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Slovo na úvod: Udržujme čistotu v
Čas nám beží neúprosnou rýchlosťou. Máme za sebou prvý štvrťrok
2016, veľmi dôležitú udalosť – voľby do NR SR, ktorých výsledok je
dôležitý pre to akou cestou sa bude naša spoločnosť „uberať“. O tom
ako dopadli voľby u nás v Očovej nájdete informáciu na inom mieste nášho občasníka. V priebehu veľkonočných sviatkov, popri pripomenutí si významného kresťanského sviatku, sme sa snažili užiť
si rodinnú atmosféru a oddýchnuť si od všedných, každodenných
problémov. Trošku pookriať.
Ale je tu jar. Čaká nás všetkých veľa práce, aby sme dali do poriadku svoje záhrady, okolie domov a obec verejné priestranstvá. V obci
máme nádherné zelené plochy. Možno si to ani neuvedomujeme.
Tie si však vyžadujú starostlivosť od svojich majiteľov. Ich vlastníkom nie je len obec. Miestne vodné toky v prípade, že ich udržiavame v čistote majú tiež svoje čaro. Lenže sa nám ich nedarí udržať
v primeranej čistote. Znečisťujeme si ich sami.
Úprava vodných tokov
V minulom roku sa nám podarilo zabezpečiť prečistenie regulovaného potoka pretekajúceho obcou. Nebolo to jednoduché. Ale
našli sme spoločnú reč s vedením Povodia stredného Hrona a celý
tok potoka od Harajca až dolu po Širokú vodu odburinili a zbavili
nánosov. Aktivačných pracovníkov sme zapojili do dočistenia toku.
Mrzí asi nielen mňa, že potok je opäť „zašpinený“ tentoraz nie prirodzenými nánosmi, ale odpadkami od obyvateľov. Nachádzajú sa
v ňom plastové fľaše, konáriky zo stromov, zelený odpad a ďalšie
druhy odpadu. Opäť sa zanáša tok potoka. Jeho stav nie je peknou
vizitkou nás Očovanov. V priebehu prvého polroka opäť potok vyčistíme, tentoraz už len našimi vlastnými silami a prostriedkami.
Chcel by som ešte upozorniť, že správa povodia nás upozornila
na problémy, ktoré vznikajú na niektorých miestach pod mostíkmi so zosunom brehu koryta, z dôvodu pôvodne zle vykonaného
technického a stavebného riešenia mostíkov cez potok. Za tieto je
zodpovedný majiteľ mostíka a on je povinný upraviť aj koryto potoka pod mostíkom. Vypadávajúce kamene spôsobujú spomaľovanie prietoku vody, upchávanie koryta a poškodzovanie brehu potoka.
Údržba a výrub stromov v koryte vodného toku Hučavy
Od mesiaca február 2016 (v období vegetačného pokoja) prebieha
údržba vodného toku za účelom zvýšenia prietočnej kapacity koryta Hučavy bude a bol zabezpečený aj výrub stromov a kríkového porastu v jej časti za futbalovým štadiónom (km 6,500 – 8,500) . Údržba bola vykonaná aj na „Upravenom ramene Hučavy (tzv. mlynský
náhon) v úseku 340 m po prúde od odberného objektu z vodného
toku Hučava (v časti Harajec).
V období prvého polroka 2016 bude zabezpečená údržba toku Hučavy na jej najviac poškodenom úseku ľavej a pravej strany toku v riečnom kilometri 6,500 – 8,500. Začína údržbou pri futbalovom štadióne a pokračuje proti prúdu asi 300 m nad odberný objekt do ramena a rybníkov. Po odstránení stromov a kríkového porastu budú
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vyplnené brehové nádrže materiálom z nánosov a opevnené najzaťaženejšie svahy lomovým kameňom. Celková hodnota realizovaných prác je plánovaná vo výške cca 11 tisíc eur. Investorom akcie
je Správa povodia stredného Hrona. V spolupráci s Povodím Hrona pripravujeme aj ďalšie investičné akcie, ktorých cieľom sú protipovodňové opatrenia na toku Hučavy. Momentálne sú v štádiu
schvaľovacieho procesu.
Odstraňovanie nevhodných drevín
V období vegetačného kľudu sme pristúpili aj k odstráneniu drevín
v intraviláne obce, ktoré boli nevhodne zasadené predovšetkým na
majetku obce. Bránili lepšiemu presvetleniu ulíc z verejného osvetlenia alebo sa nachádzali veľmi blízko miestnych komunikácií. Stalo sa tak po súhlasnom vyjadrení príslušného úradu štátnej správy.
Obci však po ich odstránení vyplýva povinnosť výsadby nových drevín určených úradom, ktoré budeme zabezpečovať na obecných pozemkoch. Občanov by som chcel upozorniť, že ešte je mnoho drevín
vo vnútri obce, ktoré boli zasadené na obecných parcelách /priedomia domov/ bez súhlasu obce. Je predpoklad, že v prípade realizácie kanalizácie budú musieť byť odstránené. Musia počítať aj s tým,
že obec bude požadovať aj odstránenie malých stavieb, ktoré zasahujú do obecných pozemkov a boli postavené bez súhlasu obce alebo v rozpore so stavebným zákonom.
V intraviláne obce boli odstránené aj rôzne náletové dreviny a kríkové porasty divo rastúce aj na súkromných parcelách, ktoré znehodnocovali pozemky v ich susedstve.
Nakladanie s odpadom
Od 1. januára 2016 je v platnosti nový zákon o odpadoch. Obecné zastupiteľstvo schválilo k nemu všeobecne záväzné nariadenie.
Vydali sme príručku, ktorá bola rozdistribuovaná do každej domácnosti. Príručka je zverejnená aj na webe obce. V nej je bližšie vysvetlené aj triedenie odpadu. Domácnostiam boli dodané k tomu určené
farebné igelitové vrecia. Za odvoz a likvidáciu separovaného odpadu obec ani občania neplatia. Za komunálny (zmesový) odpad áno.
Ak chceme šetriť naše finančné prostriedky, mali by sme byť pri triedení odpadu dôslednejší tak, aby sme nielen obecný rozpočet, ale aj
naše peňaženky zbytočne nezaťažovali. V prípade, že sa nám to nebude dariť, budeme musieť v obci pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za
komunálny odpad.
Zatiaľ ešte môžeme využívať do 30. 6. 2016 tzv. zberný dvor v centre obce. Plány s realizáciou nového na vytipovanom priestore sa
nám mierne komplikujú z dôvodu práve nového zákona o odpadoch. Zmenili sa podmienky na prevádzkovanie takýchto dvorov
ako aj posudzovanie oprávnených nákladov na ich budovanie. Ale
ešte sa nevzdávame tejto myšlienky a budeme sa snažiť problém riešiť vo vytipovanom priestore. Zatiaľ budeme prevádzkovať zberný
dvor v centre obce. V ňom budeme preberať len vytriedený odpad
tak, ako je zverejnené na tabuliach umiestnených na jeho bráne.
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V mesiaci apríl uskutočníme v obci „Deň zeme“, v rámci ktorého
by sme privítali aktivitu obyvateľov pri dočisťovaní priestorov v katastri obce od nevhodne umiestneného odpadu.
Ďalšie aktivity v skratke
Začali sme s budovaním oplotenia cintorína a ďalšími úpravami
priestorov vo vnútri cintorína, ktoré s tým súvisia. Postupne budeme realizovať ďalšie investičné akcie, na ktoré sme získali finančné prostriedky, ako aj ďalšie práce na obecnom majetku z rozpočtu
obce. Píšeme o tom na inom mieste. Chceme dotvoriť park pri Domove seniorov Dolinka, aby v ňom nachádzali príjemnejšie prostredie mamičky so svojimi ratolesťami. Verím, že tieto naše aktivity nájdu medzi obyvateľmi našej obce pozitívnu odozvu a prispejú
k spríjemneniu a skvalitneniu prostredia obce.

Slovo na záver
Hľadáme aj možnosti na šetrenie v rámci rozpočtu obce, ale tak, aby si
obec plnila svoje úlohy, ktoré jej zo zákona vyplývajú. V roku 2015 mala
obec príjmy vo výške 2 164 578,94 eur a výdavky vo výške 1 953 006,91
eur. Prebytok hospodárenia tak bol vo výške 211 572,03 eur z nich 23 824
eur sú finančné prostriedky z dotácií a pre rezervný fond tak obec môže
použiť sumu 187 748,03 eur. Tieto prostriedky v nasledujúcich rokoch
použijeme na spolufinancovanie ďalších projektov, prípravu projektovej dokumentácie na investičné akcie, údržbu obecného majetku alebo
podľa aktuálnych potrieb obce tak, ako rozhodne obecné zastupiteľstvo.
Pre obec sa v priebehu roka podarilo získať mimo plánovaných dotácii
celkom 250 481,66 eur. Tieto boli použité na realizáciu investičných akcií v obci. Verím, že aj tento rok bude pre nás úspešný a opäť prispejeme
k ďalšiemu skvalitňovaniu života v Očovej.

Očová je úspešná nielen v projektoch,
ale darí sa jej plniť aj ďalšie ciele...
Obec Očová bola úspešná v získavaní nenávratných finančných
prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov.
V roku 2015 získala finančné prostriedky v objeme cca 196 tis. Eur na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci z Ministerstva hospodárstva
SR. Veríme, že celkovou rekonštrukciou obec ušetrí nemalé finančné
prostriedky na spotrebe elektrickej energie, zvýši sa komfort a bezpečnosť občanov. Z rozpočtu obce je potrebné dobudovať niekoľko úsekov v obci, ktoré nemohli byť v rámci oprávnených nákladov projektu rozšírené, resp. doplnené.
V mesiaci február 2016 bolo obci Očová doručené Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na projekt: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v Očovej vo výške 198 551 Eur. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby.
Predpokladaný termín ukončenia prác je 31. 8. 2016.
Najočakávanejšou investičnou akciou v obci je vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd. S potešením sme prijali informáciu
od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v Banskej Bystrici, že
jej bolo doručené Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 9 885
786,84 Eur na projekt: Očová, Zvolenská Slatina – odvedenie a čistenie odpadových vôd. V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať občanov, že vedenie obce oslovilo vodárenskú spoločnosť o možnosť rekonštrukcie vodovodu súčasne s realizáciou výstavby kanalizácie z dôvodu veľkého počtu porúch na vodovodnom potrubí. Obec obdrža-

PhDr. Ján Senko, starosta obce

la stanovisko k žiadosti o zaradenie rekonštrukcie verejného vodovodu v obci do Investičného plánu StVS pre rok 2017 v celkovom objeme 1 150 mil. Eur, čo predstavuje výmenu azbestocementových potrubí v celkovej dĺžke 4 570 m.
V najbližších dňoch začnú práce na oplotení cintorína. Bol ukončený
proces verejného obstarávania a bola podpísaná zmluva s dodávateľom. V začatí prác bráni už len počasie a podmočený terén. Celkový
rozpočet stavby (cca 700 m oplotenia) je 30 tis. Eur. Časť finančných
prostriedkoch na túto akciu obec získala z Ministerstva financií SR
v rámci projektu na individuálne potreby obcí v roku 2015.
Ďalšie úlohy, ktoré sa podarilo obci splniť, je usporiadanie pozemkov
pod verejno-prospešnými stavbami v obci. Jedná sa hlavne o pozemky
pod miestnymi komunikáciami, futbalovým štadiónom, na cintoríne,
pamätníkom I. sv. vojny ap. Tieto pozemky obec získala bezplatne od
SR, ktoré boli v správe Slovenského pozemkového fondu a Okresného
úradu v Banskej Bystrici. Je potrebné doriešiť ešte ďalšie pozemky pod
stavbami vo vlastníctve obce, ktorých vlastníkmi sú však fyzické osoby.
Nemalým darom, ktorý obec získala od Ministerstva vnútra SR, je
Tatra 815, ktorej hodnota je cca 164 tis. Eur a protipovodňový vozík
v hodnote cca 14 tis. Eur. Pred vedením obce stojí teraz úloha vybudovať funkčnú požiarnu zbrojnicu na garážovanie tejto techniky, ako
aj pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce.
Veríme, že aj vďaka získaným dotáciám a majetku od štátu sa podarí
z rozpočtu obce riešiť ďalšie projekty a úlohy k spokojnosti občanov.
Janka Holíková

V rozvoji obce chceme pokračovať
V mesiaci marec 2016 podala obec projekt na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov a to na rekonštrukciu Obecného úradu v Očovej. V prípade úspešnosti by obec investovala do projektu
finančné prostriedky vo výške 5 % (22 250,00 Eur) z celkového rozpočtu projektu, t.j. 445 tis. Eur. Po realizácii projektu by bola úspora energií viac ako 50 %.
Obec plánuje požiadať aj o finančné prostriedky z Ministerstva financií SR v rámci žiadosti o pridelenie dotácie na individuálne potreby obcí a to na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Zdravotnom
stredisku Očová. Z rozpočtu obce chce obec zrekonštruovať miestnosť a vybudovať sociálne zariadenie v spoločenskej budove na Holcovom Majeri a vybudovať bezpečné detské ihrisko v parku za Domovom seniorov Dolinka.
Obec požiadala prostredníctvom Okresného úradu v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva SR o pridelenie finančných prostriedkov
na havarijný stav školských budov. Jedná sa o podmočené priestory
školských šatní a pivničných priestorov hlavnej budovy školy a haDEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE OČOVÁ ZA ROK 2015

varijný stav budovy kotolne pri základnej škole. O žiadosti obce zatiaľ nebolo rozhodnuté. Prostredníctvom Okresného úradu v Banskej Bystrici sme tiež podali žiadosť na rozšírenie kamerového systému v obci – jeho 5. etapu.
Z dôvodu záujmu o výstavbu v obci a nedostatku stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami, obec pristúpila k realizácii dodatku č. 5
k územnému plánu obce, prostredníctvom ktorého by mali vzniknúť nové lokality na budovanie rodinných a bytových domov. V súčasnosti spracovateľ UPN realizuje digitalizáciu súčasného stavu. Aj
na spracovanie dodatku č. 5 obec požiadala Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR a dotáciu zo štátneho rozpočtu.
Veríme, že aj v týchto a možno ďalších projektoch budeme úspešní
a aj vďaka aktívnej spolupráci s občanmi zrealizujeme ďalšie dobré
projekty a nápady, ktoré prispejú k skvalitneniu života v obci.
Janka Holíková

Obec Očová - ohlasovňa pobytu v roku 2015
zaznamenala tieto zmeny:
na trvalý pobyt sa do obce prihlásilo 55 občanov

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2015 2536

narodilo sa 18 detí

Z toho: občanov (nad 15 rokov) 2208
detí (do 15 rokov) 328
Priemerný vek obyvateľov 42,70

2

zomrelo 27 občanov
z trvalého pobytu sa z obce odhlásilo 40 občanov
celkový prírastok obyvateľov za rok 2015 6
Očovská Hučava - Váš tok informácií

1/2016

Info o uskutočnených podujatiach od januára 2016
8. február 2016 – Karneval žiakov základnej a materskej školy │- as -│
Dňa 4. 2. 2016 zorganizovali žiaci - členovia Žiackeho školského parlamentu pri Základnej škole s materskou školou Mateja Bela - Funtíka v Očovej pod garanciou riaditeľky školy a koordinátorky Žiackeho parlamentu Mgr. B. Kasanovej fašiangový karneval pre žiakov
základnej i materskej školy.
Zúčastnilo sa ho vyše 70 žiakov v pestrých a nápaditých maskách,
ktoré si zhotovili sami, s pomocou rodičov, ale aj požičali alebo kúpili. Nápaditosť 31 masiek bola ocenená vecnými cenami, ktoré venoval výbor OZ ZRPŠ, základná škola a p. Eva Huliaková. Všetci
zúčastnení žiaci dostali sladkosť na povzbudenie do tanca a zábavných hier, ktoré boli súčasťou podujatia. Poďakovanie patrí všetkým
organizátorom, rodičom, sponzorom a p. Paľkovi Lalíkovi, ktorý je
dlhoročným sponzorom školy v zabezpečovaní hudobnej produkcie na školských podujatiach.
9. február 2016 – Fašiangy │- ech -│
Dňa 9.2.2016 sa v Kultúrnom dome v Očovej konali Fašiangy,
ktoré organizovala materská škola. MŠ pracuje podľa školského
vzd. programu Ďatelinka, ktorého súčasťou je regionálna výchova. Prostredníctvom nej deťom vštepujeme ľudové zvyky a tradície nášho regiónu. Jedným z cieľov je aj spoznávanie zvykov a tradícií súvisiacich s Fašiangami. Deti oblečené v krojoch, fašiangovými piesňami a riekankami ukončili Fašiangy a pochovali basu.
Ďakujeme Obecnému úradu v Očovej za poskytnuté priestory
a za spoluprácu.
4. marec 2016 – Spomienka na oslobodenie obce │- ech -│
Položením kytice k pamätníku padlých v II. svetovej vojne sa začali
oslavy 71. výročia oslobodenia našej obce. Po piesni a básni, v podaní Matičiarok, predseda ZO SZPB pán Dušan Hancko pripomenul
udalosti spred 71. rokov, ktoré priniesli bolesť a utrpenie do mnohých rodín, nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Prítomným sa
prihovoril aj starosta obce pán PhDr. Ján Senko, ktorý v závere po-

zval všetkých na pokračovanie osláv do kultúrneho domu. Tu sa už
schádzali herci z DOS Kriváň. Divadelníci sa prišli do Očovej predstaviť s hrou „Starostove kuchárky“. Záverečný potlesk svedčil o tom,
že vystúpenie bolo peknou bodkou za oslavami a zároveň to bol aj
darček pre všetky ženy k blížiacemu sa sviatku MDŽ.
Divadelný ochotnícky súbor z Kriváňa
„Starostove kuchárky“

Prijatie jubilantiek pri príležitosti MDŽ dňa 4. marca 2016
v obradnej sieni obecného úradu │- dd -│

›››
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Info o uskutočnených podujatiach od januára 2016

5. - 6. marec 2016 – Tenisový turnaj vo štvorhrách │- dch -│
Telovýchovná jednota Družstevník Očová - Tenisový klub usporiadal v dňoch
5. - 6. marca 2016 tenisový turnaj vo štvorhrách k príležitosti oslobodenia obce.
Tenisového turnaja sa zúčastnilo šesť dvojíc. Turnaj otvoril starosta obce PhDr. Ján
Senko, ktorý poprial účastníkom turnaja veľa športových úspechov.

10. marec 2016 - Uvítanie │- av -│
Nezabúdame ani na najmenších občiankov našej
obce, ktorých sme privítali do obce Očovanov na
spoločnom obrade Uvítania detí do života.

Celkové poradie zúčastnených dvojíc: 1. miesto: Ing. Miroslav MELICH
Jaroslav TOMAŠOVIČ
2. miesto: Ing. Juraj MAĽA
Vladimír HREŇOVČÍK
3. miesto: Ing. Juraj CHABADA
Juraj CHABADA
4. miesto: Dušan CHABADA
Marek VÝBOH
5. miesto: Marian ERNST
Erik ERNST
6. miesto: Ján VALIGURSKÝ
Michal VALIGURSKÝ

13. marec 2016 – Luigiho srdce alebo poprava tupým mečom – premiéra divadelnej hry
Už po 19. krát sa v zaplnenej sále kultúrneho domu stretli diváci netrpezlivo čakajúc na
premiéru divadelnej hry, v podaní miestneho ochotníckeho súboru „Pilindoš“. Tento krát
sa herci predstavili s hrou „Luigiho srdce alebo poprava tupým mečom“. Príbeh, ktorý
sa na prvý pohľad zdá ako komédia a paradox života, končí tragédiou – smrťou Luigiho. Bravúrne výkony našich ochotníkov diváci ocenili dlhotrvajúcim potleskom. Slovo
na záver patrilo starostovi obce pánovi PhDr. Jánovi Senkovi, ktorý sa mene všetkých
prítomných poďakoval našim ochotníkom za krásny umelecký zážitok.
Marec – „Mesiac knihy“
Takéto pomenovanie má už mnoho rokov prvý jarný mesiac, ktorý si pripomínajú knižnice na celom Slovensku. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi,
keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek
tomu má literatúra v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Aj kroky žiakov tunajšej základnej školy v marci častejšie smerovali do obecnej knižnice, kde boli pripravené rôzne podujatia. Žiaci 2. triedy si vypočuli výklad o význame a poslaní knižníc, ktoré sú
dôležitou súčasťou vzdelanostného rastu nás všetkých, s piatakmi sme sa rozprávali o ťažkej práci detí v minulosti, žiaci 7. triedy si priblížili tvorbu súčasného autora detskej poézie a prózy Daniela Heviera.
Podujatia vyvrcholili 23. marca, kedy sa v priestoroch knižnice v popoludňajších hodinách
konalo školské kolo v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“. Počúvať básne, rozprávky, príbehy v podaní od tých najmladších až po najstarších žiakov bolo príjemným zážitkom. Aj touto cestou ďakujeme súťažiacim za ich
snahu a vzornú reprezentáciu tried na podujatí a všetkým, ktorí postúpili do regionálneho kola držíme palce, k čo najlepšiemu umiesteniu.
Deň učiteľov │- dd -│
Keďže tohtoročný Deň učiteľov pripadol na Veľkonočný pondelok, pán starosta PhDr. Ján Senko pozdravil učiteľov základnej školy, materskej školy a základnej umeleckej školy v stredu 30. marca. Kyticou kvetov vyjadril úctu a poďakovanie všetkým pedagógom za ich náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievajú k vzdelanosti našej mladej generácie.

pedagogický zbor v základnej škole
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Odovzdanie hasičskej techniky – TATRY 815
19. február 2016
19. februára o 19.00 hod. navštívil našu obec podpredseda vlády
a minister vnútra SR pán Robert Kaliňák, ktorý očovským dobrovoľným hasičom odovzdal vynovenú hasičskú techniku – TATRU 815 v celkovej hodnote 175 000 €. Slávnostného aktu sa zúčastnili poslanci NR SR Tibor Lebocký a Róbert Madej, generálny sekretár DPO Vendelín Horváth a prednosta Okresného úradu vo Zvolene Miroslav Náhlik. O občerstvenie sa postarali očovskí hasiči – Peter Sámeľ, Jaroslav Sámeľ, Pavel Holík st., Pavol Holík ml., Ľuboš Dorot, ktorí navarili našim občanom chutný guľáš,
ako poďakovanie, za milé privítanie vzácnych hostí.

privítanie ministra vnútra SR chlebom a soľou

vzácni hostia spolu s očovskými hasičmi a TATROU 815

privítanie starostom obce

Odovzdanie protipovodňového vozíka
24. február 2016
Starosta obce PhDr. Ján Senko a zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru obce prevzali dňa 24. 2. 2016 v priestoroch Stredoslovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej Bystrici protipovodňový vozík v hodnote 14 tis. €. Jeho obsah tvorí kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set
náradia. Toto technické vybavenie je súčasťou prívesného vozíka, vďaka čomu je zjednodušená manipulácia a premiestňovanie techniky z miesta na miesto. Táto špeciálna technika by mala
umožniť rýchlu reakciu na krízovú situáciu v čase povodní a zároveň získať určitú mieru sebestačnosti. Náš hasičský zbor bol zaradený medzi 24 ostatných zborov z banskobystrického kraja, ktoré
budú mať možnosť lepšej ochrany majetku v čase povodní. Kľúče

starosta obce a očovskí hasiči v areáli Stredoslovenského vodohospodárskeho podniku Banská Bystrica

1/2016

od vozíka odovzdali štátny tajomník ministerstva vnútra SR Marián Saloň a štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR
Vojtech Ferencz za účasti podpredsedníčky NR SR Jany Laššákovej a krajského riaditeľa HaZZ Dušana Šľúku.
- jh -

vysvätenie protipovodňového vozíka
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Vítanie jari 2016
V nedeľu 20. marca 2016 sa v areáli Remeselného dvora Očová konalo už po 5. Krát podujatie pod názvom „Vítanie jari“, ktorého iniciátorom pri vzniku bola ZUŠ Očová. Spoluorganizátormi podujatia boli ZŠ s MŠ Očová, Obec Očová a Obecné služby Očová, Očovan – folklórne združenie.
V rámci podujatia predvádzali svoju šikovnosť pri ozdobovaní veľkonočných kraslíc Očovianky panie Ľubka Holíková, Lucia Jasová,
Lucia Ľuptáková, korbáče pre šibačov plietla pani Rudíková s dcérou Dankou, Milota Široká zhotovovala s deťmi veľmi milé bábiky
z vlny, pani uč. Miroslava Havranová vyrábala pestré veľkonočné
pozdravy, pani Tlučáková z Holcovho Majera už tradične predvádzala tkanie pokrovcov na krosnách, diváci si mohli prezrieť výstavu výtvarných prác detí zo ZŠ a ZUŠ. Celý areál Remeselného dvo-

ra rozvoniaval od chutného guláša, ktorý navarilo ZRŠ pri ZŠ Očová pod vedením Pavla Bízika a voňali aj trdelníky, s ktorými prišli predávajúci až z Komárna. Bolo sa na čo pozerať, bolo aj všeličo
dobré ochutnať, a dalo sa ja teplým čajom alebo punčom zohriať.
Kultúrny program bol naozaj bohatý, dobrú náladu nám robili vystúpenia detí od materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy a to nielen z Očovej, ale aj z Vígľaša a zo Zvolenskej Slatiny, svojim profesionálnym výkonom sa predviedol ženský spevácky zbor Belius, krásne zaspievali Matičiarky, zapískal a zaspieval
Duško Holík a na záver zatancoval aj FS Očovan. Nesmieme však
zabudnúť, že uprostred programu pestrofarebný sprievod vyprevadil k Hučave Morenu, pri potoku ju dievčence zapálili a hodili do
vody, aby sme už v nasledujúcich dňoch mohli očakávať teplejšie
dni a príchod jarného počasia. Vítanie jari bolo teda plné príjemných chvíľ s pekným programom, plné priateľských stretnutí, rozhovorov a hoci bolo ešte stále dosť chladno, ľudia sa na seba príjemne usmievali a celé nedeľné popoludnie splnilo svoje poslanie. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o rok.
Ing. Pavel Holík

Na oslobodenie málo, na zábavu dosť (Komu že je lepšie ako čertom ...)
Sedemdesiatjeden rokov uplynulo od posledného výstrelu v obci
Očová v druhej svetovej vojne. V rámci osláv tejto udalosti bolo jedným zo sprievodných podujatí aj stretnutie priaznivcov nohejbalu. Bolo to už 15-ty krát, čo sa bojovalo o Pohár oslobodenia obce
Očová. Stalo sa tak 27.02.2016. Organizátormi tohto podujatia boli
už tradične: Obec Očová, MO SNS Očová a po druhý krát aj UVV
SR Martin. Prihlásilo sa šesť družstiev, ktoré mali odohrať turnaj vo
vzájomných zápasoch každý s každým. Tesne pred zahájením však
družstvo z Budče zrušilo svoju účasť na tomto podujatí a tak napokon súťažili len štyri družstvá z Očovej a jedno družstvo zo Zvolena. Podujatie otvoril svojim príhovorom starosta obce Očová PhDr.
Ján Senko ktorý poprial všetkým zúčastneným málo úrazov a veľa
úspechov. Najviac technickej zručnosti a taktickej vyspelosti preu-

kázalo družstvo „Čertov“ ktoré v zložení Ján Kouřil, Štefan Pavlík a
František Máliš, bez jedinej prehry získalo Pohár oslobodenia obce
Očová. Takéto podujatia sa však nezaobídu bez pomoci obetavých
ľudí, ktorí venujú svoj čas a prácu bez nároku na odmenu. V tomto prípade to boli Anna Pivolusková a Mária Katreniaková, ktoré
nám prichystali malé občerstvenie. Poďakovanie však patrí aj pánovi starostovi obce PhDr. Ján Senkovi , pani riaditeľke ZŠ s MŠ M.
Bela Funtíka PaedDr. Anne Sojkovéj , pánovi predsedovi MO SNS v
Očovej Ondrejovi Pivoluskovi, pánovi Dušanovi Chabadovi (pekáreň CHAMÍR) a v neposlednej rade aj „tetám“ kuchárkam zo školskej kuchyne.
PS: Na oslobodenie obce nás bolo málo, ale na zábavu dosť.
Výsledky zápasov:
Omega Tím - Drím Tím
Legionári - Očovskí frčkári
Omega Tím - Čerti
Drím Tím - Legionári
Omega Tím - Očovskí frčkári

GAPA

0:2
1:2
0:2
2:1
0:2

Čerti - Drím Tím
Omega Tím – Legionári
Čerti - Očovskí frčkári
Očovskí frčkári - Drím Tím
Čerti – Legionári

2:0
0:2
2:1
2:1
2:1

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:

Šťastie je život a mať deti…
Narodili sa:

Liliana Agnes Bednarčíková
Emily Ďurišová
Stanislav Straka
Simon Straka
Ela Pavlíková
Monika Prítuľová
Branislav Kostúr

Pavel Holík, Očová, Nábrežná 675/1
Vilma Pramuková, Očová, Družstevná 847/2
Zuzana Sámeľová, Očová, SNP 365/160
Mária Kováčová, Očová, SNP 366/81
Juraj Holík, Očová, SNP 406/216
Ján Chabada, Očová, SNP 316/53
Eva Pivolusková, Očová, Mieru 556/71
Emília Pohorelcová, Očová, SNP 293/33
Martin Maľa, Očová, SNP 326/106
Emília Čierna, Očová, Obchoditá 906
Pavel Gašo, Očová, J. R. Poničana 755/10
Jozef Mulica, Očová, J. R. Poničana 740/17
Ján Oravec, Očová, Mieru 533/42
Margita Tatarková, Očová, Holcov Majer 960
Anna Straková, Očová, SNP 285/25
Ing. Juraj Maľa, Očová, Družstevná 847/2
Anna Výbohová
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Život v našej Základnej umeleckej škole

alebo Bez dobrého učiteľa niet dobrých žiakov

Mnohé aktivity Základnej umeleckej školy v Očovej a jej elokovaných
pracovísk sú dobre známe a našli si
už svojho stáleho diváka. Sú výsledkom výbornej práce pedagogických
zamestnancov a žiakov jednotlivých
odborov. O tom sa mohli tí, ktorí medzi nás prichádzajú presvedčiť v predchádzajúcich týždňoch a mesiacoch
na vystúpeniach a koncertoch organizovaných nielen priamo školou, ale
aj v spolupráci s inými inštitúciami
v obci i mimo obce Očová.
Žiaci hudobného odboru našej školy sa koncom januára predstavili spoločne so žiakmi hudobného
odboru Základnej umeleckej školy, Nádvorná 10 zo Zvolena už na
tradičnom koncerte pod názvom „Novoročné zvítanie“. Koncert sa
každoročne koná v krásnych a dôstojných priestoroch Zvolenského Zámku a tento rok sme sa spolu mohli stretnúť už po tretí krát.
I. polrok sme zakončili „Polročným koncertom“ všetkých odborov,
kde sa predstavila aj ľudová hudba pod vedením Slavomíra Melicherčíka a zároveň bol koncert spojený aj s krstom debutového CD
Danky Rudíkovej pod názvom „Tajomstvo lesa“, na ktorom mladá
autorka prezentuje svoju vlastnú tvorbu.
Nemalú zásluhu na príprave a kvalitných výkonoch žiakov našej školy majú učitelia. Učitelia, ktorí rozvíjajú talent a nadanie svojich zverencov. Ľudia, ktorí sú škole a deťom odovzdaný celou svojou dušou a neustále pracujú nielen so svojimi žiakmi, ale aj sami na sebe.
Svojou osobnosťou, životnou filozofiou, svojimi ľudskými kvalitami
a profesionalizmom ovplyvňujú životy svojich žiakov, čím formujú
ich charakter a osobnosť. Som si istá, že aj vy ste vo svojom živote

stretli učiteľa, ktorého osobnosť
Vám otvorila oči a myseľ pre vedomosti, krásu a poznanie okolitého sveta a na ktorého si v marci pri príležitosti narodenia J. A.
Komenského (28.03.1592) učiteľa národov a s tým súvisiaceho
Dňa učiteľov spomeniete.
A čo nás čaká do nasledujúcich
mesiacov...? Hlavne ešte veľa práce, aby sme dorazili do úspešného
cieľa... V marci sa Vám pri príležitosti už spomenutého Dňa učiteľov predstavia pedagógovia školy na „Učiteľskom koncerte“, žiaci tanečného odboru na celoobecnej akcii „Vítanie jari“ v Remeselnom
dvore. V apríli nás čaká Interný koncert hudobného odboru venovaný Mozartovi a obdobiu klasicizmu, v ktorom tento geniálny skladateľ žil. Žiaci sláčikového oddelenia sa zúčastnia dvoch súťaží a to
„Zlatá struna“ vo Zvolene a Sláčikovej súťaže v Brezne. Žiakov hudobného a tanečného odboru čaká príprava vystúpenia na Lesnícke dni 2016, ktoré sa budú konať 22. apríla na námestí vo Zvolene.
A samozrejme koncom školského roka sa budeme na Vás všetkých
tešiť na Záverečných koncertoch našej školy. Všetky podrobnejšie
informácie nájdete aj na našej webstránke www.zusocova.webnode.sk. A čo dodať na záver...? na záver by som sa chcela touto cestou poďakovať všetkým, ktorí si nájdu čas a prídu medzi nás na koncerty a vystúpenia. Pretože Váš záujem je pre žiakov a nás pedagógov ocenením a uznaním našej práce, a zároveň sa chcem poďakovať nielen našim učiteľom v Základnej umeleckej školy v Očovej, ale
všetkým učiteľom, ktorí sa svojim žiakom venujú s láskou a trpezlivosťou, ukazujú im ako nájsť cestu do veľkého sveta a vnímať všetku tú krásu okolo seba.
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová, riaditeľka ZUŠ

Plánované aktivity na II. štvrťrok 2016:
20. apríl	Interný koncert venovaný Mozartovi a Klasicizmu o 17.00 h - Zrkadlová sála ZUŠ
22. apríl	Lesnícke dni od 10.00 h - Námestie SNP Zvolen
8. jún	Záverečný koncert hudobného a tanečného odboru 17.00 h - KD v Očovej
9. jún	Môj prvý koncert o 17.00 h - Zrkadlová sála ZUŠ
22. jún	Koncert tanečného odboru o 17.00 h - KD v Očovej

Učiteľský koncert
Dňa 16. marca 2016 sa pedagógovia základnej umeleckej školy predstavili na Učiteľskom koncerte, ktorý sa konal v priestoroch základnej umeleckej školy v Očovej. Sprievodného slova sa ujala p. riaditeľka Anna Petríková Bambúchová, ktorá postupne predstavila

všetkých účinkujúcich učiteľov. Na koncerte mali diváci možnosť
počuť a vidieť pedagógov rôznych nástrojových zoskupení. Či už to
bolo spojenie cimbalu a gitary, spevu a klavíru, ale aj huslí, klavíru a kontrabasu. Zazneli skladby rôznych štýlových období od baroka až po súčasnosť.
1/2016
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Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
v obci Očová - 5. marca 2016
okrsok 1

okrsok 2

Počet zapísaných voličov

940

1043

Počet zúčastnených na voľbách

552

647

58,72

62,03

544

641

Účasť v %
Počet platných hlasov

okrsok 3

spolu

Počet zapísaných voličov

143

2126

Počet zúčastnených na voľbách

86

1285

60,13

60,44

85

1270

Účasť v %
Počet platných hlasov

Prvá päťka najúspešnejších kandidátov
podľa získaných preferenčných hlasov:
Robert FICO (SMER – SD) – 378, Robert KALIŇÁK (SMER- SD) – 281, Ján SENKO (SMER –
SD) 281, Peter PELLEGRINI (SMER – SD) – 213,
Miroslav LAJČÁK (SMER – SD) - 111

Číslo Názov strany, hnutia, koalície

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Počet hlasov
okrsok č. 1

Počet hlasov
okrsok č. 2

Počet hlasov
okrsok č. 3

Počet hlasov
spolu:

5
1
44
3
1
26
5
0
0
0
13
63
1
8
0
230
3
1
60
24
0
0
56

3
0
28
0
2
33
1
0
0
0
19
71
2
10
2
286
14
10
49
27
0
2
82

1
0
5
0
0
2
4
0
0
0
2
5
0
1
0
44
2
0
8
2
0
0
9

9
1
77
3
3
61
10
0
0
0
34
139
3
19
2
560
19
11
117
53
0
2
147

TIP
Strana moderného Slovenska
OĽANO - NOVA
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
Šanca
Sme rodina – Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
Koalícia spoločne za Slovensko
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
VZDOR – strana práce
MOST - HÍD
SNS
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
SDKÚ – Demokratická strana
SMER – sociálna demokracia
KDH
Slovenská občianska koalícia
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
Sieť
Strana maďarskej komunity
Priama demokracia
Sloboda a Solidarita

Základná umelecká škola v Očovej

Milí občania, vážení rodičia,

dňa 19. marca 2016 sa členovia DFS „Poľana“ zúčastnili na Regionálnej prehliadke
detských speváckych skupín, detských ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov v Dobrej Nive.
Naše deti súťažili v dvoch kategóriách
- kategória – sólisti speváci
- kategória – spevácke skupiny.
Kategóriu sólisti reprezentovali náš súbor
Lea Valková – získala bronzové pásmo, čiže
3. miesto a Paľko Bizík – získal strieborné
pásmo, čiže 2. miesto.
V kategórii – spevácke skupiny súťažili dve
skupiny: mladšie a staršie členky.
Mladšiu skupinu reprezentovali: Viktória
Klimentová, Simonka Račková, Ema Ďurišová, Adriana Mruškovičová, Lenka Kováčová, Lea Valková, Mirka Valchoňová,
Kristínka Novodomcová – získali bronzové pásmo – čiže 3. miesto.
Druhú skupinu tvorili staršie dievčatá –
Natália Balážová, Lenka Halamová, Lucia Halamová, Alexandra Mruškovičová,
Miriam Sásová, Viktória Klimentová, Simonka Račková – získali strieborné pásmo – čiže 2. miesto.
Hudobne ich doprevádzal p. Dušan Holík.
Na súťaž ich pripravovala p. Viera Šimkovičová – vedúca súboru, ktorá vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým účinkujúcim na súťaži a rodičom ďakuje za trpezlivosť.

Vás pozýva na

prijímacie
skúšky
pre šk. rok 2016/2017

dňa 23. júna 2016
v čase

od 13.00 do 18.00 hod.

v priestoroch ZUŠ.
Vyučujeme v odboroch:

hudobný, tanečný
a výtvarný
podrobnejšie informácie nájdete na:

www.zusocova.webnode.sk

- vš -
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Z tvorby
žiačok
Základnej školy
s materskou školou
Mateja Bela Funtíka,
Očová
Básne boli zaslané
do literárnej súťaže
Križovatky šťastia – Detská konferencia.
S prvou básňou
obsadili žiačky
druhé miesto.

To som ja

Môj farebný svet

Človek
Mladý, šťastný
Raduje sa, plače, vymýšľa
Vymýšľa rôzne veci
Je to ešte stále dieťa
Vyrastie
Rebelizmus
Zlý, no pekný pre nich
Nadáva, pije, fajčí
Keď začneš, už nikdy neprestaneš
Štýl - tínedžer
Mladý, nesmelý
Krásny, zlý i otravný
To som ja
Ale stále človek
Z mäsa a kože
Dobrodružstvo
Zábava, objavovanie
Smejeme sa, udivujeme, sme
šťastní
Objavovanie je úžasná vec
No objavovať dobré
Je tajomstvo
Objavovať človeka z kostí
So srdcom tlčúcim nahlas a
Žiť

Farebný svet – dúha patrí k tomu.
No ale komu?
Rozmýšľam...
Som ja a nikto iný,
pustím sa do plastelíny.
Modelujem, kúzla robím.
Rozmýšľam, či sa sem hodím.
Vznikne pes
a ja čudujem sa dnes,
aké sú to čáry-máry.
Hurá na vec, keď sa darí!
Vyrástol strom, jeden, druhý.
Skladám k sebe farby dúhy –
žltá slnko, modrá nebo.
Čo by bolo, keby taký náš svet nebol?
Šedá tráva, šedé kvety,
Šedé mamy, šedé deti.
Šedí otcovia a v slede
za sebou i srdcia šedé.
Buďme radi, že sme šťastní,
nekazme si život jasný,
plný farieb,
sily,
chute,
nepotkni sa na zákrute,
vyber správnu cestu smelo,
vymodeluj nielen z plastu
to, čo by sa robiť chcelo –
skutočný farebný svet
a nech slúži k tvojmu rastu.

Simona Račková, Tereza Dominiková,
Kristína Orfánusová, Viktória Klimentová
7.trieda, ZŠ s MŠ MBF Očová

Adriana Mruškovičová
6.trieda, ZŠ s MŠ MBF Očová

Zariadenie pre seniorov
ul. ČSA 67/57
962 23 OČOVÁ

Keď je KARNEVAL dôkazom, že sa môžeme
zo života tešiť v každom veku.

Zamestnanci Domova seniorov Dolinka zorganizovali v tomto
roku už piaty ročník tradičnej fašiangovej veselice. Karneval je medzi obyvateľmi domova veľmi obľúbený a priazeň si získal aj u zamestnancov. Tešiť sa zo života v každom veku a v každom čase, zabávať sa a vedieť sa tešiť zo spoločných chvíľ prežitých s priateľmi,
príbuznými je neopakovateľný zážitok pre každého z nás. Chvíle
prežité spolu sú jedinečné, plné emócií, pocitu šťastia a radosti.
Zbaviť sa každodennej všednosti a prispieť našim seniorom ku spestreniu ich každodenného života počas voľných chvíľ v domove je našou prioritou. Karneval je tou pravou príležitosťou ako zahnať depresiu z dlhých upršaných zimných dní, je prejavom radosti z očakávania blížiacej sa jari.Z požičaných karnevalových masiek sme sa
všetci vyfintili a o zábavu bolo postarané.
To že sa do karnevalových masiek obliekajú počas fašiangu hlavne
deti to je každému jasné, ale že si masku na seba oblečú aj naši takmer
storoční obyvatelia, to sa až tak často nevidí. Neprekvapili len nás,
ale aj svojich blízkych, ktorí ich v takomto šate veru ešte nevideli.
Zatancovali, pohostili a zabavili sme sa všetci. Rozžiarené tváre hovorili za všetko. Šťastie a iskierky v očiach našich seniorov boli pre
nás tým najväčším poďakovaním a tou najvzácnejšou odmenou.
1/2016

Týchto okamihov je v živote seniorov čoraz menej, preto je našou snahou vytvárať prostredie a podmienky, aby týchto chvíľ neubúdalo, ale naopak, bolo ich čím ďalej viac.
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Mgr. Anna Mlynarčíková, sociálna pracovníčka
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Plán kultúrno-spoločenských
a športových podujatí
na II. štvrťrok 2016

(plán bude priebežne aktualizovaný)

APRÍL
– školské filmové predstavenie – kinosála KD
20. 4. – Interný koncert žiakov ZUŠ – o 17.00 hod., zrkadlová sála KD
24. 4. – Koncert skupiny Nedvědovcov – o 17.00 hod., kultúrny dom
30. 4. – Deň Zeme – akcia zameraná na úpravu a očistu životného
prostredia v obci a okolí, zraz o 8.00 hod. pred
obecným úradom
MÁJ
– školské filmové predstavenie – kinosála KD
7. 5. - Popoludnie pre rodičov s deťmi „Náučný chodník“
o 14.00 hod. pred kultúrnym domom,
- po skončení „Diskotéka pre deti“ v RD
- vo večerných hodinách „Majáles pre rodičov“ v RD
8. 5. – O
 slavy Dňa víťazstva nad fašizmom – o 14.15 hod. pietna
spomienka pri pamätníku padlých v II. svetovej vojne
– Oslavy Dňa matiek – slávnostná akadémia žiakov ZŠ s MŠ MBF
– o 15.00 hod., kultúrny dom
28. 5. – Rúcanie „hlavnej máje“ s kultúrnym programom
– o 17.00 hod., pred kultúrnym domom
JÚN
– školské filmové predstavenie – kinosála KD
– Čítajme si... 2016 – Detský čitateľský maratón – obecná knižnica
1. 6. – Oslavy MDD – o 8.00 hod. – školský areál
– Absolventský koncert žiakov hudobného odboru ZUŠ – o 17.00
hod., zrkadlová sála KD
3. 6. – Nesúťažná prehliadka detských folklórnych súborov
– o 11.00 hod. pre žiakov základnej školy, o 17.30 hod. pre
verejnosť, kultúrny dom
8. 6. – Záverečný koncert žiakov ZUŠ – o 17.00 hod., kultúrny dom
22. 6. – Z
 áverečný + absolventský koncert tanečného odboru ZUŠ –
o 17.00 hod., kultúrny dom

OČOVSKÍ BAČOVIA 2015
Ocenenie SNA
Štyria členovia jedinej leteckej skupiny na svete, lietajúcej na štyroch
bezmotorových lietadlách už viac ako tri desiatky rokov na Slovensku aj v zahraničí boli dňa 21. novembra 2015 na pléne Slovenského
Národného Aeroklubu, člena Medzinárodnej leteckej federácie FAI
so sídlom Lausanne ocenení „Ďakovnou medailou za zásluhy o medzinárodný rozvoj leteckého športového hnutia“. Jedná sa o piatich
členov skupiny, ktorí v tejto skupine pôsobia najdlhšie, majú s týmto
druhom lietania najväčšie skúsenosti a boli aj účastníkmi vytvorenia
svetového rekordu v úspešnom vzlete maximálneho počtu vetroňov
ťahaných za jedným jednomotorovým vlečným lietadlom 11.6.2006
na Sliači. Ide o týchto členov skupiny:
Ľuboslav Tomašovič 1947, Jozef Lalík 1949, MUDr. Branislav Oltus 1962, Róbert Makovíny 1969, pilot vlečného lietadla Július Kováčik 1961.
Treba spomenúť aj ďalších aktívnych členov skupiny: Ing.Martin
Tišliar, Jozef Prokay, Dušan Bysterský
Bývalí členovia skupiny: Juraj Huliak, Tomáš Rakús, Doc.Ing.Pavel Beňo Phd, a bývalí členovia – piloti motorových lietadiel skupiny: majster športu Pavel Dorot, Ing.Jozef Moravčík, Ivan Martinka a Ing.Peter Benko.
Slovenská letecká skupina „ Očovskí Bačovia „ vznikla v roku 1981,
teda v roku 2016 pôsobí už 35. sezónu. Za toto obdobie absolvovala
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DHZ informuje občanov

„Spaľovanie pod kontrolou“
Vážení občania,

pri pohľade na stránky tohtoročného kalendára zistíme, že po Veľkonočných
sviatkoch nastáva už len niekoľko dní k prebudeniu sa prírody k novému jarnému životu. V tomto čase však dochádza zo strany občanov, ale aj právnických osôb, alebo fyzických osôb – podnikateľov k čisteniu a úprave pozemkov
v ich vlastníctve alebo užívaní. Táto činnosť sa každoročne na jar prejavuje vysokým počtom požiarov v prírodnom prostredí. Jedná sa o požiare suchej trávy, krmovín, lesných porastov, biologického materiálu, ako sú zvyšky suchej
trávy, lístia, vetiev zo stromov a kríkov.
Zdanie občanov, že idú bezpečne vypaľovať suchú trávu na malej ploche alebo
spáliť kopu zhrabaného lístia, trávy či vňate môže v konečnom dôsledku zapríčiniť požiar veľkých rozmerov, o čom sa presvedčili pred pár rokmi aj občania na Holcovom Majeri. Oheň sa v otvorenom priestore za vhodných klimatických podmienok (teplé, suché, veterné počasie) šíri veľmi rýchlo a svojim rozsahom môže spôsobiť škody nielen na majetku, životnom prostredí, ale
i na životoch ľudí a zvierat. Tiež môže spôsobiť veľké ekologické straty napríklad veľkej plochy lesa, chránených porastov a bylín, alebo úhyn chránených
živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti alebo paniky zo strany občanov a výsledok dobrého úmyslu je škoda, ktorej možný vznik si občania neuvedomili. Podľa vysokého počtu požiarov v prírodnom prostredí na celom
území Podpoľania hasiči zistili, že si občania neuvedomujú rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním.
Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 8 písm. a) pre
právnické osoby ako aj fyzické osoby – podnikateľov a podľa § 14 ods. 2 písm. b)
aj pre fyzické osoby vypaľovanie bylín, kríkov a stromov n i e j e d o v o l e n é !
Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve je v zmysle vyhl. MV SR
č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov považované za činnosť spojenú so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve pre fyzické osoby upravuje uvedená vyhláška v znení § 31e nasledovne:
a) oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné okresné
riaditeľstvo na telefónne číslo 150 (je vhodné informovať aj príslušný obecný úrad, prípadne DHZ obce),
b) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
c) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých
neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
d) zabezpečí potrebné množstvo hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na
zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie
hasičskej jednotky,
e) vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
f) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.
Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľmi je možné až po písomnom súhlase miestne príslušného okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v zmysle § 21
písm. 1) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a v súlade s § 2, § 3
a § 7 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.. Správne konanie začína podaním žiadosti.
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Peter Sámeľ, predseda DHZ

›››
1/2016

206 vystúpení, z toho 85 v zahraničí. Je jedinou skupinou na svete , ktorá je od roku 2003 tvorená vlečným lietadlom Z 137 T a štyrmi vetroňmi / L-13, L-23 Blaník/. Do tohto roku skupina účinkovala na leteckých dňoch v zostave štyroch vlečných motorových lietadiel Z 142
a štyroch vetroňov L 13.
Zaujímavosťou je, že v teame lietajú amatéri s rozdielnym vekom (30-69 rokov), povolaním aj
leteckými skúsenosťami.. Všetci členovia skupiny lietajú od svojich pätnástich rokov a všetci
sú inštruktori (Lalík, Tomašovič aj inšpektori) bezmotorového lietania. Majú nalietané od
400 do 2200 letových hodín. Rozdielne sú aj ich profesie – napríklad : automechanik, profesionálny pilot, rušňovodič vo výslužbe, lekár, obchodný zástupca .... Napriek tomu ich spoločné hobby spája už viac ako 20 rokov a sú samozrejme dobrými priateľmi aj mimo letiska.
Skupina sa každý rok zúčastňuje na približne desiatich leteckých dňoch na Slovensku, aj v zahraničí. Pozvaní do rôznych krajín je však podstatne viac./Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko,
Taliansko, Poľsko, Veľká Británia, Nórsko, USA, Indonézia, Dánsko, Slovinsko, Maďarsko,
Srbsko, Lýbia/.
MUDr. Branislav Oltus
O cenenia : Od roku 1999 je letecká skupina „Očovskí Bačovia“ držiteľom „DIPLOME D´HONNEUR“, čestného diplomu medzinárodnej leteckej federácie FAI za prínos v skupinovom lietaní.
Brno Tuřany CIAF 2005 - ocenenie za najlepšiu letovú ukážku civilného lietadla
2006 - svetový rekord v počte štartu 9 vlečených vetroňov za jedným lietadlom
2012 - Smik Trophy – ocenenie Slovenskej leteckej agentúry,za najlepšiu ukážku civilného a športového letectva
2013 - cena výnimočnosti predsedu BBSK za letecké majstrovstvo a úspešnú reprezentáciu kraja doma aj v zahraničí
2015 - Ďakovná medaila za zásluhy o medzinárodný rozvoj leteckého športového hnutia od SNA pre členov skupiny

Zo života Základnej organizácie
Slovenského zväzu včelárov v Očovej
Výrok Alberta Einsteina o včelách patrí medzi najznámejšie vôbec. Fyzik v ňom dal ľudstvu štyri roky života od chvíle, kedy uhynie posledná včela. Ľudstvo by so včelami nezmizlo. Zato jeho život by dostal iný rozmer. Prišli by sme
odhadom o asi 80 percent plodín. Už žiadne jablká, marhuVčelárska nedeľa - rok 2015
le, rajčiny, mandle ani bavlna.
Ostali by len vetrom a vodou opelivé rastliny, teda obilniny či kukurica. Aj v našej obci si už oddávna túto skutočnosť ľudia uvedomovali, venovali sa chovu včiel jednotlivo a v roku 1953 vytvorili základnú organizáciu v Očovej, ktorá patrí do Slovenského zväzu včelárov.
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Očovej nepatrí medzi najväčšie v regióne, avšak aktívne pracuje pod vedením
členov výboru. Predseda ZO je pán Ján Čief, tajomník je p. František Rudik, hospodár pán Ing. Juraj Stankovič a členovia výboru p.
František Bučko a p. Pavol Ľupták. Z Centrálneho registra včelstiev
k 30.9.2013, 2014, 2015, ktoré nám preposiela centrála SZV (údaje poskytujeme každoročne zo základných organizácií, ako podklad
k výberu členského na ďalšie obdobia), máme v ZO SZV v Očovej
nasledovný stav: rok 2013 - 24 včelárov - 216 včelstiev, rok 2014- 20
včelárov - 220 včelstiev, rok 2015 - 21 včelárov - 229 včelstiev.
Každý rok v marci organizujeme Výročnú členskú schôdzu ZO SZV
v Očovej s odbornou prednáškou, ktorú pripravia pozvaní lektori zo
SZV. O občerstvenie sa postarajú členky organizácie. Donedávna bývali tieto schôdze v dome, kde sídlil Klub dôchodcov (obr. 1,2), už asi
3 roky využívame priestory v Remeselnom dvore. V júli každoročne
organizujeme posedenie pri guľáši na včelárskej chate v Hlbokej (fo-

Výročná schôdza v Remeselnom dvore – rok 2015
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tografia 2015), kde sa stretnú včelári, ich rodinní príslušníci a priatelia. Každoročne sa zúčastnia aj pozvaní hostia - p. starosta obce a p.
predseda Roľníckeho družstva v Očovej s manželkami. Pred touto
akciou urobíme brigádu na vyčistenie okolia včelárskej chaty a tak
skrášlime kúsok prírody v okolí našej dediny.
Naša organizácia sa omladzuje, zosnulí včelári majú z radov rodinných príslušníkov svojich nástupcov, ako napríklad dcéra p. Leštáka, dcéra p. Chrbeta, vnuk p. Chabadu a p. Krnáča, ktorí sa starajú
o rodinné včelstvá. Pred pár rokmi viedol p. Ing. Stankovič včelársky krúžok na ZŠ Mateja Bela v Očovej, žiaľ po odchode chlapcov
na stredné školy sa tento krúžok rozpadol.
Výbor ZO sa stará o to, aby sme udržiavali dobrý zdravotný stav včelstiev v našej obci, každoročne hromadne obstaráva lieky pre všetkých
včelárov na zníženie výskytu parazitov, ako je klieštik – Varoa destructor, v zimnom období členovia výboru zabezpečujú aplikáciu liekov
do včelstiev aj pomocou kompresora, ktorý organizácia vlastní. Včelári sa vzdelávajú z dostupných včelárskych časopisov, ktoré sú vydávané na Slovensku aj v Čechách, zúčastňujú sa výstav a školení organizovaných Strednou odbornou školou pod Bánošom v Banskej
Bystrici, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a Slovenským zväzom včelárov.
Touto cestou si Vás milí spoluobčania dovoľujeme pozvať do našich radov, ako vidieť zo štatistiky v úvode, je potrebné rozšíriť počet včelárov a včelstiev v našej obci, veď táto krásna záľuba pomáha ľudstvu, prírode a vegetácii v nej, výsledky práce včelárov, včelie
produkty upevňujú zdravie našich detí aj dospelej populácie. Myšlienka na záver:
„Od včiel sa dá učiť, od tej najmenšej včielky po kráľovnú. Každá totiž
pracuje a bojuje pre spoločenstvo. Ak by to nerobili, spoločenstvo uhynie.“
Spracovala doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD., členka ZO SZV v Očovej

Výročná schôdza v Klube dôchodcov – rok 2011
Očovská Hučava - Váš tok informácií
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XVIII. sezóna DOS Pilindoš v Očovej
V roku 2016 sa DOS Pilindoš z Očovej predstavil publiku v Očovej
19. naštudovanou divadelnou hrou. Premiéra sa konala v KD v Očovej 13. marca 2016 a repríza 3. apríla 2016.
Režisérka divadelnej hry Jarmila Bridišová siahla po netradičnom
žánri, americkej buffonáde z pera známeho autora Ivana Bukovčana
„Luigiho srdce alebo poprava tupým mečom“.
Luigi Lombardi čaká na popravu v elektrickom kresle za vážny
trestný čin. Luigi je atypický gangster, mäkký a úprimný človek, myslí stále na svoju rodnú dedinku na Sicílii. Gangster sa stáva obeťou
obyčajných meštiakov – dravcov v ľudskej koži, ktorí chcú od neho
získať čo najviac. Moc peňazí a spoločnosť, kde sa dá všetko kúpiť,
rodí práve takýchto bezohľadných ľudí, ktorí sa nezastavia pred ničím. Bukovčanova americká buffonáda síce môže pôsobiť na diváka
ako komédia, ale je aj odsúdením mentality konzumnej spoločnosti a odhaľuje charaktery a ľudské vlastnosti.

Očovskí ochotníci sa zapojili aj do regionálnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov, ktorá sa konala v dňoch 1.- 3.
apríla 2016 v Detve, Hriňovej a Podzámčoku. Už po súťažnom vystúpení v Detve odborná porota vysoko ohodnotila výborné a vyrovnané výkony všetkých hercov, dramaturgiu, réžiu i návrh scény. V celkovom vyhodnotení regionálnej súťaže sa očovskí divadelní ochotníci umiestnili na 1. mieste a postúpili do krajskej súťaže, ktorá sa
bude konať koncom apríla 2016 v Revúcej.
Ocenenie za najlepší herecký výkon získal predstaviteľ hlavnej postavy – Luigiho Lombardiho – Pavel Holík.
V divadelnej hre ďalej účinkovali: Jarmila Bridišová, ktorá hru aj
režírovala, Ján Filkor, Ján Jankov, Natália Šimkovičová, Viliam Kovár, Kamila Jasová, Ján Nosál, Jaroslav Dominik a Tereza Dominiková.
Všetkým patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu Očovej a želanie úspechov v ďalšej tvorivej činnosti.
Anna Sojková

Kino Osveta O č o v á

apríl 2016

DIGITALIZÁCIU TOHTO KINA FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND V RÁMCI KOMPLEXNÉHO
PROJEKTU REALIZOVANÉHO VĎAKA FINANČNEJ PODPORE PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Sobota
9. apríl 2016
17.00 hod.
CinemArt
2,00 €

Sobota
16. apríl 2016
18.00 hod.
Film Europe
1,00 €

Sobota
23. apríl 2016
18.00 hod.
Forum Film
1,00 €

Sobota
30. apríl 2016
18.00 hod.
Continental film
1,00 €

Mimoni
Americká animovaná rozprávka. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo vlastne tí žltí a neskutočne roztomilí Mimoni dobrovoľne slúžili Gruovi, zloduchovi s veľkým Z? Odpoveď prináša animovaná komédia Mimoni, ktorá z nich konečne, a predovšetkým úplne zaslúžene, robí hlavné postavy filmu. Predstavte si, že
títo dobráci vidia najväčší zmysel v službe najväčšiemu darebákovi široko ďaleko. Kedykoľvek o svojho pána
prišli, častokrát aj vlastnou zásluhou, hneď si hľadali nového. Našťastie sa našli traja hrdinovia- hrdý Kevin,
hladný Stuart a mierne vystresovaný Bob a tí vyrazili do sveta, aby všetkým svojim mimoňským kamarátom
vrátili zmysel života.
Mládeži prístupný, 91 min., slovenský dabing
Denník komornej
Francúzsko-belgický historický film. Ambiciózna a krásna chyžná Célestine prichádza na prelome 19. a 20. storočia pracovať na francúzsky vidiek k zámožnej rodine Lanlairovcov. Musí sa vyrovnať ako so sexuálnymi
návrhmi svojho pána, tak i s nevrlou paňou domu, ktorá vládne v domácnosti pevnou rukou. Zároveň je ale
fascinovaná Josephom - tajuplným záhradníkom so sklonmi k antisemitismu.
Hrajú: Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet, Vincent Lacoste a ďalší.
MN do 15 rokov, 96 min., český dabing
Hry o život: Drozdajka 2
Americký dobrodružný akčný film. Záverečná časť fenomenálnej série o Katniss Everdeenovej, v ktorej nepôjde len o prežitie, ale bude sa bojovať o budúcnosť obyvateľov celého Panemu. Konečné zúčtovanie s nenávideným prezidentom sa blíži. Drozdajka spolu so skupinou najbližších priateľov, vrátane Gala, Finnicka
a Peetu povedie rebelov v ich boji za slobodu. Jednotka z 13. obvodu sa vydáva na misiu, ktorej cieľom je zlikvidovať prezidenta a skoncovať s jeho tyraniou. Na Katniss však tento krát čaká omnoho nebezpečnejší nepriateľ, ako boli všetci tí, z Arény Hier o život.
Hrajú: Jennifer Lawrence, LiamHemsworth, Josh Hutcherson, Julianne Moore a ďalší.
MN do 12 rokov, 135 min., český dabing
Stratení v Mníchove
Česká komédia. Sir „P“, deväťdesiatročný papagáj šedý, ktorý kedysi patril Eduardovi Daladierovi, sa na pozvanie riaditeľa Francúzskeho kultúrneho inštitútu ocitne v roku 2008 v Prahe ako živá relikvia z dôb Mníchovskej dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasom dodnes opakuje niektoré dôležité vety a prehlásenia.
Papagája za dramatických okolností unesie český novinár Pavel a na základe papagájových kontroverzných
citácií Daladiera rozpútava medzinárodný politický škandál.
Hrajú: Martin Myšička, Tomáš Bambušek, Marek Taclík, Marcial Di Fonzo Bo a ďalší.
MN do 12 rokov, 105 min.
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