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ŠTVRŤROČNÉ PERIODIKUM OBECNÉHO ÚRADU OČOVÁ

Vážení spoluobčania,
1. marca, sme si my občania obce Očovej pripomenuli 65. výročie oslobodenia našej obce Červenou
a Rumunskou armádou. Pamiatku všetkých, ktorí položili svoje životy, ktorí obetovali svoje zdravie, si
každý rok pripomíname na pietnom mieste pred Obecným úradom v Očovej, pri pamätníku padlých 13.
hrdinov, ktorí zahynuli na úpätí Poľany, 10. októbra 1944. Pripomíname si aj pamiatku všetkých padlých
osloboditeľov našej obce: 68 sovietskych vojakov, 380 rumunských vojakov, ale aj pamiatku 56. našich
občanov, ktorí zahynuli pri prechode frontu, alebo v koncentračných táboroch, ďalej v Slovenskom
národnom povstaní, resp. boli popravení v masovom hrobe v Kováčovej. Boje o oslobodenie našej obce trvali celú druhú
polovicu februára 1945 a boli veľmi kruté. O úpornosti bojov o našu obec sa zmienil vo svojej memoárovej publikácii „Cez
Karpaty“ aj významný sovietsky vojvodca maršal Grečko, ktorý v uvedenej publikácii píše, citujem: „ tak napríklad dobre
organizovanou bojovou činnosťou 17. gardového zboru bol neočakávaným nočným útokom oslobodený, silne opevnený bod
Očová, ktorý bol pripravený na dlhú obranu. V bojoch o Očovú padlo 500 a bolo zajatých 21 nepriateľov. Sovietski vojaci
ukoristili 12 diel, 30guľometov, 7 vysielačiek, mnoho streliva a iného vojnového materiálu“ . Toľko z citátu . Povojnové roky
jazvy a rany zahojili. Ostali spomienky uložené v pamäti ešte žijúcich súčasníkov, očitých svedkov. Ostali hroby, pamätná
tabuľa, pomník padlým, aby potomkom pripomínali ten dôležitý dátum –1. marec 1945 o udalostiach, ktoré sa v tom čase
v našej obci udiali – aby boli mementom na spomínané hrôzy.
Nech sa nikdy neopakujú - nielen v našej obci, ale na celom svete hrôzy vojny.
MVDr. Juraj Kubiš
starosta obce

Hasičská sobota
Dňa 10. marca 2010 Očovským hasičom doviezol pán podpredseda vlády, minister vnútra SR Robert Kaliňák novú hasičskú
techniku CAS 32 na podvozku TATRA 815.
Odovzdanie tejto techniky malo slávnostný charakter, ktorého sa zúčastnili poslanci NR SR Ján Senko a Peter Pelegrini, generálny
sekretár DPO SR Vendelín Horváth, predseda KV DPO SR Anton Osvald, prezident HaZZ SR Alexander Nejedlý a iní hostia.
Pán minister vo svojom príhovore uviedol, že by bol najradšej, keby táto technika v garáži zhrdzavela, čo by znamenalo najmenej
výjazdov k požiarom.
Starosta obce sa poďakoval za dar a poprial hasičom veľa úspechov v ich
náročnej práci, v ktorej sa riadia mottom: „Bohu na chválu, národu na slávu a
blížnemu na pomoc“.
Ďakujeme všetkým občanom za účasť na tejto výnimočnej udalosti obce.

„Z obsahu Hučavy“:

- prehľad podaných
projektov
- ako zaplatiť dane
- ZPOZ diamantová svadba
- Cenník služieb
a Remeselný dvor
- Pilindoš zabával
- Očovska kutúra
- píše nám pani Lehotská
- letný tvorivý tábor
- Milionárik v Očovej
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Obec využíva každú možnosť
podať projekty pre jej rozvoj
Ponúkame Vám prehľad o podaných
projektoch a dotáciach pre rok 2010:
Projekt „Kanalizácia obce Očová“
/Požadovaný nenávratný finančný
príspevok vo výške 9 375 917,- Eur. /
Projekt je vedený pod názvom
Odvedenie a čistenie odpadových vôd
v Mikroregióne Hučava – Zvolensko /
za obce Očová a Zvolenská Slatina /,
bol podaný ako nový projekt Mikroregiónom Hučava – Zvolensko v aktuálnej
výzve Operačného programu Životné
prostredie :
- prioritná os 1 Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd
- operačný cieľ 1.2 Odvádzanie
a čistenie komunálnych odpadových vôd
v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
Bol odovzdaný na Ministerstvo ŽP
SR dňa 23.novembra 2009 so všetkými
potrebnými prílohami.
Projekt „Očová, Očová – dotvorenie
centrálnej časti obce“
/Požadovaný nenávratný finančný
príspevok vo výške 431 693,- Eur s DPH
/
Projekt sme podali v rámci Regionálneho operačného programu MvaRR
SR:
- Opatrenie 4. 1 Regenerácia sídiel,
oblasť podpory 4. 1 a samostatne dopytovo orientované projekty , prostredníctvom riadiaceho orgánu BBSK odbor SO/
RO pre ROP dňa 23.9.2009, zatiaľ nebol
akceptovaný z dôvodu, že nespĺňa kritéria úplnosti. Proti neakceptovaniu sme sa
odvolali na MvaRR z dôvodu, že podľa
nás spĺňal kritéria úplnosti. Ministerstvo
nášmu odvolaniu nevyhovelo, projekt bol
odporučený do ďalšieho kola. Po osobnej
konzultácii
s generálnym riaditeľom Agentúry na
podporu regionálneho rozvoja sme sa
dňa 2.11.2009 listom obrátili priamo na
ministra výstavby a RR a podali „odvolanie sa voči odpovedi na odvolanie voči
neakceptovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok, čakáme naodpovedˇ
Projekt
„Rozšírenie technicko-technologického vybavenia zberného dvora
„Ekodvor Očová“
/Požadovaná dotácia vo výške 62
090,- Eur /
Projekt sme podali k 30.10.2009 na
Enviromentálny fond MŽP SR v rámci
oblasti odpadového hospodárstva na
nákup technicko-technologického zariadenia do Ekodvora.
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Projekt „Vodné mlynské koleso“ pri
Remeselnom dvore
/ Požadovaná dotácia vo výške 3
500,- eur /
Projekt sme podali k 30.10.2009 na
Slovenskú agentúru životného prostredia, v rámci Programu obnovy dediny,
tiež z Enviromentálneho fondu.
„Prístup LEADER na realizáciu integrovanej stratégie „
Občianske združenie Podpoľanie,
ktorého obec Očová je členom získalo
štatút Miestnej akčnej skupiny, ktorá
má podpísanú zmluvu s Ministerstvom
pôdospodárstva SR – PPA
na nenávratný finančný príspevok
pre Koordinančné združenie mikroregiónu Podpoľanie. MAS 17.12. 2009
vyhlasila Výzvy pre obce v občianskom
združení pre :
Opatrenie č. 2.1.3 Obnova a rozvoj
obcí, a Opatrenie č. 3.4.1 Služby pre
obyvateľstvo,
V týchto opatreniach sme podali :
Projekt „Remeselný dvor ožíva
– prezentácie starých remesiel a tradícií“ , žiadosť o nenávratný finančný
príspevok vo výške 19.389,- Eur , a
Projekt „ Všetky cesty vedú cez Očovú
– vytvorenie informačného systému
a systému cyklotrás v Očovej, žiadosť
o NFP vo výške 43.333,- Eur.
V súvislosti s prístupom LEADER
treba povedať, že k 1.12.2009 vzniklo
„Servisné centrum pre mikroregión Podpoľanie“ so sídlom v Detve na základe
dotácie grantu z Nórska prostredníctvom
Nórskeho finančného mechanizmu a zo
štátneho rozpočtu.
Toto servisné centrum prostredníctvom Koordinačného združenia mikroregiónu Podpoľanie
zamestnáva projektových manažérov
a lokálnych projektových manažérov, ktorých náplňou bude pripravovať projekty
a žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Prioritou Servisného centra je príprava projektov lokálneho a regionálneho
charakteru. Riadiacim orgánom SC je 18
štatutárnych zástupcov samospráv Koordinačného združenia obcí mikroregiónu
Podpoľanie. Pre obec Očovú a Zvolenskú
Slatinu máme lokálneho manažéra Ing.
Máriu Michnovú, ktorá má svoje dočasné
pracovisko v Remeselnom dvore.
Projekt „Modernizácia verejného
osvetlenia v obci Očová“
/Požadovaný nenávratný finančný príspevok vo výške 175.344,- Eur
s DPH/
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Projekt sme podali v rámci Operačného programu Ministerstva hospodárstva SR
- Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika,
ešte vo februári 2009. V marci toho
roku sme dostali rozhodnutie MH SR
o neschválení našej žiadosti, z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na príslušnú výzvu.
Z dôvodu, že je vyhlásená nová
výzva v tomto operačnom programe,
projekt a žiadosť o nenávratný finančný
príspevok upravenú podľa nových podmienok podávame znovu.
Projekt „Očovská folklórna hruda
2010“
/ požadovaná dotácia vo výške
7 800,- eur /
Projekt sme podali k 20.11.2009 na
Ministerstvo kultúry SR :
Program 8. Nehmotné kultúrne
dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť,
podprogram 8.1 : prehliadky, festivaly
a súťaže, na podporu 7. ročníka folklórneho festivalu.
Projekt „ Doplnenie knižničného fondu novou literatúrou „
/ požadovaná dotácia vo výške
990,- eur /
Projekt sme podali 11.11.2009 na
Ministerstvo kultúry SR:
Program 2. Kultúrne aktivity v oblasti
pamäťových inštitúcii, podprogram 2.5
akvizícia knižníc, na nákup knižničného
fondu.
Projekt „Kultúrne poukazy 2010“
/ požadovaná dotácia pre 180 osôb
/ žiaci ZŠ a učitelia /
Projekt sme podali k 30.8.2009 na
Ministerstvo kultúry SR:
Program 9. Kultúrne poukazy, podprogram 9.1 poukážkový systém podpory
prístupu žiakov a učiteľov ZŠ ku kultúrnym hodnotám, - je to na 6 kultúrnych
poukazov pre 180 osôb, jeden poukaz
má hodnotu 1,- euro.
Projekt „ Monitorovací kamerový
systém v obci Očová“
/ požadovaná dotácia vo výške 56
878,- eur /
Projekt sme podali k 30.11.2009
z Programu Rady vlády SR pre prevenciu
kriminality prostredníctvom Ministerstva
vnútra SR .Je vytvorený za účelom
dohľadu nad bezpečnosťou obyvateľov
a ochranou majetku vo vytypovaných
rizikových častiach obce, v ktorých sa
vo zvýšenej miere vyskytuje páchanie
rôznej trestnej a priestupkovej činnosti.
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Občianske hliadky aj v Očovej
Väčšina má strach z menšiny, pomôžte aj vy a staňte sa členom občianskych hliadok !
V posledných rokoch v našej obci dochádza k zvyšovaniu prípadov vandalizmu, k poškodzovaniu súkromného
i obecného majetku, ku krádežiam ale i k páchaniu ďalších priestupkov i trestných činov. Zo skúseností vieme,
že občania sa v mnohých prípadoch z obavy o vlastné zdravie alebo majetok boja takéto prečiny nahlasovať.
Touto problematikou za zaoberalo aj Obecné zastupiteľstvo Obce Očová a uložilo Obecnej rade zaoberať sa
možnosťou zriadenia „Občianskych hliadok“.
Občianske hliadky zložené z obyvateľov Očovej (troj až štvorčlenné) by vo vymedzených dňoch
a hodinách monitorovali územie obce a v prípade zistenia porušovania zákonov a všeobecne záväzných
nariadení obce by to okamžite nahlasovali na polícii, zabezpečovali by dôkazy, v žiadnom prípade by
sami nezasahovali voči tým, ktorí by nejaké priestupky alebo trestné činy páchali.
Žiadame preto občanov, ktorým záleží na poriadku v obci alebo už majú aj vlastnú skúsenosť s takýmito
aktivitami, aby nahlásili záujem pracovať v občianskych hliadkach na Obecný úrad Očová osobne, telefonicky
alebo e-mailom.
Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí postupne znižovať kriminalitu v obci, ktorá sa zvýšila hlavne
v posledných rokoch po prisťahovaní neprispôsobivých občanov do našej obce.

Obecné zastupiteľstvo rokovalo na svojom
30. a 31. zasadnutí
Z uznesení vyberáme:
U z n e s e n i e č. 187/2010:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo,
implementované prostredníctvom Osi 4., pre projekt
„Remeselný dvor ožíva – prezentácie starých remesiel a tradícii.
U z n e s e n i e č. 188/2010:
Obecné zastupiteľstvo
volí
prísediaceho Okresného súdu vo Zvolene, trestné
oddelenie , na obdobie 4 rokov, od
26.4.2010 , p. Dušana Hancku, Očová Športova 9.
U z n e s e n i e č. 189/2010:
Obecné zastupiteľstvo
A. b e r i e n a v e d o m i e
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu Obce Očová
správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok
2009 a o kontrole uznesení Obecného zastupiteľstva
Obce Očová správu nezávislého audítora pre Obec
Očová k 31. 12. 2009
B. v o l í
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Pavel Holík, Dušan
Hancko, Ing. Ján Maľa
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U z n e s e n i e č. 190/2010:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/2009
vyhodnotenie plnenia rozpočtu Obce Očová za rok 2009
a vyhodnotenie programového rozpočtu Obce Očová
za rok 2009 záverečný účet Obce Očová za rok 2009
a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
U z n e s e n i e č. 191/2010:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Očová č.
18/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a školských zariadení so
sídlom na území obce Očová
U z n e s e n i e č. 196/2010:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Obecnému úradu
preskúmať podmienky a prevádzkovú dobu pre zriaďovanie privátnych klubov s podávaním alkoholických
nápojov, v prípade potreby zapracovať zmeny tejto
podmienky do jestvujúceho VZN.
Termín: najbližšie zasadnutie OZ
U z n e s e n i e č. 197/2010:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Obecnému úradu prejednať návrh pána Matrtaja z Holcovho Majera a riešenie predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Termín: najbližšie zasadnutie OZ
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Ako zaplatiť miestne dane
Obecný úrad v Očovej bude od 6. apríla 2010 inkasovať v hotovosti do pokladne obce daň z nehnuteľností
a poplatok za komunálne odpady. Pri platbe odovzdá
daňovníkom platobné výmery. Dane a poplatky bude
možné zaplatiť v hotovosti do 31. mája 2010. Po
tomto termíne budú platobné výmery zasielané občanom poštou a termín splatnosti je 15 dní od doručenia
platobného výmeru.
Upozorňujeme tých občanov, ktorí si v termíne
do 28. februára neuplatnili ohlásenie na zníženie
alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne
odpady, že v prípade doručenia ohlásenia po tomto

termíne im bude zľava alebo odpustenie poplatku
uplatnené len od nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení tohto ohlásenia.
Dane a poplatky môžu občania zaplatiť v hotovosti
počas úradných hodín:
Pondelok, utorok: od 7.30 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hod.
Streda: od 7.30 do 11.30 a od 12.00 do 16.30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: od 7.30 do 11.30 a od 12.00 do 15.00 hod.

Z programu starostu
12. 01. 2010 - starosta sa zúčastnil na základe pozvania p. veľvyslanca Kuby oslavy štátneho sviatku
15. 01. 2009 - starosta sa zúčastnil 1. ročníka Stretnutia dôchodcov Mikroregiónu HUČAVA -ZVOLENSKO v Remeselnom dome v Očovej
01. 02. 2010 - ďalej sa zúčastnil slávnostného otvorenia Servisného centra pre mikroregión Podpoľanie v Detve za účasti
veľvyslankyne Nórska Trine Skymoen a veľvyslanca Veľkej Británie Michaela Rorerts
18. 02. 2010 - starosta sa zúčastnil zasadnutia Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie
21. 02. 2010 - starosta sa zúčastnil hodnotiacej členskej schôdze ZO SZPB v Očovej
26. 02. 2010 - starosta sa zúčastnil v IP stredisku Úradu prác, sociálnych vecí a rodiny Zvolen pracovného stretnutia
starostov okresu Zvolen, kde bola podaná informácia o príspevku na podporu zamestnanosti
26. 02. 2010 - starosta sa zúčastnil hodnotiacej členskej schôdze Jednoty dôchodcov
27. 02. 2010 - starosta sa zúčastnil hodnotiacej členskej schôdze Slovenského zväzu drobnochovateľov v Očovej
27. 02. 2010 - starosta sa zúčastnil hodnotiacej členskej schôdze Dobrovoľného hasičského zboru v Očovej
28. 02. 2010 - starosta sa zúčastnil Slávnostnej akadémie pri príležitosti 65. výročia oslobodenia obce Zvolenská Slatina,
kde bolo pri tejto príležitosti odovzdané čestné občianstvo predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi
07. 03. 2010 - starosta sa zúčastnil pietneho aktu – kladenia vencov z príležitosti 65. výročia oslobo denia obce
12. 03. 2010 - zúčastnil sa Pracovnej porady starostov v ObÚ Zvolen so zameraním na výklad zákona č. 333/2004 Z.
z. o voľbách do Národnej rady SR
20. 03. 2010 - starosta otvoril nohejbalový turnaj o Putovný pohár v telocvični pri ZŠ Očová konaného na počesť 65.
výročia oslobodenia obce

Šťastie je život
a mať deti …
Narodili sa:
Narodili sa:
Oliver Gašpar
Lucia Bahledová
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Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Ondrej Ťavoda, Očová J. R. Poničana 797/87
Mária Dorotová, Očová SNP 30/5
Zuzana Ďurečková, Očová Letecká 13/2
Ondrej Holík, Očová J. R. Poničana 831/84
Uvedené údaje sú za I. štvrťrok 2010
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Zbor pre občianske záležitosti v našej obci je o ľuďoch. Sme pri nich, keď nás ešte len ako bábätká zvedavo pozorujú z kolísky. Sme pri nich, keď im prvý, ale
aj posledný krát zazvoní školský zvonček. Sme pri nich, keď si po rokoch nájdu svojho vyvoleného, či vyvolenú,
keď slávia s rodinou vzácne životné jubileá a sme pri nich, keď sa ich osud po okraj naplní životom.
Ako dobre, že existujú srdcia...
ktorým môžeme pokojne zveriť každé svoje tajomstvo. Ako dobre, že existujú takí, ktorých slovo mierni náš
bôľ, ktorých slová sú množstvom užitočných rád, ktorých optimizmus rozoženie náš smútok a v ktorých pri
obyčajnom pohľade nachádzame záľubu...
Chvíle naplnené láskou a šťastím aspoň na chvíľu ponúka aj náš Zbor pre občianske záležitosti.
V tomto roku 13. februára a 13. marca sme takéto chvíle spoločne prežili s rodičmi, ktorí priniesli v náručí
do obradnej siene svoje novorodeniatka.
Láska sa vie smiať šťastím
a najšťastnejšia je, keď sa smeje s deťmi ...
Nezabudnuteľné chvíle vďačnosti, ktorá vyžarovala z očí našich milých jubilantiek, ktoré sa v priebehu roka
dožívajú svojich životných jubileí 50, 55 a 60 rokov sme prežili v obradnej sieni pri príležitosti Dňa žien 12.
marca toho roku.
Rokmi sa rýchlo míňal čas,
on zanechal však lásku v nás.
Čo ty si nám s láskou dávala,
dnes svojim deťom rozdávam,
mama moja.
Aj keď stránka v matričnej knihe sobášov zožltla už časom, oslávili sme s manželmi Kubišovcami a ich
blízkymi 13. marca - diamantovú svadbu. Bol to deň, keď opäť cítili to nežné rozochvenie, ktoré prežívali
pred 60 timi rokmi.
Keď jar preberá svoju vládu a viditeľne nám oznamuje, že je tu, stretli sme sa tradične s našimi učiteľmi 29.
marca osláviť ich sviatok..

Možno sa ešte pamätáš ...
Akúže nám to vtedy hrali,
veselú a či ťahavú?

foto

Všetko sa pominie.
Čas detstva, prvá láska, mladosť...
Len školské lavice a učitelia
sa nemíňajú našim spomienkam.
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Ako pokračujeme v Remeselnom dvore
Je potešiteľné, že život v Remeselnom dvore sa pomaly rozbieha.
Nie je účelom tohto článku robiť
podrobný odpočet podujatí, ktoré sa
zrealizovali od septembra minulého
roka , ten bude koniec koncov uvedený vo výročnej správe Obecného
úradu za rok 2009. Teší nás však, že
akcií, ktoré sme tu v spolupráci s našimi občanmi spolu zorganizovali,
nebolo málo , že ich v prevažnej miere využívali obyvatelia našej obce
a to od tých najmenších – škôlkarov
až po seniorov. Teší nás, že niekoľko
akcií s pozitívnym ohlasom sa nám
podarilo zrealizovať aj nad rámec
našej obce.
Naším zámerom v tomto príspevku je informovať Vás o službách a aktivitách, ktoré prebiehajú
pravidelne, prípadne s určitou periodicitou , alebo
sa v blízkej budúcnosti pripravujú.
Ako stála prevádzka ku krajčírstvu, ktoré okrem
klasického šitia a opráv odevov ponúka aj šitie krojov,
predaj metráže a galantérneho tovaru, pribudla aj predajňa second-handu a ľudovoumeleckých predmetov.
Verím, že tak ako krajčírstvo, aj táto predajňa si nájde
svoju stálu klientelu.
Od januára pravidelne ponúka svoje služby čajovňa Čajka. O nej, jej zámeroch a aktivitách sa viac
dozviete v osobitnom článku.
K ďalším pravidelným aktivitám, ktoré sa realizujú
dvakrát do mesiaca, patria tvorivé dielne, ich program
nájdete na obecnej i našej informačnej tabuli a na www.
magichobby.sk.

2/2010

Do konca apríla pokračuje projekt „Zelená pre
seniorov“, v rámci ktorého niekoľko našich seniorov
dokázalo, že práca s počítačom a internet nepozná
vekové hranice. Odborný kurz pod vedením lektora
sa síce skončil, ale seniori (nielen tí, ktorí sa zúčastnili
projektu)môžu ešte bezplatne do konca apríla zdokonaľovať svoje znalosti v tejto oblasti. V prípade potreby
je k dispozícii aj sl. Riečicová, ktorá je u nás na absolventskej praxi a rada všetkým pomôže odbornou radou.
Internetovú službu plánujeme poskytovať pravidelne
aj po ukončení projektu, o podmienkach Vás budeme
informovať.
Ďalší projekt, ktorý v apríli končí, je „Komunitné
centrum v Očovej“, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR. V rámci neho od
februára realizujeme rôzne zručnosti s našou rómskou
komunitou. Deti i dospelí pracujú
s hlinou, textilom, prútím, papierom,
priadzou, učia sa základy tkania a pod.
Jedna skupina začínajúcich rezbárov
od začiatku pracuje s drevom pod
vedením rezbára pána Ivana Berkyho.
Možno sami sú prekvapení, čo zatiaľ
dokázali vytvoriť. V prípade záujmu,
aj tu je možnosť nielen pre deti, ale
i dospelých, ešte prísť a zapojiť sa do
realizovaných aktivít (vyšívanie krivou
ihlou, práca s prútím). Chceme sa
poďakovať všetkým lektorom, ktorí
si našli čas a odovzdávajú pravidelne každý týždeň svoje skúsenosti
a zručnosti mladým ľuďom, z ktorých možno niektorí objavia v sebe
zatiaľ neobjavené. S niektorými výrobkami ste sa mali možnosť zoznámiť
aj počas Veľkonočného jarmoku, ktorý
sa konal 27.3. 2009 v Remeselnom
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dvore a ktorý bol zavŕšením tiež vydarenej celotýždňovej akcie tvorivých dielní žiakov ZŠ s MŠ M.B. Funtíka
v Očovej a ZUŠ v Očovej a Zvolenskej Slatine.
V rámci pravidelných výstav diel umelcov z blízkeho okolia je v súčasnosti inštalovaná predajná
výstava nových diel rezbára – pána Ondreja Šufliarskeho zo Starej Huty.
Pre nezamestnaných v našej obci prebiehajú aj
v mesiaci apríl každý týždeň stretnutia organizované Centrom zamestnanosti občianskeho združenia
PODPOĽANIE. Cieľom je pomôcť nezamestnaným
teoreticky, ale najmä prakticky (aktívnym vyhľadávaním
voľných pracovných miest) zamestnať sa .

Po ukončení spomínaných projektov plánujeme
doplniť tvorivé dielne o kurzy vyšívania krivou ihlou
a tkania, naďalej budeme pokračovať v predstavovaní
diel umelcov z blízkeho i vzdialenejšieho regiónu, sme a
budeme nápomocní pri organizovaní rôznych kultúrnych
a spoločenských podujatí a pod.
Všetky informácie nájdete na našej informačnej
tabuli v areáli Remeselného dvora, na
www.ocova.sk a www.ocovan.sk, prípadne môžete
kontaktovať osobne alebo telefonicky Ing. Kulichovú,
č.t.: 5349668, 0917200425.
Ing. Kulichová – manažér Remeselného dvora

Miniexpozícia
„Očová v minulosti“
Obecné služby okrem iných aktivít v Remeselnom dome pripravujú ukážku výroby drevených štiepaných
šindľov a stálu
miniexpozíciu „Očová v minulosti“.
Touto cestou si dovoľujem obrátiť sa na Vás občanov obce nie s jednou, ale hneď s niekoľkými požiadavkami.
Ak niekto môže odpredať alebo darovať do Remeselného domu tzv. šindliarskeho koníka, staré nepoužívané
obojručné nože, nôž na vyhĺbenie drážky do šindľa tzv. pahovák, aby sa nám ozval na uvedený kontakt v závere
článku.
Ak vo svojich súkromných archívoch máte zaujímavé fotografie alebo staré články z novín z histórie obce, života
ľudí v nej, úzkokoľajovej železničky do Kysliniek , histórie vodných mlynov, školy, poľnohospodárskeho družstva
, alebo ešte žijú v Očovej pamätníci týchto dávnych čias a chceli by niečo zaujímavé o tejto dobe porozprávať,
aby ste nám dali vedieť priamo v Remeselnom dvore alebo zavolali na t.č. 5349 688, 0905 741 939.
Vaša fotografie, archívnu dokumentáciu Vám po vyhotovení kópií čestne vrátime. Dopredu ďakujeme.
Jozef Krnáč
Obecné služby Očová
8
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Divadelný ochotnícky súbor „Pilindoš“ zabáva
Už 12 rokov za sebou rozdávajú členovia očovského
divadelného súboru „Pilindoš“ smiech a dobrú náladu
svojim divákom v Očovej, ale aj v blízkych i vzdialenejších obciach a zúčastňujú sa na regionálnych súťažiach
amatérskych divadelných súborov.

Zdá sa, že odohraním 3 predstavení v Očovej sa
sezóna súboru nekončí. Začiatkom mája sa na očovských amatérskych hercov môžu tešiť diváci v Dobrej
Nive. Po skúsenostiach z minulých rokov to v tomto roku
určite nebude posledné predstavenie, ktorým už známi
a obľúbení očovskí herci zabavia svojich divákov.

Veselohernému žánru zostali verní aj v novej sezóne. V októbri 2009 začali so študovaním komédie
„možno aj dell „arte“, ako hovorí jedna z postáv hry
autora Jozefa Mokoša: Verná nevera.

Mária Melichová

O tom, že snaženie a skvelé, niekedy takmer profesionálne výkony skúsených ochotníkov majú pozitívny
vplyv aj na mládež svedčí to, že sa súbor rozrástol
o troch mladých ľudí – dve dievčatá, ešte žiačky základnej škola, Janku Skokanovú a Simonku Folkovú a študenta elektrotechnickej priemyslovky Paľka Holíka. Aj
napriek veku a prideleným rolám všetci traja zvládli svoje
prvé vystúpenie na javisku veľmi dobre. Zdá sa, že pod
režijným vedením p. Bridišovej vyrastú z nich rovnocenní
partneri svojim starším, skúsenejším kolegom.
Novou tvárou v súbore je aj Elenka Holíková. Na
jej komediálnom hereckom talente a osvedčených výkonoch obľúbených hercov sa zabávali diváci v plnej
sále kultúrneho domu na premiére 7. marca 2010. Chýr
o dobrej jeden a pol hodinovej zábave prilákal veľa divákov nielen z našej obce ale aj z blízkeho okolia na prvú
reprízu 14. marca a taktiež i na druhú reprízu, ktorá sa
konala 27. marca 2010.

2/2010
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Očovania vyvážajú
do Francúzska – očovskú kultúru
Titulok tohto článku znie trochu odvážne, ale je
to pravda. Začiatkom roka 2010 sme totiž dostali
z Francúzska ponuku, aby sme sa počas troch týždňov v mesiaci júl 2010 zúčastnili vystúpení a festivalu v tejto krajine. Oslovil nás telefonicky jeden zo
známych francúzskych etnológov pán Jean Roche,
ktorý nás videl a spoznal na festivale v poľskom
Zakopanom. Potešilo nás, že hľadá práve nás a po
krátkom rozmyslení sme s jeho ponukou súhlasili. Tak
je to naozaj pravda, že tento rok vyvážajú Očovania
do Francúzska kultúru.
Ale to ani zďaleka nie je všetko, čo stojí v súvislosti s našou kultúrou za zmienku. Na iných miestach
píšeme o vzniku čajovne, o očovských divadelníkoch, o činnosti DFS Poľana a tiež nás veľmi teší
záujem a odozva publika na poslednom domácom
vystúpení FS Očovan na Štefana 26.12. 2009. Odvtedy sa usilovne pripravujeme na novú sezónu a keď
budete čítať toto vydanie Hučavy, už budeme mať za
sebou v novom roku okrem niekoľkých vystúpení aj
filmovanie nového DVD pod názvom „Rozkazovači
z Očovej“. Tento projekt zabezpečuje Podpolianske
osvetové stredisko vo Zvolene a nahrávka sa uskutočnila v KD Očová v dňoch 20. a 21. marca 2010.
O mesiac neskôr, 30. apríla 2010, sa bude konať
v bratislavskom kultúrnom dome Zrkadlový háj veľká slávnosť. Očovania tu budú robiť program spolu
s priateľmi z Moravy, z obce Míkovice. Okrem spoločného celovečerného programu tu čaká hostí bohaté
pohostenie, večera, dobré moravské víno a zábava až
do chuti. Pozvaní sú aj páni starostovia obidvoch obcí

a privíta ich pán primátor mestskej časti Petržalka.
Bude to iste pekný príklad priateľstva a spolupráce
ľudí z dvoch susedných republík.
V júni potom cestujeme na 4 dni na festival do
ČR, do mesta Jihlava, pozývajú nás aj z mesta Gbely
a keď sa vrátime z Francúzska, tak ešte odskočíme na
víkend na Moravu na Festival slovenskej kultúry v ČR,
Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhostěm. Pomedzi
tieto akcie máme v pláne nahrať aj nové, v poradí
už tretie CD s očovskými spevákmi a očovskou muzikou. Možno sa nám to podarí tak, aby ste ho našli
už na tohtoročnej Očovskej folklórnej hrude (OFH).
No a najviac sa tešíme práve na Hrudu. Predstavte
si, Očovania budú tento rok vystupovať v sobotnom
večernom programe spolu s FS Podpoľanec. Pri večernom osvetlení to bude určite veľmi pekné a ukrutne
sa na to tešíme. Preto vás už teraz, milí spoluobčania,
pozývame na OFH 2010 (13.-15.8.2010). Tento náš
domáci festival sa stal veľmi pekným sviatkom našej
domácej pôvodnej slovenskej kultúry a aj tento ročník
sľubuje pekné programy a dobrú atmosféru.
Na záver už len vyjadrím potešenie, že sa v Očovej, ale aj v našom okolí, nájde ešte stále dosť ľudí,
ktorí chcú priložiť ruku k dielu, venovať sa spoločensky prospešnej práci, kultúre, spevu, tancu a pod.
a robia tým našej obci dobré meno. Bodaj by ich bolo
stále viac, lebo stále je čo zlepšovať a skrášľovať na
obraze života v našej obci. A ako to bude ďalej, to
záleží len na nás – na nás všetkých.
Ing. Pavel Holík

Detský folklórny festival
Detský folklórny súbor „Poľana“ pri Základnej škole
s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej bol
založený v roku 1962. Súbor zachováva hodnoty, ktoré vytvorili naši predkovia, otcovia a matky. Súbor sa
zúčastňuje prehliadok doma i v zahraničí.
Práve sa blíži obdobie, keď sa členovia DFS „Poľana“ pripravujú na otvorenie
13. ročníka nesúťažnej prehliadky DFS.
Festival sa bude konať 4. júna 2010 o 18.00 hod.
v školskej záhrade, v prípade nepriaznivého počasia
v Kultúrnom dome Očová.
Touto cestou Vás na festival srdečne pozývame.
Veríme, že sa ho v hojnom počte zúčastníte.
10
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Pozvánka na „Milionárika“
dňa 30. mája 2010 v Kultúrnom dome Očová
sa bude konať vedomostná súťaž

„Milionárik“.
Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl –
z Očovej , zo Zvolenskej Slatiny, z Lieskovca a z Vígľaša
Príďte povzbudiť naše deti i deti susedných obcí.

Nová rarita – očovská čajovňa
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som vás
poinformoval o jednej z viacerých pozitívnych
správ v našej obci.
Od 1. januára 2010 bola v priestoroch Remeselného dvora otvorená nová prevádzka čajovne. Otváracia doba je tu každodenne okrem
pondelka od 12.00 – 22.00 hod. a v piatok
a v sobotu je otvorené až do 24.00 hod. Tento
široký časový priestor je vytvorený najmä preto,
aby sa v čajovni mohli stretávať všetky vekové
kategórie našich občanov, teda aj deti, mládež,
mamičky s deťmi i tí skôr narodení.
Potešujúcou je táto správa o otvorení čajovne aj preto, lebo sa o to pričinila najmä očovská
mládež za spolupráce s tými už odrastenejšími.
Spojili sa a za týmto účelom založili Občianske
združenie LISTY, ktoré čajovňu prevádzkuje.
V poslednej dobe dosť často počúvame o nevychovanosti, o neprístojnostiach a o častom rušení nočného kľudu
najmä podnapitou mládežou, hoci nie len ňou. Však to sami poznáte. O to je potešiteľnejšie, že sa niekto rozhodol okrem kritiky aj niečo urobiť, aby mala mládež, ale aj ostatní občania Očovej aj takýto priestor pre príjemné
posedenie. Mnoho energie a práce, ktoré pozná len ten, kto sa s takým
niečím už stretol, vynaložili organizátori bez nároku na odmenu. Odmenou nám bude, ak sa čajovňa stane súčasťou nášho života a prispeje
k skrášleniu a spríjemneniu života v našej obci.
Okrem samotnej prevádzky, kde si môžete vybrať dobrý zákusok,
čaj, kávu a podobne, rozhodli sa organizátori usporadúvať aj rôzne
kultúrno-spoločenské podujatia v komornejšom prostredí, najmä počas
víkendov. Za tých pár dní existencie ste sa tu už mohli zúčastniť muzikoterapie, koncertu Veroniky Kickovej „Tisícročné husle“, prednášky
Ľuba Vaníka o čajoch a astrologickej prednášky Ľubice Haliakovej
z Bratislavy. O všetkých týchto aktivitách vás informujeme prostredníctvom miestneho rozhlasu, oznamov na obecnej tabuli, alebo na
novozriadenej internetovej stránke očovských folkloristov: www.ocovan.sk. Očovská čajovňa vzbudila pozornosť nielen u nás doma, ale
aj v okolí a to najmä preto, že niečo podobné by v tzv. rázovitej obci,
akou je Očová, hľadal len málokto. Preto možno hovoriť naozaj tak
trochu aj o rarite. Prijmite teda vďačne, milí spoluobčania, a my zasa
budeme radi, ak vy svojimi nápadmi a pomocou prispejete k stálemu
zlepšovaniu prostredia a práce očovskej čajovne.
Veríme, že svojou činnosťou prispeje čajovňa k obohateniu a skultúrneniu života v našej obci.
Ing. Pavel Holík
2/2010
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P í š u

n á m …

Očovanov je viac ako 2555 ...
alebo ... Hučavu čítajú aj inde, nielen v Očovej
Áno – tí ostatní sú roztratení po Slovensku, aj ďalej sa cítia byť očovanmi tešiacimi sa na obecné periodikum
- OČOVSKÚ HUČAVU.
Jedna bývalá občianka nám napísala a takto sa vyznáva : keď počúvam, čítam, či vidím ako žije Očová, som
hrdá, že poznám blízko ľudí, o ktorých sa hovorí ...
„Žiadalo sa mi napísať Vám, aj za mojich rodičov, vyznať sa zo svojej lásky, svojho vzťahu k Očovej, k ľuďom,
k tomu, čím vnútorne žijem.
„Cez Očovú tečie voda menuje sa Hučava“
Takto začínalo pásmo piesní a veršov, ktoré na slávnostnú príležitosť nacvičili so svojimi žiakmi v očovskej
škole dvaja kolegovia – priatelia, pani učiteľka Beerová s mojim oteckom Ivanom Filípkom. Bolo to dávno.
Za týmto veršíkom pokračovala pieseň:
Tečie voda skokom
očovským potokom
nemôžem ju zastaviť...
Zdá sa, že naozaj ju nemožno zastaviť. Veď ona preteká až za hranicu očovského chotára. Ďalej, ďalej. Až
do Banskej Bystrice sa preliala v podobe časopisu H U Č A V A.
Čomu možno ďakovať? Či povodniam? Či sa zmenilo koryto riečky?
Ani jedno, ani druhé. Ďakovať možno len a len výbornému nápadu ľudí. Ľuďom – Očovanom, na ktorých som
hrdá, akoby som sa v Očovej bola narodila .
Volám sa Marta Lehotská – Filípková a nenarodila som sa v Očovej. Prišla som do Očovej s mojimi drahými
rodičmi v roku 1936 ako dvojročná. Vek, kedy dieťa začína vnímať okolie, ľudí, život. Vtedy sa začína ujímať
človiečik tenkýma korienkami, hlboko, akoby stromček zasadený do zeme.
Očová – skoro moje rodisko, hovorím. Prežili sme tam s mojimi drahými rodičmi 18 krásnych rokov. A či len
krásnych? Veď do tohoto obdobia patrí aj Slovenské národné povstanie, patrí aj druhá svetová vojna. Cez vojnu
3 týždne v pivnici, 3 týždne evakuácia, návrat do opustených, vyrabovaných domov bez striech, bez okien.
Napriek všetkému – bolo to 18 krásnych rokov. Ľudia sa vracali do svojich domovov a hoci prišli o všetko, ostalo
to hlavné: život, dobré srdce, ochota pomôcť jeden druhému a nádej, či skôr istota, že s týmito hodnotami si
vytvoria nový domov, novú Očovú.
Na starých gruntoch vyrástla nová dedina, ktorej sa ani mesto nevyrovná. Dedina totiž má svoju „dušu“, s akou
sa mesto nemôže pochváliť. Nepriala by som si, aby raz Očová mala byť „honosne“ zaradená medzi mestá.
Očová, so svojim múdrym, pracovitým, prehľadeným ľudom, si zaslúži hrdé pomenovanie: dedina Očová.
Krásna. Pozrieš na jednu stranu – vidíš Poľanu, dookola dedinu obklopuje úrodný chotár, rovný ako dlaň.
Dalo by sa veľa písať o Očovej, ale ja chcem vyzdvihnúť časopis, ktorému ste dali írečité pomenovanie - H
U Č A V A. Pomenovaný je podľa riečky Hučava. Nehučiavala ona síce, iba ak po veľkých dažďoch. Pretekala
si dedinou kľudne a slúžila. Či to na pranie piestom, na plákanie aj v zime vo vyrúbanej prielube, aj húsatkám či
káčatkám na očistu, či kravkám na zahnatie smädu. Spomínalo by sa, spomínalo! Spomienky sú krásne.
No po rokoch je tu H U Č A V A ako časopis, obsažný, aktuálny, aj historicky vzácny. Najmä tým, ktorým
evokuje spomienky na časy minulé.
Mne sa dostala do rúk cez moju spolužiačku už od prvej triedy ľudovej školy, Jolku Sedliačikovú. Keď si na
Jolku spomeniete, časopis pokračuje ku mne a sme tu teda hneď dve, ktoré čítame. Ja so záujmom o živote
súčasnom aj minulom, o tom, kto sa narodil aj kto odišiel naveky, ako prosperujete, čo staviate, o očovskej škole,
učiteľoch. Prečítam meno a vybavujem si osobu.
Tam v Hučave som sa stretla aj s menom môjho otecka Ivana Filípka... Otecko spolu s mojou maminkou
Zuzankou – očovskou pani rechtorkou – mali radi ľud očovský, mali radi ľudí vôbec. Oteckova záľuba bola
zaznamenávať si očovské piesne. Harmonizoval, upravoval pre zbory a zapisoval do notovej osnovy. Záznamy,
napísané krásnym rukopisom, zviazané do hrubých partitúr, opatrujem a v pravú chvíľu odovzdám do Hudobného
múzea. Tam ostanú k dispozícii nasledovníkom, ktorým učarovala krása ľudovej piesne spod Poľany.
Neviem, či precítite, aký pocit mám, keď po rokoch, dlhých rokoch polstoročia som zistila, že tam, kde moji
drahí rodičia nechali mladosť, nechali srdce, kde prežívali radosti i smútky s ľuďmi, ktorých životom žili, že tam
sa na nich nezabúda. Som Vám zo srdca vďačná.
Lásku k ľudu očovskému, k Očovej, som získala aj ja. Je to ovocie zo stromu, ktorého korene som zapustila
do hrudy očovskej vtedy, v tom druhom roku svojho detstva. Boli to korienky, ale vyrástli do pevného stromu.
Za veľa som vďačná. Najmä za to, že mi Pán Boh doprial prežiť v Očovej krásnych 18 rokov života a poznať
krásny, či slovami veľkého barda Slovenskej poézie, Andreja Sládkoviča, „špatno-krásny“ ľud spod Poľany.
Prajem Vám všetkým, všetkým Očovanom úspešné roky , úspechy v snaženiach, naďalej múdrych vodcov,
ktorí budú dedinu Očovú uvádzať do povedomia nielen Slovenska, ale celej Európy či sveta v takom obraze, aký
som si odniesla a prechovávam v pamäti ja
Marta Lehotská – Filípková“.
12
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Trhové dni
v roku 2010

ODPADY
Viete že, alebo Vás možno bude zaujímať :
že sa v obci za rok 2009 vyprodukovalo 483,3
t odpadu
- v porovnaní s rokom 2008 je to o 66 t odpadu
menej
- z tohto množstva , komunálneho odpadu
bolo 421,2 t
- v rámci triedeného zberu sa podarilo za rok
2009 vyseparovať 3,6 t papiera, 32 t skla
a 11,43 t plastov
- že v roku 2009 sa z obce vyviezlo 152 ks
veľkoobjemových kontajnerov ( VOK )
nadrozmerného komunálneho odpadu
- priemerná vyťaženosť 1 ks VOK bola iba 1,29
t
- cena za vývoz a uloženie odpadu z 1 ks pri tejto
váhe VOK je 102 EUR
- že vývoz KUKA nádob a uloženie odpadu na
skládke v rámci 14 dňového intervalu nás
stojí 1.162 EUR
- že za zber vytriedených zložiek odpadu obec
mesačne platí 152 EUR
- že celkové náklady odpadového
hospodárstva obec dotuje 1/3 z rozpočtu
obce
-

Január

25.01.2010

Február

22.02.2010

Marec

22.03.2010

Apríl

26.04.2010

Máj

24.05.2010

Jún

28.06.2010

Júl

26.07.2010

August

23.08.2010

September

27.09.2010

Október

25.10.2010

November

22.11.2010

SEPARUJTE !

December

20.12.2010

ŠETRÍTE PRÍRODNÉ ZDROJE
CHRÁNITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Viete aké sme mali počasie v Očovej v roku 2009 ?
... povie Vám to pán Ondrej Chabada,
pozorovateľ počasia na zrážkomernej stanici
Na stanici boli namerané hodnoty, ktoré sú z hľadiska pozorovania priemerné. Celkové ročné zrážky sú za posledných 8 rokov najvýdatnejšie, keď napršalo 726 l/m2. V mesiaci apríl napršalo 5,9 l/
m2 a v decembri 114,6 l/m2. V našej oblasti bolo 46 dní s hmlou a 29 dní búrkových, buď priamo nad
stanicou alebo v jej blízkosti.
Denné teploty 30oC a viac boli zaznamenané 21 dní, keď najvyššia teplota bola zaznamenaná dňa
27. 7. a to 32,5oC. Celkom bolo zaznamenaných 9 dní s teplotou –15oC a viac. Najchladnejšia noc
bola 9. januára - 19,3oC.
V zimnom období 2008 – 2009 napadlo celkom 63 cm snehu. Súhrn najnižších denných teplôt s priemerom 3,86oC a súhrn najvyšších teplôt s priemerom 14.69oC. Priemerná ročná teplota 9,28oC.
2/2010
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„Hučavské fašiangy“
6. marca 2010 mikroregión Hučava – Zvolensko, združenie, na čele s Ing. Jankovským – predsedom predstavenstva zorganizovali v Lieskovci „Hučavské Fašiangy“. Aktérmi podujatia boli členské
obce : Lieskovec, Očová a Zvolenská Slatina a podujatie rozšírili aj hostia: SARMAT Šala, Hydrex
a AZ Lokomat. Areál okolo Kultúrneho domu v Lieskovci rozvoniaval vynikajúcou paprikovou slaninkou, jaternicami a klobásami. A teda keď som už vymenoval špeciality, ktoré sa tam vyrábali je
zrejmé, že išlo o domácu zakáľačku na ktorej súperili tak členské obce, ako aj hostia. Samozrejme
že nechýbalo ani „hriatô“. Obec Očovú reprezentovali: Miroslav Feješ, Jozef Krnáč, Dušan Hancko
st. a Ľubomír Chabada.
Očovú reprezentoval aj školský
folklórny súbor Poľana a výrobky prišli
posúdiť aj členovia Jednoty dôchodcov.
Humorným slovom sprevádzal Martin Kopor, a do tanca a na počúvanie
zahrala ľudová hudba Temperament
Cimbal Orchestra.
Myslím, že štart sa vydaril.

14
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Milé deti!
Pomaly, ale isto sa nám blížia letné prázdniny a porozmýšľať ako ich strávite nie je až tak „od
veci“, pretože netreba premrhať ani jeden deň. A otázky a myšlienky typu: Čo budem robiť?
Chcem sa zabávať, alebo chcem byť s kamarátmi sú vyriešené..................

Letný tvorivý detský tábor
Pýtate sa, čo také extra by Vám mohol tábor ponúknuť? Tak si sadnite a čítajte ďalej:
1.
Zaujímavé výlety:

2.

•

1. termín - jednodňový zájazd do veľkého morského sveta, kde uvidíte žraloky, raje
ale aj také neškodné rybičky ako je rozprávková postavička Nemo

•

2. termín - pre deti, ktoré oslovuje viac pobyt v prírode ( na chate), futbal,
strieľanie z luku tu máme dvojdňový výlet na chatu za Očovou, kde sa bude opekať,
hrať, behať a .......(a ostatné prekvapenia)

Tvorivé dielne, kde si budete môcť sami vytvoriť zaujímavé predmety ako:
•

Namaľovať a urobiť batikované tričká

•

Urobiť rozprávkovú postavičku z malých črepníčkov

•

Urobiť bižutériu alebo zvieratká na prívesok

•

Veselé figúrky z pníkov

•

Slamené zvieratká

•

možno niečo z hliny alebo z prútia

3.

Veľa zaujímavých hier

4.

Nájdete si veľa nových kamarátov, alebo sa stretnete s tými staršími

A v neposlednom rade zažijete veľa srandy, lebo nudiť sa určite nechystáme!!!!

Milí rodičia!
Tábor sa uskutoční počas letných prázdnin v termínoch:
I.
Tvorivý letný tábor od 12. júla- 16. júla
II.

Tvorivý letný tábor od 9. augusta- 13. augusta

V rámci tvorivých dielní budú mať deti zabezpečené
priestory a materiál na tvorbu predmetov, ktoré si budú
môcť odniesť domov, plnohodnotnú každodennú stravu
a na deti bude dozerať kvalifikovaný pedagogický dozor.
Do konca mája upresníme program a cenu pre každý
deň.
Bližšie informácie o tábore: Evka Müllerová, tel. Číslo:
0907 169954
e-mail: info@magichobby.sk
Tešíme sa na Vás.
2/2010
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Tenisový turnaj
Tenisový klub OTJ Družstevník
Očová a Obecný úrad Očová,
usporiadali v dňoch 27. a 28.
marca 2010 halový tenisový turnaj
štvorhier mužov – OČOVÁ CUP 2010.
Turnaja sa zúčastnilo 16 hráčov.
Výsledky:
- semifinále: Ján Hulina, Juraj
Maľa – Juraj Chabada, Ján Hrončiak
6/2, 6/2
Ján Chabada, Juraj Bažík – Ján
Mazúch, Stanislav Straka 6/3, 6/4
- o 3. miesto: Chabada, Hrončiak
– Mazúch, Straka 6/2, 6/3
- finále: Hulina, Maľa – Chabada,
Bažík 6/2, 7/6
15

Apríl – Máj – Jún 2010
apríl
Sobota
17.04.2010
18.00 hod.
GARFIELD
2,00 €

KAWASAKIHO RUŽA
Česká dráma. Televízny zvukár Luděk má chorú manželku Luciu, milenku v práci a svokra, ktorý je uznávanou a neotrasiteľnou morálnou
autoritou. Keď sa prevalí Luďkova milenecká aféra a manželka Lucia ho chce vyhodiť z domu, obráti sa jeho zlosť voči svokrovi Pavlovi.
Zhodou okolností Luděk spolupracuje na príprave televízneho dokumentu o svojom svokrovi, bývalom disidentovi. Pri nakrúcaní sa
objaví dôkaz, že svokor – ten neochvejný, morálny hrdina, s ktorým neustále bojoval o pomyselný piedestál v očiach svoje ženy, má
zrejme vo svojej hrdinskej minulosti obrovskú škvrnu zaschnutá vo fascikloch tajnej polície. Nakrúcaný dokument o významnej osobnosti
sa zrazu vydáva iným smerom a k účinkujúcim sa pridáva napríklad aj bývalý vyšetrovateľ ŠtB Kafka. Zo spomienok zúčastnených sa
postupne vynára príbeh lásky a zrady z minulosti, ktorý prevráti naruby súčasnosť. Lucii hrozí, že stratí nielen manžela, ale aj doterajší
obraz o svojom milovanom otcovi.
Hrajú: Martin Huba, Milan Mikulčík, Ladislav Chudík, Lenka Vlasáková, Daniela Kolářová ďalší.
MP od 12 rokov

máj
Sobota
01.05.2010
17.00 hod.
SATURN
2,00 €
Sobota
15.05.2010
18.00 hod.
MAGIC BOX
2,00 €
Sobota
29.05.2010
18.00 hod.
SPI
2,00 €

PRINCEZNÁ A ŽABA
Americká animovaná komédia. Každý pozná slávny príbeh, ako princezná nájde skutočnú lásku, keď pobozká žabu, ktorá sa
zmení na krásneho princa. Nuž, aj v tomto príbehu dievčina pobozká žabu. Výsledok je však dramaticky odlišný. To však nie
je jediné prekvapenie v zmesi humoru, prekvapivých zvratov, napätia, výnimočnej hudby a emócií. Ale nakoniec si možno
láska nájde cestu. Láska princa k princeznej, žaby k žabe, dokonca sa možno šťastie usmeje aj na pochabú svätojánsku
mušku a objekt jej túžby...
Mládeži prístupný, slovenský dabing
SAMEC
Americká komédia. Nikki si je veľmi dobre vedomý svojich kvalít a dokáže ich náležite využiť. S ľahkosťou sebe vlastnou
okúzli ktorúkoľvek ženu, na ktorú sa pozrie. Najčastejšie používa svoj šarm pri dobre situovaných dámach, ktoré mu dokážu
poskytnúť dostatočný komfort, luxusné darčeky a veľa iného. Nikkiho najnovšia korisť je sebavedomá právnička v najlepšom
veku Samantha, ktorá mu poskytuje viac, než tie predchádzajúce. Keď však musí pracovne odcestovať ponúkne mu k dispozícii
svoj apartmán s výhľadom na celé Los Angeles.... Nikki sa však nudí a preto sa rozhodne ísť rozptýliť do baru. Tu sa zoznámi
s mladou a nádhernou servírkou Heather a pozve ju do Samanthinho bytu, ktorý prezentuje ako svoj. Všetko ide podľa plánu
až do chvíle, keď sa nečakane vráti Samantha.
Hrajú: Ashton Kutcher, Anne Heche, Margareta Levieva a ďalší.
MP od 12 rokov, 97 min., ŠUP
DOKTOR OD JAZERA HROCHU
Česká komédia. Príbeh slušného, dobrého ale do dnešného života skoro nepoužiteľného lekára Čeňka Dobeška. Hoci je
svedomitým lekárom, nevie zo svojho povolania vytrieskať nič pre svoj prospech, ako ostatní jeho kolegovia. Je spokojný po
boku svojej manželky, malomeštiackej svokry a v byte 2 + 1. Svojou pokornou ochotou komukoľvek pomôcť poburuje svokru,
ktorá by mala rada za zaťa lekára s veľkým L – lekára hlavne zarábajúceho veľké peniaze. Svokra je znechutená jeho chýbajúcou
ctižiadosťou a neschopnosťou zarobiť na drahé auto a vilu na pražskej Ořechovce. Dobešek sa so svojimi problémami zverí
kolegovi, ktorý mu zariadi prácu v Afrike. A kým on prekonáva nástrahy džungle, kolega si veselo užíva s jeho manželkou.
Hrajú: Jaroslav Šméíd, Eva Holubová, Alžbeta Stanková, Jiří Langmajer a ďalší
MP od 12 rokov, 102 min.

jún
Sobota
05.06.2010
17.00 hod.
MAGIC BOX
2,00 €
Sobota
12.06.2010
18.00 hod.
CONTINENTAL
2,00 €
Sobota
19.06.2010
18.00 hod.
TATRA
2,00 €

ARTUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Francúzsky rodinný animovaný film. Artur je natešený, pretože dnes večer sa naposledy môže vrátiť do ríše Minimojov
a stretnúť sa tam s princeznou Seléniou. Minimojovia na jeho počesť chystajú obrovskú hostinu a princezná si pripravila
pre túto príležitosť šaty z ružových okvetných lístkov. Artur však nečakane nájde zrnko ryže, kde je napísané SOS. Nie je
pochýb o tom, že princezná Selénia je v nebezpečenstve! Artur neváha ani minútu a beží ju zachrániť. Až na mieste zistí, že
Minimojovia ho o pomoc nežiadali. Kto teda vymyslel túto nečakanú pascu?
Mládeži prístupný, český dabing, 93 min., ŠUP
VALENTÍN
Americká romantická komédia. Niektorí ho milujú. Niektorí ho nenávidia. ale nikto ho nemôže ignorovať... Je úplne všade.
Nemôžete mu uniknúť. 14. február. Sviatok zaľúbených. VALENTÍN. Žije ním aj Los Angeles. A práve v tomto meste bývajú
hrdinovia filmu – obyčajní ľudia, ktorí hľadajú lásku alebo riešia milostné problémy. Ich príbehy sa pretnú práve v magický
deň, ktorý zvyčajne býva v kalendári označený srdiečkom.
Hrajú: Julia Roberts, Bradley Cooper, Anne Hathaway, Jesica Biel, Jessica Alba a ďalší.
MP od 12 rokov
VLKOLAK
Anglicko-americký horor. Éra detstva sa pre Lawrence skončila tej noci, keď mu zomrela matka. V snahe zabudnúť opustil
ospalé rodinné panstvo Blackmoore a vydal sa do sveta . S rodinou sa znovu spojil až vďaka snúbenici svojho brata, ktorá
ho poprosila o pomoc pri pátraní po budúcom manželovi, ktorý zmizol bez stopy. Lawrence jej vyhovie a vráti sa domov,
kde naňho okrem sarkastického otca čaká aj hrôzostrašná legenda o krvilačnom monštre s nadľudskou silou, ktoré sa po
nociach túla po okolí a vraždí všetko živé. Keď sa Lawrence vydáva na trestnú výpravu, zďaleka ešte netuší, ako veľmi ho
táto noc zmení...
Hrajú: Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, Hugo Weaving a ďalší
MN do 15 rokov, 100 min.
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Obecné služby, Ul. SNP 402/105, 962 23 Očová
Tel.: 045/5349668, mobil: 0917200425, e-mail: osocova@mail.t-com.sk
www.ocova.sk

PONUKA SLUŽIEB
Univerzálny traktor JD 5820
- Doprava materiálov (štrk, piesok, palivové drevo a pod.)
- Drevenie konárov a drevnej hmoty neseným štiepkovačom
- Kosenie mulčovacou kosačkou bez potreby zberu posekanej trávy
- Oranie veľkých záhrad
Cena služby: 26,56,- EUR/Mhod (minim. merná jednotka 0,5 Mhod)
stojné:
8,63,- EUR/hod

Malotraktor Farmár 4100
- Doprava materiálov (štrk, piesok, palivové drevo a pod.)
- Oranie a rotavátorovanie malých záhrad
Cena služby: 13,28,- EUR/Mhod (minim. merná jednotka 0,5 Mhod)
stojné:
6,64,- EUR/hod

Nakladač UNC 061.1
- Doprava materiálov (štrk, piesok a pod.)
- Zemné práce
- Manipulácia s paletovaným materiálom
Cena služby: 19,92,- EUR/Mhod (minim. merná jednotka 0,5 Mhod)

Minitraktor Honda-Agzat
- Doprava
Cena služby: 11,62 EUR/Mhod (minim. merná jednotka 0,5 Mhod)

Kosačka trak. JD LTR 155
- Kosenie parkových plôch
Cena služby: 19,92 EUR/Mhod (minim. merná jednotka 0,5 Mhod)

Škoda Felícia ZV-150 AD
- Doprava
Cena služby: 0,35,- EUR/1 km
(minim. merná jednotka 1 km)
0,45,- EUR/1 km s prívesným vozíkom

Ručné práce:
Cena za mernú
Jednotku (EUR)

Činnosť

Názov stroja

Kosenie krovinorezom
Pílenie RMP
Strihanie živých plotov RMP
Zhnutnenie vibrač. doskou
Stolár/zámočník
Pomocný robotník

STIHL FS 480
STIHL 026
STIHL HS 246
Wacker VP 1750

Minimálna
mer.jednotka

10,26,-/hod
11,68,-/hod
10,62,-/hod
16,60,-/hod
8,72,-/hod
4,96,-/hod

¼ hod
¼ hod
¼ hod
¼ hod
1 hod
1 hod

Do mernej jednotky sa započíta aj čas príchodu a odchodu.
V prípade požiadavky na pomocné práce na celý deň (napr. pri veľkom upratovaní , sťahovaní a pod.) sa
cena dohodne individuálne.
Ostatné služby - prenájom:
unipríves GRAND-SUPER (nosnosť 9 t)
PV EUROTLAILER (nosnosť 750 kg)
Miešačka
VOK 7m3
DZ na stojane
Parný čistič

49,79,-/deň
16,60,-/deň
3,28,-/deň
2,32,-/deň
0,80,-/deň
5,95,-/deň

Ostatné služby – predaj materiálu:
Vápno 25 kg (1 vrece)
Cement 25 kg (1 vrece)
Plastová nádoba 120 l
Plastová nádoba 240 l
Plynová fľaša PB 2 kg
Plynová fľaša PB 10 kg

3,50,- EUR
3,EUR
28,- EUR
40,- EUR
3,60,- EUR
14,90,- EUR

½ dňa
½ dňa
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň

Ďalej ponúkame na predaj štrky, piesky,prípadne ďalší materiál – a to na objednávku po
dohode so záujemcami.
Predajca má právo zvýšiť cenu predávaných materiálov pri zvýšení nákupnej ceny.
Ostatné služby - kancelárske:
Kopírovanie formát A4
obojstranne
Viazanie hrebeňová väzba - jednoduchá (bez fólie)
- kompletná (s fóliou)

0,06,-EUR
0,09,-EUR
od 0,35 do 0,85,- EUR (podľa počtu
od 0,75 do 1,25,- EUR strán)

Ďalej ponúkame prenájom priestorov na vzdelávacie aktivity ako aj priestorov na rôzne
spoločenské podujatia
- cena dohodou
V prípade záujmu o rozvoz stravy je potrebné nahlásiť požiadavky na uvedenú adresu
Obecných služieb. Vzhľadom k tomu, že cena sa odvíja od počtu záujemcov, táto služba je plánovaná
od počtu nad 20 záujemcov (K 1.4. 2010 evidujeme 6 záujemcov). Následne bude spracovaná kalkulácia
a dohodnutý harmonogram rozvozu.

