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Krásne prežitie vianočných sviatkov
a úspešný nový rok všetkým spoluobčanom
praje starosta obce Očová PhDr. Ján Senko
a kolektív pracovníkov obecného úradu
Slovo na úvod – Bilancujeme
Skončilo volebné obdobie 2014 – 2018 a patrí sa bilancovať.
Zhrnúť to, čo sa v obci urobilo v tomto volebnom období.
Plnenie volebného programu
Pripravený a obecným zastupiteľstvom bol schválený „Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na r. 2015 – 2023“.
Plán bol každoročne vyhodnocovaný a aktualizovaný. Stal
sa základným programovým dokumentom, podľa ktorého
obec postupovala a na jeho základe sa uchádza o prostriedky z európskych štrukturálnych a štátnych fondov. Začala sa
pripravovať zmena územného plánu – zmeny a doplnky č. 5.

Cintorín
Upravené boli vnútorné priestory cintorína, jeho oplotenie
v dĺžke 700 metrov a odvodnenie. Vnútorné architektonické a umelecké prvky v areáli prispeli k jeho dôstojnejšiemu
a príjemnejšiemu vzhľadu. V predpolí cintorína boli vymenené stožiare s osvetlením. Náklady boli vo výške 34 251,55 €,
dotácia z MF SR 13 500 €.

Kanalizácia a čistička odpadových vôd
Po takmer desaťročnom období a troch neúspešných pokusoch o získanie finančných prostriedkov na uvedenú investičnú akciu sa konečne v končiacom volebnom období podarilo zabezpečiť financie a začalo sa s realizáciou výstavby čističky odpadových vôd a s celkovou kanalizáciou obce.
Spoločný projekt so Zvolenskou Slatinou bol delimitovaný
na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.(StVS), ktorá ho tak investične, finančne, organizačne a technicky zabezpečuje a je plne zodpovedná za realizáciu tejto investičnej akcie. Jej hodnota je vo výške takmer 9 800 tis. €.

Vodné toky a protipovodňové opatrenia
Venovali sme pozornosť vodným tokom na územi obce
a protipovodňovým opatreniam. Obci sa podarilo presadiť, že do plánu Povodia stredného Hrona ( ďalej len „PsH“)
bola v r. 2015 zaradená preriezka porastov popri toku Hučavy. Vykonané práce boli vo výške 11 040,64 €. Pri futbalovom štadióne boli vykonané práce PsH v r. 2016 na zlepšenie povodňovej ochrany obce v hodnote 10 666 €. Z hľadiska protipovodňových opatrení sme aktívne vstúpili do zaradenia investičných akcii na toku Hučavy do plánu investičnej činnosti PsH. Ide o investičný zámer na úpravu toku
Hučavy v hornej časti (Pila) v dĺžke 700 metrov a v objeme
cca 368 tis. €. V dolnej časti (za bytovkami) v objeme cca 234
tis. € a v dĺžke 450 metrov. Uskutočnili sa pozemkové zámeny. Prebehla projektová príprava a čaká sa na jej zaradenie do investičného plánu spoločnosti.. S PsH a cez Obecné
služby bolo zabezpečované každoročné čistenie regulovaného potoka pretekajúceho stredom obce. Upravené bolo koryto suchého potoka nad Lesnou ulicou z prostriedkov Povodia Hrona (13 080 €) a upravený mostík nad ním tak, aby
nedochádzalo k vylievaniu potoka na miestnu komunikáciu.

Verejné osvetlenie
Vykonala sa rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Predmetom akcie bola výmena 239 svietidiel a doplnenie
119 svietidiel na celkový počet 358 svietidiel s LED technológiou. Realizovala sa aj výmena výložníkov a rekonštrukcia
4 rozvádzačov. Celkové náklady na akciu boli 230 282,07 €,
dotácia z európskeho štrukturálneho fondu bola 220 492,37 €.

Kamerový systém
V troch etapách v hodnote 39 170,16 € bol vybudovaný kamerový systém (20 kamier) s monitorovacím zariadením,
prostredníctvom ktorého obec má možnosť kontroly priestorov s väčším pohybom obyvateľstva a môže operatívnejšie
riešiť prípadnú priestupkovú alebo trestnú činnosť. Dotácia
z MV SR bola vo výške 31 000 €.

Autobusové spoje stoja
už aj pod Zvolenským zámkom
Na základe viacerých podnetov od občanov sa podarilo zabezpečiť zastavovanie autobusových spojov v meste pod Zvolenským zámkom od 1. 9. 2015.
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Zberný dvor
Pri mechanizačnom stredisku PD bol vybudovaný nový zberný dvor. Celkové náklady boli vo výške 175 090,83 €, dotácia z environmentálneho fondu bola 145 353,66 €. V rámci
tejto akcie bola riešená aj prekládka vodovodného potrubia
v priestoroch novobudovaného zberného dvora a je zohľadnená v jeho celkových nákladoch.
Kultúrny dom
Výraznou rekonštrukciou prešiel kultúrny dom. Znížila sa
jeho energetická náročnosť, upravili sa aj vnútorné a pivničné priestory objektu, vodovodná a kanalizačná sieť, sociálne zariadenia a ďalšie priestory, ktoré slúžia pre činnosť
základnej umeleckej školy. Rekonštrukcia prebehla v troch
etapách s celkovými nákladmi vo výške 288 954,71 €, z toho
bola dotácia z environmentálneho fondu 142 840,67 € a z MF
SR vo výške 4000 €.
Pred kultúrnym domom boli vykonané parkové úpravy
a umiestnený pamätník očovskému rodákovi, husľovému
virtuózovi Jánovi BERKYMU – Mrenicovi.
Obecný rozhlas
Obec má celkom nový bezdrôtový miestny rozhlas s digitálnym kódovaním s prepojením na všetky miestne časti vrátane miestnych častí Holcov Majera a Aladár. Zvýšil sa počet
vysielacích hniezd a reproduktorov. Vymenilo sa základné
vysielacie zariadenie. Náklady boli vo výške 27 112,80 eur,
príspevok z Úradu vlády SR bol vo výške 15 000 €.
Oprava obecného úradu
Začalo sa s rekonštrukciou obecného úradu s dôrazom na
zníženie jeho energetickej prevádzky, opravy strechy a izolácie objektu. Ukončenie opravy by malo byť v mesiaci marec 2019. Plánované náklady sú vo výške 450 985,50 €, dotácia z eurofondu je 415 420,43 €.
Ďalšie realizované projekty
a investičné aktivity v prospech obce Očová
Prekryla sa terasa Domova seniorov Dolinka (13 835,14 €,
dotácia z MF SR 10 000 €) a v jeho parkovej časti bol vybudovaný priestor pre deti s atrakciami (1700 €). Zrekonštruované boli sociálne zariadenia a čakáreň v zdravotnom stredisku (9 696,69 €). Vybudované bolo parkovisko pred materskou školou (12 482,73 €) a prostredníctvom súkromnej
firmy zabezpečený prístup k vysokorýchlostnému internetu.
Rekonštrukciou prešli vnútorné priestory tribúny na futbalovom štadióne. Vymenené boli okná a dvere (24 081,88 €,
z toho dotácia zo SFZ 10 000 € a z MF SR tiež 10 000 €).

Opravili sme cestu a boli upravené rigoly na Obchoditej (cca
6 000 €). Holcov Majer má dôstojné priestory pre schôdzkovú
a spolkovú činnosť (17 817,22 €, dotácia z MF SR 10 000 €).
Majetkovo sa usporiadalo územie Holcovho Majera s obcou
Vígľaš. Z prostriedkov BBSK bola realizovaná oprava cesty
III/2693 v časti Holcov Majer vedúca cez kataster obce Očová.
Dobrovoľný hasičský zbor bol vybavený TATROU CAS 803,
ktorá prešla celkovou repasáciou (164 833,72 €) a protipovodňovým vozíkom (13 842,94 €). Uhradené boli z prostriedkov Ministerstva vnútra SR.
Usporiadanie pozemkov v prospech obce
Obec usporiadala pozemky so Slovenským pozemkovým
fondom (napr. futbalový štadión a priľahlé cesty), s Vodohospodárskym podnikom ako aj niektoré územia, ktoré boli
v správe Okresného úradu v Banskej Bystrici či súkromných
vlastníkov /areál ZŠ/. Tieto prešli do vlastníctva obce.
Prostredníctvom obecných služieb bola zabezpečovaná údržba obecného majetku (Dom služieb, Klub dôchodcov, budova bývalého autoservisu, dobudovávaný areál Remeselného
dvora a cintorína, vydlaždenie altánku na Holcovom Majeri, starostlivosť o zeleň v obci či likvidácia rôzneho odpadu
atď). Zabezpečili sme výmenu plynového kotla v Dome služieb. Pre potreby činnosti obecných služieb bolo zakúpené
čelné kolesové rýpadlo – nakladač (48 455 €) s možnosťou
dokúpenia ďalších prídavných zariadení a mulčovač (2750 €).
Oblasť kultúrno – spoločenského života
Podporovali sme činnosť záujmových umeleckých, kultúrnych, a športových združení, činnosť spoločenských organizácii a finančne sme podporili aj činnosť cirkevných zborov
v oblasti opravy a údržby ich majetku. Pravidelne sa organizovali kultúrno – spoločenské akcie a spomienkové zhromaždenia. Obohatili sme ponuku o divadelné predstavenia
profesionálnych a amatérskych divadiel. V súlade s podmienkami zmluvy s Audiovizuálnym fondom sme zabezpečovali činnosť kina. Pokračovalo sa v organizovaní Očovskej folklórnej hrudy a zorganizovali sme Dni obce Očová
pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o Očovej. K uvedenému výročiu bola vydaná publikácia. Pristúpili sme k udeľovaniu Ceny obce a Ceny starostu obce. V obci
boli osadené drevené plastiky.
Očová v tomto období naozaj investovala do svojho majetku a vytvárali sa podmienky k zlepšovaniu podmienok života v obci. Smerujú k tomu aj ďalšie aktivity, ktoré sú pripravené na nasledujúce volebné obdobie. Obec je projekčne a finančne pripravená na ďalšie investičné akcie. Má pripravenú víziu svojho rozvoja a je pripravená na ďalší rozvoj.
PhDr. Ján Senko, starosta

Obecná knižnica Očová
Obecná knižnica v Očovej získala v roku 2018 dotáciu z Fondu na
podporu umenia na vypracovaný projekt Nákup nových kníh –
obohatenie knižničného fondu vo výške 1 200,00 €. Projekt sa realizoval v mesiacoch august až november. Do knižnice sa z dotácie
kúpilo 112 kníh.
Obec Očová v tomto roku poskytla na nákup kníh sumu vo výške
401,37 € a do knižničného fondu pribudlo 36 kníh z rozpočtu obce.
Akvizícia je zameraná na krásnu a odbornú literatúra pre dospelých a detských čitateľov.

Akvizíciu z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia
Za poskytnutú dotáciu Fondu na podporu umenia, ako aj za finančné prostriedky z rozpočtu Obce Očová, obecná knižnica ďakuje a zároveň pozýva všetkých súčasných, ako aj potenciálnych používateľov do svojich priestorov, kde je možnosť absenčných a prezenčných
výpožičiek nielen kníh, ale aj časopisov.
- dd -
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Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Očová
22. novembra 2018 sa v kultúrnom dome konalo ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva obce Očová. Po štátnej hymne a informácii o výsledku volieb nasledovalo zloženie sľubu novozvoleného starostu a sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Zároveň si všetci prevzali osvedčenia o zvolení. Na ustanovujúcom zasadnutí sa schválilo:
- poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
- zriadenie komisií OZ a zvolili sa ich predsedovia a členovia
- rozdelenie poslaneckých obvodov v obci
- poverenie poslanca OZ na výkon funkcie zástupcu starostu obce
- poverenie poslancov, pred ktorými bude možné urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva a ktorí budú zároveň rečníkmi na obradoch ZPOZ.
Po prerokovaní všetkých bodoch programu v zmysle pozvánky, pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie ukončil.
- dd -

Poďakovanie
Chcem poďakovať všetkým občanom,
ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb
10. novembra 2018 a odovzdali svoj hlas
kandidátom, za účasť vo voľbách. Osobitne ďakujem za moju podporu. Veľmi
si ju cením a vážim. Ďakujem za ocenenie práce, ktorú sme spoločne s poslancami, členmi komisií, pracovníkmi úradu, obecných služieb, škôl a domova seniorov, ale aj s Vašou pomocou, za štyri
roky odviedli. Je to ocenenie aj ich práce. Chyby sa budeme snažiť odstraňovať
a budeme robiť všetko pre rozvoj obce.
Viem, že to nie je jednoduché popri výstavbe kanalizácie, a preto oceňujem tolerantnosť a trpezlivosť našich občanov.
S Vašou pomocou to zvládneme. Chcem
poďakovať končiacim poslancom a poslankyniam za spoluprácu a odvedenú prácu. Novozvoleným poslankyniam
a poslancom gratulujem a teším sa na
vzájomnú spoluprácu. Verím, že sa nám
bude dariť spoločne Očovú rozvíjať a robiť spokojnejší život pre obyvateľov našej
obce. A k tomu nám držte palce.
Ján Senko, starosta
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Výsledky komunálnych volieb za obec Očová
podľa volebných okrskov:
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet platných odovzdaných hlasov pre voľby poslancov
Počet platných odovzdaných hlasoov pre voľby starostu
Účasť voličov v %
Meno a priezvisko kandidáta na starostu obce Očová
PhDr. Ján Senko
Ing. Jaroslav Dominik
Mgr. Ján Šimiak
Vladimír Velič
Meno a priezvisko kandidáta na poslanca
obecného zastupiteľstva
Peter Sámeľ
MUDr. Anna Poničanová
Milota Široká
Jozef Ivanič
Ing. Miroslava Rajčoková
RNDr. Viera Holíková
Pavel Gajdoš
Ing. Ján Čief
Marcel Juhaniak
Ján Nôžka
Ing. Jaroslav Dominik
Ing. Anna Bažíková
Ing. Michal Storoška, PhD.
Anna Stanová
Ing. Juraj Remeselník
Ondrej Pivoluska
Zdenko Válka
Mgr. Lenka Hriňová
Miroslav Fekiač
Ing. Miroslav Klimo

okrsok 1

okrsok 2

okrsok 3

spolu

1007
481
464
478
47,76

985
555
537
547
56,34

133
81
81
79
60,9

2125
1117
1082
1104
52,56

okrsok 1

okrsok 2

okrsok 3

spolu

360
49
48
21

412
46
56
33

52
19
3
5

824
114
107
59

okrsok 1

okrsok 2

okrsok 3

spolu

252
170
183
145
150
201
167
165
159
114
131
140
126
135
119
89
107
61
50
33

271
236
223
228
207
136
167
143
153
147
144
144
153
137
118
131
104
46
52
30

25
34
15
10
17
11
7
17
13
56
30
16
16
18
17
11
9
24
11
8

548
440
421
383
374
348
341
325
325
317
305
300
295
290
254
231
220
131
113
71

zvolení kandidáti
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OBEC OČOVÁ
POSLANECKÉ OBVODY

Komisie obecného
zastupiteľstva
Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov

MENO POSLANCA

POSLANECKÝ OBVOD

Ing. Miroslava Rajčoková

Štefana Pilárika, Slnečná, 1. mája

MUDr. Anna Poničanová, poslankyňa OZ, predseda
Jozef Ivanič, poslanec OZ, člen
Milota Široká, poslankyňa OZ, člen
Svatava Trnková, zapisovateľka

MUDr. Anna Poničanová

Holcov Majer, Obchoditá

Pavel Gajdoš

SNP

Jozef Ivanič

Komenského, Dolná, Nábrežná,
Mateja Bela Funtíka, Gagarinova

Marcel Juhaniak

Jána Palárika, Mieru, Červeného
kríža, Februárového víťazstva,
Medzinárodného dňa žien

Ing. Ján Čief

Partizánska, Sadovnícka, Lesná,
Pri vleku, Dvoriská, Vodárenská

Peter Sámeľ

J. R. Poničana, Kalinovce,
Bugárovo, Kyslinky, Breziny

RNDr. Viera Holíková

Jána Ťavodu, Letecká, Družstevná,
Medzinárodného dňa detí

Milota Široká

ČSA, Športová, Budovateľská

Komisia finančná, správy majetku
a podnikateľských aktivít
Ing. Miroslava Rajčoková, poslankyňa OZ, predseda
Ing. Ján Čief, poslanec OZ, člen
Ing. Juraj Sedliačik, člen
Ing. Patrícia Dubecká, členka
Ing. Michal Storoška, PhD., člen
Anna Hossová, zapisovateľka
Komisia na ochranu
verejného poriadku a sociálnych vecí
RNDr. Viera Holíková, poslankyňa OZ, predseda
MUDr. Anna Poničanová, poslankyňa OZ, člen
Marcel Juhaniak, poslanec OZ, člen
PhDr. Jana Šníderová, členka
Ing. Ondrej Jaso, člen
Anna Výbohová, zapisovateľka
Komisia školstva, kultúry a športu
Pavel Gajdoš, poslanec OZ, predseda
Milota Široká, poslankyňa OZ, členka
Viera Šimkovičová, člen
Ing. Juraj Chabada, člen
Ing. Pavel Holík, člen
Danka Dorotová, zapisovateľka
Komisia stavebná a životného prostredia
Peter Sámeľ, poslanec OZ, predseda
Jozef Ivanič, poslanec OZ, člen
Ján Nôžka, člen
Ing. Ján Rajčok, člen
Ing. Marián Kmeť, člen
Janka Holíková, zapisovateľka
4

Trhové dni
v roku 2 0 1 9

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
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28. 1.
25. 2.
25. 3.
29. 4.
27. 5.
24. 6.
22. 7.
26. 8.
23. 9.
28. 10.
25. 11.
16. 12.
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Čím viac odpadu vytriedime, tým menej budeme platiť
Suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu od januára 2019, bude závisieť od
úrovne jeho vytriedenia. Vyplýva to z novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Od budúceho roka bude poplatok za uloženie tony odpadu na skládku diferencovaný do siedmich tried
podľa úrovne vytriedenia odpadu a bude medziročne narastať. Je na nás občanoch, ktorú sadzbu
do roku 2021 dosiahneme.
Slovensko podľa údajov Eurostatu z roku 2016
patrí medzi členské štáty s najnižším podielom
recyklovaného či kompostovaného komunálneho
odpadu (približne 23 percent). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje. To znamená, že pri súčasnom stave
triedenia obec zaplatí už v roku 2019 takmer dvojnásobnú sumu za uskladnenie komunálneho odpadu. Pokiaľ nestúpne percento triedeného odpadu a ne-

poklesne váha odvezeného komunálneho odpadu, finančné prostriedky obce
budú neefektívne vynakladané na poplatky za smeti. A obec tak bude nútená
zvyšovať poplatky od občanov.
Ak správne vyseparujeme všetky zložky, ktorých odvoz a likvidácia je zdarma, spoplatnený zmiešaný odpad zostane v minimálnom množstve. Je teda
na nás všetkých, koľko budeme v budúcnosti platiť.
Najväčší podiel odpadu tvorí biologický odpad. V najbližších mesiacoch dostane každá obývaná domácnosť bezplatne kompostér. Súčasťou bude aj príručka ako správne kompostovať. Občania, ktorí nebudú mať ako kompost využiť,
budú ho môcť odovzdať na plánovanom kompostovisku po jeho vybudovaní.
Obec je naklonená všetkým dobrým nápadom, ako zlepšiť odpadové hospodárstvo a zvýšiť podiel vyseparovaných zložiek odpadu. V prípade záujmu občanov je možné zorganizovať v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov a zberovou spoločnosťou stretnutie s občanmi. Správnym separovaním
ušetríme nielen financie, ale hlavne zlepšíme životné prostredie.
-jh-

Návrh rozpočtu obce Očová a jej zriadených organizácii pre rok 2019 a na roky 2020 a 2021
v EUR
Bežné príjmy obce
Bežné prijmy škôl ZŠ s MŠ
Bežné prijmy škôl ZUŠ
Bežné príjmy DSD
Bežné príjmy spolu=100+200+300

2016

2017

2018

2019

2020

2021

skutočnosť

skutočnosť

predpokladaná
skutočnosť

návrh

návrh

návrh

1 712 648,51

1 775 482,75

1 873 951

1 821 535

1 817 535

1 817 535

40 893,64

51 164,86

129 525

116 806

116 806

116 806

9 643,29

13 231,19

18 335

17 000

17 000

17 000

114 758,38

116 213,07

119 000

119 513

119 513

119 513

1 877 943,82

1 956 091,87

2 140 811

2 074 854

2 070 854

2 070 854

Bežné výdavky za obec

329 459,44

336 618,53

334 447

376 417

376 417

376 417

Obecné služby príspevok na bež.výdavky

199 381,00

218 800,00

226 380

233 200

233 200

233 200

Bežné výdavky za školy ZŠ s MŠ + CVČ

662 286,74

677 168,57

822 415

817 038

817 038

817 038

Bežné výdavky za školy ZUŠ

218 882,21

223 977,90

230 089

251 590

251 590

251 590

Bežné výdavky DSD

230 915,68

228 711,99

265 786

273 194

273 194

273 194

1 640 925,07

1 685 276,99

1 879 117

1 951 439

1 951 439

1 951 439

237 018,75

270 814,88

261 694

123 415

119 415

119 415

Kapitálové príjmy obce=200+300

169 170,81

184 643,86

317 552

599 000

2 000

2 000

Kapitálové výdavky za obec

285 646,44

322 198,21

428 840

900 400

98 400

98 400

Bežné výdavky spolu=600
Bežný rozpočet: prebytok

Kapitálové výdavky za RO a PO

1 053,21

0,00

6 000

0

0

0

Kapitálové výdavky obce=700

286 699,65

322 198,21

434 840

900 400

98 400

98 400

Kapitálový rozpočet: schodok

-117 528,84

-137 554,35

-117 288

-301 400

-96 400

-96 400

Finančné operácie príjmy =400+500

93 714,00

195 500,62

62 422

221 000

20 000

20 000

Finančné operácie výdavky obec=800

43 014,68

47 183,18

78 015

43 015

43 015

43 015

50 699,32

148 317,44

-15 593

177 985

-23 015

-23 015

Celkom príjmy = B+K+FO

Finančné operácie + prebytok - schodok

2 140 828,63

2 336 236,35

2 520 785

2 894 854

2 092 854

2 092 854

Celkom výdavky = B+K+FO

1 970 639,40

2 054 658,38

2 391 972

2 894 854

2 092 854

2 092 854

170 189,23

281 577,97

128 813

0

0

0

Rozpočet celkom zostatok

vypracoval: Anna Hossová, ekonómka obce / schválené: PhDr. Ján Senko, starosta obce
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Info o uskutočnených podujatiach od júna 2018
Oslavy MDD
1. 6. 2018 MO SNS v spolupráci s OÚ Očová a ZŠ s MŠ Mateja
Bela Funtíka v Očovej zorganizovali druhý ročník cestných cyklistických pretekov pre žiakov základnej školy. Aj napriek menšiemu
záujmu zo strany žiakov sa pretekov zúčastnilo 37 žiakov rôznych
vekových kategórií. Súťažilo sa po triedach a víťazi boli odmenený
medailou, diplomom a vecnou cenou. Každý účastník dostal účastnícky list a sladkú odmenu. Logistiku pretekov zabezpečili členovia
MO SNS na čele s predsedom Ondrejom Pivoluskom. Vďaka patrí
aj MUDr. Gutzelnikovej.
GAPA

Očovská folklórna hruda 2018

Očovská folklórna hruda 2018 – XV. prehliadka tradičnej ľudovej
kultúry, pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zbierky o Očovej, sa konala v dňoch 10. - 12. augusta 2018.
Trojdňové podujatie ponúklo domácim, ako i návštevníkom obce,
oku a uchu lahodiacu nádielku folklórnych vystúpení, v podaní od
tých najmenších účinkujúcich až po tých najstarších, či už jednotlivcov alebo kolektívov. V sobotu večer, v programovom bloku Čo
je v piesni, sme si pripomenuli a zaspomínali na významného očovského rodáka Jána Berkyho Mrenicu st., ktorého 10. výročie úmrtia
si pripomíname v tomto roku. Ján Berky Mrenica ml. a jeho hudobné zoskupenie vytvorilo na javisku neopakovateľnú atmosféru, a aj
týmto spôsobom vzdali hold nezabudnuteľnému husľovému virtuózovi, ktorý preslávil Očovú a celé Slovensko v 52 krajinách sveta.
V tomto programovom bloku patrilo pódium aj dvom významným
osobnostiam, ktorí sa v tomto roku dožívajú životných jubileí a ich
mená a celoživotná práca sa spája s ľudovými tradíciami, spevom,

hudbou a tancom. Prof. Milanovi Križovi a p. Igorovi Kovačovičovi
bola udelená PAMÄTNÁ MEDAILA OBCE OČOVÁ, ktorú jubilantom odovzdal starosta obce p. PhDr. Ján Senko.
V nedeľu v dopoludňajších hodinách v Remeselnom dvore sme si
pripomenuli ďalšieho významného očovského rodáka, píšťalkára, fujaristu, speváka, výrobcu hudobných nástrojov Dušana Holíka, ktorý nás v minulom roku nečakane opustil.
Okrem kvalitnej programovej ponuky „Hruda“ ponúkla aj množstvo
sprievodných podujatí, ako napr.: výstavy v RD - Búvajže mi búvaj,
Očovské kroje, ukážky vyšívania krivou ihlou, tkania pokrovcov, výrobu ovčieho syra a žinčice, v stravovacom areáli Tradičnú kuchyňu Hrudy a mnoho ďalších podujatí. Súčasťou Hrudy bola aj súťaž
o najkrajšie priečelia a priedomie „Krása v tradícii“.

Oslavy 74. výročia SNP a Dňa Ústavy SR
Oslavy SNP sa v Očovej konali 28. augusta 2018 na miestnom cintoríne. Položením kytice prítomní vzdali hold padlým vojakom
v II. svetovej vojne. Po smutných a zádumčivých piesňach, v podaní speváckej skupiny Matičiari, sa slova ujal predseda ZO SZPB

gen. Pivolusku v Očovej, p. Dušan Hancko. Vo svojom príhovore
priblížil smutné obdobie plné bolesti, ktoré zanechalo smútok a žiaľ
v mnohých rodinách.
1. septembra 2018 sa pri príležitosti osláv Dňa Ústavy SR konal na
ihrisku TJ Družstevník minifutbalový turnaj o „Putovnú valašku
Rudolfa Gajdoša. O 20.30 hod. sa nad Očovou – na kopci Bočina,
po tónoch štátnej hymny a príhovore, rozsvietila vatra. O občerstvenie sa postarali očovskí dobrovoľní hasiči.
Všetkým ďakujeme.
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Dni obce Očová
755. výročie prvej písomnej zmienky o Očovej sme si
pripomenuli podujatím Dni
obce Očová, ktoré sa konali
28. a 29. 9. 2018.
28. 9. o 17.30 bol v novovybudovanom parku pred kultúrnym domom odhalený pamätník očovskému rodákovi, husľovému virtuózovi Jánovi Berkymu Mrenicovu, ktorý svoju rodnú dedinu preslávil v 52 krajinách sveta. Slávnosti sa zúčastnili
okrem najbližších príbuzných aj autor pamätníka, pozvaní hostia a obyvatelia obce. Pamätník odhalil starosta obce spolu so synom a dcérou Jána Berkyho Mrenicu. Piatkový program pokračoval v sále kultúrneho domu, kde boli odovzdané Ceny obce a Ceny
starostu obce občanom, ktorí sa svojím celoživotným dielom zapojili do vytvárania novej tváre našej obce. Slávnostný akt spríjemnili vystúpením žiaci a učitelia ZUŠ v Očovej. Po oficiálnej časti pódium patrilo muzikálovým hercom z Divadla J. G. Tajovského
zo Zvolena, ktorí dali bodku za piatkovým programom.
29. 9. od 10.00 hod. sobotňajší
program prebiehal v areáli TJ
Družstevník Očová, kde boli
pripravené športovo-branné súťaže pre deti, prezentácia činnosti dobrovoľného
hasičského zboru, ukážka kynologickej práce policajného
zboru, oslavy pozdravili piloti
preletom športových lietadiel
a parašutisti zoskokmi priamo na ihrisko. Popoludnie spríjemnili vystúpením domáce kolektívy a jednotlivci. Po
skončení „domáceho programu“ sa o dobrú náladu na ihrisku postarala skupina Modus Memory. Všetci zúčastnení si mohli v areáli ihriska pozrieť nainštalované výstavy:
Očová očami detí a Očová včera a Očová dnes, pre deti boli pripravené detské atrakcie
a všetci hladní sa mali možnosť občerstviť v stravovacom areáli. Sobotňajšiu bodku za
oslavami dala ľudová zábava „Na Mitra“ v kultúrnom dome.
- dd -

Posedenie jubilantov
pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
Dňa 26.10.2018 zorganizoval výbor MO JDS v Očovej pre svojich členov, ktorí oslávili v tomto roku svoje významné jubileá, slávnostné posedenie. Členky výboru na čele s predsedom
MO JDS pripravili pekné posedenie pre jubilantov v klubovni Remeselného dvora. Okrem
občerstvenia a darčekov pre oslávencov členky speváckej skupiny pripravili aj krátky kultúrny program, ktorý sa začal príhovorom a privítaním prítomných. Predseda – p. Pivoluska
zaželal všetko najlepšie k ich jubileám a poprial im ešte veľa zdravia do ďalších rokov života. Po slávnostnom prejave boli jubilantom odovzdané darčeky a podané občerstvenie. Jubilanti posedeli a porozprávali si svoje zážitky. Na záver jubilanti poďakovali za pripravené
posedenie a rozišli sa spokojní domov.
- ad -

ZO SZPB gen. Pivolusku v Očovej v Bratislave
ZO SZPB gen. Pivolusku v Očovej zorganizovala dňa 18. októbra 2018 zájazd
do Bratislavy. Prvé zastavenie bolo na Slavíne, kde sa členovia poklonili padlým
vojakom a položili kyticu k pamätníku. Aj odbojárky a zároveň členky spevác-

kej skupiny Matičiari, zaspievaním piesni priamo na Slavíne, vzdali hold padlým vojakom. Druhou zastávkou bol Bratislavský hrad. Jeho návšteva vonkajších a vnútorných priestorov, spolu s odborným výkladom, zanechala v účastníkoch nezabudnuteľný zážitok. A nakoniec členovia organizácie navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Prítomných privítal poslanec NR SR, a zároveň starosta obce Očová, p. PhDr. Ján Senko. Aj v priestoroch Národnej rady
bol pripravený odborný výklad o ústavnom a zákonodarnom orgáne Slovenskej republiky, po ktorom nasledovala exkurzia budovy. Okrem vstupnej haly,
kde čestná stráž Ozbrojených síl SR stráži symboly parlamentu, mali členovia
možnosť vidieť rokovaciu sálu a z jej balkóna sledovať zasadnutie parlamentu.
Z Bratislavy sme odchádzali obohatení o nové informácie a touto cestou by sme
sa chceli poďakovať za príjemne strávené chvíle v hlavnom meste.
členovia ZO SZPB gen. Pivolusku v Očovej
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100. výročie
vzniku Československa
a Dňa červených makov
28. októbra 2018 o 15.00 hod. sa v Očovej konalo „Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 100.
výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov“. Všetci zúčastnení sa stretli pred kultúrnym domom, odkiaľ v sprievode prešli k pietnemu miestu – k zrekonštruovanému pamätníku
padlých v I. svetovej vojne. Po príchode k pamätníku a položení kytice zaznela slovenská a česká
hymna. Slávnosť otvorila spevácka skupina Matičiari. Piesne a básne v ich podaní pripomenuli
prítomným smutné obdobie, ktoré prinieslo veľa
bolesti rodinám obetí padlých vo vojne. Príhovor
k 100. výročiu vzniku spoločného štátu predniesol starosta obce p. PhDr. Ján Senko, ktorý spolu s poslancom OZ obce Očová p. Ing. Michalom Storoškom, CSc. odhalil zrekonštruovaný
pamätník. Po zapálení sviečok a tichej modlitbe
za padlých vojakov, nasledovala báseň v podaní
p. uč. Mruškovičovej.
Záverečné slová patrili p. Dušanovi Hanckovi,
predsedovi SZPB ZO gen. Pivolusku v Očovej,
ktorý sa všetkým prítomným poďakoval za účasť
na pietnom akte.

Očová spieva 2018
25. novembra 2018 patril kultúrny dom spevákom ľudových piesní.
Konal sa už 13. ročník podujatia „Očová spieva“. V zaplnenej sále si

diváci vypočuli známe i menej známe ľudové
pesničky, ktorými sa prezentovali nielen žiaci, ale aj dospelí. Za príjemnú atmosféru sa
prítomní spevákom, ako aj ĽH Temperament
Cimbal Orchestra, odvďačili dlhým aplauzom.
Poďakovanie patrí aj manželom Holíkovcom,
ktorí podujatie pripravili a organizačne a technicky zabezpečili.
- dd -

Jeseň v materskej škole
Jeseň sa v MŠ spája aj so zdravou výživou. Každoročne máme týždeň zdravej výživy, v ktorom sa deti spolu s pani učiteľkami rozprávajú o tom čo je pre ich zdravie prospešné. V predškolskej triede ju deti ukončili spolu so starými rodičmi, s ktorými zhotovovali rôzne výrobky z prírodnín, ovocia a zeleniny. V strednej triede si zahrali divadielko O repke.
Mgr. Lenka Hulinová

Šťastie je život a mať deti…
Narodili sa:
Leo Nathan Valigurský
Alica Pálfiová
Peter Huliak
Terézia Hanesová
Kristína Jantošková
Ria Ďurkove

Tobias Nagy
Filip Daniel
Marko Ďuriš
Hugo Boledovič
Mia Žiaková
Alžbeta Kmeťová
Oliver Sliacky

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Pavel Nuoška
Magdalena Ľuptáková
Jozef Motyčka
Anna Zaťková
Margita Biela

Anna Budáčová
Ľubomír Kováč
Mária Plavcová
Ján Rajčok
Adam Šníder
Zuzana Šufliarska
Anna Výbohová
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Zo života základnej školy

Európsky deň jazykov

26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne
podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové
programy, jazykové kaviarne.
Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka v našej
obci sa zapojila do týchto osláv
zorganizovaním Dňa jazykov.
Toto podujatie sa uskutočnilo
5.novembra 2018. Práca žiakov
bola rozdelená do dvoch blokov:
V prvej časti žiaci pracovali na
projekte v priestoroch telocvične, kde museli v päťčlenných skupinách vypracovať plagát o krajine, ktorú si vyžrebovali. Skupiny boli zložené zo žiakov rôznych tried od
piatej po deviatu a museli spolupracovať väčší s menšími. Žiaci mali k dispozícii literatúru, slovníky a rôzny
farebný materiál, s ktorým pracovali dve hodiny. Počas tretej hodiny svoje projekty prezentovali.
Druhá časť dňa sa odohrávala
v priestoroch budovy školy. Pre
žiakov bolo pripravených desať
aktivít, pri ktorých sa žiaci oboznámili s rôznymi európskymi jazykmi, napr. taliančinou, francúz-

štinou a ruštinou, zahrali sa
hry na vyjadrovanie v rodnom jazyku alebo sa oboznámili s peňažnými menami Európy. Vedomosti, ktoré získali pri práci na projekte, mohli využiť v kvíze
o európskych krajinách. No
mohli si vyskúšať aj spievať
karaoke piesne v rôznych nezvyčajných jazykoch alebo sa
čudovať nad zvukmi zvierat,
ako ich vnímajú obyvatelia
rôznych krajín. Pre žiakov bol Deň jazykov nezvyčajným dňom stráveným
v škole, no iste veľmi zaujímavým a prínosným.
Mária Mruškovičová

Život v našej Základnej umeleckej škole
Po krásnom a horúcom lete a nádhernej,
farbami hrajúcej slnečnej jeseni sa nám
naplno rozbehol nový školský rok aj na
našej Základnej umeleckej škole.
Tak, ako po minulé roky, tak aj v tomto
školskom roku sa budeme s našimi žiakmi stretávať nielen tu v Očovej, ale
aj na elokovaných pracoviskách školy v obciach Lieskovec a Vígľaš. Školu
v školskom roku 2018/19 bude spolu navštevovať 279 žiakov vo všetkých
odboroch - v Očovej 184 žiakov, na elokovanom pracovisku v Lieskovci 52 žiakov a vo Vígľaši 43 žiakov. Vzdelávať ich bude 22 pedagógov, ktorí sa hneď pustili do svojej práce a žiaci sa za necelé tri mesiace predstavili divákom nielen doma v Očovej na Dňoch Obce, ale aj divákom vo Vígľaši, Banskej Štiavnici, Lieskovci, či v Ponikách na prehliadke heligonkárov
„Ponická heligónka“.
Avšak čakajú nás najkrajšie sviatky v roku Vianoce a s tým spojená príprava vystúpení na „Očovské Vianoce“, ktoré sa tento rok budú konať v Remeselnom dvore 8. decembra a budú tak ako po minulé roky spojené s tradičnou zabíjačkou, predajom výborných domácich klobás, slaniny, kapustnice, medu a remeselnými trhmi. V rámci kultúrneho programu sa predstavia aj naši najmenší žiaci prípravného štúdia v nových krojoch, ktoré sme

mohli zaobstarať prostredníctvom projektu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Už tradičné „Adventné koncerty“ sa budú konať v Evanjelickom
a.v. chráme Božom v Očovej 18. decembra a 22.decembra v Evanjelickom
a.v. chráme Božom vo Zvolene v spolupráci so ZUŠ, Nádvorná 10 a Detským
speváckym zborom evanjelického a. v.
cirkevného zboru Zvolen. Verím, že si
opäť nájdete čas a prídete nasať predvianočnú atmosféru a tým si spríjemníte
čakanie na Vianočné sviatky.
Všetkým Vám v mene celého kolektívu ZUŠ prajem príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu vašich milovaných a všetko dobré do Nového roku 2019.
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová
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Slnečné dni v Dolinke
Október je mesiac úcty k starším. V tomto roku bol naozaj krásny
a potešil každého z nás. Krásne letné počasie sme si užívali aj my
v Dolinke. Využili sme každú chvíľku príjemnou aktivitou. Posledné teplé slnečné dni sme strávili v parku, na prechádzkach.
Pozberali sme našu úrodu z komunitnej záhradky. Vypestovali sme
si veľa zeleniny, paradajok, papriky a počas celého leta až do neskorej jesene sme si s ňou dopĺňali vitamíny. Zbierali sme bylinky, ktoré sme si pekne vysušili, z čoho máme veľkú radosť. Už teraz sa tešíme na to ako si s nimi spríjemníme dlhé zimné večery voňavým
bylinkovým čajom s medom.

Farebný svet v Dolinke
V októbri nám v parku začali stromy zhadzovať svoju pestrofarebnú kyticu z listov. Celý rok nám slúžili, vytvárali svojimi korunami prístrešok
pre všetkých spevavcov z vtáčej ríše a nám poskytovali príjemný tieň počas horúcich letných dní. Je preto našou povinnosťou upratovanie v parku.
Lístie sme pohrabali, vyčistili altánok a potešili sme sa z krásneho upraveného prostredia.

Príroda nám ponúka krásne plody a dary, z ktorých sme sa chceli veľmi potešiť. Z gaštanov sme si vyrobili venček, ktorý nám všetkým bude robiť veľkú
radosť počas celej zimy. Šišky nám zas poslúžili na vytvorenie nového člena
Dolinky. Vyrobili sme si nového spoločníka ježka, Dežka.
Bude nám pripomínať krásnu jeseň a spoločne prežité chvíle.
Mgr. Monika Záňová – sociálna pracovníčka
Domov seniorov, DOLINKA, Očová

Medzinárodná návšteva v Remeselnom dvore (RD)
Dňa 8.11.2018 sa ozývala v očovskom RD angličtina, pretože sem zavítali účastníci programu EÚ Erasmus+. Boli to žiaci základných škôl vo veku 10 – 14 rokov so svojimi pedagógmi z Veľkej Británie, Španielska, Portugalska a Lotyšska a tiež ich hostitelia zo ZŠ na
ul. Hrnčiarskej vo Zvolene. V RD im boli k dispozícii viacerí remeselníci a žiaci si vyskúšali prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu, zdobili si vlastnoručne perníky, plietli stojan
na perá z pedigu, do remesla ich zasväcovali aj dvaja kováči. Účastníkov zaujalo aj pečenie chleba v murovanej peci, tiež výroba syra priamo na ohnisku v salaši RD a deti si
samé mohli v drevenej benke vymútiť maslo. Priučili sa trošku aj ľudovému tancu z nášho
prostredia. Na záver ich pobytu v Očovej všetci s chuťou skonzumovali čerstvý teplý chlebík s domácim maslom, tiež čerstvý syr i vlastnoručne vyzdobené perníky. Na pamiatku
si vzali so sebou vyrobené nádobky z hliny i pedigu. Podľa vyjadrenia pedagógov i samotných detí sa im u nás veľmi páčilo, cítili sa príjemne a s odchodom dosť meškali, pretože sa
im ani nechcelo odísť. Podobné akcie sa v RD konajú opakovane, počas celého roka k nám prichádzajú
hostia domáci i zo zahraničia. Nedávno to bola delegácia dospelých
návštevníkov z Poľska, ČR, Fínska,
Španielska, Nemecka, Rumunska,
Turecka, Anglicka, Portugalska ale
aj zo Slovenska – z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí
celú akciu zastrešovali. Návštevníkov úprimne zaujíma pôsobenie a život nášho významného rodáka Mateja Bela Funtíka i tvorivá
zručnosť našich ľudí, ktorú si môžu
aj sami vyskúšať.
Pavel Holík
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Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO gen. Pivolusku v Očovej
ZO SZPB v Očovej sa vo svojej činnosti trvalo venuje pravdivému vysvetľovaniu histórie boja za národné oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu v slovenskej spoločnosti. Členovia ZO sa s hlbokým pohnutím skláňajú nad nehynúcou pamiatkou tých, ktorí v boji proti fašizmu za našu slobodu strádali, dokonca položili aj svoje životy.

ZO SZPB v Očovej dňa 28. júla 2018 na svojej slávnostnej členskej schôdzi
prijala do života nové znenie názvu svojej organizácie v znení SZPB ZO gen.
Pivolusku v Očovej. Návrh na zmenu názvu bol schválený ako jeden z bodov uznesenia na VČS vo februári tohto roku. Dôvodom podania návrhu
na zmenu – doplnenie názvu bola skutočnosť, že gen. mjr. Juraj Pivoluska,
občan obce Očová bol v čase SNP príslušníkom 2. Čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR. V hodnosti npor. bol zaradený vo funkcii veliteľa
2. roty 1. výsadkového práporu. Zúčastnil sa bojov na Dukle a záverečných
bojov pri oslobodzovaní L. Mikuláša. Týmto aktom sme chceli vzdať hold
všetkým príslušníkom tejto jednotky.
Výbor ZO požiadal Obl. výbor SZPB vo Zvolene o schválenie zmeny názvu
našej ZO SZPB. Našu požiadavku zobrala na vedomie aj UR SZPB v Bratislave a dňa 22. februára 2018 bol na zasadnutí Obl. výboru SZPB náš návrh schválený.
Podarilo sa nám stretnúť so synovcom gen. Pivolusku, od ktorého sme dostali písomný súhlas na uvedenie mena a priezviska jeho rodinného príslušníka. Po osobnom jednaní bol spresnený priebeh stretnutia. Na slávnostnej
ČS ZO SZPB, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Remeselného dvora v Očo-

vej za účasti p. PhDr. Jána Senka, poslanca NR SR a starostu obce Očová, p.
pplk. v.v. Ing. Miroslava Pivolusku, synovca gen. mjr. Pivolusku a gen. mjr.
v.v. Ing. Emila Vestenického. Pozvanie na podujatie prijala delegácia Obl.
výboru SZPB vo Zvolene vedená podpredsedom p. PhDr. Miroslavom Náhlikom a Jánom Kašicom, tajomníkom Obl. výboru, ktorí predsedovi ZO
SZPB p. D. Hanckovi odovzdali za doterajšiu prácu medailu M. R. Štefánika
III. stupňa. S potešením sme prijali účasť členov Obl. výborov SZPB z Trenčína a Martina. Následníkov Čs. výsadkárov bojujúcich na bojiskách II. svetovej vojny a v SNP zastupovala delegácia členov KVV SR, vedená prezidentom p. pplk. v.v. Viktorom Puchoňom, za účasti oblastných KVV zo Žiliny,
Martina, Trenčína a B. Bystrice. Svojou prítomnosťou na slávnostnom akte
zdôraznili pokračovanie bojových tradícií aj príslušníci 5. pluku špeciálnych
síl ASR s replikou zástavy 2. Čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR.
Zástupcovia KV SR v dopoludňajších hodinách položili vence v obci k pamätníku a na hrob na miestnom cintoríne, kde sú uložené telesné pozostatky
sovietskej posádky a príslušníkov 2. pdb. letiacim na pomoc SNP, ktorí zahynuli pri havárii dopravného lietadla dňa 7. októbra 1944 v masíve Poľany.
Na mieste posledného odpočinku previedli zoskok členovia miestneho aeroklubu. Pri tejto príležitosti prezídium KVV SR udelilo pre svojich členov
za spoluprácu s SZPB a rozvoj parašutizmu v SR pamätné vyznamenania.
Dušan Hancko , predseda ZO SZPB

Bližšie informácie na webovej stránke obce Očová a v obecnej tabuli.
3/2018

Očovská Hučava - Váš tok informácií

11

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

Kino Osveta O č o v á

december 2018
Sobota
15. december 2018
18.00 hod.
CinemArt
1,50 €
Piatok
21. december 2018
10.00 hod.
Continental film
2,00 €

Vadí nevadí

Americký horor. Študentka Olívia vyrazila s partiou priateľov na pohodovú dovolenku do Nového Mexika. Zoznámenie s neznámym fešákom ju zaviedlo do ľahko strašidelných kulís zrušeného kláštora, kde si zahrali práve Vadí nevadí. Ako to už u tejto hry býva, kvôli tajomstvu, ktoré vyplávalo na povrch začala atmosféra trošku hustnúť. Naozaj husto ale nastalo vo chvíli, keď im onen neznámy fešák prezradil, že keď by ich k hre nenalákal,
tak by zomrel a že teraz je dosť pravdepodobné, že začnú umierať oni.
Hrajú: Lucy Hale, Tyler Posey, Violette Beane, Sam Lerner a ďalší.
MN do 12 rokov, 103 min., český dabing

Ukradnutá princezná – školské predstavenie

Ukrajinská animovaná fantasy rozprávka. Kúzelný príbeh Ruslana a Mily sa odohráva v dobe statočných rytierov, krásnych princezien a zlých čarodejníkov. Ruslan, kočovný herec, ktorý sníva o titule rytiera, stretáva Milu a na prvý pohľad sa do nej zamiluje. Ich šťastie ale nemá dlhé trvanie, hrozivý čarodejník Černomor potrebuje Milinu moc lásky, aby ju premenil v magickú temnú silu. Podarí sa Ruslanvi zdolať všetky nástrahy a dokázať,
že skutočná láska je silnejšia než akékoľvek čary?
Mládeži prístupný, 85 min., slovenský dabing

Sobota
22. december 2018
18.00 hod.
Bonton film
1,50 €

Som sexy

sobota
29. december 2018
16.00 hod.
Bonton film
1,50 €

Luis a ufóni

Americká komédia. Byť sexy je najviac a každá žena je tak krásna, ako sa sama cíti. V komédii hrá Amy Schumer úplne obyčajnú ženu „krv a mlieko“, ktorá po údere do hlavy začne samu seba vidieť a vnímať ako super kočku. A tiež sa podľa toho začne správať.
Hrajú: AmySchumer, Michelle Williams, RoryScovel, Tom Hopper, Naomi Campbell a ďalší.
MN do 12 rokov, 105 min. český dabing

Nemecká animovaná komédia. Planétu Zem čaká invázia animovanej kozmickej zábavy. Pokiaľ ste si mysleli, že vo vesmíre je život, mali ste samozrejme pravdu. Nad dohľadom modrej planéty krúži obrovský medzihviezdny krížnik plný ufónov rôznych tvarov, veľkosti a s úplne náhodným počtom
očí, uší alebo rúk. Traja mimozemskí kamaráti sa v lietajúcom tanieri vydajú na Zem, ale namiesto hladkého pristátia, stroskotajú.
Mládeži prístupný, 90 min., slovenský dabing

Vianočné podujatia v obci Očová
v mesiaci december 2018
8. december / sobota
Očovské Vianoce
- o 12.00 hod. otvorenie Remeselného dvora
- zabíjačkové špeciality, vianočné trhy, tradičné remeslá
- o 13.00 hod. kultúrny program

17. december / pondelok
Triedny koncert spevácke oddelenie
koncertná sála ZUŠ o 16.00 hod.

18. december / utorok
„A zasa sú tu Vianoce“
hudobno-spevácky program
o 17.00 hod. v evanjelickom kostole

21. december / piatok
Ukradnutá princezná – školské filmové
predstavenie o 10.00 hod. v kinosále KD

26. december / streda
Štefanské vystúpenie FS Očovan
o 17.00 hod. v kultúrnom dome

Štefanská zábava
o 20.30 hod. v kultúrnom dome
Z podujatí budú zhotovované fotografie a audiovizuálne záznamy,
ktoré budú ďalej publikované v masovo-komunikačných prostriedkoch
a na webovej stránke obce www.ocova.sk
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SR EV 4030/10 ■ Šéfredaktor: PhDr. Ján Senko ■ Redakčná rada: Dana Dorotová, Janka Holíková, Svatava Trnková, Anna Výbohová, Anna Hossová ■ Občasník ■ Náklad: 900 ks ■ Adresa redakcie:
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