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Milí spoluobčania a milí čitatelia Hučavy
Nezadržateľne sa blíži čas Vianoc, sviatkov pokoja a mieru, keď majú
ľudia bližšie jeden k druhému, no blíži sa aj koniec roka 2013 a preto mi
nedá nespomenúť aspoň posledné udalosti, ktoré sa udiali v našej obci a
ktoré ma zase nemilo prekvapili.
Týždeň pred Sviatkom všetkých svätých sme nechali nezamestnaným,
ktorí pracovali na menších obecných službách, vyčistiť plot okolo cintorína
od náletových burín a drevín. Vyčistili ho lepšie ako „Vanisch“, ešte lepšie
ako do biela, vyčistili ho až do priesvitna, a to až tak, že keď som prišiel na
cintorín, tak som tam už žiadny plot nevidel. V betónovom múriku ostali len
diery po vylámaných stĺpikoch. Bola len zhoda náhod, že práve vtedy, keď
ukradnuté dielce a stĺpiky z plota viezli do zberných surovín vo Zvolene, si ich
vo Zvolene niekto všimol a vrátil ich aj s ukradnutým plotom späť do Očovej.
Pri tejto príležitosti ma napadajú myšlienky o tom, že ani pes neuhryzne
ruku, ktorá ho kŕmi, alebo tá o pílení konára pod sebou... V súčasnej dobe,
keď je práce oveľa menej ako nezamestnaných, dala obec týmto ľuďom
prácu, za čo okrem sociálnej dávky dostali aj aktivačný príspevok a títo
ľudia sa obci odvďačili tým, že za bieleho dňa, v ich pracovnej dobe, kradli
obecný majetok a to dokonca z cintorína, teda z miesta, ktoré by si malo
zasluhovať našu pietu a úctu.
Moja dcéra chodí do Základnej školy v Očovej. Do ich triedy tento
rok prepadol jeden starší spolužiak, ktorý teraz neustále vyrušuje v triede
a deťom doposiaľ nenaučeným na takéto maniere dáva najavo, že on nemusí.... Nemusí dávať na hodine pozor, nemusí sa doma učiť, nemusí mať
domáce úlohy, nemusí nič vedieť a keď ho prestane baviť vyučovanie, ide
si provokačne pospať a je mu úplne jedno, či postúpi do ďalšieho ročníka,
alebo ostane aj nasledujúci rok, už po niekoľký krát, v tomto ročníku. Niekto
jednoducho povie, asi mu chýba motivácia. Ale ako ho motivovať? Začať
dávať jemu, alebo jeho rodičom peniaze za to, že vôbec chodí do školy
a vyrušuje ostatné deti? Nestačí mu, že vyučovacie pomôcky, ktoré ostatným
deťom rodičia musia kúpiť, dostane zadarmo a za obed platí len pár centov?
Viem, že pokiaľ s tým štát nepohne, toto sami v Očovej nevyriešime.
Preto sme si na posledné rodičovské združenie pozvali aj jeho otca, aby
sme mu vysvetlili túto situáciu a pokúsili sa nájsť riešenie. Otec síce prišiel a aj prisľúbil, že synovi dohovorí, dokonca sme sa dohodli na tom, že
nakoľko je nezamestnaný a nikde nepracuje, tak príde na vyučovanie aj
so synom a v prípade potreby mu tam dohovorí, no nestalo sa tak. Mal asi
dôležitejšiu prácu.
Ale aby to nebolo len o jednej skupine obyvateľov. Všetci viete, že sa
nám tento rok okrem iného, podarilo zrekonštruovať autobusovú zastávku
pred Jednotou a k nej dobudovať aj tržnicu. Na autobusovej zastávke ešte
ani poriadne nevyschla farba a už sa našiel niekto, kto na nej „dokrcmal“
odkvapový žľab. Žľab sme opravili a tak si mládež našla novú zábavku a to
rezať a píliť do dreva, z ktorého je zástavka vybudovaná a to aj na takých
miestach, kam ani ja nedotiahnem. Teda nie sú to žiadne malé deti, ale
minimálne mládež na prahu dospelosti. Tesne pred voľbami do VUC niekto
povyrýval fašistické symboly do autobusovej zastávky a dal si záležať aj na
ich vyrezaní do tržnice, dokonca nimi niekto pokreslil aj sochu Mateja Bela
Funtíka, ktorý vo svojej dobe o takýchto hnutiach chyrovať nemohol a tá
socha a ani pamiatka na neho si to naozaj nezaslúži.
Otázkou ostáva či autor, alebo autori týchto diel vedia vôbec, čo tieto
znaky znamenajú a aké myšlienky reprezentujú, lebo aj keď demokracia je
len spôsob umožňujúci určitej skupine ľudí ovládať ostatnú masu, nič lepšie
doposiaľ nebolo ľuďmi vymyslené a je to stále lepšie ako to bolo v dobe, keď
tieto hnutia riadili ľudské životy, ktoré vtedy nemali žiadnu cenu a nikto si
nemohol byť istý či sa ráno zobudí, alebo či ho niekto nezaradí do skupiny
nazasluhujúcej si ďalej žiť. Toto je potrebné pripomínať najmä mládeži, ktorá
to nezažila a nezažila už dokonca ani budovanie posledných výdobytkov
socializmu a dnes len nechápavo krúti hlavou pri spomienkach starších na
to, že vtedy musel každý pracovať. Viem, že v dnešnej dobe, keď už odrastá
druhá generácia určitej skupiny obyvateľov, ktorí v živote nepracovali a nevideli pracovať ani svojich rodičov, sa toto až divne počúva. Necháme sa
prekvapiť Novým rokom, od kedy má byť každé poberanie sociálnej dávky
podmienené odpracovaním určitého počtu hodín.
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Ešte spomeniem dve nenormálnosti, ktoré sa v Očovej stali v poslednej
dobe a to že ešte v ten istý týždeň ako sme do altánku za Domovom dôchodcov dali drevené lavičky, sa ich už niekto pokúsil ukradnúť. A nakoniec tá vec
s Vianočným stromčekom. Obecné služby Očová na základe povoleného
výrubu vyťali na ul. Budovateľskej strom, ktorý poškodzoval susediacu nehnuteľnosť a mal byť osadený pred Obecným úradom v Očovej ako Vianočný
stromček. No nestalo sa tak, lebo z pripraveného a odpíleného stromu nám
niekto ukradol vrchovec. Nech mu je teda k úžitku!!!
A teraz k tým príjemnejším veciam.
Ako ste si určite všimli na viacerých miestach v obci sa objavili nové
informačné panely a po okolí Očovej, hlavne smerom na Aladár a Poľanu
boli vyznačené viaceré nové cyklotrasy. Dúfam, že po návrate teplejších dní
toto podnieti cykloturistiku v okolí Očovej a to či už jej obyvateľmi, alebo aj
návštevníkmi. Taktiež sme podľa finančných možností poopravovali výtlky
na cestách.
Obec Očová z dôvodu potreby získania ďalších finančných prostriedkov
podala v poslednej dobe viaceré projekty, od ktorých si sľubujeme najmä dobudovanie chodníka od obecného úradu smerom dole dedinou a dobudovanie
prístrešku pri Remeselnom dvore, do čoho sa chceme pustiť na jar. Boli sme
úspešní aj pri získavaní nenávratného finančného príspevku od Slovenského
audiovizuálneho fondu na rekonštrukciu kina v Očovej a predpokladám, že
v mesiaci marec obnovíme jeho prevádzku. Koľko návštevníkov kino získa
bude záležať len na Vás.
Čo sa týka najväčšieho problému obce a to kanalizácie, musím konštatovať, že projekt je pripravený, no o peniaze na jej vybudovanie sa musíme uchádzať vo vyhlásenej výzve a tá zatiaľ vyhlásená nebola. Absencia
kanalizácie blokuje v obci aj ďalšie rozvojové programy.
Aj na tomto mieste by som sa chcel poďakovať všetkým, čo akýmkoľvek
spôsobom prispeli k zlepšeniu života v Očovej v roku 2013, či už ako zamestnanci Obecného úradu a jeho rozpočtových a príspevkovej organizácie, ako aj
množstvu dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na jednotlivých úspešných akciách
v tomto roku ako boli napríklad vítanie jari, alebo aj predvianočná očovská
zabíjačka. Taktiež nemôžem na tomto mieste vynechať ani organizátorov
a účastníkov Očovskej folklórnej hrudy, ktorá sa tento rok uskutočnila už po
jubilejný desiaty krát, za čo im tiež patrí moje poďakovanie.
Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať aj folklórnemu súboru
Očovan, detskému folklórnemu súboru Poľana, ochotníckemu divadelnému
súboru Pilindoš a ženskému speváckemu zboru Belius za úspešnú reprezentáciu obce Očová. Aj futbalistom Očovej želám, aby sa im v jarnej časti
darilo ešte lepšie ako v jesennej a aby sa im podarilo postúpiť do súťaží,
ktoré si očovský futbal zaslúži.
Moje poďakovanie si zaslúžia aj „Matičiarky“ za ich činnosť a činorodosť.
Na tomto mieste nesmieme zabudnúť ani na Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý
si v budúcom roku pripomenie svoje 90-te výročie vzniku, ako aj na ďalšie
spoločenské organizácie, ktoré združujú jednotlivých občanov.
Ale najmä Vám, všetkým obyvateľom Očovej a čitateľom Hučavy chcem
zaželať spokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v Novom roku
2014 a do Nového roku Vám prajem len to najlepšie, veľa šťastia a zdravia,
no najmä rodinnej a aj susedskej pohody.
Ing. Jaroslav Dominik
Starosta obce Očová

„Z obsahu vyberáme“:
- obecný úrad informuje,
- zo života organizácií v obci,
- pripravované podujatia v roku 2014,
- FS Očovan opäť úspešný

Očovská Huèava – Váš tok informácií

1

Rozpoþet Obce Oþová a jej zriadených organizácií k 30.9.2013 a rozpoþtové opatrenia
Bežný, kapitálový rozpoþet a finanþné operácie.
skutoþnosĢ , oþakávaná skutoþnosĢ a návrh v EUR

2013

Roþ.1/13

schválené

úprava

k31.3.13

Roþ.2/13

Roþ.3/13

skutoþnosĢ úprava

k30.9.13

úprava

skutoþnosĢ

Roþ.4/13
návrh

Bežné príjmy obce
Bežné prijmy ZŠ s MŠ
Bežné prijmy ZUŠ
Bežné príjmy Domova dôchodcov

858 649 1 193 572,72

Bežné príjmy spolu=100+200+300

985 334 1 320 384,70

Bežné výdavky za obec
Obecné služby príspevok na BV
Bežné výdavky CVý
Bežné výdavky za ZŠ s MŠ
Bežné výdavky za ZUŠ
Bežné výdavky Domu dôchodcov
Bežné výdavky spolu=600
Bežný rozpozpoþet

266 508

274 089,77

69 677,74

310 471,97

310 471,97

240 064,93

324 264,10

160 000

160 000,00

46 002,00

160 000,00

160 000,00

134 765,92

160 000,00

14 937,67

6 914,38

521,85

6 914,38

29 777

29 777,00

Kapitálové príjmy obce=200+300

188 379

188 379,00

Kapitálové výdavky obce=700
Kapitálový rozpoþet

201 579

201 579,00

-13 200

-13 200,00

Finanþné operácie príjmy obec=400+500

28 433

28 433,00

Finanþné operácie výdavky obec=800

45 010

45 010,00

-16 577

-16 577,00

Finanþné operácie
Celkom príjmy = B+K+FO
Celkom výdavky = B+K+FO
Rozpoþet celkom - 18 programov

434 551,54 1 288 876,68 1 290 445,68 1 073 935,64 1 309 198,81

30 200

30 326,98

8 634,01

31 129,12

32 991,30

26 831,39

34 291,30

10 010

10 010,00

1 412,16

10 010,00

10 810,00

7 170,10

10 810,00

86 475

86 475,00

24 001,60

86 475,00

86 475,00

76 463,38

106 475,00

468 599,31 1 416 490,80 1 420 721,98 1 184 400,51 1 460 775,11

165 370

492 465,33

82 256,05

506 236,23

516 497,70

317 852,31

520 852,90

183 124

183 124,00

31 203,54

172 095,14

174 088,14

119 382,78

175 167,74

180 555

180 928,60

37 781,21

181 097,38

181 097,38

133 047,18

201 923,58

955 557 1 290 607,70

266 920,54 1 344 838,39 1 349 069,57

945 634,97 1 389 122,70

71 652,41

71 652,41

71 652

0,00

200 379,00

200 379,00

2 100,00

14 300,00

49,90

263 579,00

263 579,00

24 507,31

77 500,00

-63 200,00

-63 200,00

24 445,31

36 557,59

36 557,59

24 445,31

36 557,59

9 751,60

45 010,00

45 010,00

32 256,40

45 010,00

-8 452,41

-8 452,41

-63 200,00

-8 452,41

1 202 146 1 537 196,70

493 044,62 1 653 427,39 1 657 658,57 1 210 945,82 1 511 632,70

1 202 146 1 537 196,70

276 722,04 1 653 427,39 1 657 658,57 1 002 398,68 1 511 632,70

0

0,00

0,00

0,00

Obecný úrad informuje...

Ako postupovať pri výrube drevín
1. Pokiaľ strom, ktorý sa má vyrúbať má obvod kmeňa väčší ako 40cm vo výške 1,3m nad zemou, na jeho výrub sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody – OBCE. ( Súhlas sa vyžaduje aj na výrub krovitého porastu s výmerou nad 10m²). Súhlas na výrub dreviny
vydáva obec v súlade s § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967
Zb. O správnom konaní. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny sa podáva v podateľni Obecného úradu Očová.Podanie žiadosti je
spoplatnené sadzbou podľa zákona č. 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch podľa položky 160 sadzobníka:
- fyzická osoba 10 €
- právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 €
Výrub dreviny je možné uskutočniť najmä v období vegetačného pokoja od 1.októbra do 31. marca. Obec uloží žiadateľovi v súhlase
na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín a to na náklady žiadateľa.
2. Pri obnove produkčných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu (na ktoré
sa nevyžaduje súhlas obce) je povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín
obci najneskôr do piatich dní od výrubu.
3. Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku (na ktoré sa nevyžaduje súhlas obce)
je povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich
dní od výrubu.
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva
alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych
osadách (t.j. ak stromy rastú na parcele vedenej na liste vlastníctva ako záhrada; v prípade, že pozemok je vedený ako ostatná
plocha alebo zastavané plochy a nádvoria, súhlas obce je potrebný).
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SUSEDSKÉ SPORY

opis toho, čoho sa má vlastník zdržať, aby tento výrok bol materiálne
vykonateľný núteným výkonom rozhodnutia exekúciou.

Právna úprava susedských vzťahov sa nachádza v ustanovení
§127 Občianskeho zákonníka. Ide o tzv. zákonné obmedzenie
vlastníckeho práva, pričom ide o konkretizáciu všeobecnej zásady
občianskeho práva zakotvenej v § 3 Občianskeho zákonníka. Vo
všeobecnosti platí, že pri výkone práv vlastníka susedného pozemku
nesmie byť konaním vlastníka nehnuteľnosti ohrozený jeho sused.
Vlastník veci (v tomto prípade pozemku, nehnuteľnosti) sa musí
zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval
iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. To, či ide o
prekročenie miery primeranej pomerom sa skúma nie zo subjektívneho hľadiska, ale často v konkrétnych prípadoch sa musia tieto
predpoklady posúdiť z odborných hľadísk, t.j. aj pomocou znalca.
Ohrozeným susedom môže byť fyzická osoba i právnická osoba,
môže to byť aj nájomca alebo osoba oprávnená z vecného bremena,
pričom nemusí ísť len o bezprostredného suseda.

Z Občianskeho zákonníka zásadne nevyplýva povinnosť suseda oplotiť svoj pozemok. Túto povinnosť však môže za splnenia
viacerých predpokladov uložiť súd. Súd zisťuje najskôr stanovisko príslušného stavebného úradu (odbor životného prostredia).
Zisťovaniu tohto stanoviska však predchádza záver o objektívnej
potrebe oplotenia a o tom, či toto oplotenie nebude brániť účelnému
využívaniu susediacich pozemkov a stavieb. Ak sú splnené uvedené
predpoklady, súd rozhodne o povinnosti pozemok oplotiť, avšak
nemôže rozhodnúť o tom, aké musí byť toto oplotenie (drevené,
murované, kombinované, plechové). Skutočnosť, či povinný na
základe rozsudku splnil povinnosť oplotenia riadne, sa preto musí
riešiť v exekučnom konaní, spravidla s pribratím znalca.

Najčastejšie príklady rušenia zo strany suseda

Obhospodarovanie susediaceho pozemku

Pri úpravách pozemku alebo úpravách stavby na ňom zriadenej musí vlastník urobiť dostatočné opatrenia na upevnenie stavby
alebo pozemku tak, aby neohrozil susedovu stavbu alebo pozemok.
Posúdenie otázky, či došlo, alebo nedošlo k ohrozeniu susedovej
stavby alebo pozemku patrí znalcovi.
Vlastník nesmie obťažovať svojich susedov hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými
odpadmi, svetlom, tienením, vibráciami. Aj v týchto prípadoch treba
predovšetkým skúmať, či takéto imisie prekračujú mieru primeranú
miestnym pomerom.
Sused musí zabrániť, aby domáce zvieratá chované vlastníkom
vnikali na pozemky susedov. Vlastník zvierat sa nemôže brániť tým,
že urobil dostatočné opatrenia, ak sa ukáže, že boli nedostatočné.
Vlastník susediaceho pozemku môže odstraňovať zo svojej
pôdy korene prenikajúce na jeho pozemok alebo vetvy stromu presahujúce nad jeho pozemok. Odstrániť ich avšak môže iba šetrným
spôsobom a vo vhodnej ročnej dobe. Posúdenie šetrnosti prístupu
vlastníka a vhodnej ročnej doby patrí medzi odborné otázky, ktoré
rieši taktiež znalec.
V prípade, ak vlastník veci nerešpektuje zákonné obmedzenia
jeho vlastníckeho práva, ten, kto je ohrozený týmito zásahmi, sa
môže domáhať súdnej ochrany žalobou na súde a to, aby sa
zdržal presne opísaného a vymedzeného rušenia, ktorým žalovaný
obťažuje svojho suseda alebo ktorým vážne ohrozuje výkon jeho
práv. Rovnako výrok súdneho rozhodnutia musí obsahovať presný

Vlastník susediaceho pozemku musí umožniť svojmu susedovi na
nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky,
prípadne na stavby na nich stojace, za predpokladu, že to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov
alebo stavieb. Nevyhnutnou údržbou treba rozumieť nielen opravy,
ale aj úpravy stavieb tak, aby zodpovedali stavebno-technickým
alebo bezpečnostným predpisom.
Údržbu a obhospodarovanie možno však vykonávať len v nevyhnutnej miere a nevyhnutnú dobu. Tieto kritériá treba posudzovať
objektívne. Zákonné ustanovenie konkrétne nevymedzuje, ktoré
konkrétne osoby sú oprávnené vstupovať na susediaci pozemok
alebo susediacu stavbu. Z toho vyplýva, že oprávnená osoba
môže za zákonných predpokladov použiť na nevyhnutnú údržbu a
obhospodarovanie aj iné kvalifikované osoby (remeselníkov a pod.).
V prípade vzniku škody vstupom na susediaci pozemok, sused
zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vstupu na pozemok.
Ide o osobitný druh zodpovednosti, tzv. absolútnu objektívnu zodpovednosť, ktorej sa nemožno v žiadnom prípade zbaviť.

Trhové dni
v roku 2014
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
2/2013

27.01.
24.02.
24.03.
28.04.
26.05.
23.06.
28.07.
25.08.
22.09.
27.10.
24.11.
15.12.

Kedy je sused povinný oplotiť svoj pozemok

Kde sa možno domáhať ochrany?
Sused za v zásade môže domáhať ochrany svojho práva
na obci, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu,
na súde, ak nie je ustanovené inak, pričom platí, že ak sa domáha osoba svojich práv na obci, nestráca právo domáhať sa svojich
práv na súde.

Občania Očovej
opäť pomohli...
V mesiacoch máj 2013 a október
2013 sa občania obce Očová zapojili
do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva a textilu. Zbierku vyhlásila
nezisková organizácia Pomocný
anjel Nižná. Celkovo sa vyzbieralo
500 kg šatstva a textilu.
Občanom, ktorí pomohli, ďakujeme.
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Obecná knižnica informuje...
Aj v roku 2013 bola Obecná knižnica v Očovej úspešná a vypracovaný projekt pod názvom „Nákup nových kníh – potešenie pre čitateľov“ bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v sume 500,00 €. Nákupom oddychovej a náučnej literatúry sa knižničný
fond obohatil o 56 nových kníh. Z rozpočtu obce sme dostali 663,52 €, za ktoré sa kúpili knihy v počte 78. Okrem toho sa knižnica v tomto
roku zapojila do celoročnej kampane Jednu knihu ročne (knižnici) „kúpiť – prečítať – darovať, a takto sme získali 20 kníh.
Aj keď je akvizícia zameraná viac na oddychovú literatúru, nezabúdame ani na kúpu náučných titulov tak pre deti, ako i dospelých.
Všetkých srdečne pozývame do našich priestorov, kde si môžete okrem kníh vypožičať aj časopisy, a k získaniu dôležitých informácií
využiť verejný internet.
Obecná knižnica ďakuje Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky a Obci Očová za poskytnuté finančné prostriedky, za
ktoré sme mohli spestriť a obohatiť náš knižničný fond. Taktiež ďakujeme darcom, ktorí podporili celoročnú kampaň - Jednu
knihu ročne (knižnici) „kúpiť – prečítať – darovať“.
Knižničný fond je spracovaný automatizovane a náš on-line katalóg kníh nájdete na webovej stránke obce: www.ocova.sk vľavo
v záložke kultúra – obecná knižnica – súborný katalóg.
Dana Dorotová, knihovníčka

Očovská folklórna hruda oslavovala
Veru je to neuveriteľné, ako rýchlo beží čas. Veď len nedávno skrsla myšlienka založiť v Očovej tradíciu folklórneho festivalu a už sme
oslavovali jeho jubilejný 10. ročník. Je teda namieste poďakovať všetkým, ktorí sa za všetky ročníky akýmkoľvek spôsobom podieľali na
jeho príprave a realizácii. Bez pomoci ochotných a ľudí zapálených pre folklór sa podujatie takéhoto rozmeru jednoducho organizovať nedá.
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Čriepky z histórie Očovej a okolia
Obec Očová vydala knihu MUDr.
Zuzany Filovej „Čriepky z histórie
Očovej a okolia“. Táto kniha bola
slávnostne uvedená do života v rámci
uvítacieho programu Očovskej folklórnej hrudy 2013 a následne prebehla
autogramiáda autorky s čitateľmi
v Remeselnom dvore Očová. Kto si
túto knihu ešte nestihol zakúpiť, môže
tak urobiť na Obecnom úrade v Očovej alebo v miestnej knižnici.
Cena tvrdej väzby: 5,00 €
cena mäkkej väzby: 4,00 €.
V súčasnej dobe autorka pripravuje ďalšie príbehy o živote v Očovej,
ktoré budú vydané v novej publikácii.

Čriepky z histórie

Očovej a okolia

Čriepky z histórie Očovej a okolia

Zuzana FILOVÁ

Zuzana FILOVÁ

OSOBITNÉ POĎAKOVANIE OBCI OČOVÁ
ZA VYDANIE KNIHY

Šťastie je život a mať deti …

2/2013

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…

Narodili sa:

Zomreli:

Nina Holíková
Ella Sýkorová
Andrea Holíková
Sofia Šutová
Filip Finďo

Ing. Ondrej Hulina Očová J. R. Poničana 838/98

Pavel Lalík Očová ČSA 125/10

Amália Hrašková Očová Holcov Majer 940

Ján Biely Očová SNP 374/89

Mária Fiľová Očová Slnečná 663/11

Juraj Nôžka Očová Obchoditá 894

Juraj Nuoška Očová Holcov Majer 920

Ing. Dezider Cencer Očová Obchoditá 992

Anna Boháčiková Očová Gagarinova 653/28

Mária Nuošková Očová Športová 724/22

Roman Meňhart Očová Komenského 701/10
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Tradičná kuchyňa starej mamy – studnica múdrosti a zdravia.
Určite každý z nás zažil chvíľu, keď chcel niečo zmeniť. Niečo vo svojom živote, alebo niečo vo svojom okolí, čo sa mu nepáčilo, alebo by to mohlo fungovať
lepšie. Žijeme v obci, ktorá má bohaté kultúrne tradície. Vychovávame budúcu
ganeráciu, ktorej odovzdávame posolstvo našich predkov v podobe folklóru,
tradičných remesiel. Na Tradičnej chuti Podpoľania ma preto napadla myšlienka,
zapojiť aj mladých ľudí do takejto aktivity (varenie, pečenie) a odovzdať kúsok aj
takéhoto posolstva našich predkov ďalej. Absolvovala som víkendové školenia”
Národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax,” mládežníckych vedúcich
v Banskej Bystrici, spracovala malý projekt, určený na aktivity s mládežou, získala
som finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a dali sme sa do práce.
Dňa 29.8.2013 sme sa stretli v Remeselnom dvore, zakúrili v chlebovej
peci, opásali zástery a pustili sme sa do miesenia cesta. Poučili sme našich
mladých ako sa robí kvások, aká múka sa používa na chlieb a aká na pizzu, či
koláče. Ukázali sme im, ako má byť cesto správne vymiesené, ale aj to ako ho
poprikrývať, aby dobre kyslo. Pokiaľ nám to vykyslo, pripravili sme si náplne na
pizzu a do pece sme šupli nejakú tú klobásku a kuriatko, lebo chlebíka sa dobre zajedá klobáskou, či naopak? Našim najmenším účastníkom sa najviac zapáčila samotná “výzdoba pizze,” jej odnesenie ku peci a stráženie, aby im ju nikto nezamenil za inú.
Upečené výrobky rozvoniavali v daždivom popoludní, čo nám nevadilo, pretože sme si pochutnali aj na výbornom držkovom guľáši,
ktorý nám navarili mladí šikovní študenti. Akýže by to bol záver akcie bez krajca teplého chlebíka, na ktorý sme si natreli škvarkovú či
bryndzovú pomazánku a posypali sme si ho riadnou dávkou cibule.
Takto nám prešlo jedno spoločné popoludnie na konci prázdnin. Chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali a spoločne tvorili program
tohto dňa. Mládež mala vyplnený čas prácou a zároveň zábavou, strávili ho v spoločnosti seberovných. Čo ale robia naše deti celé leto,
ako trávia svoje víkendy, keď mi rodičia musíme pracovať a nie vždy našou vinou ostanú deti samé doma? Chcela som Vám ukázať,
že vieme spoločnými silami pripraviť program, ktorý ich zaujme, v ktorom sa niečo naučia a hlavne, v ktorom sa im môžeme venovať.
Nemusí to byť len takáto aktivita, veď možností a nápadov je veľa. Najbližšiu akciu plánujeme v decembri, počas vianočného jarmoku a
pevne verím, že sa na nej zúčastní ešte viacej účastníkov. Dajme našim deťom pocit bezpečia a istoty aj tým, že im vytvoríme možnosti a
priestory na realizáciu svojich plánov a nápadov. Všetci predsa dobre vieme, že nebezpečenstvo v podobe agresie, alkoholu a drogovej
závislosti je už problémom, ktorý sa dotýka aj nás, rodičov a obyvateľov obce Očová.
Mgr. Janka Dominiková
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Súťažiť sa oplatí...
Staroveké dobrodružstvo - Tieň víťazného oblúka, bol spoločný projekt Trnavskej univerzity
a Múzea krásnych umení v Budapešti s názvom Bezhraničná antikvita. Táto medzinárodná súťaž
trvala od septembra roku 2012 do apríla 2013. Z našej školy sa do nej zapojili žiaci 6. ročníka
(dnes siedmaci). Súťaž vyvrcholila letným táborom, ktorý sa niesol v atmosfére starovekého
Ríma. Pozostávala z piatich kôl, počas ktorých sa žiaci formou hry zapojili do dobrodružnej
naháňačky s Neznámym. Štyri kolá pozostávali z pomerne náročných úloh, pre túto vekovú
kategóriu. Úlohy boli náročné nielen na vedomosti, ale aj na čas, preto sme ich riešili v mimo vyučovacom čase. Okrem vedomostí z dejepisu museli žiaci prejaviť svoju zdatnosť z matematiky,
vypracovať obhajobu, či obžalobu, vytvoriť povesť... V poslednom piatom kole mali žiaci vytvoriť
model niektorého víťazného oblúka, s ktorým sa oboznámili v predchádzajúcich kolách. Práve
tu sa mohla naplno prejaviť ich fantázia, kreativita a tvorivosť, samozrejme pri dodržaní určitých
kritérií. To, že jednotlivé úlohy boli naozaj náročné, svedčí aj vyjadrenie garantky projektu Mgr.
A. Ďurianovej PhD. z Trnavskej univerzity, podľa ktorej sa do projektu zo Slovenska pôvodne
zapojilo 190 škôl s počtom okolo 2000 žiakov a do posledného kola vydržalo len 44. Naši Pátrači
skončili na peknom desiatom mieste. Najväčšiu zásluhu na tom majú žiaci T. Chabada, Ľ. Halama, A. Mruškovičová, N. Balážová, T. Ballová, L. Halamová, títo si boli prevziať ceny a diplom
priamo na Trnavskej univerzite, kde im ich odovzdala garantka projektu. Túto odmenu dostali
osobne vďaka obecnému úradu, jeho starostovi, ktorý nám na prevzatie zabezpečil dopravu
pre žiakov a aj pre náš víťazný oblúk, ktorý je v súčasnosti vystavený na dôstojnom mieste
v našej škole. Najväčšou odmenou pre žiakov bolo návšteva Trnavskej univerzity - katedry
klasickej archeológie, kde nás osobne privítala vedúca katedry a sprievodcu nám robila pani
Ďurianová, ktorá nám umožnila vidieť aj ostatné víťazné oblúky. Boli sme sa pozrieť na seminári,
kde sme sa porozprávali so študentmi archeológie. Po prehliadke univerzity sme si prezreli
historické centrum Trnavy. Ďakujeme, že sme mohli takto príjemne stráviť jeden októbrový deň.
Ďakujeme aj pánovi Krnáčovi, ktorý nás bezpečne doviezol domov. Napriek tomu, že sme
školou s rozšíreným vyučovaním regionálnej
výchovy, naši žiaci už viackrát dokázali, že
sa vedia popasovať s ktorýmkoľvek obdobím
našej histórie. Pred rokom v Pravekej súťaži
naši žiaci vyhrali zájazd do Múzea praveku
v Bojniciach. O tom, že máme záujem aj o moderné dejiny svedčí 2. miesto v celoslovenskej
súťaži Pamätníky SNP, v ktorej sme pátrali po
pôvode a histórii Pamätníka 13-tim sokolom
pred Obecným úradom v Očovej.
Ja, ako učiteľka dejepisu v dobe, keď
dejepis nepatrí medzi obľúbené vyučovacie
predmety, som veľmi rada, že sa mi ešte stále
darí získavať aspoň niekoľko nadšencov pre
tento predmet. Znovu sa nám teda potvrdilo, že
súťažiť sa oplatí a tešíme sa na ďalšie výzvy.
Mgr. Katarína Rajčoková,
ZŠ s MŠ MBF v Očovej

2/2013
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Hráme, spievame,
tancujeme, maľujeme...
Jeseň je čarovné
obdobie plné farieb a
dozrievajúcich plodov.
Prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa
k nám vkráda so svojim
chladným počasím a okrem chladnejšieho počasia
prináša aj začiatok školského roka. Po dvojmesačných letných prázdninách školy opäť otvorili
svoje brány a 2. september znamenal pre žiakov
oficiálny návrat nielen do školských lavíc, ale aj do
lavíc „umeleckých“. Okrem skalných žiakov, ktorí
už prostredie našej Základnej umeleckej školy
dokonale poznajú, sme privítali aj nových žiakov
prípravného štúdia a samozrejme aj prvákov.
V tomto školskom roku 2013/2014 bude navštevovať našu ZUŠ spolu 318 žiakov vo všetkých
odboroch, z toho na elokovaných pracoviskách
v obci Vígľaš a Lieskovec je to spolu 123 žiakov.
A keďže jeseň už naplno prevzala svoju moc
a školský rok sa nám rozbehol, aj naše aktivity
a činnosti sú v plnom prúde a rada by som Vám
dala do pozornosti aspoň niektoré z nich... 20. novembra si budete môcť oddýchnuť na Internom
koncerte žiakov hudobného odboru. V decembri
Vás pozývame na Otvorené hodiny všetkých
odborov a to v termíne od 9.-13.12 podľa platných
rozvrhov hodín a samozrejme na „Očovské
Vianoce“, ktoré sa tento rok uskutočnia 14.12
v Remeselnom dvore. V rámci kultúrneho programu sa v tento deň predstavia žiaci tanečného
a hudobného odboru našej školy a samozrejme
nebude chýbať ani stánok s vlastnoručne vyrobenými vianočnými dekoráciami žiakov výtvarného
odboru.
Keď sa už prehupnem do nového kalendárneho roka 2014, hneď po vianočných prázdninách
29. januára pre Vás pripravujeme Polročný
koncert kde sa predstavia žiaci všetkých odborov a keď ešte predbehnem dobu, 23.marca pri
príležitosti nadchádzajúceho dňa učiteľov Koncert
pedagógov našej školy „Umenie v nás“.
Ja verím, že si s prichádzajúcimi chladnejšími
dňami, nájdete čas a prídete si oddýchnuť na niektorý nami pripravovaný koncert alebo vystúpenie.
Všetky naše pripravované podujatia a vystúpenia
si tiež veľmi ľahko nájdete aj na našej web stránke
www.zusocova.webnode.sk
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová,
riaditeľka ZUŠ
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STRETLI SME SA V OČOVEJ
Seniori na kolesách.
Pod týmto názvom sa niesol názov podujatia, súťažného
stretnutia seniorov zo zariadení pre seniorov z Podpoľania. Šarkany
z Očovej, bábiky z prútia, súťaž na tricykli – trojkolke pre zdravotne postihnutých a starších občanov, boli názvy disciplín nášho
spoločného stretnutia, ktoré sa konalo 24.októbra 2013. Seniori
z Podpoľania sa už tradične stretávajú na spoločných akciách, ktoré
organizujú okolité zariadenia. Tento krát sme stretli v priestoroch
obecného parku, pripravili sme zaujímavý program a súťaže pre
všetky pozvané družstvá.

Pani Rudíková so „ slečnou“ z Poltára
Súťažiaci s retro figurínami
A nakoniec sme sa dobre pobavili ako sa súťažiaci potrápili
jazdou na bicykli, trojkolke. K dobrej nálade nechýbala vôňa čerstvo
uvareného guľášu, ktorý nás občerstvil a myslím, že všetkým nám
a našim hosťom veľmi chutil. Dovidenia na ďalších stretnutiach
seniorov z Podpoľania.

Zasúťažiť si k nám prišli družstvá z Hriňovej, Sebedína, Poltára
a nechýbalo súťažné družstvo
nášho zariadenia. K hrejivému
slniečku a priaznivému počasiu
nechýbala dobrá nálada a šťastné
a úsmevy v tvárach našich seniorov nám boli odmenou za snahy
vytvoriť prostredie, kde sa všetci
budú cítiť dobre. Chladné ráno
nám spríjemnil čaj, horúci punč
Jožka Krnáča a všakové dobroty,
ktoré si súťažiaci napiekli, nachystali spolu so zamestnancami
domovov. Seniori si zmerali sily
vo výrobe a púšťaní šarkanov a
musíme povedať, že sa im darilo.
Aj keď vietor bol mierny, vyskúšali
si aj púšťanie šarkanov .
Súťažiaci z Domova seniorov Dolinka so svojím šarkanom
Zaujímavou a zábavnou súťažnou
disciplínou bolo obliekanie prútenej bábiky
v životnej veľkosti do retro oblečenia, ktoré nosili súťažiace družstvá
vo svojej mladosti. Fantázii sa medze nekládli
a výsledok stál za to,
veď nakoniec posúďte
sami! ... Poďakovanie
patrí p. Rudíkovej, ktorá
nám figuríny z prútia
vyplietla a veríme, že
budú trvalou ozdobou
Remeselného dvora.
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Pripravované podujatia v Očovej v roku 2014
dátum

deň

názov podujatia

01.03.2014

sobota

Nohejbalový turnaj k oslobodeniu Očovej telocvičňa ZŠ

02.03.2014

nedeľa

Premiéra divadelného predstavenia
v podaní DOS „Pilindoš“

kultúrny dom

07.03.2014

piatok

Fašiangová zábava

Remeselný dvor

06.04.2014

nedeľa

Vítanie jari

Remeselný dvor

31.05.2014

sobota

Rozprávkový Remeselný dvor

Remeselný dvor

06.06.2014

piatok

17. ročník nesúťažnej prehliadky
detských folklórnych súborov

kultúrny dom

08.-10.2014

pia-sone

11. ročník medzinárodného folklórneho
festivalu Očovská folklórna hruda

štadión TJ

30.08.2014

nedeľa

Minifutbalový turnaj o valašku Rudolfa
Gajdoša

ihrisko TJ

28.10.2014

utorok

Strašidelný mlyn

Remeselný dvor

16.11.2014

nedeľa

10. ročník speváckej prehliadky
domácich spevákov „Očovská pesnička

kultúrny dom

13.12.2014

sobota

Očovské Vianoce – tradičná zabíjačka

Remeselný dvor

26.12.2014

piatok

Štefanská zábava

Očovan klub Očová
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Strašidelný mlyn
Harryho Pottera
Tak ako aj minulý rok ku koncu októbra, keď vyrezávame tekvičky , zapaľujeme sviečky tak sa deti tešia na jesenné
prázdniny. My sme sa tešili tiež a vyzabávali sme sa v čiernych plášťoch a s čarovnými prútikmi kúzlili v Remeselnom
dvore Očová. Deti zo ZŠ a MŠ si pomaľovali okuliare, nakreslili jazvy a dievčence vyčesali vlasy a nahodili sukničky aby sa
čo najviac podobali napr. Hermione alebo Harrymu a kto nevedel alebo aj vedel a chcel odpovedať na otázky, ten musel
súťažiť a hodiť zlatú loptičku do kruhu tak ako to bolo aj vo filme. Koľko však radosti bolo, keď úlohy splnili a po privítaní
riaditeľa Rockfortskej strednej čarodejníckej školy profesora Dumbledora sa začala hostina a diskotéka tak ako sa patrí.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať, všetkým tým, ktorí sa do tejto akcie zapojili, kto pomáhal pri občerstvení, kto
vyberal kostýmy a masky nalíčil, kto postavu hral a kto prostredie pripravil, proste všetkým patrí veľká vďaka a dúfam, že
aj na ďalšiu spoločnú akciu v Očovej sa stretneme v takom hojnom počte. Mnohí z rodičov sa pýtali prečo práve Harry
Potter? Myšlienka vznikla na základe spoločného rozhovoru, či by sme tentoraz nevymenili rozprávky za niečo, čo väčšie
deti zaujíma a z rôznych filmov v kinách alebo motívy z kníh sme vybrali Harryho Pottera. Viete, tam kde 5 ročné deti chcú
byť princezné a vojaci, tam 14 ročné už myslia na niečo úplné iné a vyhovieť vo veľkom vekovom rozdiele sa nepodarí, to
aj sami uznáte. Takže pre vysvetlenie, nabudúce budeme myslieť na tých menších  a už teraz sa na vás všetkých tešíme
na Rozprávkový deň detí 31.5.2014 v Remeselnom dvore.
Bc. Viera Igriniová

Kino Osveta opäť ožije
V roku 2012 došlo k zatvoreniu všetkých kamenných kín v okolí,
čo sa podpísalo i pod takmer ročnú stagnácii nášho kina. No dnes
sa už môžeme pochváliť, že kino Osveta bude v roku 2014 ďalej
fungovať, a ponúkať svojim divákom tie najlepšie filmy. Po účasti
p. starostu Ing. Dominika na konferencii kinárov vlani v novembri
v Bratislave, sme boli odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sme náš
kultúrny stánok opäť otvorili. Vo februári 2013 bol vypracovaný projekt na digitalizáciu kina pod názvom „Modernizácia kina Osveta
v Očovej“ a spolu so všetkými povinnými prílohami zaslaný na
Audiovizuálny fond do Bratislavy. Po obhájení projektu v marci nás
čakalo milé prekvapenie vo forme podpory projektu zo strany AVF
vo výške 12 000,00 €. I napriek tomu, že sme v projekte uviedli, že
splniteľný počet premietnutí ročne predstavuje pre nás maximálne
50 filmov, zmluva bola vypracovaná na 100 predstavení ročne, čo
prestavovalo jej nesplniteľnosť. Na základe prijatého uznesenia
Obecného zastupiteľstva obce Očová sme začiatkom augusta požiadali listom Audiovizuálny fond o úpravu (zníženie) počtu predstavení, no do konca septembra sme nedostali žiadnu odpoveď. Až na
základe viacerých argumentov nám bolo vyhovené a 13. novembra
sme podpísali dodatok k zmluve, ktorým sme zaviazaní premietnuť
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ročne 50 filmových predstavení. V tomto období prebieha výber
dodávateľa na projekčnú a zvukovú technológiu.
Vážení občania a návštevníci kina,
aj touto cestou Vás oslovujeme, napíšte nám o aké filmy by
ste v budúcnosti mali záujem - historické, akčné, thrillery, komédie,
romantické, môžete uviesť aj konkrétne názvy. Chceme byť flexibilní
pri objednávaní a zostavovaní hracieho plánu a zároveň, splniť
Vaše predstavy o fungovaní kina. Samozrejme budeme pravidelne
premietať aj najnovšie „trháky“, filmové predstavenia pre detského
diváka, filmy pri príležitosti rôznych osláv (oslobodenie obce, oslavy
SNP) a pod. Plánujeme premietať aj bloky filmov, vždy zamerané
na určitú problematiku, ako sú filmy o prírode, folklóre, prípadne
premietať staršie viacdielne filmy (Terminátor, Batman). Váš záujem
o filmy môžete zasielať e-mailom na adresu: podatelna@ocova.sk,
prípadne doručiť do podateľne obecného úradu.
Na záver by sme sa chceli poďakovať Audiovizuálnemu
fondu v Bratislave za podporu projektu „Modernizácia kina
Osveta v Očovej“. Digitalizácia kina sa mohla uskutočniť i vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.
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Myšlienka, ktorá sa stala realitou
Zmenou hospodárskeho systému v štáte vznikla možnosť vykonávať súkromné podnikanie a vlastnými silami podnikať a hospodáriť
na svojich pozemkoch.
Tak v roku 2000 vznikla myšlienka skupiny dobrovoľníkov obyvateľov obce Očová, ktorí v krátkom časovom slede vytvorili samostatnú
organizačnú jednotku s názvom Pozemkové spoločenstvo obce
Očová. Pri realizovaní myšlienky nevedeli čo ich čaká a aká bude
cesta zrodu nového spoločenstva. Postupnými administratívnymi
opatreniami dosiahli zmluvné odovzdanie lesných porastov a pastvy
podľa listov vlastníctva od Štátnych lesov Slovenska, závod Kriván
a poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej Poľnohospodárskym
družstvom Očová.
Myšlienka, ktorá vznikla, sa postupom času stávala realitou
a z roka na rok začala úspešne ekonomicky a verejne prosperovať.
Rozhodujúcim medzníkom v jej činosti bol 12. december 2004. Na
valnom zhromaždení podielnikov zmenili právnu formu na Pozemkové
spoločenstvo (PS) s právnou subjektivitou a od toho času sa stalo
plnohodnotné spoločenstvo na území republiky. Pre jeho činnosť
začali platiť všetky zákony SR, hlavne zákon č. 181/2000 o pozemkových spoločenstvách. Výkonný orgán výboru PS musel zabezpečiť
administratívne práce s činnosťou spoločenstva v súlade zo zákonom,
ako sú predkladenie štatistických výkazov, podvojné učtovníctvo, nahlasovanie ťažby v súlade s lesným hospodárskym plánom, evidenciu
pracovníkov, odvody do poisťovní a ostatné práce.
Slovenská národná rada k 1. 5. 2013 prijala nový zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013, ktorý v celom rosahu ruší
predchádzajúci zákon a celá činnosť sa musí riadiť týmto novým
zákonom. Pre všetkých podielnikov dochádza k určitým zmenám,
ale hlavne výkonný orgán je povinný v časovom termíne realizovať
skutkovú náplň jednotlivých paragrafov. Vyžaduje si to hlavne dôslednejšiu evidenciu podielnikov, zodpovedne pripraviť valné zhromaždenie, voľbu riadiacich orgánov, ich pracovnú náplň atď. Hospodárska
činnosť musí byť v súlade zo zákonom.
V súčastnosti naše Pozemkové spoločenstvo obce Očová spravuje majetok podielnikov na listoch vlastníctva číslo 3 015 s rozlohou
6 914 567 m², č. 3 104 s výmerou 212 171 m², č. 3 487 s výmerou
5 488 371 m², č. 3 489 s výmerou745 217 m², č. 4 921 s výmerou
2 455 425 m², č. 1 115 s výmerou 19 058 m², č. 3 881 s výmerou
618 115 m² a č. 5 668 s výmerou 114 000 m² s celkovým počtom
podielov 672951 podielnikov.

Slovenský pozemkový fond spravuje najväčšiu výmeru spoločnej
nehnuteľnosti v rozsahu cca 319 ha, nakladá s podielmi spoločnej
nehnuteľnosti nezistených vlastníkov a tých, ktoré vlastnícke právo
nie je evidované v katastri nehnuteľností, resp. ku ktorým nebolo
vlastnícke právo preukázané. Je vecou každého nášho podielnika
dokladovať písomne svoju nehnuteľnosť v prospech seba a tým znížiť
hodnotu slovenského pozemkého fondu.
Končí sa tretie volebné obdobie zástupcov Pozemkového spoločenstva obce Očová, ktoré najmä z hospodárskeho a finančného
hľadiska nebolo jednoduché. Napriek tomu sa podarilo presadiť
užitočné návrhy, ktoré prispeli k zvýšeniu hospodárskeho rastu.
Počas volebného obdobia sa vyvíjal harmonický vzťah pracovníkov
volených orgánov a Vás, podielnikov. Chcem vyzdvihnúť koncepčný
a zodpovedný prístup k práci výboru. Na zasadnutiach výboru postupne nedochádzalo ku konfrontáciám, zasadnutia boli konkrétne,
v prospech rozvoja Pozemkového spoločenstva. Zlepšila sa kultúra
vzťahov a úroveň rokovaní, konsolidoval sa príjem financií.
Každoročne sa na valnom zhromaždení podrobne informuje
o hospodárení, ťažba vychádza z lesného hospodárskeho plánu, ktorý
je pre nás záväzný. Pre r. 2011 až 2020 je určený vo výške 58 900 m³,
priemerná ročná ťažba je okolo 3 500 m³, čím chránime naše lesy.
Finančné úžitky – podiely boli pravidelne vyplácané v hotovosti
v mesiaci máj poštou, a prevodom na účet v nasledujúcich mesiacoch. Ich výška sa každoročne navyšovala podľa dosiahnutého zisku
v danom hospodárskom roku.
Pomaly sa končí volebné obdobie štatutárnych orgánov a v
zmysle zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách sme
povinní vykonať nové voľby orgánov spoločenstva. Kandidátka musí
byť hotová 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré sa
bude konať v marci 2014.
Väčšina podielnikov má trvalé bydlisko v Očovej a rozhodujúcou
mierou prispievajú k úspešnému priebehu valného zhromaždenia.
Preto Vás žiadam aby ste písomne nahlásili kandidátov na jednotlivé
funkcie ktorí spĺňajú Vaše predsavzatia. Je potrebné vybrať záujemcov na predsedu, členov výboru a dozornej rady spoločenstva, ktorí
zodpovedne budú postupovať pri výkone svojich funkcii. Budú viesť
naše spoločenstvo k dobrým hospodárskym výsledkom a starostlivosti
o zverený majetok, realizovať úlohy v zmysle zákona v prospech
pozemkového spoločenstva.
V Očovej, 30. októbra 2013
Ján Holík, predseda PS

Slovenský Zväz Protifašistických Bojovníkov

CHCEŠ VYJADRIŤ
SVÔJ NESÚHLAS
S PREJAVMI
FAŠIZMU, RASIZMU
A XENOFÓBIE ?

PRIHLÁŠKA
Meno a priezvisko: .............................................
Titul: .......................
Dátum narodenia: ..............................................
Miesto: .................................................................
Okres: ..................................................................

STAŇ SA ČLENOM

Národnosť: ..........................................................

ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE

Štátna príslušnosť: .............................................

SLOVENSKÉHO ZVÄZU
PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKOV V OČOVEJ.
Kontakt: Dušan Hancko, č. tel.: 0911 250 328
10

Bydlisko: .............................................................
PSČ: ................... Telefón: ..................................
Dátum: ..................... Podpis: .............................
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Očovania stále dávajú o sebe vedieť
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa s vami aspoň v
krátkosti podelil o dojmy z vystúpení a ciest Očovanov po Slovensku
i v zahraničí. A nebolo toho málo, čo očovskí tanečníci, speváci a
muzikanti v roku 2013 precestovali a veru všade našu obec dôstojne
reprezentovali.
Rozbehli sme sa po Slovensku už v zimných mesiacoch, vo
februári sme boli už po druhý krát v Horných Mladoniciach, veľa
dojmov sme si odniesli aj z Fašiangov v Čiernom Balogu a ešte stále
v zimnom období sme začiatkom marca vycestovali do francúzskeho
Štrasburgu na pozvanie kancelárie nášho europoslanca pána Borisa
Zalu. V Štrasburgu rokuje Európsky parlament vždy jeden krát v
mesiaci a my sme mohli byť pri tom. Naživo sme nazreli na rokovanie poslancov, vyskúšali sme si v sluchátkach simultánny preklad
rokovania do všetkých jazykov členských krajín EÚ, stretli sme sa so
slovenskými poslancami EP Borisom Zalom, Vladimírom Maňkom a
Monikou Smolkovou. My sme na oplátku v budove EP po očovsky
zaspievali a zatancovali, rozozvučali sme svojimi piesňami aj nádvorie v strede budovy a pritiahli sme k oknám mnohých poschodí
veľa pozorovateľov. Výletnou loďou sme si po sústave prepojených
kanálov i po vlastných nohách prezreli Štrasburg, mohli sme tiež
vstúpiť do budovy a porozprávať sa so zástupcami Rady Európy. Z
tejto krátkej, ale na program bohatej návštevy máme my , ale isto
aj poslanci EP veľmi pekné spomienky. Ďakujeme pani riaditeľke
očovskej ZUŠ Anne Petríkovej Bambúchovej za zorganizovanie
tohto zájazdu. Čas sa však nezastavil a naše piesne a tance zavítali od Kalinky, Stožku, domáce „Vítanie jari“, cez Červený Kláštor
a Bratislavu až do Poľska i do Srbska, kde sme boli na prelome

mesiacov máj a jún v Hložanoch na 43. ročníku festivalu vojvodinských Slovákov pod názvom „Tancuj, tancuj ...“. Opäť sme sa tu
presvedčili o tamojšej slovenskej pohostinnosti a dobrosrdečnosti.
No a hneď o týždeň tlieskali diváci našim tanečníkom v Pukanci i
Východnej, ďalej v Kežmarku, Badíne, na oslavách 150. výročia
založenia Matice slovenskej v Martine, poriadne sme sa pozvŕtali na
našej Očovskej folklórnej hrude, kde sme pripravili večerný program
spolu s FS Podpoľanec, ale účinkovali sme aj v iných programoch.
Potom mali členovia Očovanu pár dní na opratie a vyžehlenie krojov
a 17.8.2013 už vycestovali na zájazd do Bulharska na festival v
Burgase. Tu spojili príjemné s užitočným a popri reprezentácii našej slovenskej kultúry využili príjemné pláže a teplé more. Srdečná
vďaka patrí Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré z fondu
Pro Slovakia podporilo našu cestu. Určite aj to je dôkazom, že našu
prácu a úroveň považuje aj MK SR za dobrú a hodnú podpory. No
a po návrate zo slnečného Burgasu sme ešte cestovali do Kojšova,
rodiska to Juraja Jakubiska, aby sme tam robili dobrú náladu i sa
zúčastnili majstrovstiev vo varení halušiek. Pohár pre najveselšie
družstvo dostali práve Očovania a domáci organizátori vraj takú
hojnú návštevu ešte na akcii vraj nemali. Nebolo to ešte všetko, lebo
aj v Bzovej nás chceli vidieť, i v Podkriváni, v Štiavnici i v Bratislave.
No a my sa po pekných chvíľach na 9. ročníku „Očovskej pesničky“
tešíme na domácu atmosféru Vianoc v Remeselnom dvore, v kostole,
doma i v kultúrnom dome. Prajeme aj vám všetkým šťastné a láskyplné vianočné sviatky a veľa splnených snov v novom roku 2014.
Ing. Pavel Holík

ČSA 79/79, 962 23 Očová, , Tel.: 00421 45 5349622, 00421 45 3700202
www.peronslovakia.sk, e-mail: peron@peronslovakia.sk,
peronslovakia@gmail.com
Ponúka široký sortiment tovarov a služieb pre majstrov a širokú verejnosť.
Formou vlastného obchodu na rohu ulice ČSA. 79 a ulice MDD v Očovej, alebo cez internetový obchod www.peronslovakia.sk
Nájdete u nás tovary ako Pracovnú obuv, odevy, pracovné prostriedky športovú obuv a voľno časové odevy, zimné odevy a rôzne doplnky.
Ďalej poskytujeme služby čistenie , pranie, žehlenie, chemické čistenie, doprava dodávkovým vozidlom, zákazkové šitie pracovných odevov,
vyšívanie a potlač.
Ďakujeme za návštevu.

Predaj pracovných odevov a pomôcok
Informácie o spoľahlivosti, kvalite, poradenstvo

Práčovňa a čistiareň
Profesionálna práčovňa a čistiareň pracovných odevov...
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Spomíname na minulosť...
Očovské školy
Prvý zápis o očovskej škole je z roku 1575, kedy očovský
učiteľ Mikuláš Zarevucky mal žiaka Juraja Kernera, a ten bol
v roku 1581 vysvätený za kňaza vo Wittengergu. Jeho brat
Tomáš Kerner, tiež očovský rodák, bol v roku 1565 kňazom
v Očovej.
Záznam o ďalšom očovskom učiteľovi Štefanovi Piscatorisovi je z roku 1569, kedy ho žaloval slatinský farár Lapinius,
že obežník, ktorý mal odniesť na Vígľašský zámok, poslal
slatinskému rektorovi po svojich žiakoch. Pre zlé počasie sa
žiaci s obežníkom vrátili naspäť a rektor ho potom odniesol na
Vígľašský zámok. Zvolenské bratstvo usúdilo, že cesta bola
pre deti „nepríležitá“ a rector mal odniesť obežník slatinskému
farárovi Lapiniovi. A že to „neučinil“, bol pokutovaný na zaplatenie trovy kongregácie.
Nová evanjelická škola bola postavená v roku 1792 za 321
zl. 92 kr. Školu v roku 1835 obnovili a zväčšili. V roku 1867 vyhorel evanjelický kostol, fara, škola až po holé múry. Cirkevníci
dali učiteľskej vdove zadarmo bývanie a stravu a kŕmili dobytok
farára a učiteľa „z ochoty.“
V roku 1870 zakročil zvolenský seniorát proti tomu, že rodičia neskoro dávali deti do školy a na jar ich zavčasu zo školy
„vyberali“. Škola bola aj tak preplnená, nestačila pre všetky
deti, a preto v roku 1873 postavili druhú školu. K tomu účelu
kúpili dom panského zememerača, prerobili ho, a tak nová
škola stála vedľa starej školy. Učitelia boli dvaja. V roku 1883
vyhoreli staviská pri novej škole. Do roku 1873 bola očovská
evanjelická škola jednotriedna.
Z roku 1781 je záznam, že aj rímskokatolícka škola bola
stará, údajne asi 200 ročná, len obytný trakt bol čiastočne
zrenovovaný. Kantor musel aj zvoniť, naprávať vežové hodiny
a bol aj obecným zapisovateľom.
V roku 1913 sa obec Očová zaviazala postaviť štvortriednu
budovu školy a aj byty pre štyroch učiteľov, a preto novú školu,
ktorú postavili v roku 1873 v roku 1914 aj zbúrali, aby na jej
mieste postavili byty pre učiteľov. Novú školu chceli postaviť
na Priehrade.
Od 1. septembra 1914 existovala v Očovej zoštátnená
ľudová škola. Starú školu v roku 1913 rozšírili na štvortriednu, našlo sa miesto pre učebne a byty, ale v nevyhovujúcich
priestoroch. Jedna učebňa bola v starej škole pri evanjelickom kostole (v záhrade terajšieho kantorského domu), druhá
v bývalej bryndziarni na spoločnom dvore s bujačiarňou (na
mieste terajšieho zdravotného strediska), tretia u Pavla Holíka, v terajšom „Hajtmanovom dome (1 rok), potom v inom
sedliackom dome, potom v dome po četníckom strážmajstrovi
(niekdajšej žandárskej stanici), tiež na mieste terajšieho zdravotného strediska. Problém neustáleho sťahovania učební sa
vyriešil prenajatím dvoch učební v Jakubovom dome (na mieste
dnešnej čistiarne), kde sa predtým „bijávalo, pijávalo“, pretože
tam bola krčma aj obchod.

Stanovisko richtára a výboru bolo: Novú školu nestavať,
lebo by sa obec ožobračila. Vtedy odpredali aj materiál pripravený na stavbu novej školy (400 vozov skál) za 5600 Kčs, ktorý
mal mnohonásobne vyššiu cenu, Čechovi Václavovi Vorlíčkovi,
ktorý v roku 1920 postavil tretí očovský mlyn (pri cintoríne)
a veľký murovaný dom v jeho blízkosti, ktorý dodnes stojí.
V roku 1919-1920 učili v škole dvaja učitelia a škola bola
šesťtriedna. Učiteľ Lačný učil v bryndziarni a učiteľka Markušová v starej škole. V roku 1921 pribudli dve učebne v Jakubovom dome a dvaja učitelia. V roku 1922 zriadili novú triedu
v obecnej sýkačkární (pri dnešnom obchode CBA), kde mal
dom aj obecný pisár. V roku 1923 pribudlo do štátnej ľudovej
školy aj 39 žiakov z rímskokatolíckej školy. V roku 1924 už
bola sedemročná školská dochádzka. V triedach sa vyučovalo doobeda aj poobede. Laznícke školy boli na Kráľovej púti,
v Holcovom Majeri a v Želobudzi. V roku 1927 prepustila svoju
miestnosť aj rímskokatolícka škola a došlo k zjednoteniu štátneho a cirkevného školstva. Škola už mala 5 učební. V roku
1929-1930 sa školská dochádzka rozšírila na 8 rokov, učiteľov
bolo 9 a zanikla opakovacia trieda pre 13 – 15 ročných žiakov.
V roku 1930-31 bolo zriadené rodičovské združenie.
V roku 1927 ponúklo riaditeľstvo vígľašského veľkostatku
na odpredaj obci budovu a záhradu lesnej správy na výstavbu
školy a domu pre správcu školy. 9. decembra 1934 bola oficiálne odovzdaná do užívania nová školská budova. Školský
rok 1934/35 bol v Očovej zlomový. Do užívania verejnosti bola
odovzdaná na svoju dobu snáď najmodernejšia škola. V roku
1938 bol do školy nainštalovaný školský rozhlas s kompletnou ústredňou. Dĺžka vyučovacej hodiny sa v školskom roku
1941/42 upravila na 45 minút.
Vojnou prerušené vyučovanie (nevyučovalo sa od
20.6.1944) začalo opäť16.5.1945. Začiatok školského roka
1945 bol posunutý na 15.10.1945 kvôli veľkým vnútorným
opravám školy. Malé opravy pokračovali počas celého školského roka. V roku 1948 bola do školy nainštalovaná účastnícka
telefónna stanica. V roku 1951 sa národná a stredná (meštianska) škola zlúčili do deväťročnej školy s názvom Národná
a stredná škola v Očovej. Riaditeľom novozriadenej školy sa
stal Ján Izrael a zástupcom Juraj Rubaninský, bývalý riaditeľ
strednej školy.
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa na budove školy
robili rekonštrukčné práce – výmena okien a oprava fasády.
Dĺžka školskej dochádzky sa zmenila na osemročnú. V osemdesiatych rokoch 20. storočia pribudla k škole telocvičňa. Od
roku 1996 nesie škola názov Základná škola Mateja Bela
Funtíka. V roku 2004 sa základná škola zlúčila s materskou
školou a škola nesie názov Základná škola s materskou školou
v Očovej.
Zuzana Filová
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