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ŠTVRŤROČNÉ PERIODIKUM OBECNÉHO ÚRADU OČOVÁ

„Z obsahu vyberáme“:
- poslanci schválili VZN
č.12 o verejnom poriadku
- Aktualizácia územného
plánu obce
- Rozpočet obce
- Remeselný dvor otvorený
- Zriadenie sociálneho
podniku
- 85. výročie Hasičského
zboru
- Ohliadnutie sa za Hrudou
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Z rokovaní poslancov na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva vyberáme schválené uznesenia:
U z n e s e n i e č. 126/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Očová č.11/2009 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu Obce Očová,
podľa zmien a doplnkov č. 2
U z n e s e n i e č. 128/2009:
Obecné zastupiteľstvo
navrhuje
prijať nové Všeobecne záväzné nariadenie obce, alebo doplniť VZN č.46/2009
o verejnom poriadku, kde by boli určené
bližšie podmienky prevádzky a poskytovania služieb miestnymi podnikateľmi, v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení
§ 4, ods. 3, písmeno h/ a i/.
Termín : k 27.8.2009,
Zodpovední: Ing. Rudolf Šrojta, Anna Pivolusková.
U z n e s e n i e č. 129/2009:
Obecné zastupiteľstvo
a/ m e n u j e
do funkcie riaditeľa Základnej školy
s materskou školou v Očovej PaDr. Annu
Sojkovú od 1.júla 2009,
U z n e s e n i e č. 130/2009:
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
zapojenie sa obce do projektu „Bioplynová stanica v Očovej“ v rámci operačného programu Životné prostredie.
U z n e s e n i e č. 131/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj obecného pozemku v k.ú. Očová, vedeného na LV č.5304 Obec Očová ,
odčleneného z parc.č. E 4390/5 pre novovytvorenú parc.č. C 2708/1, 2708/2, 2709/2
a odčleneného z parc.č. E 4389/4 pre novovytvorenú parcelu 2709/1, spolu o výmere
499 m2 pre Jána Fiľkusa Očová J.R.Poničana č.815/72, pre majetko-právne usporiadanie pozemku na ktorom vlastní rodinný
dom a hospodárske budovy, za cenu 0,66
Eura za m2.
U z n e s e n i e č. 133/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
p. Jozefovi Krnáčovi, vedúcemu pracovníkovi Obce
vypracovať a zverejniť výberové konanie na výstavbu obslužnej komunikácie
ulica Vodárenska, a po výbere dodávateľa
stavby zabezpečiť jej vybudovanie.
Termín: pre výberové konanie do 31.8.2009,
pre realizáciu: 30.10.2009
Zodpovedný: Jozef Krnáč
U z n e s e n i e č. 135/2009:
Obecné zastupiteľstvo
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ukladá
Anne Pivoluskovej, prednostke OcÚ zverejniť základné informácie o Územnom
pláne obce Očová na webovej stránke
obce, obecnej tabuli a v obecných novinách
s cieľom vyvolania verejnej diskusie občanov pre aktualizáciu ÚPN.
Termín: 31.10.2009. Zodpovedná: Anna
Pivolusková
U z n e s e n i e č. 139/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Očová č.12/2009 o verejnom poriadku
v obci Očová.
U z n e s e n i e č. 140/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Očová č.13/2009 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, o úhradách za stravu, ubytovanie,
starostlivosť a o jednorázovom príspevku
v Domove seniorov Dolinka v Očovej
U z n e s e n i e č. 141/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyhodnotenie plnenia rozpočtu Obce
Očová za I. polrok 2009 a rozpočtové
opatrenie č. 2/2009.
U z n e s e n i e č. 144/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Obecnému úradu pripraviť nové Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času
predaja v obchode a čase prevádzky služieb
na území obce. Termín: 29.10.2009
U z n e s e n i e č. 145/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Obecnému úradu
zabezpečiť vyčistenie odtokového kanála
z Bočiny.
Termín: do 30.9.2009
Zodpovední: Ing. Juraj Chabada, Jozef
Krnáč
U z n e s e n i e č. 146/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Obecnému úradu zabezpečiť lepšiu počuteľnosť miestneho rozhlasu.
Termín: 29.10.2009
U z n e s e n i e č. 147/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Obecnému úradu zabezpečiť prostredníctvom stavebného dozoru uplatnenie reklamácie na stavbe Remeselný dvor /praskliny
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v múroch / u dodávateľa stavby.
Termín : 29.10.2009
U z n e s e n i e č. 148/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Obecnému úradu
prejednať so správcom vodného toku
zavážku regulovaného potoka Očovka.
Termín : 29.10.2009
U z n e s e n i e č. 150/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A. 1. Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Očová 2. Spôsob prerokovania
návrhu Zmeny a doplnky č. 3 územného
plánu obce Očová a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho
prerokovaní
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Očová č.14/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č. 3 územného
plánu obce Očová.
U z n e s e n i e č. 151/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP v rámci
výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu projektu „Očová, Očová
– Projekt dotvorenia centrálnej časti
obce“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce Očová a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Očová; zabezpečenie realizácie projektu obcou Očová po schválení
žiadosti o NFP;
financovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na
projekt (431 693,13 eur s DPH ), t.j. vo
výške 21 584,66 eur.
U z n e s e n i e č. 152/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle Zákonníka práce § 27 a§ 28
prechod práv a povinnosti z pracovnoprávnych
vzťahov zaniknutej hospodárskej jednotky
Obce Očová /úsek hospodárskej činnosti /
na preberajúceho zamestnávateľa Obecné
služby Očová, od 1.10.2009
U z n e s e n i e č. 153/2009:
Obecné zastupiteľstvo
doporučuje
komplexne riešiť otázku výkupu rodinných domov v obci a v tejto súvislosti
ukladá Obecnému úradu v súčinnosti so
stavebnou komisiou vypracovať Zásady
pre výkup rodinných domov v prospech
Obce Očová.
Termín : 29.10.2009
4/2009

Kontrola v samospráve
– dokončenie z minulého čísla.
V tomto príspevku sa chcem venovať
kontrolnej činnosti vykonávanej hlavným
kontrolórom obce. Rozsah kontrolnej činnosti pre neho totiž vyplýva priamo z §
18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, kde sa uvádza: - „kontrolnou
činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami
obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných
operácií obce, kontrola vybavovania
sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení obce,
kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva, kontrola dodržiavania
interných predpisov obce a kontrola
plnenia ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi“.
Pritom obsah kontrolnej činnosti
na obdobia jednotlivých polrokov /6
mesiacov/ schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce obecné zastupiteľstvo
/OZ/ na svojom zasadnutí na základe
predloženého návrhu plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15
dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
t. j. na obecnej tabuli, ako i na webovej
stránke obce.
Následne hlavný kontrolór obce je
povinný predkladať OZ správu o výsledkoch kontroly za uplynulé obdobie pravidelne na každé zasadnutie,
a najmenej raz ročne do 60 dní po
uplynutí kalendárneho roka predkladá zastupiteľstvu správu o kontrolnej
činnosti. Okrem toho je hlavný kontrolór
obce povinný vypracovať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu
záverečného účtu obce pred ich schválením v OZ.
V nadväznosti na uvedené boli hlavným kontrolórom vykonané aj v našej obci
za uplynulé obdobie rokov 2008 a 2009
kontrolné akcie zamerané do nasledovných okruhov:
- celkom 13 následných finančných
kontrol /NFK/ vykonaných podľa § 11
zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole
a vnútornom audite so zameraním na:
- kontrolu príjmov a čerpanie výdavkov
v porovnaní so schváleným rozpočtom
obce, kontrolu čerpania výdavkov z rozpočtu obce počas rozpočtového provizória, kontrolu hospodárenia vo vybraných
rozpočtových organizáciách zriadených
obcou, kontrolu čerpania a použitia do-
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tácií z rozpočtu obce vybraným fyzickým
a právnickým osobám, a pod.
- celkom 11 tématických kontrol vykonaných /TK/ v nadväznosti na § 8 zákona č.
10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe,
so zameraním na: - kontrolu vybavovania
sťažností, kontrolu dodržiavania zákona
o slobodnom prístupe k informáciám, kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z Generálneho zákona o zavedení meny euro v SR,
kontrolu dodržiavania vybraných interných
predpisov obce, kontrolu dodržiavania
zákonnosti pri vykonávaní inventarizácie
majetku a záväzkov obce, kontrolu stavu
v pohľadávkach a záväzkoch obce, kontrolu čerpania prostriedkov z kapitálového
rozpočtu obce na vybraných investičných
akciách – s prihliadnutí aj na kontrolu
dosahovania projektovaných parametrov
resp. cieľov uvedených v projektoch, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
nariadení /VZN/ obce, kontrolu pracovných náplní zamestnancov Obecného
úradu /OÚ/ – ich zaraďovania do platových
tried a odmeňovania, kontrolu dodržiavania zákonnosti pri obstarávaní vybraných
tovarov, prác a služieb v podmienkach
Obecného úradu, kontrolu plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov
predchádzajúcich kontrol, a pod.
- celkom 10 kontrol plnenia uznesení OZ,
ktoré boli predložené na každé z plánovaných zasadnutí OZ,
- celkom 2 kontroly záverečného
účtu obce a to za roky 2007 a 2008 a 2
kontroly návrhov rozpočtov na roky
2008 a 2009, ako aj návrhov viacročných rozpočtov na roky 2008 – až 2010
a na roky 2009 – až 2011, na základe ktorých som potom vypracoval písomné stanoviská pre obecné zastupiteľstvo, pred
schválením týchto dokumentov v OZ.
V súlade so znením § 18 f zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo
o výsledkoch vykonaných kontrol
informované vždy OZ a to na jeho
najbližších zasadnutiach. Na účely
podrobnejšieho oboznámenia sa s dokumentáciou z jednotlivých kontrolných
akcií majú poslanci OZ okrem toho vždy
k dispozícii 1 kópiu záznamov, správ či
protokolov z kontroly ako aj zápisnice
z prerokovania výsledkov kontroly na
sekretariáte OÚ.
Jedno z veľmi dobrých pravidiel
kvalitnej práce hovorí, že lepšie je
nedostatkom predchádzať, ako ich
neskôr naprávať alebo odstraňovať.
Na základe uvedeného hlavný kontrolór
obce sa podieľal, resp. priamo pripravil aj
niektoré interné predpisy, resp. Smernice
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obce, ktorých predchádzajúce vydania na
OÚ buď už neboli celkom v súlade s platnými všeobecnými a právnymi predpismi,
alebo neboli vydané vôbec. Išlo napr. o:
- smernicu obce na zabezpečenie zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a zákona č. 152/1998 Z. z.
o sťažnostiach, smernicu obce – vnútorný
kontrolný systém – zásady kontrolnej činnosti vykonávanej obecnou samosprávou,
smernicu obce – zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom a majetkovými
právami obce, smernicu obce – zásady
a pravidlá rozpočtovania v podmienkach
obce v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a ďalšie. Uplatňovanie týchto
zásad v práci zamestnancov OÚ ako
i rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, ale aj v činnosti
OZ a jeho komisií by malo taktiež pomôcť
k zlepšeniu výsledkov práce samosprávy
v našej obci.
Taktiež dobrou zásadou práce je nedostatky vo vlastnej práci odhaľovať
ako i postupne odstraňovať vlastnými
silami a schopnosťami. Vždy to totiž
vyjde lacnejšie oproti tomu, ak nám nedostatky nájde napr. Najvyšší kontrolný
úrad /NKÚ/, prípadne iné externé orgány.
V tomto smere najmä spomínaný NKÚ venuje kontrolám čerpania výdavkov z rozpočtov obcí, miest a VÚC, kontrolám v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych
predpisov – napr. zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku,
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, zákona
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov – pomerne značný priestor vo svojej
činnosti. Každý sa o tom môže presvedčiť
na webovej stránke tohto úradu.
Preto som presvedčený, že je výhodnejšie aj pre samosprávu našej
obce - poukazovať a odhaľovať nedostatky v kvalite práce, v prístupe k svojim
občanom – z hľadiska vybavovania ich
oprávnených požiadaviek, v hospodárení
s verejnými prostriedkami a zhodnocovaní
majetku obce, aj iné – pravdivo a včas,
či sa to niekoho dotkne, alebo nie. Nikdy
totiž nie je v rozpočte samosprávy dosť
prostriedkov ani dosť času na to, aby mohli
byť všetky požiadavky a potreby našich
občanov plne uspokojené. Nemôžeme si
teda dovoliť pracovať v omyle a spoliehať
sa, že tak to robia aj inde, resp. čakať,
kedy nás na to upozorní niekto iný. Niekedy by to totiž mohlo byť aj neskoro.
Ing. Rudolf Šrojta,
Hlavný kontrolór Obce Očová
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Z programu starostu
12. 06. 2009 - starosta sa zúčastnil 12. nesúťažnej prehliadky detských
folklórnych súborov a skupín
v KD Očová
30. 06. 2009 - starosta sa zúčastnil slávnostného ukončenia školského roka
2008/2009 v areáli školy
04. 07. 2009 - starosta vykonal akt uvítania 4. novorodencov –
občanov Očovej
05. 07. 2009 - starosta sa zúčastnil slávnostných Služieb božích
z príležitosti oficiálneho ukončenia pôsobnosti
Mgr. Jána Kecera v Očovej
29. 07. 2009 - starosta sa zúčastnil poslaneckého kontrolného
dňa na stavbe Škola…
20. 08. 2009 - starosta sa zúčastnil slovensko – českého seminára zameraného na problematiku tvorby sídelného
prostredia vidieka
25. 08. 2009 - starosta sa zúčastnil zasadnutia Koordinačného
združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie
30. 08. 2009 - starosta sa zúčastnil miestnych osláv 65. výročia
SNP: Slávnostnej členskej schôdze ZO SZPB,
Pietnej spomienky pri pamätníku padlých v II.
svetovej vojne a prehliadky filmu „Nedodržaný
sľub a Zapálenia partizánskej vatry na d obcou
02. 09. 2009 - starosta sa zúčastnil slávnostného otvorenia školského roka 2009/2010
08. 09. 2009 - starosta sa zúčastnil slávnostnej kolaudácie výstavby IV. etapy skládky odpadov Zvolenská Slatina
a jej uvedenie do prevádzky
16. 09. 2009 - starosta bol prítomný na otvorení akademického
roka na UMB v Banskej Bystrici
09. 10. 2009 - starosta sa zúčastnil na ObÚ Zvolen pracovnej
porady starostov
12. 10. 2009 - starosta sa zúčastnil v sídle spoločnosti SAD –
autobusová doprava Zvolen, a. s. slávnostného
odovzdávania 75 ks nových autobusov
15. 10. 2009 - starosta sa zúčastnil seminára „Prevencia a riešenie závislostí“
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Aktualizácia Územného
plánu obce Očová
Obec Očová ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu
dokumentáciu, v zmysle § 30 zákona č.
50/76 Zb. / stavebný zákon / v platnom
znení, preskúmal, že je potrebné riešiť aktualizáciu Územného plánu obce Očová.
V tejto súvislosti vyzývame všetky fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem
riešiť akúkoľvek stavebnú činnosť :
individuálna bytová výstavba
objekty občianskej vybavenosti
inžinierske siete
rekreačné objekty
stavebné objekty na podnikanie
v katastrálnom území obce Očová,
aby svoje písomné návrhy predkladali na Obecný úrad Očová,
v termíne do 30. 11.2009.

Šťastie je život
a mať deti …
Narodili sa:
Dorota Vatehová
Filip Kopáčik
Hana Budinská
Zuzana Dorotová

Pre koho znela hudba
smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Ján Holík,
Očová J. Palárika 460/8
Jozefa Igriňová,
Očová J. Palárika 469/23
Juraj Lukovský,
Očová Partizánska 212/39
Martin Fekiač,
Očová Holcov Majer 967
Mária Bažíková,
Očová Športová 712/4
Mária Nuošková,
Očová Holcov Majer 930
Mária Kubišová,
Očová 1. mája 622/22
Mária Chabadová,
Očová Letecká 17/29
Anna Filová,
Očová ČSA 46/17
Uvedené údaje sú za III. štvrťrok 2009
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Rozpoþet Obce Oþová a rozpoþtových organizácii obce na rok 2009 a roky 2010 a 2011
Bežný, kapitálový a finanþné operácie.

Po rozpoþtovom opatrení þíslo 2/2009
2007

2008

2009

v tis. Sk skutoþ. skutoþ. návrh
Bežné príjmy obce
Bežné prijmy škôl

24 140
527

Bežné príjmy domu dôchodcov

2009
v EUR

þ.1/2009 k 31.3.2009 þ.2/2009 k 30.6.2009
v UER

35 300 37 365 1 240 302 1 275 186
584

1 177

36 069

36 069

118

3 002

99 648

125 162

v EUR

v EUR

329 320 1 227 628
6 256

39 069

25 079

99 648

v EUR
676 808

2010

2011

v EUR

v EUR

978 526 1 017 031

17 898

39 199

39 399

38 269

101 308

101 308

Bežné príjmy spolu

32 439

36 002 41 544 1 376 019 1 436 417

360 655 1 366 345

732 975 1 119 033 1 157 738

Bežné výdavky za obec

13 848

15 352 14 270

473 675

503 705

123 801

474 766

292 394

471 835

469 522

Bežné výdavky za školy

13 824

15 433 17 315

574 739

581 032

97 407

559 036

229 288

353 821

382 120

106 287

131 801

22 926 1 189 153

71 947

138 153

138 153

31 080 34 787 1 154 701 1 216 538

244 134 1 189 153

593 629

963 809

989 795

Bežné výdavky domu dôchodcov
Bežné výdavky spolu
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky za obec
Kapitálové výdavky za školstvo
Kapitálové výdavky obce

Finanþné operácie príjmy obec
Finanþné operácie výdavky obec

296
27 672

3 202

4 149

25 808 14 423

457 649

457 649

525

461 154

186

166

166

12 150

43 395 17 346

575 770

629 859

17 893

625 701

28 835

148 776

150 776

0

16 473

0

5 950

13 350

17 893 642 174

28 835

154 726

164 126

40
12 190

5 084
986

496

16 473

16 437

43 447 17 842

52

592 243

646 296

18 595

7 414

246 115

312 756

0

347 816

0
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Celkom prijmy

41 672

80 405 63 381 2 100 890 2 206 822

361 180 2 175 315

733 161 1 255 294 1 290 680

Celkom výdavky

40 848

79 981 63 381 2 100 890 2 206 822

292 421 2 175 315

683 251 1 255 294 1 290 680

vypracoval: Anna Hossová, ekonómka obce vyvesené dĖa: 9.2.2009

schválené dĖa:26.2.2009

vyvesené dĖa : 15.4.2009 schválené dĖa:30.4.2009
vyvesené dĖa: 12.8.2009 schválené dĖa: 27.8.2009

SUSEDSKÉ VZŤAHY

Právna pomoc na pokračovanie...

Susedské vzťahy a vlastnícke právo
Pokiaľ ide o susedské vzťahy, najčastejšie súvislosti je potrebné hľadať pri výkone vlastníckeho práva. Všeobecne sú vlastnícke
práva upravené v Občianskom zákonníku, pričom napr. vlastníctvo k bytom a nebytovým priestorom upravuje zákon.
Podľa ustanovenia § 126 Občianskeho zákonníka „vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho
práva neoprávnene zasahuje. „
Podľa § 127 Občianskeho zákonníka platí, že „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú
pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä
- nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho,
že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku,
- nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami,
pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,
- nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok,
- nesmie nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy
stromu presahujúce na jeho pozemok.
Vlastníci susediacich pozemkov sú však povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje
pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich
pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť,
tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
(vybraté z „Právo pre obce a mestá JUDr.Igor Kršiak)
4/2009
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Zriadenie OBECNÝCH SLUŽIEB,
príspevkovej organizácie
obce Očová
Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby sme Vás aj touto formou informovali, že Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č.
123/2009 schválilo založenie obecnej príspevkovej organizácie pod názvom OBECNÉ SLUŽBY so sídlom
Remeselný dvor, Ul. SNP 402/105, 962 23 Očová.
Vytvoreniu príspevkovej organizácie predchádzala diskusia na Obecnom zastupiteľstve, konzultácie
i návštevy obcí, kde takéto podniky fungujú. Identifikovali a analyzovali sa silné i slabé stránky, prípadné
ohrozenia i príležitosti zámeru. Bolo potrebné a nutné riešiť aktivity v Remeselnom dvore , na ktorý obec
získala nemalé finančné zdroje z Európskej únie. Zámer podporila myšlienka a následne aj reálna možnosť
uchádzať sa o udelenie štatútu sociálneho podniku a s tým súvisiaca podpora pre novoprijatých pracovníkov
z radov nezamestnaných na obdobie 2 rokov. V neposlednom rade aj snaha obce pomôcť nájsť , zatiaľ piatim
nezamestnaným z našej obce, zamestnanie.
Príspevková organizácia bola schválená k 1.6. 2009. Následne bol podaný projekt na získanie štatútu
sociálneho podniku , ktorý bol udelený k termínu 15.7. 2009.
Uznesením obecného zastupiteľstva bola od októbra do príspevkovej organizácie preradená aj
hospodárska činnosť Obce Očová. V súčasnosti v OBECNÝCH SLUŽBÁCH pracuje 12 zamestnancov.
Čo bolo zámerom pri myšlienke vytvorenia obecnej príspevkovej organizácie, možno stručne zhrnúť
do nasledovných bodov:
- zlepšenie služieb pre obyvateľov - jednak z pohľadu kvality súčasne poskytovaných služieb , ale aj
z pohľadu kvantity – ich rozšírenia podľa požiadaviek občanov. Tu uvítame každý námet, či už ako
požiadavku - potrebu - na rozšírenie, alebo aj ponuku zo strany samotných občanov poskytovať cez
našu organizáciu na základe vzájomnej dohody nové služby - v rámci obce alebo aj mimo jej región.
Naším zámerom je, aby boli spokojnejší občania, aby v spolupráci s Vami sme napríklad zlikvidovali
divoké skládky a nevytvárali ďalšie, aby sme mali pekne upravené okolie našich domov a v obci
poriadok.... ,
- „oživenie“ Remeselného dvora, na ktorého rekonštrukciu získala obec prostriedky z európskych
fondov.( Podrobnejší prehľad aktuálnych aktivít ako aj plánovaných zámerov do blízkej i vzdialenejšej
budúcnosti prinášame v samostatnom článku v tomto čísle),
- rozšírenie podnikateľskej činnosti v rámci obecných investičných zámerov, v rámci mikroregiónu
Hučava- Zvolensko, ale napríklad i v spolupráci s okolitými obcami, aby sociálny podnik vytvoril čo
najviac vlastných zdrojov pre svoju činnosť a rozvoj obce, aby sa vytvoril dobre fungujúci podnik, schopný
vytvoriť nové pracovné príležitosti pre našich občanov,

-

zníženie nezamestnanosti v obci
sprehľadnenie finančných tokov v rámci hospodárskej činnosti – jednoznačná identifikácia nákladov
a výnosov, prehľadný odpočet činnosti apod.

Vážení spoluobčania,
akékoľvek požiadavky na vyššie popísané služby a aktivity (aj ktoré doteraz zabezpečovalo stredisko
hospodárskej činnosti Obce Očová), ale aj akékoľvek Vaše námety, nápady, ponuky adresujete na p. Jozefa
Krnáča, riaditeľa OBECNÝCH SLUŽIEB a Ing. Kulichovú, manažérku Remeselného dvora. Tel.: 045/534 96 68, p.
Krnáč: 0905 741 939, Ing. Kulichová: 0917 200 425.
Ing. Anna Kulichová
manažér RD
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Remeselný dvor Očová „otvorený“
Vážení spoluobčania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1.9.
2009 v rámci zriadenej príspevkovej organizácie
Obecné služby, začal prevádzkovať svoju činnosť
„Remeselný dvor Očová“.
Prevádzkové hodiny sú v pracovné dni od 8.00
– 15.30 h. Využiť služby je možné aj počas víkendu
a to na základe telefonického dohovoru.
V súčasnosti môžete navštíviť výstavu
z dielne Detvianskej umeleckej kolónie (DUK).
Po výstave diel Eleny Králikovej – Bračokovej –
Prierez tvorbou a Ondreja Šufliarskeho – Drevo
– moja druhá láska, ktorú ste mali možnosť vidieť aj
počas Očovskej folklórnej hrudy, sme nainštalovali
novú výstavu . V rámci nej svoje diela vystavuje 15
domácich i zahraničných autorov (členov DUK). Témou
sú krajinky. V prípade záujmu, si vystavované diela
môžete aj zakúpiť.
Ešte stále môžete navštíviť aj výstavu diel
domáceho autora Jána Bobeka - Geometria
v obrazoch, samorasty.
Vo svojej činnosti pokračujú aj tvorivé dielne,
posledné stretnutie bolo 13.10. 2009, konkrétnejšie
aktivity, termíny stretnutí a podrobnejšie informácie
nájdete už v tomto čísle.
Ďalej v rámci Remeselného dvora ponúkame:
- predaj vápna, cementu
- predaj plastových nádob na odpad 120 l a 240 l
(na kolieskach)
Kontakt: Ing. Anna Kulichová, 045/5349668, mobil
0917200425
Ďalej Vám oznamujeme, že dňom 14.9.
2009 bola v Remeselnom dvore otvorená prevádzka
Krajčírstvo s galantérnymi doplnkami (majiteľka p.
Skokanová). Prevádzkové hodiny sú nasledovné:
Po:
8.00 – 16.00 h
Ut:
8.00 – 12.00 h
St. – Pi:
8.00 – 16.00 h
So:
8.00 – 12.00 h
V prípade potreby je možné návštevu osobne dohodnúť
s p. Skokanovou na tel. č.: 0910781869.
Vážení občania,
v rámci plánovaných aktivít – oživenia tradičných
remesiel v Remeselnom dvore v najbližšom čase
pripravujeme inštalovanie krosien s praktickými
4/2009

ukážkami a s možnosťou výučby. Za týmto účelom
uvítame ľudí, ktorí majú s tkaním skúsenosti a sú
ochotní pomôcť uviesť toto remeslo do života.
Pomôžu nám aj nastrihané handry, prípadne pamoky
na osnovu.
Už v súčasnosti ponúkame v rámci zriadeného
krajčírstva opravu a šitie krojov.
Ďalej uvažujeme postupne s realizáciou nasledovných
činností:
- vyšívanie krivou ihlou
- výroba píšťal a fujár
- oprava ľudovo umeleckých nástrojov
- rezbárstvo
- výroba koženej obuvi a doplnkov
- spracovanie vlny, práca so súknom – výroba
klobúkov, kabaníc
- výroba
šindľov,
výroba
jednoduchých
drevárskych výrobkov
- spracovanie ovocia
- spracovanie liečivých bylín
prípadne ďalších podľa Vašich návrhov a nápadov.
Pre uvedené činnosti ponúkame v Remeselnom
dvore k dispozícii voľné priestory (v rámci celého
areálu).
Hľadáme všetkých zručných ľudí, ktorí
sú ochotní odovzdávať svoje skúsenosti a svoje
remeselné zručnosti mladšej generácii. Vítaná
je každá pomoc, zapožičanie náradia, zaučenie,
vedenie kurzov a pod. Produkty činností bude
možnosť po dohode a za vzájomne výhodných
podmienok predávať.
Zároveň ponúkame voľné priestory pre
organizovanie vzdelávacích aktivít, predvádzacích
akcií , rôznych seminárov, kurzov , priestory pre stále,
alebo príležitostné expozície, ako aj vystúpenia
folklórnych súborov, hudobných skupín a pod.
Pri realizovaných podujatiach ponúkame možnosť
organizovania recepcií a rautov.
Kapacita prednáškovej sály cca 50 ľudí, priestory pre
organizovanie vystúpení, recepcií - plocha 150 m2 .
K dispozícii je dostatočne veľký priestor pre parkovanie
priamo v areáli Remeselného dvora.
Podrobné informácie Ing. Kulichová, manažér
Remeselného dvora, denne na tel.č.: 045/5349668,
mobil: 0917200425.
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Z príhovoru starostu obce
zo slávnostného obradu ZPOZu…
Organizácia Dobrovoľného hasičského zboru v Obci
Očová má za sebou osemdesiatpäťročnú históriu. Históriu užitočnej práce pre človeka, našu obec a spoločnosť. Som rád, že Vám môžem vyjadriť práve tu v našej
obradnej miestnosti svoj obdiv, úctu a vďaku za vašu
humánnu činnosť. Ten, kto koná v mene ľudskosti, rozochvieva struny dobra všade dookola. Človek sa rozdáva
a nevníma čas. My ho teraz na chvíľočku zastavíme,
pretože je čas povedať – ďakujem…
Obecný hasičský zbor v Očovej vznikol 24. augusta
1924 z iniciatívy vtedajšieho vedúceho notára Ondreja
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Karpátyho, ktorý bol aj prvým veliteľom. Po ňom funkciu
prevzal notár Ladislav Lacko. Pomerne časté požiare,
ktoré sa v obci v minulosti vyskytovali, svedčili o tom, že
hasiči boli veľmi potrební a mali dosť práce. V roku 1951
vznikla organizácia Československý zväz požiarnej
ochrany. Pomenovanie hasič sa zmenil na požiarnik.
Mnohí z vás tu prítomných ste pracovali v rôznych
funkciách vo výbore Základnej organizácie ZPO. V súčasnej dobe ste hasiči, ale dôležitosť vašej práce vám
zostala aj naďalej.
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Za humánnu činnosť Vám členom dobrovoľného hasičského zboru, vám záchrancom života a majetku, vám
ľuďom rôznych profesií, veku a záujmov, ktorých spája
jediná myšlienka obetovať sa pre druhých vyjadrujem
svoj obdiv, úctu a vďaku.
4/2009

Prajem Vám veľa zdravia, spokojnosti na pracoviskách, vo svojich rodinách. K udeleniu vyznamenaní,
ktoré prevezmete – Vám srdečne blahoželám. Za všetko, čo ste urobili pre našu obec, vám všetkým zo srdca
úprimne ďakujem.
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Od nášho dopisovateľa Janka Debnára

Stretnutie seniorov
Nehynúce spomienky...
Bola to dobrá myšlienka, uskutočniť v poradí
už tretie stretnutie žiakov osemročnej strednej
školy v Očovej po 56.rokoch. V dejinách dediny
a školy nemá obdobu. Bolo to stretnutie, z ktorého
si odniesli žiaci, teraz 7O.roční muži a ženy veľa
krásnych spomienok. Nejedno oko sa zaslzilo, do
nejedného srdca sa vlúdili spomienky na detské
roky, učiteľov, z ktorých sa už nikto nezúčastnil
tohto podujatia. Ostali iba spomienky v srdci, spomienky na prežité roky plné radosti, šantenia, ale
i strádania a bolesti z prežitých rokov po druhej
svetovej vojne.
Privítacie slová žiačky a neskôr učiteľky Márie Lukovskej, patrili medzi najvrúcnejšie dojmy
stretnutia. Dojatiu sa neubránil žiadni prítomní,
slzy zaihrali v očiach každému. Pri príprave tohto
dôstojného stretnutia sa okrem organizátorky Má-

rie Lukovskej, podielali Anna Selecká, Ján Šníder,
Pavel Dorot, Ondrej Chabada. Zuzana Hrnčiarová
prispela dojímavou básňou Ódou na mladosť.
Bola to krásna, príťažlivá akcia niekdajších žiakov, ktorá aspoň v spomienkach navodila školské
roky života, presvedčila, že dobrí učitelia a spolužiaci pretrvávajú dlho v mysliach žiakov. Hoci
sa jej nezúčastnili všetci prihlásení, ostane dlho
vpísaná do sŕdc prítomných, bude pripomienkou,
že i ľudia v dôchodcovskom veku, sa pri stretnutí
sedemdesiatich rokov cítia žiakmi, vždy zaviazaní
svojím učiteľom, ktorí im venovali kus svojho srdca,
lásky a mladosti.
JÁN DEBNÁR
novinár

TVORIVÉ DIELNE
Tento školský rok budeme pokračovať v tvorení ďalej. Záujem o tvorivé dielne rastie a preto som
sa rozhodla , že tento školský rok si vytvoríme dve skupiny. Budeme pokračovať s pokročilými ďalej
a vytvoríme novú skupinu pre ďalších začiatočníkov. Prvý krát sme sa stretli 29.09.2009 v
Remeselného dvore v Očovej o 17.oo hod. Samozrejme tvorivé dielne nemôžu byť bez tvorenie a preto
na prvé stretnutie som pripravila jednoduchú tému „Jesenný veniec“.

Pripravujeme:
začiatočníci: - dekupáž (servítková technika) na kvetináč ,dekupáž na textil dekupáž na drevo,
dvojkrokový krakelovací lak na tanier, svietnik so samolepiacou kontúrou vypaľovacia fólia na
keramiku a sklo.
pokročilí: - dekupáž na sklo, tupovanie na kokosovú rohožku, krakelmozaika na sklo, akrylové gule
a iné – pozlacovanie, plstenie s ihlou,mokré plstenie...
Dúfam, že spoločné tvorivé chvíle si užijeme a budú príjemným relaxom pre Vás. Presné
termíny každej dielne budú vyvesené v obecnej tabuli a na stránke www.magichobby.sk
10
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Dobré meno očovského
folklóru a nový kalendár
Dovoľte mi, vážení spoluobčania, aby som
sa v krátkosti s Vami podelil o dojmy z účinkovania očovského folklórneho súboru u nás doma i za
hranicami našej republiky.
Očovskí folkloristi majú za sebou veľmi
bohatú letnú sezónu. Ešte pred prázdninami
sme zvládli úspešné vystúpenia vo Veľkom Krtíši
a v Slovinkách na východe Slovenska, no a potom
sme sa už predstavili divákom na PFS V Detve.
Tu sme síce nevystupovali za najideálnejších podmienok, ale všetkých nás určite potešili oduševnelé reakcie publika, slová vďačnosti a pochvaly.
Veď posúďte sami, jeden z divákov, ktorý prišiel
do Detvy z východného Slovenska nelenil, aby
prišiel za nami a úprimne povedal, že po našom
vystúpení vôbec už neľutuje, že meral takú dlhú
cestu a ešte pridal, že sme sa mu viac pozdávali
ako profesionálni umelci. Okrem toho sme mali zastúpenie aj ďalších programoch a tiež kratší vstup
v galaprograme, kde sme divákom v naplnenom
amfiteátri poriadne zdvihli náladu.
Hneď o tri dni po slávnostiach v Detve sme
cestovali na dvojtýždňový zájazd do Tureckej
republiky – mesto Samsun. Je to asi miliónové
moderné mesto na pobreží Čierneho mora, takže
sme mohli okrem spoznávania kultúrnych zvláštností tejto krajiny aj dosýta vykúpať naše telá vo
vlnách slanej morskej vody. Každý deň sme vo večerných hodinách mali dve kratšie vystúpenia, odozva publika bola tiež veľmi priaznivá a prichádzali
pozvania aj na budúci rok. Na tomto 26. ročníku
festivalu sa zúčastnilo 18 súborov z celého sveta
a programy boli naozaj rozmanité. Našu cestu pod-

O vystúpenie súboru bol vždy divácky záujem
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porilo na základe podaného projektu aj Ministerstvo
kultúry SR z Fondu Pro Slovakia, za čo sme veľmi
vďační.

FS Očovan v Turecku

Po dlhej ceste autobusom a šťastnom návrate
domov sme sa hneď začali pripravovať na našu
najväčšiu domácu kultúrnu akciu Očovskú folklórnu hrudu. Veľmi nás teší, že sa pekne predviedli
a dosýta vytancovali naše mladšie nádeje z DFS
Poľana, veríme, že sa časom pridajú k nám. My
starší sme ukázali pásmo „Na Mitra“ a v nedeľnom
galaprograme nové tanečné pásmo – Cigánsky
tanec. Divákom sa naše prezentácie veľmi páčili,
a my veríme, že do budúcnosti ich ešte viac budeme môcť potešiť. S veľkým uznaním treba hovoriť aj
o vystúpeniach našich očovských speváčok – senioriek, ktoré sa postupne vyvíjajú na veľmi schopné,
reprezentačné teleso a ich vystúpenia sú ozdobou
programov. Na ich výkonoch vidieť poctivú spevácku prípravu i prístup ku krojovému oblečeniu.
Ďakujeme a prajeme veľa chuti do ďalšej práce.
Nasledovali dvojdňové víkendové vystúpenia na
Hornotoryských folklórnych slávnostiach v Krivanoch na východnom Slovensku a o týždeň potom
na festivale v Dubnici nad Váhom. O Krivanoch
písala svoje dojmy na stránke internetového rádia
Janko Hraško jedna z tanečníc FS Vranovčan, a o.i.
píše: „Mňa, ako zanietenú tanečnicu, na nohy
dostával FS Očovan...“. A že robíme našej obci
vo svete naozaj dobré meno, svedčí zasa reakcia
publika v Dubnici n. Váhom. Tu sme mali spolu tri
vystúpenia, viackrát sme nadchli divákov tak, že
sme museli pridávať, ale pri sobotnom večernom
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vystúpení nás nechceli ani pustiť z javiska, trikrát
sme opakovali prídavok a nakoniec nás diváci odprevádzali z javiska potleskom postojačky. To je pre
nás veľká odmena. Hneď po nedeľnom doobednom vystúpení v Dubnici sme cestovali na Oravu
do Mútneho, neskôr sme ešte tancovali v Banskej
Štiavnici, v Babinej na oslavách 755. výročia prvej
písomnej zmienky o obci a napokon v Dudinciach
a v Utekáči. V decembri nás ešte uvidia aj diváci
v Košiciach. Určite sami uznáte, že je to spolu aj s
nácvikmi dosť úsilia, ktoré mladí ľudia, ale niekoľko
tých starších, venujú krásnej záľube a Očovania,
máte byť skutočne na čo hrdí.
Na záver Vás chcem ešte poinformovať, že
my folkloristi plánujeme už koncom mesiaca

október vydať veľmi pekný nástenný kalendár
na rok 2010 pod názvom „Krása ľudí a ľudového odevu - Očová“. Na jeho vydanie sme
pripravovali fotografie po celý rok a sú naozaj
veľmi vydarené. Kalendár si môžete zakúpiť
v očovskej knižnici u pani Danky Dorotovej
v čase: po.,ut.,pi.:12.oo-17oo, st.: 12.oo-18oo , št.:
12.oo-16oo a jeho cena je 6,- eur. Veríme, že Vám
urobí radosť.
Tešíme sa na stretnutia s Vami, najbližšie na
akcii Očovská pesnička dňa 22.11.2009, na vianočnom koncerte tento rok v rímsko-katolíckom kostole
a na vystúpení a zábave na Štefana.
Ing. Pavel Holík

Divadelný ochotnícky
súbor „PILINDOŠ“ pokračuje
V 11-tej sezóne svojho pôsobenia siahli členovia byť vystúpenie im už dobre známych a obľúbených
DOS PILINDOŠ po náročnejšej hre ako v predchá- očovských hercov.
dzajúcom roku.
Sezóna ešte nie je na konci. Dúfajme, že súbor sa
Už v októbri 2008 začali so študovaním režijne aj v nasledujúcej sezóne pustí s chuťou a radosnáročnej divadelnej hry Carla Goldoniho: Zdravá ťou do študovania ďalšej hry, veď kultúrnej zábavy
nemocná alebo hluchý apatekár. Túto úspešnú v Očovej nie je veľa.
frašku študovali dva i trikrát týždenne pod režijným
vedením Jarmily Bridišovej.
Mária Melichová
Po niekoľko mesačnom úsilí predstavili hru svojim
divákom prvý raz na generálnej skúške
25. februára 2009. Premiéra sa konala pred plným
hľadiskom 1. marca 2009.
8. marca 2009 sa na komédii s výbornými hereckými výkonmi zabavili diváci v Sáse a 15. marca 2009
v Babinej. Úspešná premiéra prilákala na reprízu
22. marca 2009 aj ďalších priaznivcov dedinského
divadla z Očovej a okolia.
Pre zaneprázdnenosť niektorých členov sa súbor
nemohol zúčastniť na tohtoročnej regionálnej prehliadke divadelných súborov.
Zatiaľ posledné predstavenie videli vďační diváci
v Bzovskej Lehôtke 17. mája 2009. Predstavitelia
tejto súdržnej dedinky odložili o týždeň pravidelnú
oslavu „Dňa matiek“, aby súčasťou osláv mohlo
12

MÁG Z OČOVEJ
Vážení občania,
v obecnej knižnici ponúkame na predaj
knihu
Mág z Očovej – Ján Berky Mrenica.
V knihe plnej prekrásnych fotografií
o našom významnom rodákovi,
husľovom virtuózovi sa dočítate o živote
tohto velikána hudby. Súčasťou knihy
je i CD – To najlepšie – Ján Berky-Mrenica.
Cena knihy: 11,00 €
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Výpis z obecnej kroniky
Rok 1943 – pokračovanie
Peňažníctvo.
Tunajšie Úverné družstvo malo v roku 1943 vkladov Ks 19,950.000, členov 526 so 671 podielmi.
Celoročný obrat bol Ks 11,386.525.
Nasledujúcu 4 strany v obecnej kroniky z neznámych dôvodov chýbajú.
IV. Populácia.
Narodení:
Rim. kat. chlapcov: 19, dievčat: 15
Ev. a. v. chlapcov: 12, dievčat: 6
Spolu narodených: 52
Zomretí:
Rim. kat. chlapov: 15, žien: 13
Ev. a. v. chlapov: 13, žien: 9
Spolu: 50
Sobášov.
Rim. kat.: 11
Ev. a. v.: 13
Miešaných: 4
Spolu: 28
V. Kultúrny život a školstvo.
Slávnosti.
14. marca bola verejná oslava na pamiatku 4. výročia vyhlásenia samostatnosti. V máji žiaci ľudových
škôl usporiadali besiedku na pamiatku tragickej smrti generála M. R. Štefánika. V júni bola verejná
oslava na „Deň slovenskej rodiny“.
Divadlá.
Divadelné predstavenia usporiadalo Združenie evan. a kat. mládeže a Štátna meštianska škola.
Táto premietala pre občanov filmy zo spoločnosti Školfilmu.
Učitelia.
Toho roku nastali zmeny v učiteľských zboroch. Zo Štátnej meštianskej školy po 9 ročnom pôsobení
odišla odbor. učit. Alžbeta Hargašová do Hlohovca a odbor. učit. Jolana Benediktiová do Tomášoviec.
Na Ev. a. v. ľudovú školu znova prišiel na novozriadenú piatu triedu v Rim. kat. školy Ján Izrael.
Na Rim. kat. školu bol na miesto Zlaty Dônčovej, ktorá bola preložená do Račišderfu ustanovený za
riaditeľa školy Ján Knezivič. Mária Koleničová bola preložená do Zvolena a Ján Izrael na Ev. a. v.
ľud. školu v Očovej. Na ich miesto prišli výpomoc. učit. Anna Geiozbacherová a Olga Lanzy.
VI. Záver.
Tým končím záznamy za rok 1943.
Vo februári 1944.

2/2009
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Detský tvorivý tábor
Aj keď školský rok už beží
na plné obrátky a jeseň nám
posiela prvé zlatožlté listy, nedá
nám nespomenúť na detský
tvorivý tábor, ktorý bol od 6. do
10. júla 2009 v Remeselnom
dvore Očová.
Tábor bol zabezpečený po
každej stránke. Deti dopoludnia
tvorili. Popoludní po prečítaní
rozprávky, sa venovali športovým a pohybovým aktivitám.
Všetci veľmi ocenili výstup
na Pustý hrad, ktorý sa konal
v stredu. O hladné brušká sa
postaral p. Dušan Chabada,
od ktorého sme dostali buchty
a chlieb ku klobáse, ktorú sme
si opiekli na Pustom hrade.
Stravu počas tábora – desiatu, olovrant – zabezpečili p.
učiteľky. O obed sa postarali
p. kuchárky z tunajšej základnej školy, za obedy si zaslúžia
pochvalu a tu je niekoľko postrehov.
p. zástupkyňa Toběrná deťom pri varení lekváru zložila táborovú hymnu, ktorú deti potom
dokonca tábora spievali.
Lívia Záchenská: pani učiteľka Milotka pri obede nemala
rada, keď niekto nechal zvyšky
na tanieri. Vždy to komentovala:
„neznášam oprsky“. Všetci sa
na nej bavili.
p. Debnárová: deti mali pestrý program a o zábavu mali
postarané. Pani učiteľky mali
vždy dobrú náladu – aj v nečase. Boli fakt super!
Druhý deň sme pracovali s HAMA zažehľovacími
O rok pôjdeme zase. Najlepší tábor, keby bolo
korálkami a bola som prekvapená aké tvorivé deti
viac turnusov, určite by išiel Jakub aj druhýkrát.
v našej obci máme. Niektoré deti si stihli vyhotoviť
niekoľko predmetov.
Tábor
Pracovali zanietene a s radosťou. Pri práci si
Keď sme sa rozhodovali aké tvorivé dielne
spievali a skladali hymnu tábora. Nebolo to inak
deťom pripravíme mala som obavy, aby sme deti
ani pri vyrábaní stromu šťastia z korálok ani pri
zaujali a niečo si z tábora odniesli.
plstení z ovčej vlny. Mala som z toho radosť s akým
Prvý deň sme maľovali tričká a deti boli fannadšením tvorili. Sľúbili sme im, že sa o rok znova
tastické. Pracovali a tvorili úžasne. Moje obavy sa
stretneme.
začali strácať.
Eva Müllerová (lektor)
14
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OČOVAN – Folklórne združenie Očová ponúka
širokej verejnosti na predaj kalendár na rok 2010
„Krása ľudí a ľudového odevu“.

Kalendár si môžete zakúpiť v miestnej knižnici alebo v pokladni na Obecnom úrade v Očovej za 6,- €.

PONUKA SLUŽIEB V OBCI
Vážení spoluobčania,
obec Očová v rámci novozaloženej príspevkovej organizácie Obecné služby plánuje zabezpečovať odplatné
služby pre starších a zdravotne postihnutých občanov a to v nasledovnom rozsahu:

-

rozvoz stravy
donáška nákupov
upratovacie a čistiace práce
opatrovateľské služby poskytované v domácnosti
prípadne ďalšie podľa záujmu

Aby sme tieto služby mohli začať realizovať,
potrebujeme poznať požiadavky a predbežný
záujem Vás - našich občanov o ne.
Cena za opatrovateľské, upratovacie a čistiace práce, prípadne za ďalšie práce (podľa záujmu), bude stanovená
dohodou. Rozvoz stravy bude realizovaný zo školskej jedálne.
Vážení občania,
ak máte záujem o zabezpečenie vyššie uvedených ( prípadne aj iných) služieb, prosíme Vás, aby ste
kontaktovali Ing. Kulichovú, tel.: 5349668, 0917200425, prípadne osobne v Remeselnom dvore v pracovné
dni v čase od 8.00 h – 15. 00 h.
4/2009
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November – December 2009

November
Sobota
07.11.2009
18.00 hod.
GARFIELD FILM
Sobota
14.11.2009
18.00 hod.
ITA

Sobota
21.11.2009
18.00 hod.
TATRA

JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTÓRIA
Najdlhšie očakávaný projekt na Slovensku je hotový. Svetoznáma režisérka poľského pôvodu Agnieszka
Holland so svojou dcérou Kasiou Adamik dokončili koprodukčný poľsko-slovensko-česko-maďarský veľkofilm
Jánošík. Pravdivá história. Najznámejší ľudový hrdina preslávený tým, že bohatým bral a chudobným dával.
Diváci po prvýkrát uvidia príbeh skutočného Jánošíka, nie vybásnenej mýtickej legendy.
Hrajú: Václav Jiráček, Ivan Martinka, Marián Labuda, Táňa Pauhofová a ďalší.
MN do 15 rokov, 140 min.
32 A STÁLE SLOBODNÁ
Americká romantická komédia. Mladá a ambiciózna manažérka Lucy Hill, miluje život slnečného veľkomesta,
svoje lodičky, auto, prácu a v snahe o povýšenie, sa dostáva do malého mesta v Minessote. Jej úlohou je
dozerať na prácu v miestnej pobočke ich firmy a za každú cenu zefektívniť výrobu. S vidinou povýšenia
prijíma túto výzvu a cestuje na sever. Hneď ako vystúpi z lietadla si však uvedomí, že kostým od Chanel
a ihličky sú v snehovej metelici len zanedbateľným doplnkom. To, čo spočiatku vyzeralo ako jasná úloha,
sa stáva skúsenosťou a zážitkom, ktorý Lucy prinúti zmeniť pohľad na život, na veci dôležité a najmä na
lásku. Musí si ujasniť čo miluje viac a kam ju ťahá srdce...
Hrajú: Renée Zellweger, Harry Connick Jr. n ďalší.
MP od 12 rokov, 97 min.
V MENE KRÁĽA
Česká historická dráma z 13. storočia s kriminálnou zápletkou. Na zásnuby, ktoré majú zmieriť rozhnevané
rody pánov z Dubé a z Vartemberka, posiela kráľ svojho zástupcu v severných Čechách, správcu kráľovského
hradu Oldřicha z Chlumu. Cestou na hrad nájde Oldřich a jeho pomocníci stopy po lúpežnej vražde neznámeho
kupca. Čo všetko ich postretne na vartemberskom panstve, aké úskalia ich čakajú, kto stojí za zvláštnymi
vraždami a aká je medzi nimi súvislosť? Odpoveď nám poskytne práve film „V MENE KRÁĽA“.
Hrajú: Karel Roden, Klára Issová, Jan Kanyza, Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová a ďalší.
MP od 12rokov

December
Sobota
05.12.2009
18.00 hod.
ITA

Sobota
12.12.2009
17.00 hod.
ITA
Sobota
19.12.2009
18.00 hod.
SATURN

CHCEŠ MA, CHCEM ŤA
Americká romantická komédia o mužoch, ženách a obrovskej priepasti, ktorá delí to , ako o sebe navzájom
zmýšľajú, snívajú a snažia sa opačné pohlavie zvádzať. Abby Richter a Mike Chadway tu stvárňujú dvoch
kolegov z donútenia, ktorí sa bytostne neznášajú. Ona sa snaží nájsť kvalitného ideálneho partnera. Jeho
poslaním je vravieť ženám, aby sa prebrali a uvedomili si, že muži myslia len na jediné. Ale keď sa rozhodne
jej pomôcť získať to, po čom túži, zistia navzájom napriek všetkým očakávaniam, že sa môžu silno priťahovať
aj tie najväčšie protiklady.
Hrajú: Katherine Heigl, Gerard Butler, Eric Winter a ďalší.
MP od 12 rokov, 96 min.
HORE
Nová animovaná komédia od tvorcov Hľadá sa Nemo, Ratatouille a Wall-E. 78-ročný predavač balónov
Carl Fredricksen žije v malom, starom, útulnom domčeku uprostred veľkomestskej zástavby. Jedného dňa
ho omrzí večné otravovanie staviteľov a rozhodne sa splniť si dobrodružný cestovateľský sen – navštíviť
Južnú Ameriku. Nafúkne tisíce balónov a aj s chalúpkou vzlietne k oblakom. Netuší, že omylom sa s ním
vzniesol aj prehnane aktívny skautík kórejského pôvodu Russell. Najnepravdepodobnejšia dvojica hrdinov
tak putuje oblohou, zachraňuje svet a nikdy nezmešká svoj pravidelný popoludňajší čaj...
Mládeži prístupný
NOC OŽIVENÝCH MŔTVOL
Americký horor. Barbara a jej brat Johnny prichádzajú s oneskorením na pohreb svojej milovanej tety a ocitajú
sa priamo v nočnej more. Smútočný obrad rodiny je krátko po začiatku prerušený, keď z niekoľkých okolitých
hrobov začnú vyliezať oživené mäsožravé mŕtvoly, ktoré sú už na prvý pohľad veľmi vyhladované. Niekoľko
z nich začne prenasledovať aj Barbaru, ktorá sa pokúsi z cintorína ujsť. Zachráni ju miestny vysokoškolák
a priekupník drog Ben, ktorý ju odvezie na neďalekú farmu. Barbara si však čoskoro uvedomí, že oživené
monštrá nie sú tým najhorším, čo ich mohlo stretnúť. Zistí totiž, že šialený majiteľ miestneho pohrebníctva
ukrýva hrôzostrašné tajomstvo...
Hrajú: Brianna Brown, Sid Haig, Joshua Des Roches a ďalší.
MN do 18 rokov, 80 min.

(Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SKK)
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