnými výrobkami detí.
Následne v utorok 18. decembra vystúpia žiaci hudobného odboru na „Adventnom koncerte“ v Evanjelickom
a.v. chráme.
Ani v novom roku zaháľať a poľavovať v práci nebudeme. 23. januára Vás radi privítame na „Internom
koncerte“ hudobného odboru a pri príležitosti ukončenia prvého polroka sa predstavia žiaci všetkých odborov
na „Polročnom koncerte“ školy o 17.00 hod v Kultúrnom dome. Z ďalších pripravovaných
akcií a vystúpení by som rada spomenula „Koncert učiteľov ZUŠ“, ktorý sa uskutoční 20.
marca pri nadchádzajúcom sviatku Dňa učiteľov. Na koncerte sa predstavia pedagógovia
školy jednotlivých predmetov a ja verím, že si túto príležitosť vypočuť si ich a spoznať
ich aj po stránke interpreta nielen učiteľa nenecháte ujsť. Samozrejme nezabúdame ani
na Vítanie Jari v Očovej a na naše tradičné záverečné koncerty, absolventský koncert
či prvý koncert žiakov prípravného štúdia. Ale o tom sa určite dočítate v niektorom
z nasledujúcich čísiel Hučavy.
A čo dodať na záver...? Chcem Vám zaželať, aby ste zvládli predvianočný zhon s
ľahkosťou a v pohode a v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní
a nadchádzajúci rok 2013 prežili čo najlepšie.
Krásne prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nadchádzajúceho roku 2013
Vám praje Anna Petríková Bambúchová, riaditeľka ZUŠ v Očovej
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OKTÓBER – mesiac úcty k starším
v Domove seniorov Dolinka v Očovej
OKTÓBER - je mesiacom, ktorý je venovaný starším a každoročne si ho pripomíname ako MESIAC ÚCTY K STARŚÍM. Aj my chceme prispieť k zlepšeniu života,
upevneniu a posilneniu medziľudských vzťahov a spolupatričnosti všetkých našich
starších spoluobčanov. Jeseň je krásna svojou farebnosťou, príroda sa predvádza
svojimi farbami. Práve tieto dni sú vhodné na to, aby sme využili pekné a zatiaľ ešte
slnečné jesenné dni na spoločné stretnutie seniorov na letisku v Očovej. Pre našich
klientov, pre klientov iných zariadení, ale aj pre všetkých seniorov sme pripravili spoločné
stretnutie spojené s púšťaním šarkanov.
Aj keď sme sa v ráno 23.10.2012 zobudili do hmlistého rána zdalo sa, že nám počasie
nebude naklonené svojou priazňou, postupne ranná hmla ustúpila a ukázalo sa nám
aj slniečko. My sme sa vytešili spolu s klientami, púšťali sme šarkany aj vlastnoručne
vyrobených drakov. Vietor nebol síce priaznivý, ale pobyt vonku spojený s pohybom
každému prospel. Dobré počasie sme využili a spojili sme ho s výletom na neďaleký
OČOVSKÝ MAJER. Jeseň sa nám predviedla v plnej kráse svojou pestrofarebne
sfarbenou prírodou. Všetci sme mohli vnímať jej krásy všetkými zmyslami, počúvať
šum lístia z padajúcich stromov a tak načerpať nové sily do ďalších dní. Ťažko hľadať
slová, no môžeme povedať, že pre všetkých klientov to bol neopakovateľný zážitok.

Našou snahou je napomáhať k zvýšeniu kvality života seniorov, posilňovanie vlastných
schopností, sebadôvery, prežívanie zážitkov, ktoré sú pre klientov zdrojom nezabudnuteľných spomienok. Zážitky tohto druhu vytvárajú v každom človeku jedinečné duševné
bohatstvo, ktoré ho inšpiruje do ďalšieho života.
POZDRAVY OD DETÍ ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY MATEJA BELA FUNTÍKA
Z OČOVEJ
Stalo sa tradíciou, že každoročne pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším
prídu našich klientov pozdraviť deti zo základnej školy Mateja Bela Funtíka z Očovej so
svojím veľmi pekným programovým pásmom, ktorým sa snažia nielen vyčariť radosť,
úsmev na tvárach našich seniorov, tiež rozžiariť iskričky v očiach každého nášho seniora,
nadchnúť hudbou, ľudovou piesňou, pásmom ľudových tancov. Podnietiť k tomu, aby si
aj oni zanôtili, ako kedysi, keď boli mladí. Keď tvrdo pracovali a piesňou si uľahčovali
život, prekonávali prekážky, ktoré im život priniesol.
Deti svojim programov pozdravili a potešili našich seniorov, potešili ich vlastnoručne
si pripravenými drobné darčeky, za ktoré im patrí naše úprimné poďakovanie.
Mgr.Anna Mlynarčíková, Domov seniorov Dolinka Očová

Okienko CZ ECAV na Slovensku Očová
V Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi augburského
vyznania na Slovensku Očová bolo v poslednom období
naozaj rušno. Po tom, čo sme počas letných mesiacov
upravovali terén, zreštaurovali hroby ev. farárov Jána
Gegussa a Ondreja Javora, osadili kríž na hrobe očovského rechtora Júliusa Bateľa a vybudovali schodisko
popri fare, sme privítali v dňoch 7.-9.9.2012 hostí zo
Srbska. Bol pre nich prichystaný bohatý program. Privítali
sme ich v krojoch, s chlebom a soľou. Ukázali sme im
našu obec, ZŠ s MŠ M. Bela Funtíka, Remeselný dvor,
Pamätnú izbu M. Bela, Izbu rev. tradícií. Strávili sme
spolu večer pri dobrom guľáši a hudbe. Navštívili sme
Banskú Štiavnicu i PD v Očovej. Príjemné chvíle sme
strávili aj na spoločných službách Božích, ktoré vykonali
3 duchovní a obohatil ich spevokol z Aradáča i domáci
evanjelický spevokol.
Dňa 23. septembra 2012 sme sa vybrali na zborový
zájazd do Liptovského Mikuláša a na Oravu. V spomenutom meste sme sa zúčastnili slávnostných služieb
Božích pri príležitosti pripomenutia si významných osobností, medzi ktorých patril očovský rodák Ľudovít Šenšel.
Potom sme zavítali do artikulárneho kostola vo Svätom
kríži a po obede naše kroky smerovali na Oravský hrad.

Napokon cestou domov sme si pozreli ďalší artikulárny
kostol a to v Leštinách.
O týždeň neskôr sme v Zolnej, ktorá je filiálkou
očovského cirkevného zboru, na ekumenickej pobožnosti
posviacali urnový háj.
Prvá októbrová nedeľa (7.10.2012) bola pre celý náš
cirkevný zbor veľmi radostnou. V Ev. a. v. chráme Božom
v Očovej bola Mgr. I. Paľovová za prítomnosti dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku Mgr. M. Krivdu,
seniora Zvolenského seniorátu ECAV na Slovensku Mgr.
P. J. Sotáka a za prítomnosti ďalších 7 duchovných,
slávnostne uvedená do úradu zborovej farárky. Chrám
Boží sa zaplnil takmer do posledného miesta. Okrem
domácich cirkevníkov a pozvaných vzácnych hostí zavítali medzi nás aj 2 autobusy cirkevníkov z Pliešoviec
a Dobrej Nivy.
O týždeň neskôr sa náš zborový spevokol
zúčastnil Prehliadky spevokolov Zvolenského seniorátu v Sliači a 3 seniorálni presbyteri z Očovej,
spolu s ďalšími seniorálnymi presbytermi zložili
sľub na 6 ročné obdobie.
Napokon prvá novembrová nedeľa bola pre
evanjelikov v Očovej významnou z viacerých
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dôvodov. Pripomenuli sme si 226. výročie posvätenia
nášho kostola a privítali sme medzi sebou tzv. zlatých
konfirmandov- našich bratov a sestry, ktorí si pripomenuli
50. výročie svojej konfirmácie.
Z Božej milosti bolo v našom cirkevnom zbore mnoho vykonaného. Naša vďaka patrí predovšetkým Pánu
Bohu, ale i všetkým bratom a sestrám, ktorí priložili ruky
k dielu, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri organizovaní
spomenutých akcií a ďakujeme aj tým, ktorí síce nie sú
členmi nášho cirkevného zboru, ale podali nám pomocnú
ruku. Nech Vám to všetkým, ktorých sa to týka, Pán Boh
vynahradí svojím požehnaním.
Mgr. Irena Paľovová,
zborová farárka CZ ECAV na Slovensku Očová
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Zhodnotenie jesennej časti súťažného
ročníka 2012/2013

Po skonsolidovaní centrálneho telovýchovného výboru a zladení sa nového
futbalového výboru sa začalo konať smerom k napredovaniu a zlepšeniu pomerov
medzi novým výborom a hráčmi dorasteneckého družstva a družstva dospelých.
Tréningovým jednotkám hráčov dorastu aj mužov sa začal s veľkou chuťou
venovať Pavel Gajdoš, ktorý do tréningových jednotiek začal vkladať nové a hlavne
zaujímavé prvky čo väčšinu hráčov začalo baviť a hlavne vo väčšom počte priťahovať na jednotlivé tréningy. Preto letné medzi súťažné obdobie bolo príjemným
prekvapením a výsledky na jednotlivých turnajoch dávali pocit príchodu zlepšených
výsledkov.
Okrem toho, že chlapci začali vo väčšom počte navštevovať tréningové jednotky
začali chodiť aj na jednotlivé brigády či už na pomoc poľnohospodárskemu družstvu
pri zbere skál pred sejbou, alebo zveľaďovaniu športového areálu a to drnovaním
pátiek, natretím futbalových brán, vymaľovaním vnútorných priestorov tribúny ako
aj znovu usporiadaním futbalového turnaja dospelých o putovný pohár predsedu
PD Očová.
Dôležitou súčasťou tohto všetkého bolo aj to, že sa centrálnemu výboru podarilo
nájsť riešenie pri riešení hospodára futbalového ihriska ako aj jeho pomocníka.
Preto aj starostlivosť o hraciu plochu bola kvalitnejšia a naše družstvá väčšinou
trénovali na pomocných ihriskách čím sa tiež kvalita ihriska nezhoršovala. Dôležitá
bola i stála kontrola štadióna a tým sa zabránilo nepovolaným osobám na ihrisku
hrať ich obľúbené šestnástky.
Po veľmi dobrom letnom medziobdobí sa aj plány nášho mužstva dospelých
pohybovali na úrovni boja o postup do najvyššej okresnej súťaže. Novo vytvorený
futbalový výbor zabezpečil aj príchod nových posíl či to už do dorastu návrat Petra
Huliaka zo Žiaru, bratov Mareka a Jána Babicovcov z Vígľaša a Mateja Filipa z
Kováčovej ako aj zaradeniu bývalých žiakov do dorastu ako Tomáša Chabadu, Filipa
Bartla, Patrika Oláha, Patrika Dudu a Stanislava Kováča, ako aj návratu dorastencov,
ktorí medzi tým prestali hrávať – Tomáš Žiak a Juraj Kmeť. Do mužstva dospelých
sa vrátil Mário Fabiány z Rakúska, návrat Pavla Pohorelca znovu k aktívnej činnosti
a príchod posíl v podobe Petra Hudeca z Hnúšte, Mareka Kortiša a Norberta Blažka
z Kováčovej ako aj návratu Štefana Danka po polročnej odmlke.
Hneď začiatok súťaže mala katastrofálny scenár, hlavne pre mužstvo mužov,
ktorí hneď v prvom kole v domácom prostredí prehrali proti nováčikovi súťaže
Sebechlebom a hneď v druhom kole počas Očovskej hrudy mali problém sa vôbec
zísť a museli nastúpiť hráči, ktorí dovtedy ani nehrali aj dva roky. Nevýhodou bolo
aj to, že náš dorast v ten istý deň hral tiež svoj zápas vonku a hráči dorastu nemohli
hrať za mužov. Pre dorast tiež zápas bol katastrofou, lebo sme prehrali s nováčikom
súťaže so Slovenskou Ľupčou. Potom dorastenci nabrali celkom správny rytmus a
po jeseni sú druhí so stratou päť bodov na prvú Hrochoť, ale majú zápas k dobru,
lebo posledný zápas jesene pre zlé počasie nedohrali. Najnepríjemnejšou stratou v
priebehu jesene bolo zranenie Jána Válovčana v ôsmom kole a od tohto momentu
naša obrana mala značne trhliny a preto aj ostatné výsledky neboli celkom prijateľné.
Verím, že do jari sa náš defenzívny pilier dá zdravotne do poriadku a cez zimnú
prestávku sa nám podarí ešte káder dorastu vhodne doplniť, aby sme mohli po
sezóne mať radosť z postupu do vyššej súťaže.
U mužov vďaka kolísavým výkonom je situácia celkom odlišná a len naša super
jar a veľmi kolísavé výkony mužstiev pred nami by dávali ešte, akú takú nádej na
postup. Strata deviatich bodov na prvého, ale aj druhého sa zdá byť veľká.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám nejakou troškou
pomohli pri plnení našich úloh. Hlavne Obecnému úradu Očová, PD Očová, ktorí
nám pomáhali hlavne finančne, ďalej sú to ľudia, ktorí boli ochotní pri usporiadaní 14.
ročníka futbalového turnaja nám pomôcť: Dušan Chabada, Juraj Pivoluska, Štefan
Malček, Pavel Holík, Dušan Filo, Jozef Ivanič, Peter Melich, Anna Sedliačiková, Lívia
Goralová, Marián Fabiány, Anton Šipoš, Pavel Pohorelec st., Ján Pivoluska, Pavel
Gašo, Pavel Gajdoš, Lukáš Grega, Ondrej Pivoluska, Michaela Hrašková, Ondrej
Ivanič, Pavel Pohorelec ml., Františk Goral, Jaroslav Sás, Natálka Šimkovičová,
Simonka Bažíková, Tomášovi Sojkovi.
Taktiež chceme poďakovať Miroslavovi Berkymu za pomoc pri odvoze mužstva
mužov na zápas do Hontianskych Moraviec jeho autobusom, ako aj ochotu pána
Pavla Ľalíka šoféra ísť s nami.
Ďakujeme aj ZŠ s MŠ za bezproblémovú pomoc pri používaní telocvične a
hlavne pani riaditeľke Anne Sojkovej.
Na záver patrí veľké ďakujem našim naj fanúšikom, hlavne rodine Širokých.

Obecná knižnica bola aj v roku 2012 úspešná...
Obecná knižnica v Očovej sa v roku 2012 zapojila do dvoch projektov na
získanie finančných prostriedkov na obnovu knižničného fondu.
„Každá nová kniha v knižnici si nájde svojho čitateľa“ je názov projektu
zaslaného na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Projekt bol schválený
a knižnica dostala na nákup nových titulov 500,00 €, ktoré obohatili knižničný fond
o 55 knižničných jednotiek. Projekt sa realizoval v mesiaci jún 2012.
Druhým projektom pod názvom „Akvizícia kníh – prvý krok k úspešnej
činnosti knižnice“ sme oslovili Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý bol taktiež
ústretový a schválil dotáciu pre našu knižnicu vo výške 400,00 €. Za uvedenú sumu
sa do knižnice kúpilo 42 nových kníh.
Všetky knihy po zaevidovaní v prírastkovom zozname boli označené logom
poskytovateľov dotácií, t. z. logom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a logom
Banskobystrického samosprávneho kraja.
Obec Očová ako zriaďovateľ knižnice okrem toho, že zabezpečuje jej plynulý
chod, sa taktiež podieľa na akvizícii knižničného fondu. V mesiaci marec 2012
uvoľnila zo svojho rozpočtu 301,29 € a do knižnice pribudlo 37 nových kníh.
Aj toto sú cesty na skvalitnenie výpožičného systému, keď máme možnosť
ponúknuť čitateľom tituly súčasne píšucich autorov, ale taktiež môžeme ponúknuť
kvalitnú náučnú publikáciu či už pre dospelých čitateľov alebo encyklopédie pre
deti a mládež.
Za poskytnuté dotácie ešte raz ďakujeme Ministerstvu kultúry Slovenskej
republiky v Bratislave, Banskobystrickému samosprávnemu kraju v Banskej Bystrici
a Obci Očová.
Dana Dorotová, knihovníčka
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Spomienky na lesnú železničku Vígľaš – Kyslinky:
AKO TEN ČAS LETÍ...
Lesná železnička Vígľaš- Kyslinky slúžila do roku l974. Z nepochopiteľných dôvodov ju zrušili
a na prevážanie dreva nasadili nákladné autá. Predtým však museli vyrúbať desiatky stromov,
postaviť niekoľko kilometrov ciest a tým hriešne zdevastovať životné prostredie. Zvážanie dreva
nákladnými autami, poškodzuje nielen prírodu, ale neblaho pôsobí i na mentalitu ľudí, ktorí poznali
niekdajšie výhody železničky...
Ako ten čas letí! Už je to bezmála polstoročie, keď sme sa ako deti nevedeli dočkať, kedy sa
lesnou železničkou, premávajúcou z Vígľaša, zvezieme na maliny do Kysliniek. Neťažilo sa nám
vstávať ráno pred šiestou, aby sme stihli na Píle za Očovou vláčik „Ančou“ prezývaný. Bolotože
smiechu a spevu, keď sa dychavične pohol popri potoku Hučave cez Hrochotskú dolinu až hen
na Kyslinky. Jeden alebo dva miniatúrne vagóniky s vozňami ťahanou „Ančou“ do neustále stúpajúceho terénu fascinovali každého, kto okúsil túto cestu. Hadila sa údoliami, prechádzala popri
rozkvitnutých lúkach a žblkajúcom potoku v ten čas s čistou vodou. Cestujúcich bývalo neúrekom.
Či už lesných robotníkov, dedinčanov alebo turistov. Skoro trojhodinová cesta do Kysliniek sa minula akoby bíčom plesol. Spev a smiech zapĺňal celú dolinu a v cieľovej stanici šiel každý svojou
stranou. Jedni do práce, druhí na turistiku alebo zber malín. Dosiaľ ich býva na blízkych kopcoch
mnoho, ale ich zber na autách už dávno stratil tú niekdajšiu romantiku.
Keď som sa v jedno ráno vybral pešky popri potoku Hučava na Hrochoť, nepredpokladal som,
že v tejto typickej dedine náhodne natrafím na pamätníkov lesnej železničky. Po niekdajšom koľajništi už neostalo ani pamiatky, iba kde-tu pozabúdané „pražce“ pripomínajú jej slávu. Vytratila
sa s prírody, zarástla kríkmi a bodlačím, ale z ľudských sŕdc a spomienok sa dodnes nevytratila.
Ostala prehlboko vpísaná do povedomia ľudí, ktorí ju obsluhovali, pracovali ako rušňovodiči,
hamovači či výhybkári. I keď už zostareli a niektorí pomreli a neúprosný čas zanechal po nej iba
pamiatku v podobe skanzenu pod Vígľašským zámkom, láska k nej pretrvala. Láska prostých ľudí,
ale i všetkých, ktorým sa vryla do pamäti. Zrušenie mašinky ich doposiaľ veľmi mrzí. Nik nevedel
povedať, kto dal príkaz na jej likvidáciu, iba si pamätajú, že vtedy akýsi inžinieri vyhodnocovali, či
bude výhodnejšie ponechať železničku, alebo postaviť cestu. Podľa občanov železnička mohla
ostať. Nikomu neprekážala a i cesta sa mohla vybudovať. Direktívne sa to však hore rozhodlo a nikoho nezaujímalo, či s tým ľudia budú súhlasiť. Nedbalo sa ani na to, že železnička bola obľúbená
a do Hrochotskej doliny prinášala veselosť a nepoškodzovala prírodu ako nákladné autá.
Vtedy však žiadne námietky neobstáli. Nariadenie niekoho na vyššom mieste, ktorý možno
sám nepoznal dôvod zrušenia, zmarilo každú nádej ľudí o jej zachovanie. V začiatku sa zrušenie
lesnej železničky odôvodňovalo ekonomickou stránkou, potom nedostatkom konských poťahov
a neskôr výstavbou vodnej nádrže. I keď je pravda, že pri geologických prieskumoch narazili na teplý
prameň, vzápätí ho potrubím odviedli a sľubovaná vodná nádrž sa dodnes nestala skutočnosťou.
Iba zdevastovaná príroda zásluhou nákladných áut, vyrúbanie stoviek stromov a na mnohých
miestach zničená cesta zostali svedkom „mocných“, nemým výkričníkom nesvedomitého rozhodnutia, ktorému zavadzala i lesná železnička. Všetci občania Hrochote boli za jej zachovanie, ale
ich hlas zanikol ako vietor v bútľavej vŕbe. Dokonca nakázali povytŕhať i koľajnice a rozpredať ich
nejakému Nemcovi, aby ani tie nepripomínali existenciu železničky. Kompedentní činitelia dôkladne
pripravili jej likvidáciu. Nezáležalo im na názoroch občanov okolitých obcí, ktorí so železničkou
zrástli, prebúdzala ich pískaním, bola životnou potrebou. Jej existencia vôbec nepoškodzovala
životné prostredie, ako sa to snažili nahovoriť, ba práve opačne. Vybudovaním cesty, vyklčovaním
stromov a dopravou dreva nákladnými autami sa životné prostredie pustoší omnoho viac. Až
podľa slov niektorých občanov, dvesto kubíkov dreva na jednu jazdu odviezla mašinka a cez deň
sa urobili dve. Ťažko pochopiť, či vozenie dreva autami je lacnejšie, veď mašinka s akýmkoľvek
nákladom išla dolu naprázdno a dokonca bolo treba brzdiť.
Nech to bolo akokoľvek, lesnej železničke už nik nevráti jej pôvodné poslanie, hoci všetci i dnes
sa prikláńajú za jej obnovenie. O záchrane sa už nemôže hovoriť. Ostali po nej iba spomienky ľudí,
ktorým prirástla k srdcu a nemali žiadnu možnosť, aby bojovali o jej záchranu. Možno im chýbala
odvaha, jednotnosť postaviť sa proti byrokratickému rozhodnutiu, snáď i tvrdšia nátura. Jedno je
však isté. V Čiernom Balogu lesnú železničku zachránili, lebo sa proti jej zrušeniu postavila mládež,
občania, desiatky dobrovoľníkov a ochrancov prírody. Lenže železnička Vígľaš-Kyslinky nenašla
takých ľudí. Jej piskot umĺkol v roku l974. Zapôsobil na ľudí ako umieračik, ako niečo nepochopiteľné, čo sa vytratilo z Hrochotskej doliny. Jej pískanie už nezaznieva a ani pôvodné budovy už
neexistujú. Ostali iba spomienky smutné a márne, úvahy, na ktoré ťažko hľadať odpoveď. Tie sú
ukryté kdesi v dokumentoch, príkazoch a nariadeniach niekdajšieho režimu. Vtedy sa možno ani
nehľadala alternatíva, ako železničku udržať. Keby sa bolo uvažovalo, možno by sa našlo riešenie,
aby sa železnička v budúcnosti využila i na niečo iné ako zvážanie dreva. Napríklad v turistickom
ruchu. Mohla by premávať aspoň z Vígľaša do Očovej. Stačilo by postaviť, ako sa sľubovalo pod
Hájmi sľúbenú nádrž alebo kúpalisko, vybudovať turistické kempy a turisti z Vígľaša by sa vozili
do Očovej a železnička by na seba určite zarobila.
Možnosť obnoviť železničku by sa aj dnes našla. Horšie je to s peniazmi. Obnova by bola
nákladná a v čase dnešnej kríze, nik by sa na to nepodujal. Keby sa financie, ktoré sa investovali
na výstavbu cesty, použili na jej modernizáciu, mali by sme o jednu turistickú atrakciu naviac. Keby...
keby...Tieto úvahy už železničky nenavrátia život, ani veselosť do Hrochotskej doliny. Stratila sa
v nedohľadne ako tí, ktorí jej nedopriali trošku dlhšieho života...
JÁN DEBNÁR

Poďakovanie za spoluprácu a šťastné a veselé...
Burza zimného oblečenia a hračiek, ktorú sme s pomocou rodičov, rodinných príslušníkov a
priateľov školy zorganizovali v septembri, dopadla nad očakávanie dobre. Vyzbierali sme peniaze
pre našich školákov a škôlkarov, ale čo je hlavné, pomohli sme aj deťom v Detskom domove na ul.
Kollárova 29, v Banskej Bystrici. Všetky zvyšné veci z burzy, ich majitelia darovali pre tento domov
zadarmo. Pani riaditeľka Mgr. Ľubica Bľandová sa nám poďakovala za dar pre ich deti v podobe
ošatenia, obuvi a hračiek. 15. december a Očovské Vianoce boli dňom, keď sme sa všetci stretli
pri rozsvietenom stromčeku a rozvoniavajúcich dobrotách. Srdečne ďakujeme všetkým mamám
a starým mamám, ktoré napiekli výborné medovníky, koláčiky a opekance. Ich predajom sme
vyzbierali nemalú sumu pre tie naše ratolesti. Združenie rodičov a priateľov školy ďakuje za pomoc
a spoluprácu všetkým rodičom a priateľom, ktorí našej škole, škôlke a jej žiakom pomáhajú.
Na Vianoce a roku Novom, vinšujeme Vám nastokrát, teplé slnko nad domovom, dobré skutky
s dobrým slovom, zdravia a šťastia akurát.
Mgr. Janka Dominiková

Vážení prispievatelia Očovskej Hučavy,
oznamujeme Vám, že uzávierka príspevkov do Očovskej Hučavy č. 1/2013 bude 8.
marca 2013. To tohto termínu môžete doručiť na obecný úrad, alebo na e-mailovú adresu
podatelna@ocova.sk svoje príspevky. Ďakujeme
redakčná rada
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Penzión M.Fidler a Wellness Relax Centrum
Ul. SNP 451/143, 962 23 Očová

CENNÍK UVÁDZACÍCH SLUŽIEB PLATNÝ OD 3.12.2012
Záväzné telefonické objednávky 0949 827 391

FITTNESS:
Fittness /1 hodina ....................................................................................................................................................2-€
Maximálne pre 5 osôb
Fittness /4 hodiny ....................................................................................................................................................6-€
Maximálne pre 5 osôb
Permanentka na FITTNESS -mesačná na meno bez obmedzenia času- len na rezerváciu ..................................25- €
So sebou je potrebné si priniesť prezuvky.
Ceny sú uvedené s DPH na jednu osobu
Otvorené: Pondelok až piatok od 9:00 hod do 22:00 hod, posledné vstupy o 21:00 hod
Sobota. Nedeľa- len na objednávku minimálne pre 7 osôb
MASÁŽE:
Ajurveda-Indická masáž teplým olejom cca 50 min...............................................................................................40 €
Klasická masáž celého tela
cca 60 min ..............................................................................................................25 €
Klasická masáž chrbát v ľahu a sede cca 30 min .................................................................................................12 €
Športová masáž nôh cca 30 min ..........................................................................................................................10 €
Antistresová masáž tváre…………cca 20 min ........................................................................................................12 €
Športová masáž celého tela………cca 60 min ........................................................................................................27 €
Masáž lávovými kameňmi HOT STONE celého tela….cca 90-120 min ..................................................................50 €
Masáž lávovými kameňmi HOT STONE chrbát….cca 40-50 min ...........................................................................27 €
Anticelulitídne zábaly škoricovým krémom bez masáží ..........................................................................................10 €
Anticelulitídne zábaly škoricovým krémom s masážou ...........................................................................................20 €
Ceny sú uvedené s DPH na jednu osobu so zapožičaním osušky alebo plachty.
Otvorené: Pondelok až piatok od 9:00 hod do 17:00 hod
Sobota, Nedeľa - len na objednávku
Zodpovedná osoba: RU BUCSEKOVÁ tel: 0949 827 391

Ponúkam torty z marcipánu
na rôzne príležitosti a podujatia.
Kontaktovať ma môžte na čísle
0919038969 Nikola
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Spomienky
na minulosť...

Očová v časoch Mateja Bela

Kráčajúc našou dedinou, vyberám si cestu hore vŕškom,
od dolného konca popri katolíckom kostole, škole, až po
Dvorisko, alebo chodníkom popri Hučave. Tieto miesta sa
od môjho detstva zmenili najmenej. Predstavujem si, ako
týmito cestami chodievali naši predkovia a opatrne kladiem
nohy na pre mňa tak vzácnu zem a som nekonečne vďačná
za túto možnosť.
A aká bola naša Očová za čias Mateja Bela? V II. diele
Notícií o tom napísal: Mestečko Očová je omnoho väčšie
ako Veľká Slatina a má oveľa príjemnejšiu polohu, ale (v dôsledku vyššie spomínaných prevratov) ocitlo sa vo veľmi
veľkej núdzi. Zdá sa, že meno má od riečky, ktorá zo svahov
blízkych vrchov zavlažuje mestečko búrlivo tečúcimi vodami
a zároveň rozdeľuje domy, ale v nerovnakej vzdialenosti.
Východná časť domov sa zahryzla do vŕšku, kým západná
časť vyúsťovala do nížiny. Po oboch stranách sa kedysi od
východu na západ tiahol nepretržitý rad domov dlhý dve míle.
Tí, čo si to pamätajú, spomínajú, že čo do počtu obyvateľstva
mohla Očová súperiť údajne s B. Bystricou. Podľa toho môžeš
usudzovať o bohatstve mestečka. Naozaj, sotva nájdeš na
nejakom inom mieste celej stolice, pre poľnohospodárstvo
lepšiu zem: na východnej strane má široko-ďaleko tiahnuce
sa vrchy, vyznačujúce sa všade vynikajúcimi lúkami a bujnými
pasienkami, kým časť rozprestierajúca sa na západ klesá do
veľmi žírnych polí, vhodných pre siatiny každého druhu. Po
postupnej strate výhod zmenila sa na dedinu, a to jednak
v dôsledku zadĺženosti, ktorá sa dakedy sotva dá odstrániť.
Túto pohromu mestečka znášame o to bolestivejšie, že sme
tu zvláštnym riadením božím deviate aprilove kalendy 1683
uzreli svetlo sveta.
Toto napísal o minulosti a súčasnosti rodnej Očovej
v druhom zväzku Notícií (Notitiae Hungariae novae historicogeografica), ktorý vyšiel v r. 1736, sám Matej Bel. Z úryvku
sa možno presvedčiť, že z histórie Očovej nepovedal toho
mnoho. Skôr vykresľuje plastický obraz dedinky, ktorý mal
v živej pamäti ešte z detstva.
Očová ako obec sa prvýkrát spomína v r. 1406, ale potok
Očovka-Oschva v kráľovskej listine už v r. 1264 – podľa
všetkého jestvovala vtedy aj dedina. Jednou z pohrôm, ktoré
postihli obec, a na ktorú naráža aj M. Bel v Notíciách, boli
Turci. Ani hrôzy domácich nepokojov a vojen, predovšetkým
protihabsburské povstania v 17. storočí neobišli tento kraj
a Očovú. A s nimi alebo na nimi ako čierny tieň sa tiahli ich
spojenci – Turci. A napokon ďalšou pohromou pre Očovú, ktorá mohla mať tiež pôvod na „zmenšovaní počtu obyvateľov“,
spomínanom M. Belom, bol náboženský útlak.
Na začiatku 18. storočia zachytilo tento kraj posledné
z protihabsburských povstaní, povstanie Fr. Rákocziho. Po
jeho porážke sa v r. 1715 a 1720 uskutočnil celouhorský súpis
obyvateľstva a tieto súpisy vrhli viac svetla aj na pomery ľudu
v Očovej už v dobe M. Bela.
Na konci 17. a na začiatku 18. storočia bola už Očová
malou dedinkou. Jej obyvatelia boli roľníci – nevoľníci, „na
večnosť pripútaní k pôde“. Krajinský súpis obyvateľstva z r.
1715 zachytil v Očovej iba 20 poddanských (hospodárili iba
na štvrtine a osmine usadlosti) a 38 želiarskych rodín. Súpis
z r. 1720, ktorý mal odstrániť nedostatky predchádzajúceho,
zachycuje spolu iba 46 rodín. Neskorší teraziánsky súpis už
zachytil v Očovej 100 poddanských, 34 želiarskych rodín a 14
hofierskych rodín bez domu.
Základnou jednotkou, podľa ktorej sa vymeriavali poddanské povinnosti, bola usadlosť (sedenie). Výmera polí a lúk
patriaca k usadlosti bola veľmi rôzna. Závisela od bonity pôdy,

polohy polí a pod. Vo Zvolenskej stolici to bolo okolo 18 – 24
tzv. uhorských jutár (v prepočte išlo o 7,5 – 10,5 ha).
Obraz, ktorý podali sčítací komisári o krajine, bol žalostný.
Vo všetkých slovenských stoliciach hovoria o neuveriteľnej
biede ľudu. Celé Uhorsko malo necelé 2 mil. obyvateľov,
z toho na Slovensku, ktoré predstavovalo asi 24 % kráľovstva,
žilo 500 – 600 tisíc ľudí, z toho 90 % na dedinách. Boli to dediny prevažne malé, na juhu a juhozápade územia s domčekmi
zo surových tehál alebo nabíjanej hliny, pokryté slamou,
v horských oblastiach zrúbené z dreva a kryté šindľom.
Mnohé boli poloprázdne alebo upustené. Ich obyvateľov
v rokoch 1708 – 1713 vyhubili morové epidémie, postihli
požiare, povodne, hlavne však hladomory a v stovkách utekali
na juh za chimérou chleba. Poľnohospodárska výroba bola
na primitívnej úrovni. Tretina polí v chotári musela každý rok
ležať úhorom, aby si zem oddýchla. V niektorých dedinách,
najmä na severe, ležala úhorom polovica chotára. Úhor slúžil
ako pastva a dobytok ho hneď aj hnojil. Obilie sa kosilo kolenačky kosákmi a mlátilo cepami až do zimy. Keď kraj postihli
prírodné katastrofy, a keď roľník dal cisárovi, čo je cisárovo
a čo je božie, Bohu, panoval v chalupách hlad.
Ak zákon z r. 1514 prikazoval poddanému odrobiť za
celú usadlosť 52 dní so záprahom a raz toľko dní do roka
ručnej roboty, od I. polovice 18. storočia žiadali zemepáni od
svojich poddaných, ktorí hospodárili už len na osmine alebo
šestnástine usadlosti nepomerne viac dní roboty. Súviselo to
so zakladaním panských majerov a Očová je toho svedkom.
Niekoľkonásobne vzrástla aj stoličná a vojenská daň. Poddaní utekali zo svojich rodných dedín na Turkami upustené
rozsiahle oblasti Dolnej zeme s obrovskými barinami, nad
ktorými bzučali roje komárov, ale miestami zase úplne bez
vody. Tie sa zdali ľuďom zo severných stolíc zasľúbenou
zemou. Aj z Očovej od r. 1741 do r. 1751 ušlo 20 rodín, do r.
1764 ďalších 69 poddanských rodín.
Očová za čias M. Bela patrila ako poddanská obec
Vígľašskému hradnému panstvu. Jeho pán Ladislav Czáky,
inak vysoký kráľovský úradník a hlavný župan Zvolenskej
a Komárňanskej stolice, vydal Jurajovi Holcovi z Očovej
a jeho potomkom 17.10.1653 darovaciu listinu za jeho zásluhy
a verné služby s odvolaním sa aj na verné služby jeho otca,
Jána Holca, najmä pri zakladaní a kolonizovaní Detvy.
Jurajovi Holcovi, jeho synovi Jurajovi a všetkým ich
potomkom daroval v Očovej trojštvrtinovú usadlosť: dom z kameňa, príslušné poľnosti a všetky úžitky z nich. To znamená,
že Juraj Holec a jemu darovaná usadlosť boli raz a navždy
oslobodení od poddanských služieb, t. j. desiatku (desatiny
z úrody), deviatku pre cirkev a všetkých poplatkov, k čomu
L. Czáky zaviazal aj svojich dedičov, pánov a majiteľov
Vígľašského panstva. Takýmto aktom sa Juraj Holec a jeho
potomkovia stali slobodnými a postupne zemanmi.
Czákyovci ako zemepáni postupne prišli o Vígľašské
panstvo. V r. 1690 sa zemepánmi Vígľašského panstva
spolu s Očovou stali zvolenskí Esterházyovci. Vtedy bol M.
Bel šesťročný. Vdova L. Czákyho a jej synovia dávali za dlhy
Očovanov do zálohy aj iným zemepánom.
Zachovala sa jedna fyzická inventúra poddaných
z r. 1722. Pochádza z čias po prechode Czákyovského
majetku na Esterházyovcov. Ako zemepáni sú vedení aj
vdova Bezeghová – mala 15 poddanských gruntov, Šoošová,
P. Gyurky, barón Hellenbach a ďalší.
V spomínaných súpisoch obyvateľstva sa najčastejšie
stretávame s priezviskami Rajčok, Gonda, Grečo, Ďurečka,
Mesjarik, Kňaško, Záhorec, Pivoluska, Kľačko, Vajdík, Kriek,
Bobek, Ivanič, Kyseľ, Hronec, Poničan. V súpise obyvateľstva

v r. 1715 sa už s Belovcami v Očovej nestretávame. Táto
rodina tu žila v 15. – 17. storočí, možno aj skôr.
Slovenské dediny – píše M. Bel vo svojich Notíciách, sú
svojím charakterom medzi maďarskými a nemeckými. Nie sú
skromnejšie ako maďarské a výzorom sa blížia nemeckým.
Užíva sa viac drevo ako kameň. Drevo potrebné na stavbu
domu zvážajú, režú, krešú, napúšťajú, vymeriavajú. Dom
postavia a vybielia. Okienka nechávajú na čelnej stene čo
najmenšie a vyrezávajú ich nie viac ako cez dva trámy,
málokedy ich zasklievajú. Najčastejšie ich zastierajú kusom
hrubej látky alebo roztrhaným vrecom, najmä v zime, a tak
teplu pomáhajú a svetlu stavajú do cesty. Niekedy zaťahujú
okienka blanami z dobytka, ktoré robia podobné služby
ako sklo a dobre prepúšťajú svetlo. Do brán dávajú dvere,
ktoré zbíjajú sami prevažne drevenými klincami a zo železa
potrebujú iba pánty a skoby, hoci často aj tieto sú z dreva,
ako aj závory a zámky. Ohniská mávajú podobne ako Maďari
v peciach, jednak so zaveseným komínom, jednak bez neho,
takže dym môže vychádzať iba cez okná. Steny vymazávajú
hlinou a bielia vápnom. Dva stoly prisúvajú do rohu, aby sedeli
pri svetle. Lôžka si rozkladajú jednak pri peci i v komôrkach,
ktoré sú pristavené jednak na boku alebo vzadu. Za nimi
trocha odľahlejšie sú stajne a komory, kde má svoje miesto
všetko náradie, okrem toho, čo dávajú do šopy. Potom sú tu
kôlne, v ktorých chránia vozy a ostatné poľnohospodárske
náradie pred dažďom. S nimi susedia záhradky, v ktorých
pestujú kuchynskú zeleninu, často je medzi nimi stodola,
rozdelená na 2 časti. Po rebríkoch vystupujú na poschodie,
kde uskladňujú seno a obilie. Stavby pokrývajú slamou,
starostlivejšie ako dolniaci. Vo Zvolenskej,
Takto vykreslil typ slovenskej dediny na počiatku 18. storočia. Mal pri tom pred očami predovšetkým rodnú Očovú.
A najmä na Slovenky sa vzťahuje opis roľníckych žien
v Uhorsku: Napokon sú pevné, nie nepekné, mnohé sa v práci
rovnajú mužom, lebo ani nechýbajú pri robote, ktorá prislúcha
manželovi, a domáce povinnosti si starostlivo plnia.
Keď píše o práci ženy okolo dobytka, spomína aj vianočné
zvyky. Na Štedrý večer pred večerou vykiadzajú stajne, aby
bol dobytok zdravý, no predovšetkým sa starajú, aby bol
plný stôl, na ktorom nič nesmie chýbať z darov roka. Najprv
sa podáva kapustnica, potom nasledujú makové opekance
poliate medom, patrí sa, aby bola aj ryba. Medzi večerou
hádže gazdiná do všetkých kútov izby klásky obilia, aby
sliepky dobre znášali. Potom rozdáva sladkosti, jabĺčka,
orechy a oblátky s medom. Keď sa rodina vráti z polnočnej,
znova ide k dobytku a dáva mu niečo zo zbytkov večere. Inak
zo všetkého trochu zabalí do šatky – na vykiadzanie maštale,
aby bol dobytok počas roka zdravý.
V Belovej dobe sa na slovenskej dedine takmer nestretávame s poddanými, ktorí by hospodárili na celej alebo
polovici usadlosti. Väčšinou sú to štvrťkári, osminkári, ale
živoria aj na menších zvyškoch z bývalej usadlosti. Tretinu
i viac dedinského obyvateľstva tvorili želiari, ktorí mali už iba
dom a naviac ako záhradu. Získavať novú ornicu klčovaním
sa už v tej dobe zakazovalo.
Do takéhoto sveta sa narodil Matej Bel. Narodil sa
s Kainovým znamením: bol poddanský syn a protestant.
Iba vďaka obrovskej húževnatosti a veľkému nadaniu si
vydobyl uznanie prvého vedca kráľovstva. A po jeho smrti
uhorský literárny historik Alexius Horáni v r. 1775 mu dal
povestné epiteton ornans magnum Hungariae decus – veľká
ozdoba Uhorska.
Zuzana Filová

Očovan od malička
Štúrovci Mikuláš Štefan Ferienčík v r. 1844 pre levočský zábavník napísal:
„Chlapec hneď keď vie chodiť, nuž najprvšia jeho zábavka je po dedine chodiť
a naháňať sa. Keď je už trocha večí, cez zimu chodí do školy od Michala do Veľkej noci
a v lete musí lebo ovce pásť, lebo kone, lebo voly. A tak to ide cez štyri peť, ba aj šesť
rokov. Potom už zo školy vystane a len celkom okolo domašnýho života pobehuje.
Cez leto potom už aj na noc chodí s koňma. Tí, kerí kone pasú, nuž sa v celej dedine
rozdelia na dvoje, na dolňo a horno dedincov a nesmie jeden k druhýmu k vatre, t. j.
k ohňu, čo cez deň kladú, ísť. Cez noc sa šecia spolu a vyvolia si hneď na jar richtára,
kerý na poraiadke mezi nima merkuje, polgárov, kerí vinníkov z rozkazu richtárovho
trescú a každú druhú polnoc druhú a druhú vartu, čo okolo statku musí vždy okolo
chodiť, kým druhí spia. Kerý vartáš zaspí, toho alebo vybijú, alebo musí pokutu platiť,
najviac pálenku.
Keď si richtára volia, vtedy si nakúpia pálenky, dobre sa popijú a potom si ho už
vyvolia. Ale keď statok do škody vníde, t. j. do obilia, do lúk, a to dedinská vrchnosť
zbadá, vtedy len koniarskeho richtára ťahajú. A v tomto spolku je mladý Očovan vždy
ako chlapec, potom ale v šesnáctom roku deckuje, čo znamená, že ho za deckýho

(mládenca) prijímajú. A vtedy už od vatry môže do dediny odísť, ale kone musí dakomu
zveriť z tých, čo tam ostanú.
Očovan mladý si najviacej zakladá v peknom širokom opasku so štyrma prackama,
a to je jeho ustavičný oblek či v lete, či v zime: potom široký klobúk s červeným remencom, kerý ale musí pekne vybíjaný byť. Vlasy dlhie nosia a len ten je ostrihaný, kerý
bol v krádeži už postihnutý, lebo tým ich panstvo a stolica tresce, že im dá dolu vlasy
zostrihať. A veľa sa takých nachádza, čo by račej pedesiat palíc zdržal, ako by sa dal
ostrihať. Vlasy dlhie a tie si zapletú do vrkočov na predku, čo oni zovú kečky a z tých
im trčia remence dolu. Košeľu má takú, čo mu po opasok dosahuje, rukávy širokie.
Cez leto vždycky v košeli a v gaťách chodí a len v zime nohavice oblečie a kožúšok,
kerý pri mladých musí velmo pekne vyšívaný byť. Kabanica alebo širica je mu mesto
kepeňa. A bez bačkorov by ani deň nemohol byť.“
Keby sme nevedeli, odkiať M. Bel vyšiel, nepochopili by sme, aké veľké postavenie
si vo vtedajšej feudálnej spoločnosti svojou húževnatosťou a pracovitosťou vydobyl. Je
to aspoň rámec jeho detstva a mladosti.
Zuzana Filová
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