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Milí Očovania, vážení čitatelia Hučavy
15. novembra 2014 obyvatelia našej obce hlasovaním rozhodli o novom vedení obce. Na ustanovujúcom zastupiteľstve (konalo sa 2. januára 2015)
som oboznámil s aktivitami, ktoré budem vyvíjať a naznačil som úlohy, ktoré by sme mali naplniť, aby sme
pomohli obci pri jej rozvoji. Sľúbil som, že vyviniem
aktivity, ktoré by mali pomôcť k tomu, aby do Očovej prišli zdroje, ktoré pomôžu tento rozvoj zabezpečiť. Zdôraznil som, že na začiatku nás čaká veľa
projektovej, prípravnej práce, ktorá je nevyhnutná
k tomu, aby sme sa o finančné zdroje mohli uchádzať.
V krátkom čase sme museli vyhodnotiť finančnú kondíciu obce a rozhodnúť, akou cestou sa vydáme pri
realizácii pripravovaných projektov. Po troch mesiacoch pôsobenia vo funkcii si Vám dovoľujem podať
informáciu ako sme pokročili v naplňovaní našich
predsavzatí.

Plán rozvoja obce
Na druhom obecnom zastupiteľstve (konalo sa
26. 2. 2015) som predložil zámer spracovania nového programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Očová na roky 2015-2023 – tzv. Programu rozvoja obce (PRO). V marci sa začalo na ňom
aktívne pracovať. Pod gesciou Krajskej rozvojovej
agentúry v Banskej Bystrici prebiehajú rozhovory
v štyroch pracovných skupinách. Celkom sa uskutoční 20 pracovných stretnutí a ich výsledkom bude
rozvojový dokument (PRO), ktorý by mal hovoriť
o tom, čo obec, a jej jednotlivé časti, potrebuje(ú)
a čo by sme mali pre jej rozvoj a uspokojovanie potrieb obyvateľov urobiť. V septembri by mal byť PRO
dokončený a v októbri by malo o ňom rokovať obecné zastupiteľstvo.

Projekt kanalizácie
a čističky odpadových vôd
Od nástupu do funkcie som intenzívne vstúpil do
rokovaní ohľadom možnosti realizácie projektu kanalizácie a čističky odpadových vôd. Po prehodnotení
finančnej situácie obce sa ukázala ako najefektívnejšia možnosť realizácie tohto projektu prostredníctvom Stredoslovenských vodární a kanalizácii, a.s.

(STVaK). V relatívne krátkom čase sa podarilo tento
projekt dostať do investičného plánu STVaK na rok
2015. Prostredníctvom nich sa budeme uchádzať
o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych
fondov. Som rád, že touto cestou pôjdeme spoločne
so Zvolenskou Slatinou, a tým sa zvyšuje šanca byť
úspešní. Aj ich rozhodnutie tak potvrdzuje, že sme sa
vybrali pre nás ekonomicky, a asi aj realizačne, najvýhodnejšou cestou. Teraz budeme musieť zabezpečiť
nevyhnutné administratívne, majetkové a legislatívne kroky k tomu, aby sa STVaK mohol uchádzať
o predmetné finančné zdroje. Do konca prvého
polroka 2015 budeme čakať na zverejnenie výzvy.
Ešte stále nás čaká veľa náročných úloh, ešte veľa
energie budeme musieť vynaložiť, aby na nám tento
projekt podarilo „dotiahnúť“ do úspešného konca.

Úpravy na toku Hučavy
Sľúbil som, že budeme venovať pozornosť vodným
tokom na území obce a protipovodňovým opatreniam. Jedno s druhým súvisí. Ešte pred nástupom
do funkcie som vyvíjal aktivity smerom k Povodiu
Hrona. Obci sa podarilo presadiť, že do jeho plánu
bola zaradená preriezka porastov popri toku Hučavy.
K pôvodne zaradenej preriezke na toku v jej hornej
časti (Očovská – Píla) sa dostal aj úsek od futbalového štadióna smerom k reštaurácii. Preriezka bola
realizovaná v mesiacoch február – marec vo veľmi
náročných poveternostných podmienkach. Riešime
možnosť úpravy terénu po tejto činnosti. Okrem toho
v obci boli pracovníkmi Obecných služieb odstránené stromy, ktoré z hľadiska bezpečnosti a ich zdravotného stavu neboli vhodné v intraviláne dediny.
Z hľadiska protipovodňových opatrení sme aktívne vstúpili do zaradenia investičných akcií na toku
Hučavy do plánu investičnej činnosti Povodia Hrona.
Ide o investičný zámer na úpravu toku Hučavy v hornej časti (Píla) v dĺžke 700 metrov a v objeme cca
368 tis. Eur. V dolnej časti (za bytovkami) v objeme
cca 234 tis. Eur a v dĺžke 450 metrov. Bolo uskutočnené vytýčenie trasy koryta s čiastočnými terénnymi
úpravami a prípravou územia. Prebieha projektová
príprava do dokumentačnej komisii, kde by mali byť
projekty odsúhlasené v júni. Po ich odsúhlasení by

mali byť projekty zaradené do plánu investičnej činnosti na r. 2016.
S Povodím Hrona rokujeme ohľadom vyčistenia
Očovky, ktorá preteká obcou s perspektívou hľadania riešenia na jej ďalšie udržiavanie.

Verejné osvetlenie
Dlhodobo je v obci zo strany občanov požiadavka
na riešenie kvalitnejšieho a úspornejšieho osvetlenia
v obci. Preto sme aktívne vstúpili do možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia obce. Hľadali sme
a hľadáme pre obec čo najefektívnejšie riešenie.
Oslovili sme 13 spoločností, ktoré sa venujú tejto
problematike a po odozve z ich strany sme vstúpili
do konkrétnejšieho jednania s 10 firmami na základe
ich ponuky. Boli sme pripravení vstúpiť do koncesného vzťahu v súlade s právnymi predpismi. Získali
sme prehľad o možnostiach na riešenie rekonštrukcie osvetlenia. Táto aktivita nám určite pomôže pri
možnosti uchádzať sa o zdroje na základe výzvy
MH SR na modernizáciu a rekonštrukciu verejného
osvetlenia miest a obcí, ktoré ministerstvo zverejnilo
19. 3. 2015 a bližšie podmienky určí v apríli 2015.
V súvislosti s touto výzvou meníme naše pôvodné zámery ohľadom financovania rekonštrukcie verejného
osvetlenia.

Zapojenie sa do ďalších projektov
Pripravujeme projekt zníženia energetickej náročnosti kultúrneho domu a ZUŠ prostredníctvom
Envirofondu prípadne cez štrukturálne fondy EÚ.
Momentálne sa pripravuje projektová aktualizácia
projektovej dokumentácie, ktorá by mala zahrnúť
rekonštrukciu vykurovania v objekte (samostatná regulácia vetiev UK), rozvody vody v problematických
častiach KD, zateplenie budovy a stropu, odkanalizovanie objektu a čiastočnú úpravu vnútorných priestorov.
Podali sme projekt na oplotenie cintorína (cez
výzvu MF SR) v dĺžke cca 700 m. Jeho prípadná
realizácia počíta aj so svojpomocnými prácami. Materiálna hodnota projektu by mala byť vo výške cca
pokračovanie na 2. strane
14 000 eur. 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Dňa 2. januára 2015 sa konalo ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva, na ktorom novozvolený starosta a
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poslanci zložili zákonom
stanovený sľub. Týmto
dňom začínajú právoplatným spôsobom vykonávať svoje funkcie. Na
ustanovujúcom zasadnutí
sa prihovorili k občanom
obce Očová, ako aj k novozvoleným funkcionárom
obce, podpredsedníčka
Národnej rady SR pani
Jana Laššáková a pán
Vladimír Maňka, poslanec
Európskeho parlamentu.
Očovská Hučava – Váš tok informácií

Dňa 5. januára 2015 prišli novozvolenému starostovi obce
Očová zablahoželať, z príležitosti nástupu do funkcie, pán
Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR a pán Ľubomír
Vážny, podpredseda vlády SR. Vyslovili želanie, aby nové vedenie obce prijalo veľa správnych a rozumných rozhodnutí,
v prospech občanov krásnej obce Očová.

„Z obsahu vyberáme“:
– poslanecké obvody a komisie OZ,
– zo života organizácií,
– prvá jarná nedeľa v obci,
– program kina na mesiac apríl.
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pokračovanie z 1. strany

Uvažujeme o realizácii vybudovania parkoviska
pred budovou materskej škôlky v tomto roku. Zvažujeme efektívnosť tejto akcie s možnosťou budovania kanalizácie v nasledujúcich rokoch. Predbežne
sme územie pripravili a v súlade so zákonom sme
odstránili z uvažovaného priestoru stromový a kríkový
porast.

Aktuálna realizácia projektov
V súčasnom období vyhodnocujeme ponuky na
realizáciu projektu prekrytia terasy v Domove seniorov Dolinka Očová z dôvodu vznikajúcich problémov zatekania do vnútorných priestorov zariadenia
a bezpečnosti obyvateľov domova.
Pripravujeme podmienky na realizáciu dobudo-

vávania kamerového systému v obci Očová, ktorý
by mal prispieť na určených miestach obce k lepšej identifikácii osôb, v prípade priestupkovej alebo
trestnej činnosti, a tým aj k zlepšeniu bezpečnostnej
situácii v obci. Do konca júna by mali byť obidva projekty zrealizované.

Iné aktivity
Priebežne sa zaoberáme podnetmi zo strany
občanov a riešime ich v rámci príslušných komisií obecného zastupiteľstva alebo prostredníctvom
Obecných služieb.
Pozornosť sme venovali podnetom zo strany občanov (petícia) ohľadom činnosti futbalového oddielu TJ Družstevník Očová. V spolupráci s novým
vedením TJ boli pripravené návrhy na riešenie a zlep-

OBEC OČOVÁ – POSLANECKÉ
OBVODY
MENO POSLANCA

Štefana Pilárika, Slnečná, 1. mája

KAROL BUDINSKÝ

Holcov Majer, Obchoditá, Breziny,
Kalinovce, Bugárovo

Ing. PAVEL HOLÍK

SNP

JOZEF IVANIČ

Ing. JURAJ REMESELNÍK

Komenského, Dolná, Nábrežná,
Mateja Bela Funtíka, Gagarinova
Jána Palárika, Mieru, Červeného
kríža, Februárového víťazstva,
Medzinárodného dňa žien
Patrizánska, Sadovnícka, Lesná,
Pri vleku, Dvoriská, Vodárenská

PETER SÁMEĽ

J. R. Poničana

ANNA STANOVÁ

Jána Ťavodu, Letecká, Družstevná,
Medzinárodného dňa detí

Mgr. JÁN ŠIMIAK

ČSA, Športová, Budovateľská

MUDr. ANNA PONIČANOVÁ

ZLOŽENIE KOMISIÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE OČOVÁ

POSLANECKÝ OBVOD

Ing. ANNA BAŽÍKOVÁ

šenie stavu, ktoré budú jedným z bodov nasledujúceho zastupiteľstva obce.
Dohoda o vzájomnej spolupráci s Dobrovoľným
hasičským zborom bude zaradená do programu zastupiteľstva obce.
Rokovali sme so zástupcami cirkví, vedením Poľnohospodárskeho družstva a Pozemkového spoločenstva ohľadom spolupráce a pomoci pri zlepšovaní podmienok života v obci.
Pripravujeme sa na ďalší ročník Očovskej folklórnej hrudy.
To je krátky prehľad o aktivitách v úvodných troch
mesiacoch pôsobenia vo funkcii. Verím, že načrtnuté plány sa nám podarí zrealizovať a spoločne budeme postupnými krokmi prispievať k zlepšovaniu
podmienok života v obci.
PhDr. Ján Senko, starosta obce

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
MUDr. Anna Poničanová, poslankyňa OZ, predseda
Karol Budinský, poslanec OZ, člen
Anna Stanová, poslankyňa OZ, člen
Svatava Trnková, zapisovateľka
2. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských aktivít
Ing. Pavel Holík, poslanec OZ, predseda
Anna Stanová, poslankyňa OZ, člen
JUDr. Lenka Stančíková, člen
Ing. Miroslava Rajčoková, člen
Ing. Michal Storoška, PhD., člen
Anna Hossová, zapisovateľka
3. Komisia na ochranu verejného poriadku a sociálnych vecí
Mgr. Ján Šimiak, poslanec OZ, predseda
MUDr. Anna Poničanová, poslankyňa OZ, člen
PhDr. Jana Šníderová, člen
RNDr. Viera Holíková, člen
Mgr. Miroslav Lupták, člen
Anna Výbohová, zapisovateľka
4. Komisia školstva, kultúry a športu
Ing. Anna Bažíková, poslankyňa OZ, predseda
Jozef Ivanič, poslanec OZ, člen
Viera Šimkovičová, člen
Ing. Juraj Chabada, člen
Ján Chabada, člen
Dana Dorotová, zapisovateľka
5. Komisia stavebná a životného prostredia
Ing. Juraj Remeselník, poslanec OZ, predseda
Karol Budinský, poslanec OZ, člen
Peter Sámeľ, poslanec OZ, člen
Ing. Ján Rajčok, člen
Ing. Marián Kmeť, člen
Janka Holíková, zapisovateľka

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE OČOVÁ ZA ROK 2014
Počet obyvateľov celkom k 31. 12. 2014

2530

Z toho:

2196
334

občanov (nad 15 rokov)
detí
(do 15 rokov)

Priemerný vek obyvateľov

42,41

na trvalý pobyt sa do obce prihlásilo
narodilo sa
zomrelo
z trvalého pobytu sa z obce odhlásilo
celkový úbytok obyvateľov

38 občanov
22 detí
33 občanov
32 občanov
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OZNAM PRE OBČANOV NAŠEJ OBCE
Názov Obce Integrované obslužné pracovisko SP

Adresa IOP SP

Očová

SLIAČ, SNP 13

SLIAČ, SNP 13

Očová

ZVOLEN 1

A. Sládkoviča 2, Zvolen

Očová

ZVOLEN 6

Pražská 6, Zvolen

Očová

Žarnovica

A. Sládkoviča 12, Žarnovica
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Občan našej obce, ktorý potrebuje
Výpis z registra trestov, alebo Odpis z
registra trestov, môže priamo požiadať
o VRT/ORT na pošte, (podľa pripojeného zoznamu), ktorá je integrovaným obslužným pracoviskom Slovenskej pošty, kde je služba poskytovaná
na počkanie.
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Oslavy oslobodenia obce Očová
Dňa 8. marca 2015 sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia našej obce. Oslavy, ktoré pripravil Obecný úrad v Očovej v spolupráci so ZO SZPB, sa začali položením kytice k pamätníku padlých v II. svetovej vojne. Po zádumčivej piesni našich
Matičiarok bola prednesená báseň, pri ktorej sa mnohým z nás skotúľala slza po líci.
Predseda ZO SZPB v Očovej pán Dušan Hancko pripomenul ťažkú dobu a hrôzy,
ktoré so sebou priniesla druhá svetová vojna. V závere sa nezabudol poďakovať za
hrdinstvá mužov a žien, ktorí v tejto dobe žili, a ktorých činy si vážime dodnes.

Týmto pietnym aktom sme si uctili pamiatku nielen našich občanov, ale všetkých
ľudí, ktorí sa pričinili o to, aby budúce generácie mohli žiť šťastne a slobodne. Len
škoda, že tak málo ľudí si v dnešnej dobe spomenie na tieto smutné chvíle, a nájde
si čas, prísť a pokloniť sa tým, ktorí neváhali a položili svoje životy za to, aby sme my
dnes mohli žiť v pokoji a v mieri.
Po pietnej spomienke pokračovali oslavy premietnutím českého filmu Vrásky
z lásky, ktorý svojim ľahkým humorom pohladil naše duše a navodil príjemnú nedeľnú atmosféru.

Milé dámy!
,, Keby som mohol, tak spravím z prameňa mojich slov nápoj a dám ti ho vypiť, aby
si žila večne.“ Povedal to istý syn svojej mame, ktorú veľmi ľúbil.
Týmito slovami v úvode svojho príhovoru pozdravil novozvolený starosta obce
PhDr. Ján Senko naše občianky – jubilantky:

marcový deň ...
Pre niektorých všedný, obyčajný deň.
Pre niektoré dámy našej obce – jubilantky bol tento deň
slávnostný. Slávnostný preto, že ich kroky viedli do obradnej
miestnosti obecného úradu, kde na nich čakal kolektív Zboru pre
občianske záležitosti, aby im mohol prejaviť úctu a uznanie pri
príležitosti Dňa žien.
Ich pracovité ruky si na chvíľu oddýchli a ich myšlienky sa vrátili trochu do minulosti. Deti vyslovili poďakovanie a vo svojich
piesňach v hudobonom doprovode vyspievali nehu a lásku, ktorá
si každá žena zasluhuje v každom veku. Spokojnosť a radosť,
ktorá vyžarovala z tvárí žien, znásobovalo príjemné ovzdušie
prichádzajúcej jari, ktoré ich sprevádzalo na ceste domov ku svojim rodinám.

Šťastie je
život a mať
deti …
Narodili sa:
Gabriela Hulinová
Liliana Slančíková
Matúš Muránsky
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Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá …
Zomreli:
Magdaléna Hrončiaková Očová, Mieru 523/30
Ing. Ondrej Rajčok Očová, Partizánska 188/10
Marian Mojžiš Očová, Sadovnícka 176/2
Jozef Sýč Očová, Partizánska 210/37
David Čerhýň Očová, J. R. Poničana 980/131
Ján Sámeľ Očová, Pri vleku 250/4
Jozef Lakota Očová, Mieru 494/21
Margita Pivolusková Očová, Gagarinova 628/1
Ján Chabada Očová, Medzinárodného dňa žien 566/4
Marian Kalamár Očová, Dvoriská 258/7
Anna Jombíková Očová, Lesná 232/5
Anna Huliaková Očová, Pri vleku 227/13
Očovská Hučava – Váš tok informácií
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Prvá jarná nedeľa priniesla pre občanov
dve zaujímavé podujatia:
– Vítanie jari v Remeselnom dvore
– a premiéru divadelnej hry Žobrácke dobrodružstvo v kultúrnom dome.
Vítanie jari 2015
Vynášanie Moreny patrí na Slovensku k dôležitým tradíciám, ktoré sú spájané
s oslavami konca zimy a príchodu jari. Morena sa vynáša dva týždne pred Veľkou
nocou, a tak to bolo aj v Očovej. 22. marca sa v duchu starých tradícií konalo
vynášanie Moreny do obecného potoka. Na tejto akcii, určenej predovšetkým
deťom, nechýbali tvorivé dielne, ktoré deťom ponúkli možnosť vyskúšať si upliesť vlastný korbáč, vyrobiť veľkonočné ikebany, pracovať s hrnčiarskou hlinou a
mnoho ďalších aktivít. Samozrejme, že nechýbali ani ukážky starých remesiel, z
ktorých spomenieme napríklad kováčsku dielňu, tkanie na krosnách, vyšívanie
krivou ihlou, výrobu štiepaných šindľov či pečenie v murovanej peci. K sprievodným podujatiam už každoročne patrí aj Veľkonočný jarmok, ktorý bol plný
rôznych tradičných výrobkov.
O 13:00 začal kultúrny program, ktorého súčasťou bolo aj vynášanie Moreny.
To sa nakoniec podarilo za pomoci detí zo Základnej školy M. B. Funtíka, detí z
Materskej školy a detí zo Základnej umeleckej školy. Súčasťou programu bolo
aj vystúpenie Detského folklórneho súboru Poľana, žiakov z Materskej školy,
žiakov zo Základnej umeleckej školy, Folklórneho Združenia Očovan, Jednoty
dôchodcov, ženského speváckeho zboru Belius.
Veríme, že sa program podpísal pod úspech celej akcie a zároveň dúfame,
že podobných akcií bude stále pribúdať. Udržiavanie tradícií je totiž dôležitou
súčasťou života každého z nás, a preto si ich treba neustále pripomínať. Aj formou takých krásnych akcií ako bola táto.
Mgr. art. Zuzana Dindešová

Žobrácke dobrodružstvo
Po ukončení programu Vítania jari sa občania, ako i návštevníci obce z blízkeho i vzdialeného okolia, presunuli do kultúrneho domu, kde sa konala 17. divadelná premiéra. S hrou Žobrácke dobrodružstvo sa nám predstavil náš divadelný
ochotnícky súbor „Pilindoš“.
Herci sa na dnešný deň zodpovedne pripravovali pod vedením režisérky Miloty Širokej. Hra od slovenského autora Jána Soloviča, bola podľa predstáv režisérky náročná na zvládnutie, ale podarilo sa.
Režisérka, v spolupráci s pani učiteľkou Denisou Benčaťovou, zakonponovala
do hry aj tanec, v podaní tanečného odboru ZUŠ Očová.
Opory divadelného súboru - staronoví členovia, mladší herci i nováčikovia
nesklamali svojich divákov a predviedli skvelý výkon. K vynikajúcim výkonom hercov prispeli aj naši diváci, ktorí ich povzbudzovali svojim potleskom a smiechom,
a tak bola atmosféra v preplnenej sále perfektná.
Po skončení hry všetkým účinkujúcim poďakoval pán starosta obce PhDr. Ján
Senko a prekrásnou kyticou ruží ocenil ich výkony.
Diváci odchádzali domov spokojní z pekne prežitého nedeľného dňa.
JUDr. Mária Boháčiková

Liga proti rakovine SR, pobočka Banská Bystrica

Ďakovný list
Vážení a milí občania Očovej,
v mene členiek Ligy proti rakovine, pobočka Banská Bystrica, Vám chcem týmto veľmi srdečne poďakovať za finančný dar, ktorý sme od Vás dostali.
V roku 2013 v sume 183,50 eur a v roku 2014 nám 142 občanov prispelo sumou 486,50 eur.
Potešilo nás, že patríte medzi tých, ktorí sú ochotní prispieť pre druhých aj keď nemusia. Je to prejav ľudskosti a sociálneho cítenia, s ktorým sa
nestretávame často.
Nesmierne si vážime a oceňujeme Váš dar a chceme Vám všetkým popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho pokoja vo Vašich životoch.
Mgr. Soňa Prandlová
predseda pobočky

Banská Bystrica 30.01.2015
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Hráme, spievame, tancujeme, maľujeme...
alebo

Bez dobrého učiteľa niet dobrých žiakov.
Mnohé aktivity našej Základnej umeleckej
školy sú veľmi dobre známe nielen v Očovej
ale aj blízkom okolí. Sú výsledkom spolupráce
pedagogických zamestnancov a žiakov jednotlivých odborov celej základnej umeleckej školy.
O tom ste sa mohli presvedčiť v predchádzajúcich týždňoch a mesiacoch na vystúpeniach
žiakov školy organizovaných nielen priamo
ZUŠ-kou, ale aj v spolupráci s inými inštitúciami v obci i mimo obce Očová. Naši žiaci
sa predstavili v decembri na „Očovských Vianociach“, na samostatnom „Vianočnom koncerte“ nášho elokovaného pracoviska vo Vígľaši, „Adventnom koncerte“
v Očovej a pre svojich blízkych na triednych koncertoch. Začiatkom januára sa už
stáva tradíciou spoločný koncert hudobného odboru Základnej umeleckej školy v
Očovej spolu so Základnou umeleckou školou, Nádvorná 10 zo Zvolena pod názvom
„Novoročné zvítanie“ na Zvolenskom Zámku, I. polrok sme už tradične zakončilo
spoločným „Polročným koncertom“ všetkých odborov v KD v Očovej, ktorý býva
spojený aj s výstavou prác žiakov výtvarného odboru. Výborné meno našej škole
urobila znovu aj Danka Rudíková, ktorá zahrala svoju vlastnú tvorbu na charitatívnom
plese Zvolenského Rotary clubu a Top centra podnikateliek pobočka Banská Bystrica. Takto poďakovala spomínaným organizáciám za finančný dar, ktorý sme dostali
minulý rok na podporu vzdelávania v našej škole.
Nemalú zásluhu na takýchto kvalitných výkonoch žiakov majú ich učitelia, ktorí
rozvíjajú talent a nadanie svojich zverencov. Sú to ľudia, ktorí sú škole a deťom odovzdaný celou svojou dušou a neustále pracujú nielen so svojimi žiakmi, ale aj na sebe
a svojej pedagogickej práci. Vplývajú na svojich žiakov svojou osobnosťou, svojou životnou filozofiou a svojimi ľudskými kvalitami, chcú byť pre nich každým dňom väčšími
a väčšími osobnosťami, čím formujú ich charakter a osobnosť. Nedávno som čítala
krásny príbeh: „Múdry filozof ukázal svojim žiakom malý kamienok so slovami:

„Toto je môj učiteľ.“ Keď videl nechápavé pohľady svojich žiakov na vysvetlenie
povedal: „Chodil som po svete a nevidel som modrú oblohu, nevidel som stromy,
nepočul som spievať vtákov... Ale keď ma tento kamienok začal tlačiť v topánke,
musel som zastať a zrazu som si to všetko uvedomil...“ Verím, že aj vy ste mali v
živote šťastie na takéhoto učiteľa - „kamienok“, učiteľa, ktorý Vám otvoril oči a myseľ
pre vedomosti, krásu a poznanie okolitého sveta.
Pýtate sa prečo o tom píšem...? Je to veľmi jednoduché...V mesiaci marec, konkrétne 28.marca si pripomíname nielen narodenie učiteľa národov J. A. Komenského
(28.03.1592), ale tento deň sa stal aj sviatkom všetkých učiteľov.
Ja by som chcela aspoň touto cestou vysloviť vďaku nielen našim učiteľom v ZUŠ
v Očovej, ale všetkým učiteľom, ktorí sa svojim žiakom venovali a venujú s láskou a
trpezlivosťou, ukazujú im ako nájsť cestu do veľkého sveta a učia ich vnímať všetku
tú krásu okolo seba...
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová, riaditeľka ZUŠ

Nenechajte si ujsť:
Apríl:
22. 04. „20. výročie ZUŠ“ – slávnostný koncert, 17.00 hod, KD v Očovej
www.zusocova.webnode.sk

OPRAVA

Milí čitatelia Hučavy. Rada by som touto formou poopravila informácie v článku
pod názvom „Oslavujeme 15. výročie“, ktorý som napísala do predchádzajúceho
čísla na základe dostupných zdrojov, ktoré sa nachádzali v archíve našej ZUŠ. Keďže
sa mi po vydaní článku ozvalo pár občanov z Očovej, že škola neoslavuje 15. ale
20. výročie, tak som začala pátrať po dokumentoch, ktoré by dokazovali existenciu
školy spred 20 rokov. Informáciu sa mi podarilo nájsť na Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, kde som sa dopracovala k dátumu začiatku
činnosti ZUŠ v Očovej od 01. 08. 1994. Rada by som teda poopravila názov článku - „Oslavujeme 20. výročie“.
PaedDr. Anna Petríková Bambúcová, riaditeľka ZUŠ

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na I. polrok 2015
12. 04. 2015 – repríza divadelnej hry Žobrácke dobrodružstvo v podaní DOS Pilindoš – kultúrny dom o 16.00 hod.,
22. 04. 2015 – 20. výročie ZUŠ Očová – kultúrny dom o 17.00 hod.,
MÁJ

– školské filmové predstavenie pre žiakov základnej a materskej školy – kino Osveta,

01. 05. 2015 – postavenie hlavnej máje o 15.00 hod., – Podpolianska krojovaná zábava o 15.30 hod. – kultúrny dom,
09. 05. 2015 – Deň víťazstva nad fašizmom – pietna spomienka + zapálenie vatry na Bočine,
16. 05. 2015 – FS Vranovčan – Čierno-biely svet – vystúpenie v kultúrnom dome o 17.00 hod.,
– ľudová zábava v kultúrnom dome o 21.00 hod.,
22. 05. 2015 – Kubánsky večer – Remeselný dvor,
30. 05. 2015 – MDD – Remeselný dom pre deti – Remeselný dvor,
– rúcanie hlavnej máje + kultúrny program o 17.00 hod.,
– Majáles
01. 06. 2015 – školské filmové predstavenie pre žiakov základnej a materskej školy pri príležitosti MDD – kino Osveta,
JÚN

– Čítajme si... 2015 – Detský čitateľský maratón – obecná knižnica,

05. 06. 2015 – Detský folklórny festival – kultúrny dom,
03. 06. 2015 – záverečný koncert hudobného odboru ZUŠ - kultúrny dom,
10. 06. 2015 – záverečný koncert tanečného odboru ZUŠ – kultúrny dom.
1/2015
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KARNEVAL V DOMOVE KEĎ VÁM RADÍ SKÚSENÝ
SENIOROV DOLINKA,
OVOCINÁR – SENIOR

alebo ako sa vedia seniori tešiť zo života.

Február a fašiangové obdobie už tradične patrí fašiangovým zvykom, je časom
zábav, dedinských zvykov spojených s touto tradíciou. Už naši predkovia v minulosti
udržiavali zvyky, zachovávali tradíciu, vyrábali si a obliekali sa do rôznych masiek,
chodili po dedine, zabávali sa. Domáce gazdinky napiekli šišky a iné dobroty. Potom
nastal čas pochovávania basy, obdobie pôstu a očakávanie príchodu Veľkej noci,
predveľkonočné obdobie. Ľudia sa stravovali šetrne, tento zvyk je úzko spätý s náboženskými tradíciami.

Naši seniori sa tiež vedia zabávať, čoho dôkazom je to, že sa stalo tradíciou poriadať si u nás v zariadení karnevaly, ktoré sa tešia úspechu nielen u seniorov, ale aj u rodinných príslušníkov. Ani tento rok sme nezaostali a tešili sme sa spoločne na karnevalovom dni. Každoročne nám zapožičiava masky požičovňa Katky Dankovej, ktorej
patrí naše poďakovanie. Je pre nás veľkým potešením, keď môžeme vniesť do života
ľudí radosť, spestriť a uľahčiť každodenný život, keď vidíme šťastie a úsmev v tvárach
našich seniorov a ich rodinných príslušníkov, priateľov, ktorí nás prídu pozdraviť.
Mgr. Anna Mlynarčíková

Hudobný pozdrav, kultúrny program a vrúcne pozdravy od seniorov klubu
dôchodcov z Detvy.

CHCETE MAŤ ISTOTU, ABY VÁM JABLONE ZARUČENE RODILI? JE TU RECEPT.
Vykopte jamy po obvode 60x60 cm a do hĺbky 50 cm. Ak je zemina nekvalitná,
vymeňte ju. Ak len tipujete, že je dobrá, riskujete. Odborníci dávajú veľký dôraz na
stromčeky očkované na typových podpníkoch EM. Do stredu jám zatlčte oporné
kolíky. Pri sadení stromčekov dbajte, aby kolík pri východe slnka na jar vytváral na
kmienkoch tieň. Ten im zabraňuje priamy ranný ohrev od slnka pred prasknutím,
keď na jar už začína prúdiť miazgy a na kmienkoch sa na jar často vyskytuje jarná
námraza. Pred vysadením poškodené korene zrežte kolmo a stromčeky aspoň na
dve hodiny ponorte do nádoby z vodou. Vysádzajte ich 10 cm nad terénom (merať
ich od hrčky po zaočkovaní), pôda sa po roku uľahne a stromčeky zostanú v správnej
výške s povrchom terénu.

Počas veľkých horúčav majte nad mladými stromčekmi zľutovanie a po západe
slnka preveďte aspoň každý tretí deň nárazové zálievky. Prihnojovanie sprevádzajte
správnym NPK, ale neprehnojujte dusíkom, pretože stromčeky vtedy len veľmi rastú a
v lete nemajú čas na násadu kvetných pukov (diferenciácia) pre budúcoročnú úrodu.
Pre odrody jabloní pocestujte so skúseným odborníkom priamo na miesto kde ich
pestujú a kde je ich široký sortiment. Odborník so skúsenosťami sa nedá ovplyvniť
výberom zvlášť ak vyriekne odborné slová. Stromčeky kupovať v obchodoch alebo na
trhoch je riskantné. Nie sú pomenované presné názvy a podpníky už vôbec. Takýto
predajcovia majú už dopredu naštudovaný slovník predaja a ide im hlavne o zisk.
Z mojich dlhoročných skúseností doporučujem stromčeky očkované na podpníkoch
EM IV a EM IX. Majú značný vplyv na včasnú a bohatú rodivosť. Zo sort jabloní vrele doporučujem aspoň jednu a to JAMES GRIEVE, na ktorú mám nezabudnuteľné
spomienky. Má červenkastý odtieň, konzumná je v októbri, vydrží do januára. Na
výstavách je zaraďovaná medzi najlepšie odrody. Patrí medzi Spér typy, takže rodí
každý rok. Je vhodná na každý stôl ako jablkový skvost.
Je nesporné, že odborníci a najmä lekári považujú jablká medzi najkvalitnejšie
ovocie, ktoré súvisí hlavne s tým, že obsahuje veľmi veľa pektínu, vitamínu C a minerálne látky, dôležité pre životné pochody v organizme, ktoré sú v jablkách zastúpené
biologicky v ideálnej forme.
František Čunderlík, Domov seniorov Dolinka

Komunitná záhrada
v obecnom parku
Na minuloročnej konferencii o kvalite poskytovaných sociálnych službách
u nás a v zahraničí ma upútal príspevok o vytváraní nezvyčajného priestoru na
stretávanie seniorov, trávenie voľného času spojeného s prospešnou činnosťou
pre seba, pre svojich blízkych, alebo len tak pre dobrý pocit, pre pocit, že chcem
spraviť dobrý skutok, že chcem byť užitočný, že chcem niekomu pomôcť. Tento
priestor nazvala prednášajúca pojmom „ Komunitná záhrada“ .
V zahraničí vraj rastú ako huby po daždi a dobrá myšlienka našla živnú pôdu aj
na Slovensku. Výsledkom je množstvo projektov cez ktoré OZ propagujú a zriaďujú komunitné záhrady, ktoré sú miestom nielen pre pestovanie, ale hlavne priestorom pre „Život!“. Komunitné záhrady majú pôsobiť rodinne, ale súčasne sa tu
na počiatku stretávajú úplne cudzí ľudia s rôznymi životnými aj pestovateľskými
skúsenosťami a záujmami. Ich zladenie vyžaduje špecifický prístup cez tzv. komunitné plánovanie, čo je vlastne spoločná dohoda o tom ako chceme priestor
navrhnúť, čo v ňom pestovať, aké aktivity budeme v ňom vykonávať. Môžeme sa
zamerať na vytváranie oddychových zón, vhodných na trávenie voľného času,
6
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Komunitná záhrada v obecnom parku
formou pestovania byliniek, kvetov, liečivých alebo ozdobných rastlín alebo na
pestovateľské zóny kde bude našim cieľom aktívny oddych pri pestovaní hospodárskych kultúr. Od mladej cibuľky, pažítky počnúc až po paradajky, mrkvu,
alebo patizóny.
Cieľom je v našom prípade nielen dopestovanie vlastnej úrody a obohatenie
jedálneho lístka v našom domove, ale aj možnosť stretávať sa. Stretávať sa s
rodinou, rovesníkmi - seniormi v obci, blízkymi, priateľmi. Tak ako som povedal
v úvode, možnosť spraviť dobrý skutok pre blízkeho človeka a mať dobrý pocit
zo svojho diela.

Pokračovanie zo 6. strany

Budeme valmi radi ak sa Vám naša myšlienka zapáči a prídete medzi nás, podáte pomocnú ruku, poradíte, pomôžete. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e - mailu - info@dsdolinka.sk, alebo na kontaktoch uverejnených na našej
webovej stránke www.dsdolinka.sk.
So všetkými, ktorí máte záujem sa radi stretneme a prediskutujeme podnetné
návrhy, podnety a budete s nami na tomto projekte spolupracovať.
							
Mgr. Miroslav Feješ
riaditeľ domova seniorov Dolinka

Našou snahou sú
kvalitné sociálne
služby v obci
V týchto dňoch dokončujeme poslednú etapu prestavby interiéru podkrovia
Domova seniorov Dolinka. Všade kde nám to dispozičné riešenie interiéru umožňovalo sme pomocou deliacich priečok vytvorili oddelené priestory, ktoré využívajú klienti zariadenia pre seniorov. Výsledkom prestavby je osem jednoposteľových izieb, čo pre našich klientov znamená vyšší komfort bývania, viac súkromia,
väčšiu spokojnosť obyvateľov domova.
Pre naše sociálne zariadenie je to významný prínos v kvalite poskytovaných
sociálnych služieb v Očovej. Každý človek je jedinečná bytosť so svojimi dobrými, žiaľ, niekedy aj s tými horšími stránkami. Počas svojho života si osvojíme
rôzne návyky, stereotypy, rituály. S týmito návykmi zostarneme, pridružia sa choroby, starosti a čoraz viac preferujeme samotu, kľud, pokoj, pocit byť sám so
svojimi myšlienkami, spomienkami, bilancovať, modliť sa, alebo len tak obyčajne
rozjímať. Tento pocit je o to silnejší ak je človek osamelý, ak tí najbližší už nie sú
medzi nami. Tieto dôvody nás viedli k tomu, aby sme pre našich klientov mohli
poskytnúť možnosť výberu.
V súčasnosti poskytujeme ubytovanie v zariadení pre seniorov už v spomínaných ôsmich jednoposteľových izbách a v piatich dvojposteľových izbách so
samostatným sociálnym zariadením. Obyvatelia si tak už dnes môžu vybrať či byť
sám, alebo s niekým izbu zdieľať. Vo vybraných izbách máme v domove možnosť
ubytovať aj manželov s manželskou posteľou.
Prevažnú časť prác pri prestavbe izieb sme vykonali svojpomocne. Realizovať
takýto veľký objem prác nám umožnila dohoda s ÚPSVaR vo Zvolene o podmienkach vykonávania menších obecných služieb v súlade s ustanovením § 3
ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov a v súčinnosti s ustanovením § 12 ods. 3 písm. b), bod 4., zákona
č. 471/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Na základe tejto dohody u nás
pracujú už takmer rok šiesti občania Očovej, uchádzači o zamestnanie evidovaní na ÚPSVaR vo Zvolene. Medzi nimi sú po dlhých šiestich rokoch aj dvaja
muži, Jozef Kulich z Očovej a Ladislav Smutný z Holcovho Majera, ktorých sme
prehovorili aby sa pridali do takmer čisto ženského kolektívu. Dnes po roku už
môžeme smelo skonštatovať, že mužskú ruku v Dolinke cítiť. Pomáhajú nielen pri
prestavbách, ale denne pri údržbe budovy a vnútorného vybavenia zariadenia,
drobných opravách a v letných mesiacoch pri údržbe a úpravách obecného
parku za domovom, za čo im patrí od nás všetkých veľká vďaka.
V najbližších dňoch nás čaká ďalšia veľká úloha - zastrešenie letnej terasy, ktorá je obľúbeným miestom odpočinku našich obyvateľov v letných
mesiacoch. Stavbu zastrešenia terasy realizuje Obecný úrad Očová, ktorý získal finančné prostriedky na projekt „Prekrytie terasy a schodiska v Domove seniorov Dolinka“ financovaného na základe Výnosu MF SR na rok
2014 vo výške 10 000 Eur na individuálne potreby obcí. Navrhovaná stavba predstavuje zastrešenie terasy na druhom nadzemnom podlaží, čím zabezpečí vyriešenie súčasného havarijného stavu, zatekanie dažďovej vody do
obvodového plášťa budovy Domova seniorov Dolinka, ktorý vznikol aplikáciou
nevhodnej povrchovej úpravy súčasnej terasy.
Jar je už pred dverami a všetkých, ktorí sa rozhodnú spríjemniť si svoje jarné
dni posedením, alebo prechádzkou v tichom peknom prostredí parku veľmi radi
privítame. Park bude pre verejnosť otvorený od 1. apríla, ale v prípade dobrého
počasia budeme môcť otvoriť už skôr. O otvorení parku budeme verejnosť informovať prostrednictvom webovej stránky obce. Všetkých návštevníkov srdečne
vítame.
Mgr. Miroslav Feješ
riaditeľ domova seniorov Dolinka

Nadstavba
materskej
školy
V závere roka 2014 bola zrealizovaná nadstavba materskej školy z dôvodu
rozšírenia kapacity miest v materskej škole aj vďaka podpore z Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky z programu: „Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity“ v objeme
15 900,00 EUR. Počet miest v materskej škole sa vďaka nadstavbe zdvojnásobil a v súčasnosti je už možné vyhovieť všetkým žiadateľom o prijatie detí do
materskej školy.
1/2015
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Malé obecné služby
K 01. 03. 2015 obec Očová eviduje na MOS (malých obecných službách) 38
uchádzačov o zamestnanie
– z toho 8 UoZ zaradených na § 10
– z toho 25 UoZ zaradených na § 12:
– z toho 6 UoZ pracuje v DS Dolinka
– z toho 19 UoZ pracuje na obci (ihrisko, cintorín, remeselný dvor)

Z § 12 od 01.04.2015 budú 4 uchádzači o zamestanie zaradení na § 54 Verejné
zamestnávanie a 5 uchádzači na § 52 Aktivačné práce.
§ 10 – 8 hodín týždenne
§ 12 – 20 hodín týždenne
§ 54 – pracovná zmluva na 6 mesiacov
§ 52 – preplatenie pracovného náradia

PONUKA REMESIEL V REMESELNOM DVORE
KROSNÁ - TKANIE p. TLUČÁKOVÁ
materiál zadarmo
mzda = 10.- eur/hod.
priestor = 4.50.- eur/hod

V krajčírskej dielni je možnosť objednať si výrobu krojov prípadne krojových
súčiastok. P. Vierka Skokanová.
V stolárskej dielni je možné si vyskúšať výrobu šindlí ručne, ich štiepanie a opracovanie obojručným nožom.
V remeselnom dvore je možné vyskúšať si miesenie domáceho chleba a aj
jeho sádzanie a pečenie v peci postavenej na dvore . V peci je možné upiecť aj
iné výrobky z múky prípadne aj výrobky z mäsa napr. jahňa. Prenájom pece je
po dohode.
V prípade záujmu vieme zabezpečiť aj školu tanca pre výučbu folklórneho tanca z oblasti Podpoľania so zameraním na Očovú.
Možnosť prenájmu priestorov na rôzne kultúrne a spoločenské akcie (max 80
osôb) , prenájom priestorov na rôzne vzdelávacie programy a školenia. Prenájom
v letnom období 5 eur.-/ hod. v zimnom období 7 eur.-/hod. Občerstvenie formou cateringu prípadne vlastným spôsobom.
Po dohode je pre záujemcov o remeslá možné pripraviť občerstvenie.
Informácie na www.remeselnydvor.eu, na tel. č. 045/53 49 668 , 0905 791
436, e-mail: osocova@ mail.t-com.sk, jan.simiak@ocova.sk

HRNČIARSTVO p. ĽUBOMÍR CHABADA
hlina k dispozícii
vypaľovanie = 10.- eur za jeden výpal
priestor = 4.50.- eur / hod.
VYŠÍVANIE p. HULINOVÁ
mzda = 10.- eur / hod.
priestor = 4,50.- / hod.
KOVÁČSKA DIELŇA p. TOMÁŠ ŠIAGI
mzda = 10.- eur / hod.
materiál + uhlie
DREVOREZBA p. DUŠAN HOLÍK - výroba píšťal a fujár
mzda = 10.- eur / hod.
materiál zadarmo
priestor = 4,50.- eur / hod.

Sobota
11. 04. 2015
16.00 hod.
Continental film
2,00 €
Sobota
18. 04. 2015
18.00 hod.
Bontonfilm
2,00 €
Sobota
25. 04. 2015
18.00 hod.
Continental film
2,00 €

Winx Club: V tajomných hlbinách
Talianska animovaná rozprávka. Winx sú späť. Tento krát sa chcú zmocniť cisárskeho trónu a aktivovať ohromnú silu. Omylom
však prebudia krutú vílu Politeyu, ktorá bola zakliata tromi čarodejníkmi. Ona je však pripravená uzatvoriť s Winx dohodu. Víla
Politeya im povie, že k tomu, aby aktivovali trón je potrebné oslobodiť Tritanusa z Oblivionu, ale predtým musia získať životnú
silu kráľa.
Mládeži prístupný 98 min., český dabing

Skôr než zaspím
Anglický mysteriózny thriller. Christine mala vo svojich dvadsiatich rokoch vážnu autonehodu, kvôli ktorej dnes, ako 47-ročná
spisovateľka, nie je schopná vytvárať si nové spomienky, ktoré by v jej pamäti zotrvali dlhšie než jeden deň. Uväznená v zmätenej
existencii, kde každé ráno vstáva s presvedčením, že je slobodná a že má celý život plný možností a volieb ešte len pred sebou,
prichádza každý nový deň k rovnakému zisteniu – je vydatá, žije so svojím manželom Benom a všetky dôležité rozhodnutia už má
dávno za sebou. Prostredníctvom stretnutí s doktorom Naschom, ktorý jej pomáha s oživovaním spomienok, sa Christinin príbeh
začína postupne odkrývať. Spúšťa sa séria udalostí, ktoré majú pre Christine strašlivé následky a nútia ju spochybňovať všetkých
okolo nej, až prichádza k zisteniu, že pravdu je niekedy možno lepšie zabudnúť...
Hrajú: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong a ďalší.
MN do 15rokov, 92 min., český dabing

Sudca
Americká dráma. Robert Downey Jr. stvárňuje vo filme Sudca významného mestského právnika Hanka Palmera, ktorý
sa po smrti matky vracia do svojho rodného domu k otcovi, s ktorým už dlhšiu dobu neudržiava kontakt. Vážený sudca
malého mesta Joseph Palmer je podozrivý z vraždy, no okolnosti má sám zahmlené. Hank sa rozhodne odhaliť pravdu a
popri tom upevní vzťahy s rodinou, od ktorej pred rokmi odišiel. Dokáže však obhájiť otcovu česť?
Hrajú: Robert Downey Jr., Vera Farmiga, Leighton Meester, Vincent D´Onofrio a ďalší.
MN do 12 rokov, 141 min., český dabing
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