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Milí spoluobčania, vážení čitatelia Hučavy
„Na svete nie je nič viac poddajné a slabšie ako voda.
Napriek tomu v neskrotnosti a sile ju nedokáže nič predčiť“
Teraz tu boli Vianoce a už máme za sebou skoro polovicu
roku 2013.
Zima je preč a jar ubehla, že sme si to ani nevšimli. Ak si ešte
spomeniete na tohtoročnú zimu, tak počas tejto zimy napadlo veľa
snehu, aj keď sa to na prvý pohľad až tak nezdalo, no len preto,
že ako sneh napadol, tak sa hneď stopil a potom znova napadol
a znova sa stopil a tak sa to opakovalo niekoľko krát za sebou.
Napriek viacerým pokusom, spraviť ľadovú plochu na ihrisku,
sa nám to nepodarilo, lebo keď už bol ľad taký, že by sa dalo na
ňom korčuľovať, prišiel odmäk a ľad sa roztopil.
Po takomto priebehu zimy, okrem toho, že nás viac ako po
iné roky stála zimná údržba ciest, lebo to čo sa posypalo, sa následne odhrnulo a cesty znova zamrzli a bolo ich potrebné znova
posypať a potom na ne napadol sneh, ktorý bolo treba odhrnúť aj
s posypom a tak dookola... v pôde ostalo veľa vody. Pôda preto
nie je schopná prijať ďalšiu vodu.
Búrka, ktorá prešla Očovou dňa 12.5.2013 bola prudká, ale
na prvý pohľad nebola skoro ničím výnimočná, no keď som sa
pozrel do priekopy pred mojim domom na ulici Mieru, tak som
zistil, že je priekopa plná kalnej vody valiacej sa z polí. Toto ma
značne prekvapilo, lebo ako v Očovej bývam, u nás toľko vody ešte
nebolo a to ani vtedy, keď nás pred pár rokmi (na jar v roku 2006)
vytopilo. Aj keď bývame na kopci, vtedy sme mali doma v spodných
miestnostiach skoro po kolená vody. Vtedy ale nešlo o dažďovú
vodu, ale o vodu z rýchlo sa topiaceho snehu. Vzhľadom na vodu
v priekope som začal tušiť, že bude zle, a že to nebola len taká
obyčajná búrka, a že zase v Očovej a okolí spadlo za krátky čas
na jednom mieste veľa vody a po poučení z povodní z leta roku
2012, som sa obul a išiel som sa pozrieť von. Keď som vyšiel na
ulicu, tak som si všimol, že neďaleko odo mňa, u Juhaniakov, zastalo hasičské auto a tak som sa tam išiel pozrieť. Zistil som, že
im blesk zapálil hospodársku budovu (humno) za domom. Požiar
sa našťastie nerozšíril a hasičom sa ho podarilo zdolať. Vtom mi
telefonicky volala pani Valovčanová, z ulice J.R. Poničana, že ich
vytápa prívalová voda z Bočiny. Preto som spolu s niektorými príslušníkmi Obecného hasičského zboru sadol do auta a chceli sme
ísť smerom na Bočinu. No keď sme prišli k zrkadlu na ul. SNP, tak
sme zistili, že sa voda valí po ceste od Brooklynu, no ešte väčšia
voda sa valila od ulice ČSA a to z bývalého mlynského náhonu.
Keď sme prišli k vstupnému objektu malej vodnej elektrárne, ponad
ktorý tiekla voda, ako prvé sme z neho zobrali plechy, ktorými je
zakrytý a pomocou nich sme odrazili vodu, ktorá tiekla až na ul. SNP
a súčasne sme uvoľnili prepadový otvor, dôsledkom čoho klesla
hladina vody v mlynskom náhone. Vtedy už prestávalo pršať.
Potom sme po dedine už len mohli počítať škody.
Najviac si to odniesli ľudia v blízkosti potoka z Hlbokej, ktorý
im zobral plot a aj kus záhrady, no boli zaplavené cesty a aj domy
na ulici Lesnej, Partizánskej, ČSA, J.R. Poničana, 1. mája, SNP,
Mieru a ako vždy aj na Holcovom Majeri pri štátnej ceste na Detvu.
Po búrke sme zistili, že voda poškodila asfaltovú cestu v Hlbokej,
ako aj úplne na viacerých miestach rozobrala asfaltovú cestu ponad
Kurienami a družstevníkom, ktorí v sobotu posiali, v nedeľu z polí
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vyplavila sóju a kukuricu, ako aj bahnom z polí zaplavila štátnu
cestu Očová - Holcov Majer.
Našťastie ako voda rýchlo prišla, tak aj odišla.
Aj na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým, čo pomohli
vyčistiť Očovú od nánosov piesku a bahna, či už u seba doma,
alebo u susedov, ako aj na verejných priestoroch.
Počasie už nikdy nebude také ako predtým. Je potrebné počítať
s tým, že takéto bleskové prívalové búrky sa budú opakovať. Neostane nám preto nič iné, len sa na takéto dažde pripraviť a pomaly
proti nim začať bojovať.
V praxi to pre Očovú znamená akumulovať finančné prostriedky a zapojiť sa do každého protipovodňového projektu, ktorý by
mohol ochrániť občanov pred veľkou vodou, ako aj vykonávať
drobné protipovodňové opatrenia v možnostiach a na náklady
obce. Je potrebné začať prehlbovať zanesené jarky a priekopy.
Vodu usmerniť tam, kde napácha najmenšie škody. Vytvárať vsakovacie pásy a iné opatrenia, ktoré by aspoň pri menších búrkach
zadržali časť vody.
Otvorene treba ale povedať, že nie je v silách obce a ako
vidíme teraz v celej strednej Európe, dokonca ani v silách štátov,
aby ochránil pred veľkou vodou majetok, dokonca ani životy svojich občanov.
Preto vyzývam všetkých občanov Očovej, aby sa vrátili k obnove v minulosti zasypaných jarčekov a jarkov, priekop a iných
odvodňovacích kanálikov a kanálov, ktoré nám tu zanechali naši
predkovia, a aby tieto na svojich pozemkoch poobnovovali, vrátili
im pôvodné tvary a rozmery, prípadne ich ešte aj zväčšili. Je len
na každom majiteľovi pozemku a stavby, aby si v jej okolí vykonal
také kroky, ktoré by znížili nebezpečenstvo zaplavenia jeho nehnuteľnosti, no na druhej strane nezvyšovali možnosť zaplavenia
pozemku alebo domu suseda. Taktiež občanov vyzývam k tomu,
aby akýkoľvek odpad a to ani biologický, ako sú napríklad staré
jablká a pokosená tráva nevyhadzovali do vodných tokov a priekop,
lebo tieto v nich nezmiznú, len ich voda prenesie na iné miesto,
kde môžu spôsobiť ešte závažnejší problém. Stále je potrebné
mať na pamäti to staré heslo: „Že oheň sa dá zahasiť, ale pred
vodou neujdeš“.
Ing. Jaroslav Dominik, starosta obce
PS: Keď som písal tento úvodník, ešte som netušil, že dňa
6.6.2013 sa situácia s vytopením „Pukanca“ a „Bočiny“ zopakuje,
preto Vás ešte dôraznejšie vyzývam na nevyhadzovanie odpadu do
vodných tokov a priekop a na ich čistenie, obnovu a prehĺbenie.

„Z obsahu vyberáme“:
- Vítanie jari v Očovej,
- Úcta k starším,
- Stanovisko ministra ŽP a župana k
ťažbe zlata pri Detve
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PRIPOMÍNAME OBČANOM: Komisie pri OZ Obce Očová
POSLANECKÉ OBVODY
V OBCI OČOVÁ
Meno poslanca

Pridelené ulice v obci

Karol Budinský

Holcov Majer, Obchoditá,
Breziny, Kalinovce, Bugárovo

RSDr. Ondrej
Chabada

J. R. Poničana

Jozef Ivanič

Komenského, Jána Ťavodu,
Dolná, Štefana Pilárika,
Nábrežná

MVDr. Juraj
Kubiš

Gagarinova, 1. mája, Slnečná

Mgr. Mária
Luptáková

Mateja Bela Funtíka,
Medzinárodného dňa detí,
Letecká, Družstevná

Ing. Ján
Pivoluska, CSc.

SNP

Ing. Juraj
Remeselník

Partizánska, Sadovnícka,
Lesná, Pri vleku, Vodárenská,
Dvoriská

Mgr. Ján Šimiak ČSA, Športová, Budovateľská
Lenka Španová

Mieru, Červeného kríža,
Februárového víťazstva,
Medzinárodného dňa žien,
Jána Palárika

Šťastie je život a mať deti …

Narodili sa:

Nela Fiľová
Diana Golianová
Natália Babicová
Vratko Vateha
Júlia Kubinyiová
Patrícia Hanesová
Lívia Melicherčíková
Lucia Kováčová
Adam Ján Demoč
Nela Jedličková
Matej Kalamár
Barbora Sliacka
Michaela Selecká
Michaela Václavíková
Viktória Výbochová
Dalibor Kováč
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Komisia, finančná, správy majetku a podnikateľských
aktivít
1. Bc. Lenka Španová (poslankyňa OZ) – predseda
2. Ing. Ján Pivoluska, CSc. (poslanec OZ – člen
3. Ing. Michal Storoška, PhD. – člen
4. Ing. Anna Nováková – člen
5. Ing. Ingrid Kollárová – člen
6. Anna Hossová – zapisovateľka
Komisia legislatívna
1. MVDr. Juraj Kubiš (poslanec OZ) – predseda
2. PaedDr. Anna Sojková – člen
3. Ing. Anna Bažíková – člen
4. Mgr. Miroslav Výboh – člen
5. Janka Holíková – zapisovateľka
Komisia na ochranu verejného poriadku a sociálnych
vecí
1. Mgr. Ján Šimiak (poslanec OZ) – predseda
2. Mgr. Mária Luptáková (poslankyňa OZ) – člen
3. Mgr. Boris Fiľo – člen
4. Ivan Lukovský – člen
5. RNDr. Viera Holíková – člen
6. Anna Výbohová – zapisovateľka
Komisia stavebná a životného prostredia
1. Ing. Juraj Remeselník (poslanec OZ) – predseda
2. Karol Budinský (poslanec OZ) – člen
3. Ing. Marián Kmeť – člen
4. Pavel Dorot – člen
5. Ján Čief – člen
6. Anna Pivolusková - člen
7. Dana Dorotová – zapisovateľka
Komisia školstva, kultúry a športu
1. RSDr. Ondrej Chabada (poslanec OZ) – predseda
2. Jozef Ivanič (poslanec OZ) – člen
3. Ing. Pavel Poničan – člen
4. PaedDr. Anna Sojková – člen
5. Viera Šimkovičová – člen
6. Svatava Trnková - zapisovateľka

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Anna Moravčíková
PaedDr. Milan Orság
Ing. Ján Rajčok Očová
Anna Fekiačová
Mária Selecká
Helena Pohorelcová
Zuzana Valušková
Anna Pohorelcová
Dorota Valúšková
Ing. Ján Štollmann
Pavel Jombík
Jozef Ďurica
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Juraj Lauroško
Magdaléna Kubišová
Ján Čierny
Jozef Mazúch
Július Huljak
Anna Chabadová
Elena Maľová
Anna Krieková
Magdaléna Jasová
Ján Šimkovič
Mária Mazúchová
Ján Odrobina
Anna Bučková
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Pätnásť rokov divadelného ochotníckeho súboru „PILINDOŠ“
Ochotnícke divadlo má v našej dedine dlhú tradíciu. S malými prestávkami sa vždy našli ľudia, ktorí sa ju rozhodli zachovať.
Súčasný divadelný ochotnícky súbor vznikol pred 15 rokmi. Založili ho piliere súboru.
Podľa vtipnej prezývky Očovanov mu dali názov „Pilindoš“. Humor a vtip je aj hlavným
repertoárom hier, ktoré ochotníci rok čo rok pripravujú pre svojich divákov. V tejto sezóne
je to komédia v dvoch častiach autora Andreja Nemlahu „Piťulík“. Jednoduchú zápletku
známu mnohým z čias minulých, ale aj súčasných vylepšili svojím hereckým umením Jarka
Bridišová, Janko Filkor, Elenka Holíková, Paľko Holík, Branko Rajčok, Milotka Široká, Vilko
Vozár a nový herecký objav Natálka Šimkovičová. Hru režijne a organizačne vedie Milotka
Široká. Prvýkrát sa divákom predstavili v plnej sále kultúrneho domu 3. marca 2013. Pre
veľký záujem sa 17. marca 2013 konala repríza.
Odohraním predstavení v Očovej sezóna súboru nekončí. Svoje dobré meno šíria
ochotníci niekoľko rokov v blízkych aj vzdialenejších dedinách a taktiež už obohatili a kultúrny
život krajanov v Chorvátsku a Srbsku. V tejto sezóne už mali možnosť vidieť očovských
hercov na veľkonočnú nedeľu diváci v Detve.
Očovský súbor je známy na regionálnych prehliadkach a herci a režijné
vedenie boli neraz ocenení.
Naposledy sa zúčastnil
na Regionálnej prehliadke
divadelných ochotníckych súborov, ktorá sa konala s podporou obecného
úradu v našej dedine 6. apríla 2013. Prehliadky sa zúčastnili súbory z Hriňovej, Zvolena, Stožku, Detvianskej Huty a Očovej. Diváci mali možnosť
vidieť 3 detské predstavenia a 4 predstavenia pre dospelých.
Účasťou na prehliadke činnosť súboru v tejto sezóne nekončí. V pláne
má ďalšie vystúpenia v okolitých dedinách.
Mária Melichová

Vítanie jari v Očovej
Tak, ako po minulé dva roky, aj tento sme pokračovali v novej
tradícii vítania jari. Rozhodli sme sa ju privítať, ako sa patrí. Jej
príchod sme starostlivo naplánovali na Kvetnú nedeľu 24. marca
2013 do Remeselného dvora. Vítanie jari sme po dlhej zime spestrili výučbou a ukážkami ľudových remesiel v rámci tvorivých dielní
pre deti aj dospelých. Dielne boli zväčša spojené s veľkonočnou
tematikou, ako je zdobenie vajíčok voskom, pletenie veľkonočných
korbáčov a prácou s hrnčiarskou hlinou. Zo starých remesiel si
návštevníci v priestoroch budovy Remeselného dvora mohli pozrieť
a „sprobovať“ tkanie pokrovcov na krosnách, vyšívanie krivou ihlou, štiepanie drevených šindľov a výrobu fujár a píšťal. Na dvore

predvádzali remeselníci prácu s kožou a svojou silou i umeleckým
nadaním sa popýšil umelecký kováč. Z murovanej pece sa doďaleka
šírila vôňa domáceho chleba.
V „humne“ prebiehal kultúrny program, v ktorom sa predstavili
žiaci ZŠ s MŠ M.B. Funtíka z Očovej, žiaci ZUŠ z Očovej, detský
folklórny súbor Poľana, tanečníci a muzikanti folklórneho súboru
Očovan a ženičky z klubu Jednoty dôchodcov z Očovej. Súčasťou
kultúrneho programu bolo vynesenie a hodenie Moreny do Hučavy.
No pani zima toto symbolické ukončenie svojej vlády nezobrala na
vedomie a Morenu, topiacu sa v búrlivých vodách Hučavy, akoby
bola prehliadla. V skôr zimnej ako jarnej pohode mali návštevníci
možnosť „okoštovať„ dobroty miestnej kuchyne, ako haruľu, halušky s kyslou kapustou, chlieb s masťou a cibuľou, hasičský guláš,
mäkučké pampúchy a zapíjať
to teplým čajom a horúcim punčom.
Technicky akciu zabezpečili OS Očová v spolupráci
s obcou D. Niva. Poďakovanie
patrí aj sponzorom PD Očová,
Peron s.r.o. Očová, Pekáreň
Chamír, Hydina ZV s.r.o. a SHR
p. Šmáľ.
Napriek tomu, že nám počasie neprialo tak, ako sme čakali
a ako by sa na tento deň patrilo,
veríme, že sa Vám podujatie
páčilo. Tešíme sa na stretnutie
o rok.
Mgr. Ján Šimiak
manažér RD Očová

Vážení členovia a sympatizanti Ligy proti rakovine!
Dovoľte, aby sme sa Vám aj tento tok poďakovali za Vašu ochotu, podporu a spoluprácu s našou organizáciou LPR v Banskej
Bystrici. V roku 2012 má Očová 158 členov a vyzbieralo sa 800,00 €. V roku 2013 nastali zmeny, členské je ľubovoľné a použije sa pre
onkologických pacientov na rekondičné pobyty, prispievanie na plávanie, masáže a cvičenie. Snažíme sa aj touto formou spríjemniť život
všetkým, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.
Prajeme vám pevné zdravie a ešte raz veľká vďaka za Vašu pomoc.
Liga proti rakovine, pobočka Banská Bystrica
1/2013
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Divadelné slávnosti
Podpoľania a Hontu 2013
Sobota 6. apríla 2013 patrila v Očovej od rána až do neskorej noci
divadlu. Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene tu v spolupráci s obcou Očová pripravilo ďalší ročník regionálnej súťažnej postupovej prehliadky
divadelných ochotníckych súborov regiónu Detva, Krupina a Zvolen. I keď
by sa dalo povedať, že okrem dvoch súborov zo Zvolena to bola záležitosť
divadelníkov z okresu Detva. Súťažilo sa v kategóriách: činoherné divadlo,
divadlo mladých, divadlo dospelých hrajúcich pre deti a detská dramatická
tvorivosť.
Prehliadku sledovala odborná porota v zložení: Mgr.art. Maroš Krajčovič,
Mgr.art. Barbora Špániková a Marián Kološta.
Ako prví sa predstavili členovia Hriňovského divadla z Hriňovej, ktorí si
v tomto ročníku pripravili známu rozprávku H. CH. Andersena v dramatizácii
M. Granecovej-Glasnerovej SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ. Réžiu a hlavnú postavu Gerdy zobrala do svojich rúk Janka Sekerešová. Pekný rozprávkový
príbeh si získal aj divákov a samozrejme aj porotu, ktorá ho nominovala do
krajského kola v kategórii divadla dospelých hrajúcich pre deti „Rozprávkové
javisko“ v Žiari n/ Hronom. Ďalší súbor v tejto kategórii bolo Divadlo Zelienka
zo Zvolena. Skúsený súbor si v tejto sezóne pripravil vlastnú úpravu známej
rozprávky od J. Čapka PSÍČEK A MAČIČKA. Rozkošné príbehy o písaní
listu Ježiškovi, o pečení torty, umývaní dlážky a praní sa určite páčili deťom,
ktoré sa prišli pozrieť do kultúrneho domu v Očovej. Kategóriu detskej dramatickej tvorivosti zastupovalo Štúdio mladých ZUŠ Hriňová, ktoré podľa
scenára Sašu Lichého a Márii Fabrikovej zahralo v réžii Petra Kamenského
orientálny príbeh ALADIN A ZÁZRAČNÁ LAMPA. Je to príbeh o chudobnom
Aladinovi a krásnej Jasmíne. Kategória divadla mladých mala na prehliadke
jedného zástupcu, ktorým boli členovia Štúdia mladých ZUŠ Hriňová pod
vedením Petra Kamenského. Vybrali si text mladého slovenského dramatika
Miroslava Dacha FOR SALE. Je to zaujímavý pohľad na kontroverzný svet
šoubiznisu. Porota aj tento divadelný súbor navrhla do krajského kola súťaže divadla mladých „Zochova divadelná Revúca“. V kategórii amatérskeho
činoherného divadla sa predstavili tri súbory. Na divadelných doskách sa
prvý krát predstavili členovia ani nie ročného Divadelného ochotníckeho
súboru Stožkár zo Stožku. Režisérsky tandem Radoslava Búdová a Jaroslav
Černák si vybrali pre svoje vystúpenie divadelnú hru od J. Holého v úprave
S. Chrena KUBO. Začínajúci ochotníci boli odmenení potleskom za ich
výkony, z ktorých bolo cítiť radosť a vkus a treba im zaželať veľa dobrých
nápadov a chuti hrať divadlo.
Druhý súbor tejto kategórie - Divadelný ochotnícky súbor Prameň
z Detvianskej Huty už patrí medzi skúsené súbory. Vedúci súboru Milan
Václavík si so svojim kolektívom vybral klasickú slovenskú komédiu z pera
J. G. Tajovského ŽENSKÝ ZÁKON. Inscenácia bavila divákov a získala
si aj odbornú porotu, ktorá ich navrhla na postup do krajského kola súťaže
„Zochova divadelná Revúca“.
Ako posledný sa predstavil domáci Divadelný ochotnícky súbor Pilindoš
z Očovej. Ten si pod režijnou taktovkou Miloty Širokej vybral komédiu A.
Nemlahu PIŤULÍK, ktorá je výsmechom protekcionárstva a korupcie. Hra
zo 60.rokov minulého storočia o tom, aké patálie prekonáva celá rodina,
ak chce dostať vnuka na vysokú školu. Potleskom, vyhlásením výsledkov
a odovzdaním diplomov a cien sa skončil ďalší ročník regionálnej súťažnej
prehliadky divadelných ochotníckych súborov. S potešením možno skonštatovať, že v regióne Podpoľania si nachádza divadlo svoje pevné miesto. A na
záver treba vysloviť poďakovanie starostovi obce Ing. Jaroslavovi Dominikovi
a tiež členom divadelnému súboru Pilindoš za ich spoluprácu, pohostinnosť
a umožnenie vykonania prehliadky. Poďakovanie patrí aj sponzorom podujatia: Mäspome spol.s.r.o. Zvolen, Ing. Anne Bažíkovej Zvolenská hydina a
Dagmar Slovákovej – Zvolen Klember Slovensko.
Danica Remeselníková, POS Zvolen
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Hráme, spievame, tancujeme, maľujeme...
Do konca školského raka už
neostáva veľa času, jednoducho
povedané necelé dva mesiace...
Pre našu Základnú umeleckú
školu v Očovej je to najhektickejšie obdobie v roku. Možno si
položíte otázku „Prečo, veď sa
blíži koniec šk. roka... Čo také sa
môže diať...?!“ Ale neverili by ste,
koľko aktivít či vystúpení sa u nás
za tieto dva mesiace odohrá. Ale
začnem pekne poporiadku...
Začíname hneď 1. mája na pobočke našej ZUŠ v Lieskovci, kde sa v rámci
„Osláv prvého mája“ v obci predstavia žiaci tanečného odboru. 4. mája vystúpia
žiaci tanečného a hudobného odboru z pobočky vo Zvolenskej Slatine na 11.
ročníku „Cyklojazdy o Slatinský zlatý dukát“. 8.mája v rámci osláv „Oslobodenia
obce Očová“, sa predstavia domácemu publiku žiaci Literárno-dramatického
a tanečného odboru. 14. mája sa víťazi školského kola speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2013“ Zuzana Pastierovičová, Timea Ballová a Benjamín Rudík
zúčastnia Okresného kola rovnomennej súťaže vo Zvolene.
Bokom neostanú ani žiaci tanečného a hudobného na pobočke vo Vígľaši,
ktorí sa predstavia svojim programom rodičom a pozvaným hosťom na školskej
akadémii venovanej Dňu matiek a otcov. Posledný pondelok v mesiaci - 27.
mája, Vás všetkých pozývame na „Záverečný koncert tanečného odboru“, ktorý
sa uskutoční v Kultúrnom dome v Očovej o 17.00 hod. a vystúpia na ňom žiaci
všetkých ročníkov tanečného odboru. Tento koncert sa uskutoční s Finančnou
podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý našej škole
schválil dotáciu na nákup folklórnych čižiem, čím poslancom BBSK aj týmto
spôsobom veľmi pekne ďakujeme.
Jún začneme tiež pekne z ostra... a to hneď v utorok 4. júna, kedy všetky
deti predškolského ale aj školského veku spolu so svojimi rodičmi pozývame
od 13.00-18.00 hod. na Prijímacie skúšky do všetkých odborov našej Základnej
umeleckej školy. Absolventským koncertom spojeným s výstavou prác absolventov výtvarného odboru budeme pokračovať hneď na ďalší deň a to v stredu
5.júna. Začiatok koncertu bude o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Očovej a
predstavia sa Vám absolventi hudobného a tanečného odboru základného
štúdia a absolventi II. stupňa hudobného odboru. Verím, že si tento jedinečný
koncert nenecháte ujsť. „Záverečný koncert hudobného odboru“ sa uskutoční
v utorok 11.júna o 17.00 hod. v Kultúrnom dome.19. júna sme pripravili na
pobočke vo Zvolenskej Slatine koncert venovaný všetkým otcom pri príležitosti
ich dňa, „Dňa otcov“. 22.júna sa v obci uskutoční súťaž vo varení tradičných
jedál pod názvom „Tradičná chuť Podpoľania“. Nosnou myšlienkou celej akcie je
motto „Slovensko je moja zem, čo zasejem to tu zjem...“ V kultúrnom programe
ktorý vychádza z tejto myšlienky sa predstavia aj žiaci tanečného odboru našej
školy. Zároveň si budete môcť pozrieť aj výstavu výtvarných prác venovanú
téme „Potraviny očami detí...“. Novinku, ktorú sme minulý školský rok vyskúšali
po prvý krát - koncert našich najmenších žiakov pod názvom „Môj prvý koncert“, si budete môcť vychutnať aj tento školský rok, a to v zrekonštruovaných
priestoroch Koncertnej sály ZUŠ
na 1. poschodí 26.júna o 17.00
hod. Pomedzi všetky tieto veľké
koncerty nás čakajú ešte triedne
koncerty hudobného odboru.
Všetky naše pripravované akcie
nájdete aj na našej web stránke
www.zusocova.webnode.sk
A ani sme sa nenazdali a je
tu naozaj ten spomínaný koniec
školského roka, rozdávanie vysvedčení a zaslúžený oddych nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov školy. Verím, že si pomedzi krásne slnečné
dni, ktoré nás do konca školského roka určite čakajú, nájdete čas pre Vaše deti
a našu Základnú umeleckú školu v Očovej a navštívite niektoré z pripravovaných
koncertov a vystúpení - pripravujeme ich s Vašimi deťmi pre Vás...
Tešíme sa na stretnutia s Vami. PaedDr. Anna Petríková Bambúchová,
riaditeľka školy
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Ženský spevácky zbor BELIUS Úvaha: „ÚCTA“ K STARŠÍM
Dňa 1.júna 2013 sa v Bratislave uskutočnila Medzinárodná
zborová súťaž Festa Choralis, na ktorej sa predstavili aj naše
zboristky zo ženského speváckeho zboru Belius. Ženy si odniesli
z tohto krásneho podujatia zlatú medailu! Okrem slovenských zborov
si tu zaspievali zbory zo Slovinska a Česka. Zbor mohol na tejto akcii
vystúpiť aj za finančnej podpory PPS Group a.s. Detva.
Ženský spevácky zbor BELIUS vznikol v roku 1996 v Očovej
pod vedením Mgr. Moniky Holíkovej, ktorý pôsobil určitý čas v tunajšom katolíckom chráme. Od roku 2010 zbor patrí pod ZUŠ Očová
a dirigentkou je MgA. Oľga Budinská. Belius sa začal zúčastňovať
prvých festivalov vo Zvolene (Gorazdové dni 2012, regionálne
prehliadky 2013).
Dňa 25. júna 2013 o 17.30 hod. v priestoroch ZUŠ sa uskutoční
konkurz, na ktorom radi privítame nové budúce členky, ktoré majú
záľubu práve v speve.

Staré fotky Očovej
Vážení občania,
pri príležitosti konania jubilejného 10. ročníka
Očovskej folklórnej hrudy, bude jedným zo
sprievodných podujatí aj výstava starých
a súčasných fotiek našej obce. Aj touto cestou,
by sme Vás chceli požiadať o poskytnutie starých
predvojnových aj povojnových fotiek (zábery
kostolov, školy, kultúrneho domu, obecného
úradu, obchodov a iných fotiek zachytávajúcich
život v Očovej), a taktiež budeme veľmi radi
i súčasným zaujímavým záberom. Fotky po
preskenovaní vrátime neporušené. Výstava
bude mať svoje stále miesto v Remeselnom
dvore počas folklórnej prehliadky a aj po nej.
Ďakujeme.
1/2013

Keď bolo slávnej českej spisovateľke Božene Němcovej v živote najťažšie
vrátila sa v spomienkach k najdrahšej bytosti svojho detstva – k svojej babičke.
A pretože si zavše ťažkáme, že nežijeme dnes ľahké časy, zišlo mi na um, či by
azda nestálo za to, pritúliť sa v duchu k tým našim babičkám. Pritúliť sa obrazne
alebo v spomienkach. Potešiť sa z ich vľúdnej a múdrej tváre, spomenúť, koľkokrát, keď sme boli deťmi, sa neštítili prebaľovať nás, poumývať, upraviť, keď sme
podrástli, pozapletať nám vrkoče alebo uviazať do vlasov mašľu. Koľkokrát sa
tvárili, že ony nemajú rady banány či čokoládu, len aby sa nám dostalo. Koľkokrát
nás nechali ráno sladko odfukovať a sami zoškrabovali zľadovatené chodníčky
a popolom posýpali naše cestičky do školy. Koľkokrát príduc z roboty, počúvali
naše neumelé prednesy básničiek, koľkokrát s nami plakali a smiali sa....
Len neviem, či sme na to pritúlenie v týchto časoch dosť zrelí. Akoby nás
všetkých zaklial akýsi čudný zlý duch a vštepil nám zásadu klaňať sa kultu mladosti.
Ženy od dvadsať vyššie chcú vyzerať rovnako – ako rontgenky, s prepašovanými
cudzími predmetmi pod kožou a vyzerajú ako dokonalé vypreparované exponáty
z londýnskeho múzea voskových figurín Madamme Touseaudovej. Keď ich vidíte
pred televíznymi kamerami, neviete, či sú to neviestky, živiace sa najstarším
remeslom na svete, alebo bytosti, ktoré majú raz darovať život iným bytostiam.
Muži majú cenu, keď sa vozia v autách pripomínajúcich obrnené transportéry,
alebo terénne vehikle na safari, brodiaci sa bahnami pralesov a pieskami púšti,
hoci sa preháňajú po autostrádach civilizovaných krajov. Čím okázalejšie, tým
lepšie, čím šokujúcejšie, tým úspešnejšie
Rozprával som sa nedávno so svetaznalým mládencom, jedným z tých,
ktorý po krátkom pobyte v zahraničí zhľadúva slovenské slová, lebo sa mu vraj
na jazyk neustále tlačia anglické – veď pobudol v Amerike nejaký ten piatok!
V duchu som sa musel pousmiať, spomenul som si, ako chytro mluvili „ soudruzi
ze Slovenska“, ako im vtedy v Čechách posmešne hovorili, keď chodili za robotou do ostravských baní alebo stavať pražské metro. Spomínate si, ako takého
svetáka zachytila Milka Zimková v kultovom filme „Pásla kone na betóne“ Tady
budeme bydleť „ rozšafne hovorí vo filme ženích svojej neveste.
Dnes sa nemluví, ale –vau – spíkuje“ ehm - speluje sa anglická abeceda
a skratky anglických slov sa vyslovujú zásadne tak, po anglický – ak len človek
nechce vyzerať ako spoločenský hlupák. Reč, i takáto zmrzačená – chce ukázať spolubesedníkovi prevahu: vidíš, kým ty sedíš za slovenskou pecou, ja sa
pohybujem na tom skvelom západnom svete – teda som hodnotnejší človek.
A už nemám čas zapodievať sa vašimi domácimi naničhodnosťami, lebo ja som
už svetový. Vau! Som very busy man, a môj job mi nedovoľuje ani na okamih
zastať. A moderná doba si vyžaduje práve takýchto chlapíkov. / Nič nového pod
slnkom, z povojnových pionierskych rokov sa ozýva básnik: Kto chvíli stál, už
stojí opodál.../
Ten svetaznalý mládenec, s ktorým som nedávno mal tú česť mi vysvetlil,
akú úlohu má pred sebou – pozdvihnúť Slovensko. Ale svoju pozornosť zameriava
iba na mladých ľudí, takých od dvadsať do tridsať rokov – to ostatné je nezaujímavé, nemoderné a žiaľ, nenávratne pokazené. Tí starí musia jednoducho zdochnúť!
Pri svojej vehemencii si ani nevšimol, že ani ja vekom nespadám do skupiny, ktorú
možno akceptovať... alebo ma možno omilostil? Keby to bola náhoda, nestála
by vari za povšimnutie. Lenže zdá sa, že byť surový a bezohľadný voči starším
ľuďom, je dnes doslova módou. Čím sprostejšie, tým lepšie. Akoby sa naše babičky
a dedkovia mali prosiť tým úžasným mladým o pozornosť. A to ani nehovorím
o pozornosti materiálnej, ale tej normálnej ľudskej úcte. Premýšľali ste niekedy,
prečo je to tak? Čím si naši starší spoluobčania vyslúžili taký krutý posudok? Prečo
by ich najradšej mladí vyniesli na vrchy, kde by ich roztrhali havrany?
Čítal som kdesi spomienky českej spisovateľky Evy Kanturkovej. Rozpomenula sa, ako kedysi na stretnutí disidentov, žiadal mladý rozzúrený syn jej
priateľa : Ospravedlňte sa a my vám odpustíme. Spisovateľka sa ho opýtala:
A ty si kto, aby si mi odpúšťal? Čo také si už v živote vykonal, aby si ma súdil?
Pýtam sa, čo také úžasné, veľké a dobré vykonali všetci tí nepovolaní sudcovia
starých ľudí? Veď oni nie z vlastného rozhodnutia prežili svoj život v inom režime,
to len – s Karlom Čapkom povedané – na ich chrbtoch sa tie dejinné udalosti
odohrávali. Tak prečo sa treba na nich dívať zvrchu a pohŕdavo? Múdry starý
lekár mi raz povedal: mladý prázdny klas stojí v poli rovno, pyšne, no starý, plný
zrna, sa kloní k zemi...
„Humanistov“ sa nám teraz urodilo požehnane, „humanistov“ s plnými
ústami ľudských práv. Poznám ich osobne niekoľko. Takí sú zaujatí bojom za
všeľudské práva, že nemajú ani čas všimnúť si, ako by potrebovala ich starnúca
matka každý deň teplé jedlo a starnúci otec prechádzku, no bez podoprenia sa
von neodváži. S akým zanietením verejne diskutujú a verejne produkujú svoju
jedinú pravdu o ľudskosti, že sa nestihnú opýtať starej mamy a starého otca,
čo si oni o tých večných pravdách myslia a akou skúsenosťou je podopretá tá
ich pravda. A ak im náhodou zvýši čas na rozhovor s najbližšími, skončí sa to
zabuchnutím dverí a opľuvnutím: bože, tá zadubenosť starých, akí ste len hlúpi,
vy starci nad hrobom!
Tak radi rozprávajú o ochrane demokracie, humanite, ľudskosti, a pritom
im nie je zaťažko napádať ľudí, ktorí si plody tejto demokracie chcú jednoducho
užiť. Zdá sa im, že svet by bol už v úplnom poriadku, nebyť tých zadubených
senilných trkvasov, starcov, a ani sa len nepozastavia, že si dovoľujú urážať svojich
rodičov, či starých rodičov. Zatiaľ im len nadávajú – no obávam sa, že čoskoro
im budú zazlievať i penzie, doktorov a prípadne liečenie, ba možno i ten vzduch,
čo dýchajú. Čo je to za dnešný svet, kde má vzdelaný syn a dcéra väčší cit pre
virtuálneho cudzieho človeka, ľudí, no pre toho konkrétneho, ktorý mu daroval
život - svojich rodičov, zvýši mu nanajvýš len povznesené prehliadnutie? Ach pani
Božena Němcová nevedeli by ste prehovoriť? Ja viem hovorí za vás dielo Babička
– lenže obávam sa, že pre citových analfabetov je celkom neprístupné.
JÁN DEBNÁR
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Minister životného prostredia
a župan sa v prípade ťažby zlata pri
Detve postavili na stranu občanov
Minister životného prostredia Peter Žiga aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka podporujú odpor
obyvateľov Podpoľania a tamojších samospráv proti ťažbe zlata v
lokalite Detva - Biely vrch. Takýto je záver z ich stretnutia dňa 22.3.2013
so samosprávami mesta Detva a okolitých obcí, podpolianskymi podnikateľmi, odborármi a občanmi vrátane občianskeho združenia Podpoľanie
nad zlato.
Peter Žiga aj Vladimír Maňka prisľúbili, že podniknú ďalšie kroky na
zastavenie projektu ťažby, keďže v regióne je proti nemu jednoznačný
odpor. V žiadnom prípade nepôjdu proti ľuďom. Regón má zákonné
právo sa rozhodnúť, čo na svojom území chce a čo nie.
Vladimír Maňka konštatoval: „Župa s metódou kyanidového lúhovania
nesúhlasí. Keď je celý región nabrúsený a nechce ťažbu, je to vážna vec. Keď
majú právo veta a povedia to o tri štyri roky, vzniknú ďalšie náklady. Vzniká
obrovské napätie v regióne. Investori majú obavy, obavy majú aj výrobcovia,
ktorí zamestnávajú tisícky ľudí a cítia sa byť ohrození.“
Kto bol na stretnutí?
Okrem ministra životného prostredia a predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja, boli na stretnutí prítomní: generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov ministerstva životného prostredia Vlasta
Jánová, prednosta Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
Jozef Gajdoš, vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia
BBSK Daniela Bímová a ďalší pracovníci úradu BBSK.
Z Podpoľania prišli: primátor Detvy Ján Šufliarský, starosta Dúbrav Ján
Ľalík, starosta Očovej Jaroslav Dominik, starosta Vígľaša Róbert Záchenský,
starostka Stožku Jana Klimová, generálny riaditeľ PPS Group a.s. Pavol
Šimkovič, finančný riaditeľ PPS Group Michal Sýkora, predseda ZO OZ
KOVO PPS Group Stanislav Ľupták, konateľ firmy TOMS-SK s.r.o. Michal
Sekereš, konateľ firmy Agrosev s.r.o. Martin Malatinec, člen výboru Pasienkového spoločenstva Detva - Husová Ján Klimo, poslanci Banskobystrického
samosprávneho kraja Roman Malatinec a Miroslav Suja, člen petičného
výboru Roman Vrťo, členovia občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato
Roman Podhradský a Iveta Kalincová. Prítomný bol aj člen občianskeho
združenia Kremnica nad zlato Luboš Kürthy.
Čo zaznelo?
Za samosprávy hovoril primátor Detvy Ján Šufliarský, ktorý pripomenul, že samosprávy opakovane vyjadrili svoj nesúhlas s ťažbou zlata a to
jednak hlasovaním v zastupiteľstvách (Detva, Dúbravy, Očová, Korytárky)
a jednak prostredníctvom rôznych združení (Koordinačné združenie obcí
mikroregiónu Podpoľanie, Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest
Slovenska). Samosprávy sú tiež proti snahám obmedziť ich doterajšie
právomoci v rozhodovacom procese. Pripomenul, že Európsky parlament
prijal Uznesenie o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri
ťažbe v Európskej únii a tiež to, že Regionálne združenie spájajúce oblasť
Lučenca, Detvy a Krupiny sa v tomto duchu obrátilo listom aj na ministerstvo
hospodárstva SR.
Generálny riaditeľ PPS Group Pavol Šimkovič prehovoril za približne 30 podnikateľských subjektov, ktoré podnikajú buď priamo v areáli PPS
alebo sú naň naviazané. Ťažba zlata je nezlučiteľná s charakterom presnej
strojárskej výroby. Firma PPS Group preinvestovala v areáli priemyselného
parku za posledých 10 rokov približne 30 milónov Eur, zamestnáva 1800 ľudí,
na ktorých je navazaných ďalších niekoľko sto pracovných miest. Tieto by
projekt ťažby priamo ohrozil. Cieľom firmy ako najväčšieho zamestnávateľa
v regióne je prinášať prosperitu, stabilitu a zamestnanosť. Investori firmy
nebudú akceptovať žiadne zmeny týkajúce sa pracovného či podnikateľského prostredia.
Ďalej hovoril člen OZ Podpoľanie nad zlato Roman Podhradský,
ktorý pripomenul, že niektoré tvrdenia štátnych úradníkov či zástupcov ťažobnej firmy, môžu byť od základu chybné, čo nám opakovane potvrdili súdy
(Krajský súd v Banskej Bystrici, Najvyšší súd SR). Ľudia odmietajú riskovať,
že obrovský kráter im poškodí systém spodných vôd, na ktorých sú životne
závislí, nechcú žiť v blízkosti skládky nebezpečného odpadu takých obrovských rozmerov a nechcú dopustiť devastáciu svojho životného prostredia,
či ohrozenie pracovných miest.
Proti projektu ťažby zlata je na Podpoľaní masový odpor, čo zdôraznil
aj zástupca petičného výboru Roman Vrťo, keďže pod petíciu sa podpísalo viac ako 11 tisíc ľudí. Poslanec Banskobystrického samosprávneho
kraja Miroslav Suja vyzval župana, aby župa pristúpila ku konkrétnym
opatreniam proti zastaveniu ťažobných zámerov a to prijatím uznesenia
zastupiteľstva BBSK.
Člen OZ Kremnica nad zlato Luboš Kürthy v krátkosti hovoril o skúsenostiach ľudí, ktorí sú dlhodobo vystavení tlaku ťažobných spoločností.
V regióne, kde zataľ len hrozí ťažba zlata sa už teraz výrazne obmedzili
investície a v prípade, že by ťažba zlata začala, štát by zrejme musel čeliť
hromadným žalobám zo strany firiem aj ľudí z titulu výraznej majetkovej
ujmy. Takéto ťažobné projekty sú krátkodobé ale s dlhodobým sociálnym a
enviromentálnym dopadom.
Predseda ZO OZ KOVO PPS Group Stanoslav Ľupták skonštatoval,
že si nevie predstaviť reprezentatívnejšiu vzorku zástupcov regiónu a postoje
proti ťažbe zlata sú jednoznačné.
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Minister životného prostredia Peter Žiga zdôraznil, že urobí všetky
kroky, ktoré mu umožňuje zákon, v náš prospech. Ubezpečil prítomných, že
plne rozumie tomu, že ľudia si vybrali niečo iné ako ťažbu zlata a nielenže to
rešpektuje ale aj podporuje. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka skonštatoval, že treba urýchlene prijať opatrenia,
aby štát a investor nevynakladali zbytočne ďalšie prostriedky na projekt,
ktorý región jednoznačne odmieta. Obaja pristúpili k problému pragmaticky
a konštruktívne.
Výsledok stretnutia?
Všetci prítomní sa zhodli na tom, že na Podpoľaní sme odhodlaní urobiť
všetko preto, aby sme devastačnej povrchovej ťažbe a kyanidovému lúhovaniu zlatej rudy zabránili, v čom nám prisľubili pomoc aj minister životného
prostredia a aj predseda banskobystrického samosprávneho kraja.
Iveta Kalincová, členka OZ Podpoľanie nad zlato

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI v roku 2013
Jarné obdobie je čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Lesné požiare každoročne zničia, alebo poškodia veľkú plochu lesov. Jednou
z najčastejších príčin lesných požiarov je vypaľovanie starej suchej trávy,
spaľovanie zvyškov po jarnom upratovaní, alebo kladenie ohňa v prírode.
Oheň je pre les veľkým nebezpečenstvom, lebo poškodzuje jednotlivé stromy aj celé porasty nielen mechanicky, ale aj fyziologicky. Okrem
samotných stromov - a dreva - ničí aj všetky ostatné zložky lesného ekosystému - pôdu, opadnuté lístie - hrabanku a všetky rastliny a živočíchy,
ktoré zasiahne.
Mesiac marec a apríl je obdobie, keď vzniká v prírode najviac požiarov,
ktoré každoročne zničia alebo poškodia veľkú plochu lesov. Tieto požiare
vznikajú hlavne pri vypaľovaní starej a suchej trávy, buriny, kríkov a spaľovaní
zvyškov po jarnom upratovaní.
V roku 2012 vzniklo v Slovenskej republike 510 lesných požiarov s priamou škodou na majetku 792 661,00 €. Pri týchto požiaroch bola usmrtená 1
osoba a 3 osoby boli zranené. V pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene vzniklo v okresoch Zvolen, Detva
a Krupina v odvetví lesného hospodárstva v roku 2012 celkovo 21 lesných požiarov, ktorými boli spôsobené priame škody na majetku vo výške 30 055,00
€. Pri týchto požiaroch neboli usmrtené alebo zranené žiadne osoby.
Vypaľovanie sa podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje.
Za priestupok za porušenie povinností fyzických osôb môže byť občanovi
uložená pokuta podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov až do výšky 331 euro.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene
uložilo za vypaľovanie suchých trávnatých porastov v roku 2012 celkovo 11
pokút vo výške 525,00 €, z čoho bolo 9 pokút v blokovom konaní vo výške
415,00 € a dve pokuty za vypaľovanie v priestupkovom konaní v celkovej
výške 110,00 €.
Všetci občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov v lesných porastoch a v ich blízkom okolí a vypaľovania porastov
bylín, kríkov a stromov.
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene

Zberný dvor alebo smetisko ?
Otvorením Zberného dvora (ZD) v priestoroch bývalého automotoklubu
bola myšlienka znížiť riziko vytvárania divokých skládok odpadov v extraviláne obce, znížiť náklady jeho dôsledným separovaním, ako aj možnosť
uloženia biologického odpadu pre občanov obce. Musím konštatovať, že
niektorí občania doteraz nepochopili alebo nechcú pochopiť, že na ZD je
zakázané voziť komunálny zmesový odpad.
Po zriadení ZD až čas ukázal, ako sa podcenila alebo precenila inteligencia obyvateľov tohto regiónu. Najskôr význam Zberného dvora objavili
spoluobčania na trvalej návšteve v obci, ktorí „podnikajú“ v likvidácií nepojazdných áut, dokážu pri zisku cca 50 EUR za kovové časti autovraku, zaťažiť
rozpočet obce rovnakou sumou za ostatný odpad z automobilu (sedačky,
pneumatiky, sklá, plasty), ktorý objemovo zaplní ½ VOK.
Postupom času význam ZD prekročil hranice extravilánu obce Očová
a stal sa svojou strategickou polohou pri ceste III. triedy Zolná - Čierny
most, obľúbenou zastávkou motorizovaných cestujúcich zo širokého okolia,
ktorí cestou za prácou, ráno v chvate vyhadzujú svoje sponzorské „dary„
pre rozpočet obce Očová.
Ďalšími významnými dodávateľmi „tovarov“ pre ZD sa postupom času
stali aj živnostníci, ktorí podnikajú v blízkom i širšom okolí v stavebníctve,
alebo prevádzkujú autoservisy, ktorí v rámci šetrenia svojich nákladov sa
takto zbavovali svojich vedľajších produktov.
Aj keď sú predchádzajúce riadky písané odľahčene, ide o závažný
problém. Všetci platíte za hore uvedené aktivity nezodpovedných ľudí.
Nakoľko v dnešnej dobe a myslím si, že ani v blízkej dobe, nebudú OS
Očová schopné zabezpečiť stálu strážnu službu alebo kamerový systém ZD,
rozhodli sme sa na dočasnom premiestnení ZD do priestorov Očovského
domu, ktoré sú momentálne obcou nevyužívané a sú monitorované kamerovým systémom v centre obce.
Záverom by som chcel požiadať všetkých občanov, ktorým nie je
ľahostajné dianie v tejto obci, aby spojili sily, hľadali spoločné riešenia
problémov, ktoré trápia Očovú.
Jozef Krnáč, OS Očová
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KOZMETIKA RELAX
OTVORENÉ DENNE 9°°- 19°° na objednávku
Volajte t.þ. 0905 322 798
Klasická kozmetika - masáže, þistenie pleti, Prístrojová kozmetika,
Úprava a farbenie oboþia a rias ,
Depilácie, Zábaly, Lieþba akné,
Líþenie na všetky príležitosti, Permanentný Make-Up, 3D
mihalnice,....
Wellness - Relax centrum Oþová
Zverte sa do rúk odborníkom , srdeþne Vás pozývam.
Mária Homolová
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