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1.a/   Text tabule na KD – SNP: 

 

                                                                 NA VEČNÚ PAMIATKU, NÁŠMU OBČANOVI 

                                                                       JÁNOVI  ŠÁVOLTOVI 

 PADLÉMU NA DUKLE 

 ZA OSLOBODENIE ČESKOSLOVENSKA. 

                                                                              VENUJE MNV V ORAVCIACH 

                                                                                           V ROKU 1989  

 

 

 

 

 

 

 

1.b/  Text tabule na zvonici –  

                                                                                 NA PAMIATKU PADLÝCH 

                                                             VO SVETOVEJ VOJNE  1914 – 1918 

                                                                             Z OBCE ORAVCE 

                                                             FILIPČA  ONDREJ       *   02.08.1888 

                                                             FILIPČA  JÁN               *   10.04.1882 

                                                             FILIPČA  JÁN               *   29.10.1887 

                                                             KOREŇ  PAVOL          *   15.12.1887 

                                                             LUKÁČ  JÁN                *   15.06.1885 

                                                             MAZÚCH  JURAJ        *   10.02.1882 

                                                             RYBÁR  PAVOL           *   25.01.1897 
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2./   Fotku z osláv výročia konca 1. svetovej vojny
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3./  Mená členov požiarneho družstva z 13.6.2000  -  približne 

 

  1.)  Ľubomír Pinka  

  2.)  Michal Bubelíny 

  3.)  Jezef Bubelíny 

  4.)  Marek Kvorka  

  5.)  Ján Krahulec 

  6.)  Andrej Chtiaštel 

  7.)  Stanislav Motyka 

  8.)  Ivan Pinka  

  9.)  Roman Hlaváč 

10.)  Ján Kliment 

11.)  Peter Pinka  

12.)  Ján Šávolt 

13.)  Pavel Sedílek    

14.)  Roman Pinka  

15.)  Jozef Kováč 

16.)  Dušan Pinka 

 

Dôchodcovia : 

1.)  Ján Pinka č. 31 

2.)  Pavol Pinka  

3.)  Vladimír Filipča 

4.)  Ján Pinka č. 34 

5.)  Ondrej Filipča č. 4 

6.)  Milan Lukáč 

7.)  Milan Malček 

8.)  Vladimír Hlaváč 
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4./  Fotografie  2 – 5 nejakej oslavy alebo brigády a pod. 

29. decembra 2013 – vystúpenie Ochotnícke divadlo Stožkár zo Stožku 

s veselohrou Jozefa Holého – KUBO. 

 

Uvítanie detí do života 11. mája 2014
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Maškarný ples 14. marca 2015 
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 21. marca 2015 – 70. výročie oslobodenia obce Oravce 
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21. marca 2015 – 70. výročie oslobodenia obce Oravce – Vystúpenie Poľany zo Zvolena 

 

Mesiac úcty k starším 25. októbra 2015
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5./  Predseda a starostovia od roku 1989, ktorých si pamätáme – presne odkedy 

dokedy 

 

Predseda MNV 

Ondrej Filipča,  nar. 16.01.1919       -       vzdal sa v decembri 1989 a pracoval ešte   

(otec Vladimíra Filipču)                               do 31.12.1989          

Ondrej Filipča,  nar. 14.08.1945       -       od 1.1.1990  do apríla / 1991          

                                          V tom čase ako podpredseda MNV zastupoval predsedu od   

                                          1.1.1990 do vyhlásenia doplňujúcich volieb v apríli 1991 

 

Starostovia OÚ 

Vladimír Filipča, nar. 16.04.1952     -       od  apríla / 1991  do apríla / 1999       

Anna Franíková, nar. 21.02.1948     -       od apríla / 1999   do 31.12.2006          

Mária Lihositová, nar. 11.02.1951     -       od 01.01.2007  do 31.12.2010 

Anna Filipčová, nar. 05.09.1959       -       od  01.01.2011   do   13.12.2022 

 

 

 

KOMUNÁLNE VOĽBY – presné dátumy volieb v SR 

23. a 24.11.1990 

18. a 19.11.1994 

19.12.1998         -   v Oravciach boli doplňujúce voľby v 4/1999  

7. 12.2002 

2.12.2006 

27.11.2010 

15.11.2014 

10.11.2018 

29.10.2022 
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6./  Kto zapísal strany v kronike 57 -63, meno, priezvisko, rok narodenia, 

vzdelanie 

 

Vierka Václavíková rod. Kvorková naša rodáčka, je učiteľka a učí v Banskej Bystrici na 

základnej škole. 
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7./  V akých funkciách a kde pracoval Vladimír, manžel, niečo o sebe 

a poľovníctve. 

Profesný a osobný život Vladimír Filipča, narodený 16. 4. 1952 v Oravciach 

             Základné vzdelanie som absolvoval na ZDŠ Poniky a ukončil ho v roku 1967. V rokoch 1967 - 70     

         som úspešne absolvoval SVŠ v Banskej Bystrici. V rokoch 1970 – 1972 som absolvoval vzdelanie     

        nadstavbovým štúdiom na SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici a štúdium taktiež ukončil maturitou.                                               

Od 1. 9. 1972 som nastúpil pracovať do TESLY Banská Bystrica ako normovač. Od 1. 4. 1973 do 30. 

3. 1975 som absolvoval ZVS, po ukončení som sa vrátil pracovať na tú istú pracovnú pozíciu, v tom 

čase do právneho nástupcu TESLY, t.j. do ZVT š.p. Banská Bystrica. Vo funkcii normovača 

a samostatného normovača som pracoval do roka 1981, kedy som prestúpil na ekonomický úsek firmy 

na pozíciu metodik normovania práce. Od roka 1985 som začal vykonávať funkciu vedúceho oddelenia 

odmeňovania na odbore ekonomiky práce v rámci ekonomického úseku, vtedy už ZVT a.s. Banská 

Bystrica. V priebehu výkonu tejto funkcie som absolvoval dlhodobé hĺbkové školenie z oblasti 

ekonomiky. V roku 1988 som bol za ekonomický úsek zvolený ako zástupca do zamestnaneckej rady.   

Funkciu vedúceho oddelenia odmeňovania som vykonával do 30. 6. 1990, kedy som bol menovaný za 

vedúceho odboru ekonomiky práce.  Túto funkciu som vykonával do 30. 8. 1991, od 1. 9. 1991 som 

nastúpil pracovať do Odborového zväzu KOVO na funkciu ekonóm ma Metodickom pracovisku OZ 

KOVO v Banskej Bystrici. Od. 1. 5. 1993 som bol menovaný za vedúceho Metodického pracovisko OZ 

KOVO v Banskej Bystrici, ktoré zabezpečovalo odborný servis pre Základné organizácie OZ KOVO 

v rámci Banskobystrického a Žilinského kraja. Na tejto pozícii som pracoval až do 31. 12. 2015. Ešte 

po ukončení tejto funkcie až do 31. 3. 2017 som ako špecialista zabezpečoval úlohy pre predsedu OZ 

KOVO Emila Machynu. Od 1. 4. 2017 som úplne na starobnom dôchodku.  

    Narodil som sa v roľníckej rodine rodičom Ondrejovi Filipčovi a matke Anne Filipčovej rod. 

Pinkovej. Oženil som sa v roku 1979 s Annou rod. Kováčovou, s ktorou sa nám narodili 2 deti a to 

v roku 1979 dcéra Ivana a v roku 1983 syn Vladimír. Okrem pracovnej oblasti som sa venoval aj iným 

sféram. Dve volebné obdobia t.j. 8 rokov až do roka 1990 som bol členom výboru ZO KSS č. pri CZO 

KSS v ZVT Banská Bystrica. Zhruba v tom istom období som bol aj predsedom ZO KSS v Oravciach 

a predsedom NF v Oravciach. Dve volebné obdobia som pôsobil ako predseda ZO ZPO v Oravciach 

(požiarna ochrana). Od 1. 4. 1991 do 31.3.1999 ? som bol starostom obce Oravce a od roka 1999 až do 

tohto obdobia poslanec Obecného zastupiteľstva v Oravciach. Po úpadku RD Poniky v záujme 

zachovania tradícií regiónu som sa angažoval do vzniku Družstva chovateľov oviec so sídlom 

v Ponikách v roku 2002, od roka 2004 som vykonával funkciu člena a predsedu revíznej komisie, a od 

roka 2008 až doposiaľ podpredsedu tohto družstva. Okrem uvedeného sa angažujem aj vo výbore 

Pozemkového spoločenstva – urbár Oravce, kde som od roka 2011 členom výboru a od roka 2015 

podpredsedom spoločenstva. 

      Osobitnou kapitolou v mojom živote je poľovníctvo. Možno to súvisí s pôvodom mena Filipča, ktoré 

podľa archívnych záznamov pochádza z oblasti Ponickej Lehôtky. Podľa tejto informácie Filipčovci 

boli kráľovskí poľovníci, ktorí neboli poddaní ale slobodníci, mali svoje vlastné osobitné oblečenie 

a vlastného richtára. Dôležité na tom je to, že poľovníctvo mi od začiatku učarilo a výsledkom boli 

úspešne absolvované poľovnícke skúšky v roku 1973. Od vtedy som bol aj členom Poľovníckeho 

združenia Háj Mičiná, kde som od roka 1984 až do roka 1990 vykonával funkciu finančného hospodára. 

Členom tohto združenia som bol do konca roka 1993, od 1. 1. 1994 som bol jeden zo zakladajúcich 

členov Poľovníckeho združenia Čerín a zároveň od tohto času až doposiaľ finančným hospodárom 

združenia. Náš revír, o ktorý sa pozorne staráme je bohatý na zver. V jednotlivých katastrálnych 

územiach, Sebedín, Bečov, Čerín, Čačín, Dúbravica a Oravce možno v hojnom množstve vidieť zver 

srnčiu, jeleniu a diviačiu, dnes je vo veľkom rozšírený aj medveď, možno poznať stopy rysa a vlka, nie 

je problém vidieť mačku divú i iné druhy poľovnej a nepoľovnej zvery. Od roka 1973 až do roka 1990 

som bol jediným poľovníkom v našej obci, dnes je situácia už iná a teší ma , že pokračovateľom v tomto 

koníčku je aj môj syn Vladimír. Po páde JRD Poniky sa údržba katastra zhoršuje, pretože dnešní 

nájomníci idú len za dotáciami a starostlivosť o pozemky je na okraji ich záujmu k čomu prispieva aj 

štát absenciou kontroly.   Z bývalej ornej pôdy sa stali lúky, z lúk pasienky a z pasienkov, ktoré boli 
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v minulosti plánovane čistené, sa stáva krovinami zarastená krajina. Aj napriek týmto negatívam 

poskytuje kataster v Oravciach možnosti širokého poľovníckeho vyžitia. 

 

 

V Oravciach, 9. 1. 2018 

                                                                                                       Vladimír Filipča v.r.       

          

 

 

Výkon funkcie starostu obce Oravce 

 

Do konca roka 1989 vykonával predsedu MNV v Oravciach p. Ondrej Filipča, môj otec. 

V priebehu novembrovej revolúcie 1989 po nepriamych nátlakoch niektorých poslancov na túto 

funkciu abdikoval a vykonával ju len do konca roka 1989. Ďalším výkonom funkcie bol 

poverený doterajší podpredseda MNV p. Ondrej Filipča č. 5.  Po schválení zákona o obecnom 

zriadení SNR v roku 1990 boli SNR vyhlásené voľby do samosprávnych orgánov miest a obcí. 

Vo voľbách bolo zvolené 9 členné zastupiteľstvo vrátane, na starostu obce však nikto 

nekandidoval. Po viacerých intervenciách zo strany mnohých občanov som prijal kandidatúru 

na starostu obce a v mimoriadne vyhlásených voľbách v marci 1991 som bol zvolený za 

starostu obce za KSS. Toto volebné obdobie, ktoré trvalo do riadnych nových volieb v roku 

1994 možno charakterizovať ako obdobie realizácie nového systému samosprávneho riadenia 

s prenosom mnohých kompetencií zo strany štátnych orgánov. Bolo to obdobie, v ktorom bolo 

nedostatok finančných zdrojov na investície, obdobie delimitácie majetku a kompetencií na 

obec. Vzhľadom na vtedajšiu úroveň informačných systémov dochádzalo k nedostatočnej 

identifikácii majetku obce, ktorý mu patril aj v tom čase a mnohé veci je nutné riešiť ešte aj 

v súčasnosti. Obec v stúpila ako podielnik do vodárenskej spoločnosti a vstúpila aj do 

regionálneho združenia obcí Severné Podpoľanie. Starosta pracoval na ¼ úväzok a všetky 

aktivity sa riešili len z rozpočtových zdrojov, ktoré v tom čase predstavovali cca 180 tis. Kčs 

ročne. Získať v tom čase mimorozpočtové zdroje bol len sen. Aj napriek uvedeným 

skutočnostiam sa podarilo aj na základe osobných kontaktov a za účasti mnohých občanov 

niektoré akútne oblasti riešiť. V spolupráci s regionálnym združením a Slovenskými 

telekomunikáciami sa podarilo zabezpečiť telefónne stanice takmer pre všetky domácnosti, 

ktoré o to mali záujem, pretože doposiaľ boli v obci len 2 stanice a to na obecnom úrade 

a tunajšom družstve. Aj za finančnej pomoci evanjelickej cirkvi sa podarilo rekonštruovať našu 

zvonicu a to tak osadenie odpadnutého kríža, nové vonkajšie omietky, natretie strechy, 

spevnenie obvodových múrov a taktiež elektrifikácia zvonov. V spolupráci STVaK a mnohých 

občanov sa vykonalo generálne vyčistenie zbernice vody Pod žiarami. Obec začala prípravu 

projektovej dokumentácie pre reguláciu potoka od č. 32 /Vajdovci/ a regulácie potoka Hore-

horou. Bola natretá strecha kultúrneho domu a opravené všetky komíny na ňom.   

V roku 1994 boli vyhlásené nové voľby do samosprávy obcí, kde som kandidoval na starostu 

za SDĽ – KSS a bol som z 2 kandidátov zvolený na obdobie 1994 – 1998. Hlavnou úlohou 

tohto obdobia bola realizácia regulácie potoka Hore-konce, ktorú sa úspešne podarilo splniť. 
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Na 2.etapu regulácie potoka Hore-horou v tom čase nebolo finančné krytie, hoci všetky 

potrebné povolenia boli vydané. V priebehu volebného obdobia boli v spolupráci so SSE 

realizované prípravné práce na posilnenie elektrickej siete v Oravciach nakoľko zastaralá 

a slabá sieť spôsobovala problémy občanom pri používaní elektrických zariadení. V spolupráci 

so StVaK boli zahájené prípravné práce na posilnenie tlaku vody v hornom konci. V čase konca 

môjho volebného obdobia boli akcie v takom stave, že boli spracované príslušné projekty, bolo 

realizované vyňatie príslušných častí s pôdneho fondu, bolo vydané stavebné povolenie na 

realizáciu stavieb.  Obrovskou výhodou bolo, že obe akcie mali financovať SSE resp. StVak 

a nie obec. Veľmi dôležitými akciami bolo postavenie zberníc vody Hore-horou a pri dome č. 

32, ktoré zabránili nánosom blata na cesty v obci v jarných obdobiach. Za zmienku stojí aj 

skutočnosť, že obec bola iniciátorom vzniku pozemkového spoločenstva, kde aj prispela sumou 

5 000.-Sk. Samozrejme počas celého obdobia sa realizovali všetky potrebné rutinné práce ako 

údržba verejného osvetlenia, obecného rozhlasu a podobne. Bol taktiež zahájený vývoz 

komunálneho odpadu s príslušnou spoločnosťou.       

 

V Oravciach, 9. 1. 2018 

 

                                                                                                       Vladimír Filipča v.r.    
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27. november/ 2010  -  komunálne voľby 

 

Kandidátka na starostku a bola zvolená, Anna Filipčová s podporou  -   SMER – SD  

Na poslancov OZ kandidovali 5 občania a boli zvolení: 

            S podporou SMER – SD       -           Viera Gápelova Ing. 

                                                                          Vladimír Filipča 

                                                                          Milan Malček st. 

                                                                          Ľubomír Pinka st. 

                                                                          Mária Lihositová  

 

Moje predsavzatia na štvorročné volebné obdobie -od roku 2011 do roku 2014 

1./ Vodovod – vyriešiť tlak vody v celej obci, ktorý je veľmi slabý.  

 

2./ Kultúrny dom – rekonštrukcia celej budovy  

                                                       - elektrické rozvody 

                                                       - výmena okná, dvere 

                                                       - rekonštrukcia -kuchynky 

                                                                                   - šenku 

                                                                                  - javiska 

                                                                                 - schodištia 

                                                      - vymeniť bránu pri KD 

3./ Cintorín – úprava celého cintorína 

                                              - výmena brány a bránky 

                                              - vyčistiť cintorín od krovín a rozrasteného 

orgovánu 

                                             - úprava chodníkov 

                                             - vybetónovať schody 

                                             - kaskády na pravej strane cintorína 

4./ Cesty – opraviť poškodené cesty 
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                 - výstavba novej cesty Hore horou 

 

5./ Zábradlie v obci natrieť farbou  

 

Všetko sa však bude odvíjať od finančných možností, ale budem sa snažiť 

získať finančné prostriedky a urobiť pre obec čo najviac. 
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8./  Odkedy som starostka obce Oravce a čo všetko som urobila od roku 2011 

- Starostka som od  01.01.2011 

- SILVESTER 2010 – 1. stretnutie občanov v sále KD 

AKCIE V ROKU 2011 

 22. február/2011                                                                                                                                                              

zakúpenie a zapojenie ozvučovacej techniky v obecnom dome /aj na budovu vonku/, ktorý 

sa používa ako dom obradov na odbavovanie pohrebov, evanjelických služieb                 

božích /1 x za mesiac podľa dohody/ a katolíckych svätých omší /každú sobotu/                                                          

zapájal – Dušan Martuliak          v hodnote – 273,80 eur + 32,20 eur materiál na zapojenie        

s                                                           spolu = 306,-  eur 

 25.marec/2011  

1. brigáda na rezerváre v Žiarach – čistenie po ťažbe dreva v urbáre. Zúčastnilo sa 7 

chlapov  a to :  Milan Malček st., Vladimír Hlaváč, Radoslav Hlaváč, Michal Hlaváč, Andrej 

Chriaštel, Patrik Krahulec, Vladimír Filipča st., 

Upratovanie okolo KD sa zúčastnili 8 detí  od 10 do 15 rokov 

 

 marec/2011  -  Maškarný ples pre deti    

6.apríl/2011  -  2. brigáda v obci  -  vyhlásila som v rozhlase, že je potrebné vyhrabať starú 

trávu v cintoríne aby sa lepšie kosilo, pretože v predchádzajúcom roku nebol vykosený cintorín. 

V priebehu 15 minút bolo v cintoríne zhromaždených 17 žien. A to: Pinková Mária-Uhradovie 

č. 24, Pinková Mária-Koreňovie č. 3, Pinková Anna č. 1, Kováčová Anna č. 21, Filipčová 

Magdaléna č. 5, Šimková Júlia č. 59, Bubelínyová Mária č. 58, Pinková Valika č. 32, Hlaváčová 

Veronika č. 46, Hlaváčová Renáta č. 58, Gregorová Anna č.7, Kvorková Viera č. 33, Pinková 

Anna č. 45, Mazúchová Drahoslava č. 40, Mazúchová Anna č. 54, Chriašteľová Emília č. 30, 

Lukáčová Katarína č. 9. 

9. apríl/2011 – vyvolané stretnutie so zástupcami  StVPS (bývalé vodárne a kanalizácie) 

ohľadne  nízkemu  tlaku  vody  a  ostatných  závad  ako  neoplotené  vodojemy  na  Blatišti   a      

v Žiarach a tiež neprečistené hydranty. Hydranty boli prečistené ešte v roku 2011, ale vodojemy 

boli oplotené len v roku 2012 po ďalších mojich naliehaniach. 

      Po viacerých stretnutiach a naliehaniach z mojej strany a tiež poslancov OZ sme  boli 

donútení spísať v obci petíciu pod ktorú sa podpísalo 134 občanov starších ako 18 rokov. 

Petíciu som odovzdala na StVS, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica dňa 8.8.2013 

finančnému riaditeľovi Petrovi Drobnému, aby sa konečne začali zaoberať s týmto pre nás tak 

vážnym problémom. 

     V máji/ 2011 som zabezpečila dovoz stravy /obedy/ pre starších ľudí v obci. Strava sa 

dováža z Banskej Bystrici od r. 2011 až dodnes to znamená, že aj v r.2018 keď tieto informácie 

zapisujem. 

      V máji 2011 som dala vyviesť veľkoobjemové kontajnery na odpad od cintorína, zvonice 

a z Hore horou, ktoré som následne aj zrušila a kúpila som jeden kontajner 1100 l k cintorínu  

na zmesový odpad a nádoby na triedený odpad k cintorínu a pred KD, ktoré sa pravidelne 
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vyvážajú. Pravidelne každoročne zabezpečený vývoz veľkoobjemových kontajnerov 

a nebezpečného odpadu z obci. 

       13.mája/2011 - začalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov na území Slovenskej republiky 

-   výsledky sčítania: 

Obyvateľstvo obce na bývanie využíva predovšetkým rodinné domy. V obci bolo v tomto roku 

evidovaných 55 domov, z čoho 49 domov bolo obývaných. 5 domov nie je spôsobilých na 

bývanie. V obci sa nachádza jeden bytový dom so 4 bytmi.  

Pri sčítaní obyvateľov bolo v roku 2011 v Oravciach 178 obyvateľov.           

Národnostné a etnické zloženie obyvateľstva v obci Oravce: Národnosť slovenská  174  

obyvateľov, nezistené 4 obyvatelia. Zloženie obyvateľstva – vierovyznanie v obci Oravce:  

Dominantná časť 64% obyvateľov sa hlási ku Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania to je 

114 obyvateľov, 22% obyvateľstva sa hlási ku Rím.- kat. vierovyznania to je 40 obyvateľov, 

Náb. spol. svedkovia Jehovovi  1 obyvateľ,  7% je bez vierovyznania čo je 12 obyvateľov, a 

6% s nezisteným vierovyznaním čo je 11 obyvateľov.  

14. mája/2011 – zorganizovaný zájazd do Poľska na predajné trhy – Nový Targ  

21. a 22. máj/2011 -  brigáda - oprava a výmena zberného odpadového kanála pod cestou pred 

Okruchovie domom č. 45 v nákl.. 140,- eur a v auguste bola vybetónovaná aj zberná šachta.                     

Kosenie cintorína, vyčistenie potoka od zvonice smerom hore, vykosenie potokov, úpravy a 

vykosenie okolo KD aj domu obradov. Zúčastnilo sa 14 mužov, 14 žien a 3 deti. 

4.6.2011 – MDD – rôzne súťaže pre deti a stretnutie občanov pri guláši vo dvore za KD 

30.7.2011 – brigáda – kosenie a vyhrabanie cintorína a okolia a tiež okolo KD, vyčistenie potoka pred 

zvonicou 

1.10.2011 – brigáda – chystanie dreva na obecný úrad, kosenie a vyhrabanie cintorína a okolia, osadená 

informačná turistická tabula s maľovanou mapou pri autobusovej zastávke           

od júna do októbra /2011 –  prebiehali práce na oprave odpadu (boli vymenené odpadové rúry/ z WC 

od OÚ aj z WC z KD do žumpy za KD.            Výdavok vo výška 430,- eur     

9.12.2011 – privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka. Ďalší program pokračoval sále 

KD.  

31.12.2011 – stretnutie občanov na Silvestra v sále KD 

V roku 2011 bol zakúpený nový program na účtovníctvo URBIS od MADE vo výške   360,- eur.  

V roku 2011  - bola zabezpečená aj zimná údržba miestnych komunikácií v obci, ktorú na 

základe zmluvy vykonáva až do dnešných dní poľnohospodárske družstvo AGRO-PONIKY, 

a.s., priebežne podľa potreby oprava obecného majetku, reproduktorov obecného rozhlasu 

a tiež verejného osvetlenia. 
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AKVIE V ROKU 2012 

- 18. február/2012 – maškarný ples pre deti a dospelých. Do tanca hral Pavel Kuš z OZ KOVO 

z Banskej Bystrice.  

- 20. mája/2012 – brigáda osadenie nových stĺpov na plot za KD, kosenie a vyhrabávanie 

cintorína, okolia domu obradov a okolia KD.  Zúčastnilo sa 24 mužov, 15 žien, 10 mládež 

a deti. 

-  júl/2012 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia    -    v hodnote  953,- eur   

                         600,- eur =  dotácia z BBSK,  353,- eur =  vlastné zdroje,                                                      

boli vymenené staré žiarovkové svietidlá verejného osvetlenia  8  ks za úsporné LED svietidlá.  

+ ďalšie opravy na verejnom osvetlení a rozhlase vo výške 540,- eur.  

-  2.6.2012 – MDD organizované spoločne  s obcou Dúbravica 

- od 20.marca do 22. novembra  - Miroslav Pinka č.30,  natieral farbou zábradlie popri ceste 

celou obcou – bol odsúdený Okresným súdom v Banskej Bystrici na Výkon trestu povinnej 

práce a mal odpracovať 150 hodín. Na základe toho bol okr. súdom poslaný odpracovať si 

povinné práce u nás v obci ako v mieste trvalého pobytu. Modrou farbou natieral zábradlie 

popri hlavnej ceste do obci,    ktorú nám dala BB Regionálna správa ciest.  Zelenú a žltú farbu, 

ktorou natieral zábradlie od hlavného mosta hore dedinou sme kúpili. Miroslav Pinka 150 hodín 

poctivo odpracoval.                     Zelená a žltá farba   =    v nákl.   113,- eur 

- august/2012 – Rekonštrukcia  kuchynky v KD – rekonštr. elektrických rozvodov, 

zakúpenie a výmena kuchynskej linky, sporáka na drevo, elektrického sporáka, chladničky. 

Stierkovanie a položenie obkladu a dlažby, vymaľovanie. Výmena dreveného okna za plastové.              

Celkové náklady = 3 423,- eur                                                           

- 11. august/2012 – brigáda - zvýšenie plota z pogumovaného pletiva od Mazúchov  /dom č. 

54/, kosenie a vyhrabanie cintorína a okolie cintorína, okolie domu obradov a okolie KD. Po 

brigáde bolo pripravené občerstvenie aj guláš.   O 19.00 hodine – ľudová zábava, na ktorej som 

poďakovala občanom za brigády. Hrala Ľudová hudba z Hrochote. 

- 17.9.2012  -  obnovenie písmen na pamätnej tabuli na KD, venovanej Jánovi Šávoltovi, 

padlému v 2. svetovej vojne na Dukle   =  50,- eur                                    

- október/2012 - Výmena žľabov na obecnom dome – dom obradov /materiál +práca/    =   280,- 

eur 

- október/2012 – Mesiac úcty k starším. Boli pozvaní všetci občania od 65 rokov. Program 

pripravili pani učiteľky zo ZŠ z Poník s menšími žiakmi, ktorí spievali, tancovali a boli krásne 

oblečení v krojoch.  

- 7.12.2012  –  privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka.  Ďalší program 

pokračoval sále KD.  

- 31.12.2012  –  stretnutie občanov na Silvestra v sále KD. 

V roku 2012  - priebežne podľa potreby oprava reproduktorov obecného rozhlasu a tiež 

verejného osvetlenia ako aj opravy ďalšieho obecného majetku.  
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AKCIE V ROKU 2013 

- 9. február/2013 – maškarný ples pre deti 

- 19. apríl/2013 – brigáda na upratovanie a zametanie priestorov okolo KD a dome obradov. 

Brigády sa zúčastnili naše deti a mládež – 9 chlapcov a 6 dievčeniec. 

- 26. máj/2013 – brigáda na dokončenie zvýšenia plotu za KD, kosenie a vyhrabávanie 

cintorína, okolia domu obradov a KD. Zúčastnilo sa 20 mužov, 10 žien, 8 detí. 

-  8.6.2013 – MDD  organizované spoločne  s obcou Dúbravica a Čerín na futbalovom ihrisku 

v Dúbravici 

- 12. a 13.7.2013 – brigáda  ZBERNÝ KANÁL na dažďovú vodu zvedený do potoka pri 

Krajčovcoch. Na brigáde sa zúčastnilo: 16 mužov a 4 ženy. Náklady  =  263 + 27 = 290,- eur 

 

- október/2013 – položenie asfaltového koberca / 5 cm/ na úseku pred domami č. 54 – č. 56.   

Náklady  =  2 648,- eur  (1 379,- eur bola dotácia z Min. dopravy, 1 269,- eur vlastné zdroje) 

- august/2013 - Po viacerých stretnutiach a naliehaniach z mojej strany a tiež poslancov OZ 

sme  boli donútení spísať v obci petíciu, pod ktorú sa podpísalo 134 občanov starších ako 18 

rokov. Petíciu som odovzdala na StVS, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica dňa 8.8.2013 

finančnému riaditeľovi Petrovi Drobnému, aby sa konečne začali zaoberať s týmto pre nás tak 

vážnym problémom. 

- 16. august/2013 – brigáda /piatok/ kosenie a vyhrabávanie cintorína a okolie cintorína. 

Zúčastnili sa 3 muži a 13 žien. 

- 20. október/2013 – Mesiac úcty k starším  -  Na týchto akciách mi od ruku 2013 

s programom pomáhali Mária Jonášová a Júlia Pinková.  Vystupovala Ľudová hudba 

z Hrochote a p. Uhorskaj hral na harmonike. Spievala p. Uhorskajová. 

-  8.december/2013  – privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka.  Ďalší 

program pokračoval sále KD.  

- 29. decembra/2013 – DIVADLO:    predstavili sa Ochotnícke divadlo Stožkár zo Stožku 

s veselohrou Jozefa Holého – KUBO. Bolo to veľmi dobré a veselé a bola tiež veľmi dobrá 

odozva od občanov. 

- 31.12.2013  – stretnutie občanov na Silvestra v sále KD 

 

V roku 2013  - priebežne podľa potreby oprava reproduktorov obecného rozhlasu, verejného 

osvetlenia a ďalšieho obecného majetku. 
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AKCIE V ROKU 2014                        

 

- február/2014 –  maškarný ples pre deti 

- marci/2014 – Výmena rozhlasovej ústredne na obecnom úrade.  Náklady  =  810,- eur 

- 23. máj/2014 – brigáda  výmena plota pri vchode do KD  (po pravej strane od Tagajovie 

domu, ktorý kúpil p. Krška), upratovanie domu obradov a vystrihanie krovín okolo cintorína. 

Kosenie a vyhrabanie cintorína.  Brigády sa zúčastnilo: 6 mužov, 9 žien a 10 detí a mládeže. 

- 11.máj/2014  –  Uvítanie detí do života.  Boli pozvané všetky deti narodené od roku 2009 do 

roku 2013, lebo predchádzajúca starostka Mária Lihositová robila uvítanie naposledy v roku 

2008 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Do obci prichádzali nižšie podielová dane 

následkom ekonomickej krízy v štáte.  

31. máj/2014 - MDD - zorganizovaný zájazd pre naše deti na Králiky – Cesta rozprávkovým 

lesom + atrakcie pre deti. Deti sme  na Králiky odviezli objednaným autobusom aj s ich rodičmi.  

9.jún/2014 sa konalo pracovné stretnutie spojené s pochôdzkou za účasti starostky Anny 

Filipčovej, dvoch poslancov Vladimíra Filipču a Milana Malčeka, dvoch občanov obce Oravce 

Ondreja Kubiša a Maroša Kováča a troch zástupcov StVPS a to Róberta Javorčíka, Ivana 

Krnáča a Soni Krnáčovej na ktorom sa dohodlo o umiestnení navrhovanej ČS /čerpacia 

stanica/. Stavba bola zaradená do IP /investičného plánu/  na rok 2015 a ešte v roku 2014 sa 

začali prípravy na projekte a 16.12.2014 StVS podali žiadosť o vydanie povolenia na stavbu 

ČS. 

 

- 22. jún/ 2014 – brigáda na ktorej sa upratoval dom obradov, kosilo sa okolie domu obradov, 

okolie KD, čistil sa potok pred zvonicou a domom obradov, sadili sa tuje na živý plot pred KD 

a osádzala sa pamätná tabula na zvonicu padlým občanom z Oraviec v 1. svetovej vojne. 

Brigády sa zúčastnil aj Ján Pinka z Môlče, rodák z Oraviec – od Závadou číslo domu 1. 

Brigády sa zúčastnilo: 23 mužov, 13 žien a 7 detí. Po brigáde bolo posedenie pri guláši. 

 

- 29. jún/2014 – (nedeľa) Slávnostné odhalenie pamätnej tabule padlým občanom z Oraviec 

v 1. svetovej vojne. 

       V roku 2014 si pripomíname 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny, ktorá po sebe 

zanechala v každej jednej obci množstvo obetí. Mená väčšiny z nich sú vyryté do kameňa 

pamätníkov. A tak aj u nás v Oravciach sme nechceli aby tieto obete padli do zabudnutia. 

Samotný akt predchádzali Slávnostné Evanjelické služby Božie, ktoré odslúžil náš pán farár 

Mgr. Peter Kevický z Poník (rodák zo Zvolenskej Slatiny).  

PROGRAM:  12,30 – 13,30  - Slávnostné Evanjelické služby Božie – v dome obradov 

                       Od 13,30 – Pokračovanie pred zvonicou - Odhalenie pamätnej tabule padlým   

                                                                                         občanom z Oraviec v 1. svetovej vojne        
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          1. Pieseň z Ev. spevníka č. 564 – Kto za pravdu horí v svätej obeti ...... 

          2. Príhovor p. farár Mgr. Peter Kevický    

          3. Báseň – úryvok z Krvavé sonety – Mária Jonášová 

          4. Príhovor starostky obce – Anny Filipčovej 

              - Odhalenie pamätnej tabule padlým občanom – odhalili Anna Filipčová – starostka  

                obce a Ján Pinka z Môlče, rodák z Oraviec od Závadov – darcovia pamätnej tabuli. 

          5. Poďakovanie za pomoc pri pátraní po obetiach v 1. svetovej vojne – Mária Jonášová 

          6. Požehnanie – p. farár Mgr. Peter Kevický     

          7. Pieseň z Ev. spevníka č. 475 – Smieť žiť pre Krista pre neho mrieť ....... 

          8. Pozvanie všetkých prítomných na občerstvenie – Anna Filipčová, starostka obce 

              ( občerstvenie bolo pripravené vo dvore za zvonicou – káva, nealkoholické nápoje,  

                obložené chlebíky, zákusky – 7 druhov, škvarkové pagáče, cesnakové slimáčiky,    

                tvarožníky – všetko pomohli pripraviť a napiecť naše šikovné ženičky z Oraviec.)        

       Slávnostného odhalenia pamätnej tabuli padlým občanom z Oraviec v 1. svetovej vojne         

sa  zúčastnili  aj  potomkovia padlých z Oraviec a to:  p. Juraj Kliment s manželkou zo Šalkovej 

(potomok bratov Ondreja Filipču a Jána Filipču - Tajovskovie) a aj príbuzní ďalších padlých 

občanov žijúci v Oravciach  a tiež  PhDr. Roman Hradecký riaditeľ Stredoslovenského múzea 

v Banskej Bystrici s manželkou . 

         Pamätnú tabulu na počesť padlým občanom z Oraviec v plnom rozsahu financovali a 

darovali obci, Ján Pinka z Môlče, rodák z Oraviec – od Závadou číslo domu 1, (ktorý aj navrhol 

osadiť pamätnú tabulu padlým občanom), spolu s Annou Filipčovou, rod. Kováčovou v tom 

čase starostkou obce, tiež od Závadou č. 21, vydatá u Rechtorov č. 48. Na pamätnej tabuli sa 

nachádzajú aj mená ich príbuzných: Jána Pinku – Pavol Koreň, ktorý bol jeho prastarého otca 

brat a Anne Filipčovej – Juraj Mazúch, ktorý bol jej prastarý otec, pochádzal z Hrochote a Pavol 

Rybár, ktorý bol brat jej starej mame Mesiarikovie.         

 

- 25. júl/2014 – brigáda na kosenie a vyhrabanie cintorína     

 

- od júla/2014 – farbili plotové stĺpiky okolo cintorína Jozef Kováč a Ľubica Bukvajová 

a Emília Chriaštelová, ktorí poberali od ÚPSVaR dávky hmotnej núdzi  a tak podľa zákona 

museli odpracovať na obci 32 hodín mesačne ako aktivační pracovníci. 

 

-  v júli/ 2014 – zabezpečený kontajner na obnosené šatstvo, textil, obuv, hračky, ktorý sa 

pravidelne podľa potreby vyváža viackrát v roku. Je umiestnený pri autobusovej zastávke pred 

kultúrnym domom. 

- 16. august/ 2014 – zorganizovaný zájazd pre občanov na kúpanie do Egru v Maďarsku 
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-  august/ 2014  –  Výroba a montáž plastových okien  v KD                          (Výmena 

drevených okien, ktoré už boli v dezolátnom stave)  –  okná boli vymenené všetky aj v predajni 

potravín. Okrem obecného úradu  –  tie boli vymenené za starostky Márii Lihositovej.                                            

Celkové náklady na výmenu okien roku 2014 boli   =   6 379,- eur  –  vlastné zdroje 

-  27. september/2014  –  brigáda na pokosenie regulácie potokov, vyhrabanie cintorína, 

dovezenie a popílenie dreva pre potreby obecné ho úradu. Brigády sa zúčastnilo: 13 mužov, 5 

žien. 

- september/2014 - projekt  na elektroinštalácie a bleskozvod v KD a OÚ, náklad  =  300,- 

eur 

- september/2014  - projekt  na  elektrickú prípojku ,      náklad  =  300,-eur 

- 8.10.2014  -  nákup svietidiel (lustre – gule) do sály v KD,      náklad  =  781,- eur 

-  október – november/2014  -  Rekonštrukcia elektrickej energie v celom KD   -  okrem predajne 

potravín a obecného úradu. Obec  Oravce dostala na základe žiadosti od MF SR na rekonštrukciu 

7 000,- eur. Bol pripravený projekt na rekonštrukciu energie.  

Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške   9 792,60 eur,      Vlastné zdroje  =  2 792,60 eur 

+   elektromontážne práce naviac, ktoré neboli započítané v projekte, (napr. aj sklápacie schody na 

padláš, z bývalej premietacej miestnosti)  =   1 348,- eur  --  vlastné zdroje 

- Október /2014 – vyupratovala a vymaľovala som spolu s Drahoslavou Mazúchovou ml. márnicu 

na cintoríne  

- november/2014 – v miestnosti nazývaná ŠENK sme vymenili novú podlahu PVC, nábytok, 

kúpili sa regále a vymaľovala sa miestnosť.  Náklady = 190,- eur 

- 9. november/2014 – Mesiac úcty k starším - Boli pozvaní všetci občania od 65 rokov.  V roku 

2014 vystupovali žiaci zo ZŠ z Poník aj Ľudová hudba z Hrochote Paľáčovci a Uhorskaj na 

harmonike. Spievali p. Uhorskajová a Janko Močko z Poník. 

- 9.december/2014 - Zakúpenie domčeka s kresliacou tabuľou do detského ihriska v hodnote 

588,- eur,  dotácia 300,- eur  z BBSK,     288,- eur vlastné zdroje 

- 6. december/2014  – privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka.  Ďalší program 

pokračoval sále KD.  

- 27. decembra/2014 – DIVADLO:    Ochotnícke divadlo Stožkár zo Stožku sa predstavili  

s divadelnou hrou DETVIANSKA NÁTURA. Bolo to zábavné a veselé a bola tiež veľmi dobrá 

odozva od občanov. 

31.12.2014  – stretnutie občanov na Silvestra v sále KD 

V roku 2014  - priebežne podľa potreby oprava reproduktorov obecného rozhlasu, verejného 

osvetlenia a ďalšieho obecného majetku.  
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15. novembra 2014  -  komunálne voľby 

 

Kandidátka na starostku obce – Anna Filipčová s podporou  -  SMER – SD   

Kandidovala som len sama na starostku obce, čiže som bola opätovne zvolená na 4 roky. 

Na poslancov OZ kandidovali 5 občania a boli zvolení s podporou  -  SMER -SD: 

                                                                                                                Mária Jonášová  

                                                                                                                Vladimír Filipča 

                                                                                                                Viera Gápelova Ing. 

                                                                                                                Milan Malček st. 

                                                                                                                Ľubomír Pinka st. 

 

 

Moje predsavzatia na štvorročné volebné obdobie -od roku 2015 do roku 2018 

 

Získať finančné prostriedky na ďalšie  

                     - rekonštrukčné práce na KD, ktoré neboli realizované v predchádzajúcom 

období 

                     - vybudovanie detského ihriska pre deti a mládež za KD 

                     - výstavba asfaltovej cesty Hore horou 

                     - úprava cintorínu (kaskády) a oplotenie kovové, nová brána a bránka   

                     - potrebné opravy obecného majetku, ktoré sa vyskytnú v priebehu rokov a  

                        zveľaďovanie obecného majetku podľa finančných možností. 
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AKCIE V ROKU 2015 

- 14. marec/2015 - maškarný ples pre deti 

-  21.marec/2015   - OSLAVY 70. VÝROČIA OSLOBODENIA NAŠEJ OBCE,  

     PROGRAM:  1. Hymna  

                            2. Položenie venca k pamätnej tabuli p. Jána Šávolta, padlého na Dukle    

                                v 2. svetovej vojne – starostka, poslanci a hostia 

                            3. Prednes básne od Márii Rázusovej-Martákovej, Všetkým čo vojnu chcú. 

                                predniesla – Mária Jonášová 

                            4. Príhovor starostky obce – Anny Filipčovej 

                            5. Vystúpenie súboru POĽANA zo Zvolena a detského súboru Matičiarik 

z B.B             

                                 v sále kultúrneho domu.  

položenie venca  k pamätnej tabule nášho rodáka Jána Šavolta – Tajovskovie, padlého na Dukle 

pri oslobodzovaní našej vlasti, ktorá je pripevnená na kultúrnom dome. Slávnostný akt sa 

odohrával pred KD pri pamätnej tabuli. Po slávnostnom akte a položenia venca, vystúpili      v 

sále KD z príležitosti osláv oslobodenia Folklórny súbor Poľana z Technickej univerzity Zvolen 

a detský súbor Matičiarik z Banskej Bystrici. Po skončení bolo pripravené občerstvenie pre 

všetkých zúčastnených. 

Chcem vyzdvihnúť naše šikovné žienky - Eva Malčeková, Viera Gápelová, Emília 

Chriaštelová, Anna Styková, Renáta Sedileková, Viera Kvorková, Mária Jonášová, Zdenka 

Pinková, Miroslava Kováčová, ktoré napiekli výborné zákusky, pagáčiky a tvarožníky. Za čo 

im srdečne ďakujem. 

- 1.apríl / 2015 – od 1.4.2015 do 30.9.2015 boli na obecnom úrade zamestnaní na základe 

projektu: „Podpora zamestnávania UoZ“ (uchádzač o zamestnanie), ktorí boli dlhodobo 

nezamestnaní a uchádzali sa na ÚPSVaR o zamestnanie. Projekt bol podporovaný EÚ a mzdy 

týmto zamestnancom boli obci preplácané prostredníctvom ÚPSVaR z eurofodov. Pre našu 

malú  obec to bola veľká pomoc. V obci boli zamestnaní na základe pracovnej zmluvy a to od 

1.4.2015 do 30.9.2015, Drahoslava Mazúchová ml., Drahoslava Mazúchová st., Ján Šávolt 

a Ľubomíra Šávoltová. Šávoltovci nechceli robiť a skončili k 31.5.2015. Na miesto jedného z 

nich nastúpil Jozef Kováč na 4 mesiace. Počas zamestnania na obci Ján Šávolt opravil schody 

na schodišti v KD – položil dlažbu od vrchného poschodia až ku vchodovým dverám.                 V 

miestnosti na prízemí, vyhádzali podlahu, ktorá sa potom vybetónovala, odizolovala a položil 

tam dlažbu. Od júna 2015 pracovali už len Drahoslava Mazúchová ml., Drahoslava Mazúchová 

st. a Jozef Kováč, pracovali na zveľaďovaní našej obci a tiež na úprave starého cintorína pod 

starou lipou ako aj na príprave rekonštrukčných prác v novom cintoríne. Drahoslava 

Mazúchová ml. mi pomáhala aj s administratívnymi prácami na obecnom úrade. Pomáhali aj 

pri akciách organizovaných obcou. 

- 31. máj/2015 – brigáda na rôzne práce okolo KD spojená s MDD. Pre deti boli pripravené 

rôzne súťaže  a tiež sladkosti. Po skončení sme posedeli pri guláši.     Brigády sa zúčastnilo:       

14 mužov a 9 žien.  
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- v máji /2015 - začaté práce na cintoríne 

- 17. máj/2015 – brigáda na zbieranie skál na Hradskej do základov na postavenie plota na 

cintoríne. Brigády sa zúčastnili: Ivan Pinka vozil skaly na svojom traktore, Vladimír Filipča st., 

Vladimír Filipča ml., Matúš Gápel, Dušan Pinka, Peter Mazúch, Jozef Kováč, Ján Šávolt, 

Drahoslava Mazúchová, Anna Filipčová - starostka 

- máj a jún/2015 - šalovanie schodov na cintoríne – šalovali Dušan Martuliak a Jaroslav Gregor 

bez nároku na mzdu, za čo im patrí srdečná vďaka . Pomáhal aj Jozef Kováč ako aktivačný 

pracovník na obecnom úrade. 

4. júl/2015 – betónovanie schodov v cintoríne pri márnici a základu na murovaný plot. Bol 

zabezpečený domiešavač, ale bolo treba vyrovnávať betón a hádzať skaly do základov a tak 

boli potrebný aj občania. Brigády sa zúčastnilo 12 mužov, 5 žien a 5 detí, ktoré usilovne hádzali 

skaly do základov. Prišli nás pozrieť aj sestry Anna Lukáčová č. 8 a Mária Mešková č. 2, ktoré 

pre nás vypražili výborné pampúchy s ktorými nás občerstvili a aj potešili. 

4. septembra – betónovanie schodov v cintoríne v dolnej časti. Brigády sa zúčastnilo 10 

mužov, 3 žien a 5 detí.  

29. septembra – betónovanie základu v cintoríne. Brigády sa zúčastnilo 9 mužov, 4 ženy.       

V hornej časti cintorína bol základ dobetónovaný na jar v roku 2016. Všetkým zúčastneným 

občanom na brigádach na cintoríne, veľmi pekne ďakujem. 

- Náklady na cintorín za roky 2015, 2016, 2017   

     V roku 2015  =  10 098,00 eur  - v tom vyplatená dohoda Styk Pavol 

     V roku 2016  =  3 804,00 eur   - v tom vyplatená dohoda Špička Ondrej 

    V roku 2017  =      143,02 eur   + vyplatená dohoda Špička Ondrej   

15. augusta/2015  –  zorganizovaný zájazd pre našich občanov na kúpanie do Egru 

v Maďarsku  

24.8.2015 – Prvé verejné stretnutie občanov, k stratégii obce v rámci prípravy Programu 

rozvoja obce Oravce na roky 2015 – 2021. Stretnutie bolo zamerané na spoločné programovanie 

rozvoja obce do roku 2021. Zúčastnilo sa približne 16 občanov za účasti Ing.arch. Ivety 

Kavčákovej.  

- v roku 2015 - Cintorín kosil Jozef Kováč  3x v roku – aktivačný pracovník 

25. októbra/2015 – Mesiac úcty k starším – Boli pozvaní všetci občania od 65 rokov.    

Vystúpenie Detského folklórneho súboru Radosť  

- november/2015 – zakúpenie zostavy preliezok a šúchačiek do detského ihriska v hodnote 2 676,- 

eur,  z toho 1 500,- eur = dotácia z BBSK   a 1 176,-  =  vlastné zdroje  

5. december/2015  – privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka.  Ďalší program 

pokračoval sále KD.  

31.12.2015  – stretnutie občanov na Silvestra v sále KD 
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V roku 2015  - začaté práce na zvýšení tlaku vody -  s názvom „Oravce – vodovod 

a ČS„  podľa nasledovného rozpisu. 

28.1.2015  bolo  vydané  POVOLENIE  na výstavbu čerpacej  stanice  s názvom ,,Oravce – 

vodovod a ČS„ 

30.4.2015 som podpísala súhlas na výkopové práce – odovzdanie staveniska firme MAXA s.r.o. 

15.5.2015 – zahájenie výkopových prác. 

15.12.2015 – malo byť ukončenie realizácie celého diela -  čo firma MAXA s.r.o. nedodržala 

úpravu terénnych prác.  Jeden z dôvodov bolo aj nepriaznivé počasie počas celého roka. A tiež 

som ako zástupca obce nebola spokojná s výberom firmy a ich práce, ktorá stavbu realizovala 

ale to som ja nevedela ani nemohla ovplyvniť.  

Úprava terénnych prác bolo ukončené a prevzaté mojim podpisom 29.3.2016  .  

 

                      ==================================== 

POSTUP PRI RIEŠENÍ TLAKU VODY V OBCI 

9. apríl/2011 – vyvolané stretnutie so zástupcami  StVPS (bývalé Vodárne a kanalizácie)  

ohľadne  nízkemu  tlaku  vody  a  ostatných  závad  ako  neoplotené  vodojemy  na  Blatišti   a     

v  Žiarach a tiež neprečistené hydranty. Hydranty boli prečistené ešte v roku 2011, ale 

vodojemy boli oplotené len v roku 2012 po ďalších mojich naliehaniach. 

Po viacerých stretnutiach a naliehaniach z mojej strany a tiež poslancov OZ sme  boli donútení 

spísať v obci petíciu pod ktorú sa podpísalo 134 občanov starších ako 18 rokov. Petíciu som 

odovzdala na StVS, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica dňa 8.8.2013 finančnému 

riaditeľovi Petrovi Drobnému, aby sa konečne začali zaoberať s týmto pre nás tak vážnym 

problémom. 

9.6.2014 sa konalo pracovné stretnutie spojené s pochôdzkou za účasti starostky Anny 

Filipčovej, dvoch poslancov Vladimíra Filipču a Milana Malčeka, dvoch občanov obce Oravce 

Ondreja Kubiša a Maroša Kováča a troch zástupcov StVPS a to Róberta Javorčíka, Ivana 

Krnáča a Soni Krnáčovej na ktorom sa dohodlo o umiestnení navrhovanej ČS (čerpacia 

stanica). 

Stavba bola zaradená do IP (investičného plánu)  na rok 2015 a ešte v roku 2014 sa začali 

prípravy na projekte a 16.12.2014 StVS podali žiadosť o vydanie povolenia na stavbu ČS. 

Začali sme veriť, že sa nám v obci črtá na lepšie časy. 

28.1.2015  bolo  vydané  POVOLENIE  na výstavbu čerpacej  stanice  s názvom ,,Oravce – 

vodovod a ČS„ 

30.4.2015 som podpísala súhlas na výkopové práce – odovzdanie staveniska firme MAXA s.r.o. 

15.5.2015 – zahájenie výkopových prác. 

15.12.2015 – malo byť ukončenie realizácie celého diela -  čo firma MAXA s.r.o. nedodržala 

úpravu terénnych prác.  Jeden z dôvodov bolo aj nepriaznivé počasie počas celého roka. A tiež 
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som ako zástupca obce nebola spokojná s výberom firmy, ktorá stavbu realizovala ale to som 

ja nevedela ani nemohla ovplyvniť.  

29.3.2016  -  Úprava terénnych prác bolo ukončené a prevzaté mojim podpisom firme MAXA 

s.r.o.  

V priebehu marca 2016 pracovníci  StVPS pracovali na   preskúšaní a vychytaní problémov pri 

spúšťaní tlakovej čerpacej stanice vody. 

6.4.2016  -  KOLAUDAČNÉ KONANIE na mieste stavby.  KONEČNE bola spustená ČS na tlak 

vody v obci a konečne sa naši občania v 21. storočí dožili, že môžu používať vodu aj na 1. 

poschodí a aj celý horný koniec. 

NÁKLADY na projektovú dokumentáciu a celú realizáciu stavby ,,Oravce – vodovod a ČS“ 

financovali  StVS. 

Po ukončení  stavby ČS s názvom ,,Oravce – vodovod a ČS„  a spustení do prevádzky  v apríli 

2016, mne ako starostky obce Oravce spadol zo srdca veľký kameň. Veľmi som sa tešila, že sa 

mi konečne podarilo po tých všetkých problémoch a niekedy aj neúspešných stretnutiach 

s predstaviteľmi StVS v Banskej Bystrici záväzok, ktorý som si dala pred voľbami v roku 2010 

splniť. Aj keď sa mi to nepodarilo  mojom v prvom volebnom období 2011 – 2014 ako som si to 

predsavzala, no začalo sa aspoň pracovať na príprave. V druhom volebnom období, čiže v roku 

2016 sa  to podarilo naplniť a som veľmi spokojná, pretože som pomohla všetkým občanom 

našej obce tento vážny problém, ktorý pretrvával mnohé roky vyriešiť. Veľa občanov mi aj 

prejavilo vďačnosť za vyriešenie tohto problému. 

                            ================================================= 

 

V roku 2015  - priebežne podľa potreby oprava reproduktorov obecného rozhlasu a tiež 

verejného osvetlenia  

- 1.november / 2015 – od 1.11.2015 do  31.7.2016  boli na obecnom úrade zamestnaní na 

základe projektu: „Šanca na zamestnanie“  bolo možnosť zamestnať znevýhodnených UoZ 

(uchádzač o zamestnanie), ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a uchádzali sa na ÚPSVaR 

o zamestnanie a spĺňali aspoň jednu z podmienok znevýhodnenia . Projekt bol podporovaný 

EÚ a mzdy týmto zamestnancom boli obci preplácané prostredníctvom ÚPSVaR z eurofodov. 

Na tento 2. projekt v obci boli zamestnaní tiež na základe pracovnej zmluvy Drahoslava 

Mazúchová ml., Drahoslava Mazúchová st.,  Jozef Kováč. Počas ich zamestnania na obci sa 

urobilo veľa takých prác, ktoré sa predtým robili brigádnicky. Od jari 2016 pokračovali na                           

zveľaďovaní našej obci, kosili a vyhrabávali cintoríny, osádzali podľa projektu dopravné 

značky v obci, podieľali sa aj na príprave rekonštrukčných prác v novom cintoríne, pomáhali 

pri betónovaní a murovaní oplotenia cintorína v roku 2015 aj v roku 2016 (ktorý v r. 2015 

muroval Pavol Styk z Kyncelovej, ktorý má manželku z Oraviec od Mesiarikov, Máriu rodenú 

Kováčovú, ale zo zdravotných problémov v roku 2016 nemohol pokračovať a tak 2. polovicu 

od brány smerom hore dokončil Ondrej Špička z Poník). Drahoslava Mazúchová ml. mi aj 

počas 2. projektu  pomáhala na obecnom úrade s administratívnymi prácami. Pomáhali tiež aj 

pri akciách organizovaných obecným úradom.  
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Od skončenia pracovných zmlúv k 31.7.2016  pokračuje Jozef Kováč  na aktivačných prácach 

naďalej. Jozef Kováč je dlhodobo nezamestnaný, poberá dávky v hmotnej núdzi a podľa 

zákona musí odpracovať na aktivačných prácach mesačne 64 hodín. Pracuje na rôznych 

potrebných prácach pre obecný úrad.  

 

 

 

 

AKCIE V ROKU 2016 

- V roku 2016 - Príprava geometrického plánu na všetky miestne komunikácie v obci 

a zapísanie v katastri nehnuteľností, parcely z registra E do stavu registra C  na list vlastníctva. 

Na základe geometrického plánu je potrebné vysporiadanie pozemkov pod miestnymi 

komunikáciami v obci a na parcelách kde sú majiteľmi ešte občania je potrebné nájsť riešenie 

na vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Toto je momentálne v riešení so Slovenským 

pozemkovým fondom, ktorý zastupuje nežijúcich vlastníkov pozemkov a Okresným úradom 

v Banskej Bystrici, pozemkový a lesný odbor, ktorý zastupuje žijúcich dedičov. 

Náklady na geometrický plán boli 1 800,00 eur. 

 

- 9. január/2016 – Divadelné predstavenie ochotníckeho divadelného súboru Vladárka z Poník 

s hrou J. G. Tajovského HRIECH. 

- 13. február/2016 – maškarný ples pre deti 

29.marec/2016  -  Úprava terénnych prác pri ČS tlaku vody pri Kočajdovi (bývalí ovčín) bolo 

ukončené a prevzaté mojim podpisom, firme MAXA s.r.o.  

V priebehu marca 2016 pracovníci StVPS pracovali na preskúšaní a vychytaní problémov pri 

spúšťaní tlakovej čerpacej stanice vody. 

6.apríl/2016  -  KOLAUDAČNÉ KONANIE na mieste stavby.  KONEČNE bola spustená ČS 

na tlak vody v obci a konečne sa naši občania v 21. storočí dožili toho, že môžu používať vodu 

aj na      1. poschodí. 

-          Po ukončení  stavby ČS a spustení do prevádzky  v apríli 2016, mne ako starostky obce 

Oravce spadol zo srdca veľký kameň. Veľmi som sa tešila, že sa mi konečne podarilo po tých 

všetkých problémoch a niekedy aj neúspešných stretnutiach s predstaviteľmi StVS v Banskej 

Bystrici záväzok, ktorý som si dala pred voľbami v roku 2010 splniť. Aj keď sa mi to nepodarilo  

mojom v prvom volebnom období 2011 – 2014 ako som si to predsavzala, no začalo sa aspoň 

pracovať na príprave. V druhom volebnom období, čiže v roku 2016 sa  to podarilo naplniť a 

som veľmi spokojná, pretože som pomohla všetkým občanom našej obce tento vážny problém, 

ktorý pretrvával mnohé roky vyriešiť. Veľa občanov mi aj prejavilo vďačnosť za vyriešenie 

tohto problému. 
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         NÁKLADY na projektovú dokumentáciu a celú realizáciu stavby ,,Oravce – vodovod 

a ČS“ financovala  StVS (Stredoslovenská vodárenská spoločnosť). 

-  21. máj/2016 – MDD  organizované spoločne  s obcou Dúbravica a Čerín-Čačín stretnutie 

na futbalovom ihrisku v Dúbravici – Cesta rozprávkovým lesom. Boli zabezpečené rôzne 

atrakcie a súťaže pre deti. 

- 23. máj/2016 – 1. krát kosený cintorín v r. 2016,  kosil Jozef Kováč, vyhrabávali: 

Drahoslava Mazúchová ml., Drahoslava Mazúchová st., ktorí boli zamestnaní v obci na 

základe projektu: „Šanca na zamestnanie“  z UPSVaR  na § 54 a mzdy boli preplácané obci 

z eurofondov.  

- máj/2016 – prevzatie vypracovaného dokumentu - Programu rozvoja obce Oravce na roky 

2015 – 2021  Občianskym združením KRTKO p. Ing. Ivetou Kavčákovou  -        780,- eur 

- 15.júla/ 2016 – z MF SR sme na základe žiadosti o dotáciu dostali oznámenie o  poskytnutí 

účelovej dotácie 7 000,- eur na „Rekonštrukciu a modernizáciu budovy kultúrneho 

domu“. Dotácia bola použitá na rekonštrukciu obecného úradu v roku 2018. Bolo ju možné 

použiť do konca roka 2018. 

- 13. august/2016 – zorganizovaný zájazd pre našich občanov na kúpanie do Egru v Maďarsku 

- august/2016 - Oprava kancelárskeho nábytku v obecnom úrade a v šenku, oprava stolov 

v sále v KD + materiál na opravy.    500,- eur                                                                                                  

Zabezpečenie starších stolov a stoličiek z chaty z Čaradíc pri Zlatých Moravciach 

bezodplatne. Zabezpečil Vladimír Filipča. 

- 20. august/2016 – brigáda na pílenie dreva, úpravu terénu v cintoríne - kaskád, v okolí 

cintorína, v okolí KD – detského ihriska, oprava lavičiek pred KD, výmena rúry odvádzajúca 

dažďovú vodu zo žľabov z KD pri obecnom úrade popod cestu pred domom č. 54.  Brigády sa 

zúčastnilo 14 mužov, 13 žien a 7 detí. 

-   po brigáde  bola so začiatkom o 20,00 hodine ľudová zábava na ktorej hrala ľudová hudba 

pod vedením Martina Lenára z Poník 

- október/2016  – Výstavba asfaltovej cesty Hore horou s nákladmi = 13 230,07.  Výstavba asfaltovej 

cesty trvala od odovzdania staveniska 27.10.2016 do 4.11.2016. Stavbu som prevzala 7.10.2016.                

Konečne sa občania dožili zmeny. Z poľnej cesty máme peknú asfaltovú, vďaka získanej dotácie 

z Úradu vlády v čase, keď  Slovenská vláda  v roku 2014 zasadala v Banskej Bystrici a vtedy má pekný 

zvyk rozdeliť v okrese v ktorom zasadá peniaze pre obce a rôzne organizácie. A tak som pre našu obec 

získala dotáciu vo výške 13 000,- eur. Vlastné zdroje = 230,07 eur. 

- november/2015 – zakúpenie detských prvkov do detského ihriska a to veľký kolotoč a pružinovú 

hojdačku – motorku , v hodnote 2 620,- eur,  z toho 1 000,- eur = dotácia z BBSK a 1 620,-  = vlastné 

zdroje.                                                                                                                                                                             -      

Detské prvky som postupne kupovala od roku 2014, 2015 a 2016. V novembri 2016 firma Playsystem 

s.r.o. od ktorej som detské prvky kupovala, všetky naraz osadila vo dvore za KD.   

26.november/2016 – Mesiac úcty k starším - Boli pozvaní všetci občania od 65 rokov  a tiež 

som sa rozhodla spolu s poslancami OZ, že od tohto roku si budeme pripomínať aj okrúhle 

jubileá našich občanov, ktorí sa dožívajú v tom roku 75, 80, 85, 90  a viac rokov. 
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           Ján Malček sa dožíva v tomto roku krásneho životného jubilea 90. rokov.  Ján Poliak 

v tomto roku sa dožíva životného jubilea 80. rokov a  Magdaléna Bukvajová v roku 2015  sa 

dožila životného jubilea 80. 

- 10. december/2016  – privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka. Ďalší program 

pokračoval sále KD.  

- 31. december/2016  – stretnutie občanov na Silvestra v sále KD 

V roku 2016  - priebežne podľa potreby oprava reproduktorov obecného rozhlasu a tiež 

verejného osvetlenia  

 

 

 

 

AKCIE V ROKU 2017 

- v roku 2017 -  Ako členovia verejno-súkromného partnerstva, miestnej akčnej skupiny 

(MAS), OZ Banskobystrický geomontánny park (BBGMP) ktorý zastrešuje 22 obci nášho 

okresu spojených susediacimi katastrálnymi územiami  sa chceme  zapojiť aj do čerpania  

eurofondov na vybudovanie prístavby ku kultúrneho domu v obci na mieste kde sú teraz 

drevárne, v ktorej by som chcela aby sa tam vybudovala miestnosť pre deti a mládež  s fitnes 

prvkami, skladové priestory a miestnosť ľudových tradícií v rámci Výzvy č.21/PRV/2017 na 

Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. 

- 23. máj/2017 – 1. krát kosený cintorín v r. 2017, kosil Jozef Kováč, ktorý je z ÚPSVaR 

v obci na aktivačných prácach. 

-  27. máj/2017 – MDD  organizované spoločne  s obcou Dúbravica a Čerín-Čačín v areáli 

materskej škôlky v Čeríne – Cesta rozprávkovým lesom. Boli zabezpečené rôzne atrakcie 

a súťaže pre deti a tiež divadlo a vystúpenie súborov. 

-  16. júl/2017 – brigáda na vyriadenie kuchynky v KD, poriadiť dom obradov a  okolo              

domu obradov, vyrajbať dosky na javisku, umyť okná na KD, poriadiť miestnosť na                

prízemí oproti WC v KD, upraviť detské ihrisko a  okolie KD a tiež pozametať celé      

priestranstvo pred KD. Toto všetko zvládli naše šikovné ženy – bolo ich 17.                                                                                                                                        

-     Popíliť a nakálať drevo pre potreby obecného úradu,  vyčistiť a vyhádzať nánosy z potoka, 

opraviť a pozvárať záhradku pred KD (kovové oplotenie, boli obtrhaná tyčky –zváral Stanislav 

Gápel ešte aj na druhý deň  17.7.2017)  Toto všetko robili naši šikovní chlapi a bolo ich tiež 13. 

Naše  šikovné deti poukladali všetko drevo čo napílili chlapi do drevárne a bolo ho za plnú 

dreváreň. Po brigáde bol pripravený guláš a občerstvenie pre všetkých zúčastnených na brigáde. 

Táto brigáda bola aj príprava na Oslavy 460. výročia vzniku obce Oravce.   Brigády sa 

zúčastnilo spolu: 13 mužov, 17 žien a 9 detí.        

- 12. augusta/2017 – zorganizovaný zájazd pre našich občanov na kúpanie do Egru v Maďarsku 
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- 3. september/2017 – „Oslavy 460. výročia založenia obce Oravce “ 

  -  Prvá písomná zmienka v roku 1557. 

      Celý program uvádzala  moderátorka Anita Fakova z Banskej Bystrici 

       PROGRAM:  1.)  15,00 hod. - Úvodné slovo  -   Anita Faková 

                             2.)  15,10 hod. -  Príhovor k občanom – Anna Filipčová – starostka obce 

                             3.)  15,30 – 18,30 hod. - Vystúpenie súborov a ĽH  

                                                                                   -  ĽH Juraja Pecníka so sólistami  

                                                                                   - DFS Ratolesť z Detvy 

                                                                                   - FSk Priechoďan z Priechodu 

                             4.)  18,45 hod. -  Občerstvenie vo dvore za KD 

  -     Na dvore za KD bolo pripravené občerstvenie a podávali sa tri druhy gulášu ( diviačí, 

jelení, baraní ) a pre deti hotdogy. Pre deti bol počas poobedia zabezpečený aj nafukovací 

skákací hrad umiestnený pri dome obradov. Ponúkali sa zákusky, pagáče, cesnakové slimáčiky, 

ktoré napiekli naše šikovné ženy.                                                                                                                                                         

-          Potom po vystúpení súborov a podania občerstvenia, bola zabezpečená pre občanov 

a hostí  so začiatkom od 20,00 hodiny ľudová zábava na ktorej hrala do spevu a tanca Ľudová 

hudba Paľáčovci z Hrochote.                                                                                                                                                           

-       V príhovore som poďakovala aj našim štedrým sponzorom, ktorí nám pomohli finančne  

zvládnuť túto veľmi peknú akciu. Boli samozrejme aj srdečne pozvaní na toto podujatie.                  

Od  BBSK sme dostali dotáciu na základe žiadosti 1 500,- eur, od AG Poniky a AGRO Poniky 

sme dostali finančný dar aj ovcu na guláš, od Poľovníckeho združenia Čerín sme dostali mäso 

na guláš, Marius Pedersen nám zaplatil potraviny vo veľkosklade 97,-eur, Potraviny Marta 

(obchod v Oravciach) nám zaplatili potraviny, ktoré sme kupovali u nich aj  tvarožníky,                   

od Mgr. Ivana Kočajdu,  Družstva chovateľov oviec,  RENOVIA Lieskovec, NSM s.r.o. B.B., 

Pozemkového  spoločenstva  urbár  Oravce  a  Komunálnej  poisťovni  sme  dostali  finančný 

dar, všetko spolu vo výške 1 050,- eur. V závere príhovoru som tiež poďakovala  všetkým, 

ktorý sa podieľali na príprave osláv dňa 2.9.2017 aj 3.9.2018 alebo na brigáde pred oslavami.                                                                                                                                                                                       

-    Bola to veľmi dobre zvládnutá akcia, na ktorej mi pomáhali všetci poslanci aj naši rodinný 

príslušníci a veľa ďalších  občanov z našej obce, za čo som im zo srdca povďačná.                                                                                                                                 

-     Na akciu bola veľmi dobrá odozva od našich občanov ale aj od občanov z iných obcí, ktorí 

sa zúčastnili  Osláv 460. výročia založenia našej obce  

 

Oslavy 460. výročie založenia našej obce 

BBSK, vlastné zdroje, dar od sponzorov 

2017   

1 500,00 eur, 828,00 eur, 1 050,00 eur 
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Oslavy 460. výročia založenia obce boli uskutočnené s celkovými finančnými nákladmi 

3 377,96 € 

- 4. november/2017 – Voľby do BBSK 

- 11. november/2017 – Mesiac úcty k starším - V roku 2017 pripravila program Vierka 

Václavíková rod. Kvorková (učiteľka, učí v B.B.) s našimi deťmi z Oraviec – spievali a mali 

pripravené básničky. 

- november / 2017 - Na základe vyhlásenej výzvy č.22/PRV/2017 Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

2014-2020, sme pripravili projekt a v novembri sme podali žiadosť na Pôdohospodársku 

platobnú agentúru na rekonštrukciu kultúrneho domu.  

- 3. december/2017  – rozsvietenie vianočného stromčeka a potom si naše deti pozreli v sále 

vystúpenie Divadielka spod opony s rozprávkou Červená čiapočka. Divadelníci mali aj 

Mikuláša a čerta a rozdali aj balíčky.  

- 31. december/2017  – stretnutie občanov na Silvestra – hrala Ľudová hudba Paľáčovci z Hrochote 

a na zábave sa nás stretlo okolo 100 občanov z Oraviec ale prišli aj zo susedných obcí. Občania, ktorí 

sa na zábave zúčastnili boli spokojní a bola tiež dobrá odozva. 

V roku 2017  - priebežne podľa potreby oprava reproduktorov obecného rozhlasu a tiež 

verejného osvetlenia  

 

 

 

 

 

AKCIE V ROKU 2018                                          

 

- február/2018 – Dala som zamerať adresný bod na zvonicu, aby sa mohlo prideliť súpisné 

číslo na zvonicu a následne žiadať o zapísanie stavby – zvonica, do katastra nehnuteľností na 

list vlastníctva obce. Zvonica nebola zapísaná na LV a aby som mohla požiadať na MF SR 

o dotáciu na rekonštrukciu elektrifikácie zvonov bolo potrebné prideliť zvonici súpisné číslo 

a zapísať na LV v Katastri nehnuteľností v Banskej Bystrici. 

 

- 17.marca/2018 – maškarný ples pre deti 

- apríl 2018 – celý mesiac apríl bol v tomto roku, tak krásny a teplý ako letné mesiace, čo si ja 

nepamätám za celý svoj život.  
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- 02.júna/2018 – MDD organizované spoločne s Dúbravicou a Čerín-Čačín. Podujatie bolo 

uskutočnené v Oravciach s nasledovným programom: Cesta rozprávkovým lesom začínala 

cestou na Skalicu ponad lesík a späť chodníkom do dediny. Na tomto úseku bolo pre deti 

pripravených 6 rôznych zaujímavých súťažných disciplín po ktorých boli odmenení 

sladkosťami. Po prejdení cesty rozprávkovým lesom, deti ešte čakalo veľa zážitkov, pri starom 

Mesiarikovie dome  sokoliari, pri zvonici skákací hrad a vo dvore za kultúrnym domom 

lukostreľba  a maľovanie na tvár a tiež balíčky a občerstvenie ako guláš a hot-dogy aj 

nealkoholické nápoje. 

- oslavy MDD uskutočnené v obci Oravce stáli celkove 1218,51 €, z toho obec Oravce 258,65  €, ostatné 

náklady hradia obec Dúbravica a Čerín – Čačín, celkovo bolo nahlásené 164 detí,   ohlasy na organizáciu 

akcie sú veľmi dobré, 

 

- 14.júla/2018 –  Uvítanie detí do života.  Boli pozvané 3 deti. Dve deti narodené v roku 2016 

a jedno dieťa narodené v roku 2018.    Náklady na uvítanie detí 100,70 €, 

- júl/2018 – Na základe žiadosti podanej na Ministerstvo financií SR v marci 2018 sme dostali 

dotáciu 13 500,- eur na Rekonštrukciu a modernizáciu priestorov obecného úradu. 

- 27. júla- 28.júla/2018 – zorganizovaný zájazd na Duklu pre našich občanov, kde sme položili 

kvety k pamätnej tabuli  desiatnika Jána Šávolta – nášho rodáka, občana z Oraviec, padlého na 

Dukle pri oslobodzovaní našej vlasti. Jeho najbližšia rodina kým žila sa nikdy nedozvedela kde 

a kedy padol a kde je pochovaný. Nám sa to podarilo zistiť  po 74. rokoch. V knihe „DUKLA 

večne živá 11“ je napísané, že kým jednotky 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v dočasnej obrane 

od 12. do 20. septembra zvádzali krvavé boje o kótu 534, 2. čs. samostatná paradesantná brigáda 

úporne bojovala v súčinnosti so sovietskymi jednotkami a zabezpečovala tankový úder do tyla 

nepriateľa, čo umožnilo ďalší postup našich a sovietskych jednotiek v smere Dukla – Barwinek 

– Vyšný Komárnik, kde v tomto čase bojoval aj náš rodák desiatnik Ján Šávolt, ktorý tu zahynul 

13.9.1944 a je pochovaný v Poľsku v obci Nowosielce. V tento deň tu padlo 70 vojakov. Aj 

napriek vydanému rozkazu zozbierať mŕtvych československých vojakov a všetkých pochovať 

na dukelskom cintoríne, sa „zabudlo“ na 143 mŕtvych príslušníkov  2. čs. samostatnej 

paradesantnej brigády pochovaných na dvore školy v Nowosielciach v PĽR. Určená komisia 

až v 50.tych rokoch získala od riaditeľa školy v Nowosielciach menoslov mŕtvych a niektoré 

doklady a tak hrdinský bojovníci 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády zostali ležať 

v bratskom Poľsku bezmenní. Možno aj toto bol dôvod prečo sa jeho príbuzní nikdy 

nedozvedeli, kde zahynul a kde je pochovaný a v knihe je tiež nesprávne zapísané jeho meno 

pod číslom „120. desiatnik Ján Šabolt – 13.9.1944“.  Bol to veľmi dojímavý zájazd  a nebudem 

sa tajiť, že som sa nezdržala sĺz ani po to toľkých rokoch. Zájazdu sa zúčastnila aj Mgr. Viera 

Kováčová, ktorá pracuje ako historička v Pamätníku SNP v Banskej Bystrici a dojednala 

vopred sprevádzanie na Dukle na vyhliadkovej veži, tiež sme boli „ v Údolí smrti“ , kde po 

ťažkých bojoch počas druhej svetovej vojny, ktoré boli súčasťou karpatsko-dukelskej operácie, 

farba potoka bola sfarbená do červena krvou padlých a ranených vojakov,  v múzeu vo Svidníku 

a cestou naspäť sme sa zastavili aj v Tokajíku, kde sme tiež položili kvety k pamätníku obetiam 

fašizmu. 

(Zájazdu sa zúčastnili aj občania zo susedných obcí a Banskej Bystrici)  

 



35 
 

Pamätná tabula na Dukle, na ktorej je vyryté meno nášho rodáka Jána Šávolta 

– 3. riadok zospodu. 

 

 

- 4. augusta/2018 – zorganizovaný zájazd pre našich občanov na kúpanie do Egru v Maďarsku 

- September/2018 – začala sa rekonštrukcia OÚ. Počas rekonštrukcie boli vyhodené 

v obidvoch kanceláriách podlahy, ktoré sa vybetónovali a izolovali tepelne aj proti vlhkosti. 

V celom obecnom úrade bola urobená rekonštrukcia elektrických rozvodov, znížili sa stropy,  

nové stierky, nové svetlá, osadili sa nové zárubne a dvere, na podlahy bola položená plávajúca 

podlaha a vo vstupnej chodbe dlažba aj obklad. V zadnej kancelárii sa prebúral otvor do 

bývalého skladu potravín, kde sa postavili priečky a vybudoval sa tam archív, WC a menšia 

kuchynka. Z bývalého WC sa urobil menší sklad. Rekonštrukcia prebiehala do konca 

novembra. Na rekonštrukciu bola použitá aj dotácia 7 000,- eur z roku 2016. Celkové náklady 

na rekonštrukciu  OÚ boli 31 707,- eur, z toho dotácie z roku 2016 a 2018 boli 20 500,- eur a          

11 2017,- eur boli vlastné zdroje z obci. 

Rekonštrukcia a modernizácia priestorov obecného úradu 

Ministerstvo financií SR, MF SR,  vlastné zdroje 

2018 

13 500,00 eur, 7 000,00 eur - z r.2016, 3 532,00 eur 
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- 13. október/2018 – Mesiac úcty k starším - V roku 2018 pripravila program Andrea 

Kvorková s našimi deťmi z Oraviec – spievali a mali pripravené básničky. A ako každý rok 

báseň predniesla aj poslankyňa Mária Jonášová a slovom sprevádzala Júlia Pinková. 

- november/2018 – zakúpenie 2 kusov vonkajších fitness prvkov do detského ihriska  za KD, v hodnote 

spolu aj so zabudovaním 2 004,- eur,  z toho 1 500,- eur = dotácia z BBSK a 504,,-  = vlastné zdroje.                                                                                                                                                                                   

 

 

- 10. novembra/2018 – komunálne voľby  

 

Kandidátka na starostku obce – Anna Filipčová s podporou  -  SMER – SD   

Kandidovala som len sama na starostku obce, čiže som bola opätovne zvolená na 4 roky 

a to 3. volebné obdobie. 

Na poslancov OZ kandidovali 6 občania  za  SMER -SD:             Vladimír Filipča 

                                                                                                                Mária Jonášová  

                                                                                                                Ondrej Kubiš Mgr.                                                                                                                                                                     

             Milan Malček st. 

                                                                                                                Ivan Pinka st. 

                                                                                                                Svetlana Pinková 

            boli zvolení 5 poslanci:    Mária Jonášová 

                                                         Ondrej Kubiš Mgr   

                                                         Ivan Pinka st. 

                                                         Svetlana Pinková 

                                                         Vladimír Filipča 

Milan Malček st. bol zvolený ako náhradník 

 

Moje predsavzatia do tretieho štvorročného volebného obdobia – od roku 2018 

do roku 2022 

Získať finančné prostriedky na ďalšie  -   

                     - rekonštrukčné práce na KD, ktoré neboli realizované v predchádzajúcom 

období 

                     - dobudovávanie detského ihriska pre deti a mládež za KD 

                     - oprava miestnych komunikácií 
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                     - rekonštrukcia - elektrifikácia obecných zvonov 

                     - potrebné opravy obecného majetku, ktoré sa vyskytnú v priebehu rokov a  

                        zveľaďovanie obecného majetku podľa finančných možností. 

Všetko sa však bude odvíjať od finančných možností, ale budem sa snažiť získať finančné 

prostriedky a urobiť pre obec čo najviac. 

 

- 7. december/2018  – rozsvietenie vianočného stromčeka.  Po rozsvietení vianočného 

stromčeka si naše deti pozreli v sále KD Divadielko Z klobúka z Banskej Bystrice 

s predstavením „O snehuliakovej mrkve“. Divadelníci mali aj Mikuláša a rozdali našim 

detičkám balíčky.  

 

- 31. december/2018  – stretnutie občanov na Silvestra v sála KD 

 

Počas roka 2018 som pripravovala projekt na Multifunkčné ihrisko   

 

       ============================================ 

  

PROGRAM NA AKCIACH – Mesiac úcty k starším  od 2012 – 2018                                         

     Každý rok od roku 2012 organizujeme v októbri alebo novembri stretnutia pre starších 

občanov našej obce pod názvom : „Október – Mesiac úcty k starším“.  Pozývame všetkých 

starších občanov od 65. rokov hore /to znamená nielen okrúhle jubileá, ale všetkých/.   

- V roku 2012 som pripravila program sama a zabezpečila som vystúpenie žiakov zo ZŠ 

z Poník.  

- V roku 2013 - Na týchto akciách mi od roku 2013 s programom pomáhali Mária Jonášová 

a Júlia Pinková.  Vystupovala Ľudová hudba z Hrochote  Uhorskaj hral na harmonike. Spievala 

p. Uhorskajová. 

- V roku 2014 vystupovali žiaci zo ZŠ z Poník aj Ľudová hudba z Hrochote Paľáčovci 

a Uhorskaj na harmonike. Spievali p. Uhorskajová a Janko Močko z Poník. 

-  V roku 2015 vystúpenie Detského folklórneho súboru RADOSŤ. 

-  V roku 2016 sme púšťali hudbu z CD a program sme pripravili spolu s Máriou Jonášovou a  

Júliou Pinkovou. 

-  V roku 2017 pripravila program Viarka Václavíková rod. Kvorková s našimi deťmi s Oraviec 

–spievali a mali pripravené básničky. 
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 -  V roku 2018 pripravila program Andrea Kvorková s našimi deťmi z Oraviec – spievali a 

mali pripravené básničky. A ako každý rok báseň predniesla aj poslankyňa Mária Jonášová 

a slovom sprevádzala Júlia Pinková. 

 

-     Na každej tejto akcii bol zabezpečený prípitok, slávnostný obed, podávali sa koláčiky 

a káva. Každý rok im v mene obecného úradu odovzdala poukážku v hodnote 10,- eur na nákup 

potravín v našom obchode a ružičku.   Občania, ktorí sa dožívajú v ten rok okrúhleho jubilea 

pre nich máme ešte pripravený darčekový kôš v hodnote do 15,- eur.  Program sme pripravovali 

podľa finančných možností. 

Pri prípravách týchto slávností, ale aj iných, mi pomáhalo veľa občanov obce, za čo im chcem 

touto cestou veľmi pekne poďakovať. 

       ============================================ 

 

 

 

 

AKCIE V ROKU 2019                                 

 

Pokračovanie a príprava výstavby multifunkčného ihriska na parcele 102/4 oproti cintorínu. 

Pokým vyšla výzva bolo treba pripraviť projekt, stavebné povolenie, vyňatie parcely KN- C 

102/4 z pôdneho fondu a množstvo ďalších administratívnych záležitostí. Veľmi ťažké a 

stresujúce  je vypracovať žiadosť o čerpanie eurofondov na PPA. Podávame to síce v rámci 

Výzvy č.21/PRV/2017 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy 

LEADER ako členovia verejno-súkromného partnerstva, miestnej akčnej skupiny (MAS), OZ 

Banskobystrický geomontánny park (BBGMP) ktorý zastrešuje 22 obcí nášho okresu 

spojených susediacimi katastrálnymi územiami, ale žiadosť si vypracúva každá obec osobitne 

a je k nej   potrebné veľké množstvo rôznych potvrdení  a tiež verejné obstarávanie. 

Plánovala som za tieto eurofondy robiť prístavbu ku KD, ale keďže stavba musí byť dokončená 

a spôsobilá prevádzky, čo by nebolo v tomto prípade možné, tak som začala pracovať na 

projekte na výstavbu multifunkčného ihriska preto, lebo deti, mládež a aj dospelí nemajú v obci 

možnosť športového vyžitia. Momentálne je koniec októbra 2019 a ešte stále potrebujem veľa 

na  tom pracovať. Len pevne dúfam, že nám na Pôdohospodárskej platobnej agentúre schvália 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok a že sa to podarí v obci vybudovať.  Po predĺžení 

výzvy je potrebné žiadosť zaslať na Pôdohospodársku platobnú agentúru do 24.11.2019. 

Žiadosť bola podaná v termíne v novembri/2019. 

 



39 
 

- máj - august/2019 - Na základe vyhlásenej výzvy č.22/PRV/2017 Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

2014-2020, sme pripravili projekt a v novembri 2017 sme podali žiadosť na Pôdohospodársku 

platobnú agentúru na rekonštrukciu kultúrneho domu.  

Boli sme úspešní, nenávratný finančný príspevok 150 000 eur nám v roku 2018 schválili. Po 

zvládnutí všetkých potrebných povinností sme v máji 2019 začali s rekonštrukciou kultúrneho 

domu.  

Na kultúrnom dome v Oravciach boli zateplené obvodové múry v hrúbke 15 cm minerálnou 

vlnou, na ktoré sa natiahla nová a pekná fasáda. Bolo komplet zrekonštruované javisko, to 

znamená – stierky na stenách, obloženie stien do výšky 1,20 m, vymenené opony, nová podlaha, 

zateplenie stropu aj v sále, výmena dverí (5ks), vybrúsenie podlahy v sále a ošetrené 

prípravkom na parkety, obloženie stien do výšky 1,20 m a vymaľovanie. Taktiež bol komplet 

z rekonštruovaný balkón – na podlahu položená dlažba, vymenená celá kovová konštrukcia 

a nové prekrytie balkóna. Hasičskú garáž sme prerobili na kotolňu ústredného kúrenia s 

nerezovým komínom z vonku popri múre. Ústredné kúrenie sa urobilo v celom kultúrnom 

dome, v obecnom úrade aj v priestoroch bývalej predajne potravín. Urobili sa aj úpravy okolo 

KD – podsteny zo zamkovej dlažby. 

Z nenávratného finančného príspevku 150 000,- eur sme mohli financovať len čiste priestory 

týkajúce sa kultúrneho domu, vypracovanie projektu  5 700,- eur a stavebný dozor 1 500,- eur. 

142 800,- eur na rekonštrukciu kultúrneho domu. Z vlastných zdrojov obce bolo ešte 

dofinancované 2 464,- eur   - z úverového účtu. 

Obecný úrad a bývalá predajňa -  tieto priestory nemohli byť zahrnuté do projektu, ktoré boli 

financované z prostriedkov EÚ – eurofondov,  museli byť financované z finančných 

prostriedkov obce, a preto si obec musela na rekonštrukciu týchto  priestorov zabrať úver 

v Prima banke 28 000,- eur. Faktúra za rekonštrukciu týchto priestorov bola vo výške 29 893,16 

eur. 

Ešte na niečo som zabudla. Obraz na námet pána PaedDr. Jána Prostredného, ktorý celé roky  

visel v sále nad dverami a šili ho naše šikovné ženičky, som dala zrekonštruovať do Detvy. 

Teší ma, že sa mi podarilo dostať náš kultúrny dom do tejto podoby, jednak skrášliť ale aj 

opraviť z dôvodu takého, že kultúrny dom sa staval za pôsobenia môjho svokra Ondreja Filipču 

- v tom čase bol predseda MNV a stavali ho v „Akcii Z“ naši rodičia a starí rodičia a ja som 

obnovila ich pamiatku. Ďakujem všetkým, ktorí sa na výstavbe KD podieľali. Sme im za to 

veľmi vďační. 

 

-  1. jún/2019 – MDD  organizované spoločne  s obcou Dúbravica a Čerín-Čačín a Oravce. Na 

futbalovom ihrisku v Dúbravici boli zabezpečené rôzne atrakcie a súťaže pre deti a tiež im boli 

odovzdané balíčky. 

- 16. júna/2019 – brigáda – kosenie a vyhrabávanie cintorínov a okolia, vykosenie regulácie 

potoka, pokosenie okolia KD a detského ihriska za KD aj okolie zvonice. Brigády sa zúčastnilo 

13 mužov, 11 žien a 4 deti. 

- 19. júna/2019 – bola v obci povodeň, vyliatie potoka Vladárka 
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 19.06.2019 o 20,20 hodine  bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity 

 20.06.2019 o 18,00 hodine  bol odvolaný III. stupeň povodňovej aktivity a  

 bol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity až do odvolania. 

 II. stupeň povodňovej aktivity bol odvolaný 14.08.2019 od 11,00 hodiny  

 Po povodni bol značne poškodený hlavný most cez potok Vladárka. Ešte v ten deň sa 

pracovníci BBSK a Povodia Hrona Zvolen zúčastnili obhliadky a následne ďalšie dni 

boli poškodený most aj pofotiť. Žiadala som pracovníkov BBSK, aby nás zaradili do 

programu rekonštrukcie mosta aj rekonštrukcie hlavnej cesty od križovatky do Oraviec  

 

- júl/2019 – Na základe žiadosti podanej na Ministerstvo financií SR v marci 2019 sme dostali 

dotáciu 9 500,- eur na Vybudovanie multifunkčného ihriska. 

- 19.júla/2019 – som poslala na Úrad vlády SR na pána predsedu Petra Pellegriniho žiadosť na 

opravy miestnych komunikácií v obci a žiadala som 25 000,- eur. Po všetkých zaslaných 

dokladoch, ktoré si vyžiadali z Úradu vlády SR, mi bola z ich strany doručená zmluva na 

podpis. Následne po podpísaní mi prisľúbili dotáciu 25 000,- eur. Rekonštrukcia miestnej 

komunikácie  sa bude realizovať v nasledujúcom roku 2020. 

- 18.augusta/2019 -  Brigáda – na upratovanie KD a okolia po obsiahlej rekonštrukcii KD. 

Brigády sa zúčastnilo veľa občanov obce, čo znamená, že im nie je ľahostajný chod obce za čo 

som im ako starostka obce veľmi povďačná. 

- 24. augusta/2019 – zorganizovaný zájazd pre našich občanov na kúpanie do Egru v Maďarsku 

- 13. októbra/2019 – brigáda – kosenie a vyhrabávanie cintorínov a okolia, vykosenie regulácie 

potoka, pokosenie okolia KD a detského ihriska za KD aj okolie zvonice, čistenie potoka. 

Brigády sa zúčastnilo 12 mužov, 7 žien. 

- október/2019 – zakúpenie detských prvkov do detského ihriska za KD - trojhrazda a váhadlová  

hojdačka pre 2 deti aj so zabudovaním, v hodnote 1 257,- eur,  z toho 1 000,- eur = dotácia z BBSK 

a 1 620,-  = vlastné zdroje.                                                                                                                                                                                  

- október/2019 – celý mesiac október až do 27.10. bol v tomto roku, tak krásny a teplý ako letné 

mesiace, čo si ja nepamätám za celý svoj život.  

- stretnutie občanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v októbri, sa nemohlo konať, 

z dôvodu ešte neskontrolovaných prác po rekonštrukcii kultúrneho domu PPA a tiež 

z finančných dôvodov. Z PPA boli na kontrole len v novembri. 

- 8. decembra/2019 – – Mikuláš  – rozsvietenie vianočného stromčeka.  Po rozsvietení 

vianočného stromčeka si naše deti pozreli v sále KD Divadielko Z klobúka z Banskej Bystrice 

s predstavením „Šašo múdrejší ako kráľ“. Divadelníci mali aj Mikuláša a rozdali našim 

detičkám balíčky.  
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2020 

 

Rok 2020 nezačal dobre, nakoľko  vo februári sa k nám na územie SR a do  ďalších  štátov 

sveta rozšíril  nový koronavírus 2019-nCoV/ COVID-19/,ktorý pochádza z mesta WUCHAN 

v Číne a u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie - akútny respiračný syndróm  sa prejavuje 

kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť 

úmrtím. Pre zníženie rizika infekcie  koronavírusom bolo potrebné umývať si ruky mydlom, 

vodou a prostriedkom na báze alkoholu, zakrývať si nos a ústa rúškami, respirátormi, 

dodržiavať odstup od  jednotlivých osôb. 

Dňa 11.marca  bola vyhlásená mimoriadna situácia  na území SR a núdzový stav  od 15.marca, 

z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19 vyhlásenej generálnym  riaditeľom  Svetovej 

zdravotníckej organizácie. Boli prijaté opatrenia UVZ na predchádzanie  vzniku a šírenia 

prenosného ochorenia  COVID – 19 z dôvodu nepriaznivého vývoja  epidemiologickej situácie.  

V apríli sme zabezpečili  pre všetkých občanov obce – dospelých a deti  látkové rúška.  

Dňa 14.júna bol núdzový stav ukončený v rámci 1. vlny koronakrízy. 

Dňa 1.oktobra bol vyhlásený znovu núdzový stav – 2. vlna koronakrízy a UVZ vyhlásil ďalšie  

opatrenia pri ohrození verejného zdravia . Bolo schválené vládou SR celoplošné testovanie 

občanov antigénovými testami COVID - 19. Pre občanov našej obce, bolo zabezpečené po 

dohode s obcou Čerín odberové miesto v kultúrnom dome v Čačíne. Testovanie sa uskutočnilo 

dňa 31.oktobra -1. kolo a  dňa 7.novembra - 2. kolo . Po testovaní došlo načas k zníženiu počtu 

nakazených  osôb. 

Prijaté opatrenia na potlačenie pandémie koncom roka neboli účinné a do nového roka 2021 

počet nakazených vírusom COVID -19 znovu  stúpol. Vakcína  proti vírusu COVID 19 bola 

vyvinutá  a koncom roka boli  zaočkovaní  prví  občania SR. 

 

Aj  napriek  obmedzeným možnostiam sa nám podarilo v roku 2020 

 

- 03. júla/2020 – brigáda – kosenie a vyhrabávanie cintorínov a okolia, vykosenie regulácie 

potoka, pokosenie okolia KD a detského ihriska za KD aj okolie zvonice,  

- júl/2020 – rekonštrukcia miestnej komunikácie pri cintoríne, ktorá bola veľmi poškodená   

financovaná bola z dotácie ÚV SR 25.000,00 eur 
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- 08.septembra/2020 – brigáda – kosenie a vyhrabávanie cintorínov a okolia, pokosenie okolia 

KD a detského ihriska za KD aj okolie zvonice. 

- október/2020 – realizácia záchranných prác po povodniach zo Skalici – povodne sa 

opakovali už niekoľko rokov a pri týchto klimatických podmienkach čím ďalej častejšie, ako 

to bolo aj v roku 2020. Po viacnásobných silných prívalových dažďoch sme vyhlásili dňa 

18.6.2020 MS a následne III. SPA, ktorý bol odvolaný len po zrealizovaní a preplatení 

záchranných prác po povodniach. Pri týchto opakovaných prívalových silných dažďoch zo 

Skalici dochádzalo v obci opakovane k zanášaniu miestnych komunikácií obrovským 

množstvom bahna a z lesa pod poľom kusy dreva, konáre a tiež veľké množstvo kameňov. Boli 

zaliate dvory od nánosov bahna a aj ohrození na zdraví naši občania, žijúci v tej časti obce. 

Bola značne poškodená aj miestna komunikácia.  Silné prívalové dažde sa opakovali od júna 

až do polovice októbra, preto sa s realizovaním záchranných prác začalo len 19.10.2020 

a ukončené boli 13.11.2020 a boli preplatené obci z MV SR len 16.06.2022. 

- 5.decembra/2020 – – Mikuláš  – stretnutie s deťmi pri stromčeku a rozsvietenie vianočného 

stromčeka.  Po rozsvietení stromčeka sa deťom rozdali balíčky pri stromčeku z dôvodu 

pandemickej situácie. 

Nemohli sa robiť žiadne spoločenské akcie a z toho dôvodu obec neorganizovala v priebehu 

roka 2020 MDD, v októbri stretnutie občanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, maškarný 

ples pre deti a ani stretnutie občanov na Silvestra sále KD. 

 

Obec žila  obavami, čo prinesie  nasledujúci rok. 
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                                                           2021 

 

Rok 2021 pre nás všetkých sa niesol v duchu  pandemického  ochorenia COVID -19, čo pre 

všetky obce a taktiež aj pre našu obec  znamenalo testovanie  našich obyvateľov každý týždeň 

až do   mája 2021. Do konca roka boli občania zaočkovaní prvou, druhou dávkou a niektorí aj 

treťou dávkou vakcínou proti COVID-19. 

Čo sa týka kultúrnych podujatí, tiež tak ako v roku 2020, z dôvodu zlej pandemickej situácii 

obec nemohla realizovať  akcie, aby sa pri stretnutiach ďalej coronavírus medzi občanmi 

nerozširoval 

- 04. júla/2021 – brigáda – kosenie a vyhrabávanie cintorínov a okolia, pokosenie okolia KD 

a detského ihriska za KD aj okolie zvonice a vyvezenie  

- 10. mája - 26. mája 2021 – prebiehala rekonštrukcia štátnej cesty č. .......... od križovatky po hlavný 

most v obci. Bolo to všetko zabezpečované aj financované BBSK 

- 23. októbra/2021 – brigáda – kosenie a vyhrabávanie cintorínov a okolia, pokosenie okolia KD 

a detského ihriska za KD aj okolie zvonice a vyvezenie  

- november/2021 – sa nám podarilo doplniť vďaka Banskobystrickému samosprávnemu kraju herný 

prvok  - trojhojdačku hniezdo pre deti do detského ihriska za kultúrnym domom.                              – 

Trojhojdačka hniezdo aj so zabudovaním, v hodnote 2 130,- eur,  z toho 1 500,- eur = dotácia 

z BBSK a 630,-  = vlastné zdroje.        

- v roku 2021 – prebiehalo v SR sčítanie obyvateľov, domov a bytov                                                                                                                                                                            

- Pri sčítaní obyvateľov bolo v roku 2021 v Oravciach 178 obyvateľov. 

 

- 4.decembra/2021 – – Mikuláš  – stretnutie s deťmi pri stromčeku a rozsvietenie vianočného 

stromčeka.  Po rozsvietení stromčeka sa deťom rozdali balíčky pri stromčeku z dôvodu pandemickej 

situácie. 

 
 

Dúfame, že rok 2022 bude pre nás lepší hlavne, že pominie pandemická situácia 

a budeme mať možnosť  sa stretnúť aj na kultúrnom podujatí .                                       
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AKCIE V ROKU 2022 

 

- 13.júna/2022 – nám bolo doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný príspevok 

na projekt s názvom „Výstavba multifunkčného ihriska 25x15m v obci Oravce“ , ktorá bola 

podaná na PPA Nitra, v novembri 2019. 

- 24. júna/2022 – brigáda – kosenie a vyhrabávanie cintorínov a okolia, pokosenie okolia KD 

a detského ihriska za KD aj okolie zvonice a vyvezenie  

- 29.septembra/2022 – po zahájení prác sa následne začalo s výstavbou multifunkčného ihriska 

a v decembri 2022 boli práce na multifunkčnom ihrisku ukončené. 

Výstavba multifunkčného ihriska 25x15m v obci Oravce 

PPA, úver 

2022 

50 000,00 eur, 13 640,00 eur 

 

- 24. júna/2022 – brigáda – kosenie a vyhrabávanie cintorínov a okolia, pokosenie okolia KD 

a detského ihriska za KD aj okolie zvonice a vyvezenie  

- 27. augusta/2022 – Rozlúčka s prázdninami, ktorú sme organizovali pre naše deti, spoločne 

s obcami Dúbravica a Čerín – Čačín, v Čačíne pri kultúrnom dome. 

- 07. októbra/2022 – brigáda – kosenie a vyhrabávanie cintorínov a okolia, pokosenie okolia 

KD a detského ihriska za KD aj okolie zvonice a vyvezenie  

- október/2022 – zakúpenie a výmena dverí na márnicu v cintoríne. Vypracovanie nového  

plánu hrobov aj s menami zosnulých, následne sa dala vyrobiť tabuľa, ktorá je pripevnená na 

márnici v cintoríne. Všetko v hodnote 500,00 eur.   

- V novembri/2022 som dostala potvrdenú informáciu z BBSK od Ing. Martina Turčana, že 

s prácami na rekonštrukcii hlavného mosta v obci, ktorý vedie ponad potok Vladárka, sa začnú 

ešte tento rok. V decembri 2022 má byť odovzdaná stavba zhotoviteľovi a vo februári 2023 

začnú s rekonštrukčnými prácami na spomínanom moste. 

- 5. decembra/2022 – Mikuláš  – stretnutie s deťmi pri stromčeku a rozsvietenie vianočného 

stromčeka.  Po rozsvietení stromčeka sa deťom rozdali balíčky . 
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Tabuľka realizovaných projektov od roku 2015 – 2022 
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POĎAKOVANIE  
 

Napriek ťažkému a náročnému volebnému obdobiu, ktoré trvalo 12 rokov, 

odchádzam z funkcie starostky spokojná. Neočakávam prejavy vďaky, pretože 

považujem za povinnosť vykonávať funkciu starostky čo najlepšie a v prospech 

celej obce. Moja vnútorná motivácia robiť veci zodpovedne, čestne a nezištne mi 

pomáhala počas celých troch volebných období. Dnes môžem s kľudom zhodnotiť, 

že to bolo veľmi ťažké obdobie. Ale s pomocou poslancov OZ, pomocou mojej 

rodiny, pomoci prevažnej väčšiny občanov a pomocou Božou, sme zvládali 

prekonávať rôzne, a mnohokrát veľmi ťažké prekážky. 

 Aj napriek týmto skutočnostiam som spokojná najmä preto, že počas 12 rokov sa 

mi podarilo získavať pre našu malú obec  dotácie či eurofondy do obecnej kasy, 

čo mnohokrát nebolo ľahké. 

Takmer 340 000,-  Eur z externých zdrojov je slušný výsledok mojej 

práce. Želám preto aj novému vedeniu obce, aby bolo minimálne rovnako úspešné 

pri hľadaní rôznych zdrojov, kľúčových pre rozvoj infraštruktúry, ktorú táto obec 

potrebuje. 

 

Na záver sa chcem takto verejne poďakovať predovšetkým mojej rodine, bez 

podpory ktorej by som to nikdy nezvládla. Rovnako ďakujem všetkým poslancom 

najmä tým, ktorí ma podporovali, verili mi a pomáhali.   

Všetkým občanom, susedom a obyvateľom obce ďakujem za trpezlivosť 

a podporu.  

 

Možno som svoje predsavzatia do troch volebných období nesplnila na sto 

percent, no v rámci možností, ktoré sme mali, sme urobili maximum. 

 

Ešte raz vám všetkým ďakujem a úprimne si želám, aby sa táto obec rozvíjala 

minimálne tempom, ktoré som nastavila a aby bola pre nás všetkých, ktorí tu 

bývame a žijeme, príjemným a šťastným domovom. 

 

 

S úctou, 

 

Anna Filipčová 

starostka obce 
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- 29. októbra/2022 – komunálne voľby  

 

Na starostu obce bol zvolený  –  Ing. Ľubomír Pinka – Nezávislý kandidát   

 

Na poslancov OZ boli zvolení 5 poslanci :             

                                                               Ján Styk  -  SNS 

                                                               Peter Mazúch Bc. –  Nezávislý kandidát   

                                                               Ivan Pinka st. - HLAS – sociálna demokracia                                                                                                                                                                    

                                                               Svetlana Pinková -  HLAS – sociálna demokracia 

                                                               Vladimír Filipča Bc. - HLAS – sociálna demokracia 

 

 

 

 

13.decembra 2022 – Ustanovujúce zastupiteľstvo obce Oravce a odovzdanie 

funkcie novozvolenému starostovi obce Ing. Ľubomírovi Pinkovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


