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Slovo na úvod – pokračujeme v začatom
Rok 2019 svojim pravidelným tempom ukrajuje zo seba deň po dni. Niekomu sa zdá, že čas plynie pomaly, iní krútia hlavou nad jeho rýchlosťou. Neuvedomujúc si túto skutočnosť snažíme sa v obci plynule plniť a zabezpečovať úlohy, ktoré
sme si naplánovali.
Opäť sa naplno rozbiehajú práce na výstavbe kanalizácie.
S investorom –StVS, a. s.- riešime problematiku trás v rámci obce, doplnenie realizácie o nové body napojenia a ďalšie
problémy, ktoré sa vyskytujú pri tejto stavbe. Vstúpili sme do
rokovaní s dopravným odborom Okresného úradu vo Zvolene a snažíme sa získať povolenie na obmedzenie rýchlosti v celej obci až do kolaudácie stavby na 30 km/hod, nielen
na úsekoch kde momentálne prebieha výstavba. Aktuálne
informácie zverejňujeme na našej obecnej webovej stránke www.ocova.sk.
V priebehu mesiaca marec 2019 bola ukončená
oprava multifunkčného
ihriska v areáli ZŠ. Práce spočívali z opravy podkladových vrstiev ihriska, výmeny, dosypania
a spracovania štrkodrvy, demontáže a likvidácie pôvodného povrchu,
dodávke a montáže nového umelého trávnika.
Realizátorom projektu s názvom „Výmena umelého trávnika na
multifunkčnom ihrisku Očová“ bola firma
Scansis Slovakia, s.r.o.
Celkové náklady na
opravu ihriska boli vo
výške 17 585 €, dotácia
vo výške 10 782 € bola
poskytnutá Úradom
vlády SR z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“.

Pred ukončením je realizácia projektu „Zníženie
energetickej náročnosti a stavebné úpravy –
obecný úrad v Očovej“,
na ktorý obec získala príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z operačného programu: Kvalita životného
prostredia, prioritná os
4 Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, ITMS kód projektu:
310041G737. Slovenská inovačná a rozvojová agentúra ako
sprostredkovateľský orgán pre uvedený operačný program
obci schválila na základe splnených podmienok nenávratný
finančný príspevok maximálne vo výške 415 420,43 € z celkove predpokladaných nákladov vo výške 437 284,66 €.
V rámci projektu na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci
Očová z operačného programu Kvalita životného prostredia, kód ITMS: 310011K855, financovaného z prostriedkov
Kohézneho fondu sme zabezpečili pre domácnosti 695 ks
1050 litrových kompostérov, ako aj 11 ks veľkoobjemových
pokračovanie na str. 2 >>>
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>>> pokračovanie zo str. 1

2000 litrových, v ktorých obec bude spracovávať biologicky rozložiteľný odpad z verejných priestranstiev.
Po nevyhnutnej kontrole zo strany riadiaceho orgánu projektu,
budú kompostéry vyexpedované do jednotlivých domácností. Slúžiť
by mali k podstatnému
zrýchleniu kompostovania. Možno v nich zúžitkovať cez 30 % odpadu z domácností ako aj zelenú trávnu hmotu či lístie. Mali by sme znížiť
náklady na odvoz domových odpadov a tým sa aj podieľať na
riešení problematiky hospodárenia s odpadmi. Ku kompostérom bude dodaný návod na obsluhu a príručka pre správne kompostovanie. Z EÚ fondu obec získala 82 897,49 €, jej
spoluúčasť je vo výške 6 102,51 €. Obec sa zapojila do výzvy
na výstavbu a technické vybavenie malého kompostoviska.
Jej výsledky zatiaľ nie sú známe.

štrukciou hasičskej zbrojnice. Prebieha verejné obstarávanie
na výstavbu komunitného centra a na „Technické vybavenie
ZŠ Očová“. Na obidve investičné akcie získala obec finančné
prostriedky z príslušných riadiacich orgánov. Bližšie o nich
budeme informovať po začatí s ich realizáciou.

Koncom marca sa začne s ďalšími prácami na tribúne futbalového štadióna /oprava fasády, nátery konštrukcie.../, v mesiaci máj by sa malo začať s opravou telocvične ZŠ a rekon-

Samozrejme, že obec nežila len investičnými akciami. O tom
čo iné sa v obci uskutočnilo si môžete prečítať v novom čísle Hučavy.

Očová mala tú česť, že
bola vybratá a spolupodieľala sa na príprave podujatia, na ktorom bol predstavený nový dotačný systém MK SR a Fondu na
podporu umenia „Folklór - duša Slovenska“.
V súvislosti s tým sme
mohli v obci privítať
1. marca 2019 predsedu vlády SR Petra Pellegríniho a ministerku
kultúry SR Ľubicu Laššákovú.

PhDr. Ján Senko, starosta

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Dovoľujeme si informovať občanov, že 21. 3. 2019 nadobudlo účinnosť

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 53/2019

o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané na určitý čas alebo na určenom mieste.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecnej záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje činnosti, zákazy, obmedzenia, miesta a čas ich obmedzenia alebo zákazu
záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov, fyzické a právnické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce Očová, a ostatných
osôb prechádzajúcich cez obec alebo zdržujúcich sa na jej území.

nými, jazdiť motorovým vozidlom zámerne takým spôsobom, že
motor, pneumatiky, alebo iné súčasti vozidiel vydávajú hlasné, nepríjemné a ostatnú verejnosť obťažujúce zvuky.
2) Zákaz podľa predchádzajúceho bodu sa netýka riadne organizovaných, oznámených a povolených športových alebo iných podujatí.

Článok 2
Zákaz používania alkoholických nápojov na verejne prístupných
miestach
1) Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívať alkoholické nápoje na týchto verejne prístupných miestach:
a) park s detským ihriskom pri Dome služieb Očová
b) park s detským ihriskom za Domovom seniorov Dolinka
c) obecný cintorín
d) multifunkčné ihrisko v areáli základnej školy
e) futbalový štadión s výnimkou hromadných organizovaných
podujatí, na ktoré obec vydá povolenie o organizovaní podujatia

Článok 4
Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2,
F3, P1 a T1 na území obce
1) Na území obce Očová je možné používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3 nad obmedzenia podľa osobitného zákona 1 :
a) pri organizovaní spoločenských podujatí,
b) súkromnými osobami (svadba, životné jubileá) na základe predchádzajúceho súhlasu obce podľa osobitného zákona.
2) Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1
sa obmedzuje obcou čas do 22.00 hod, okrem použitia pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 v období 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Článok 3
Zákaz rušenia pokoja prevádzkou motorových vozidiel
1) V obci Očová sa zakazuje na parkoviskách, miestnych komunikáciách a iných spevnených plochách, ktoré sú verejne prístup-

Článok 5
Sankcie
1) Ten, kto poruší ustanovenia tohto VZN, dopustí sa priestupku
podľa osobitného zákona.
- jh -
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Triedenie odpadu
Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné
prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.
A v neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie
spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.
V prípade, že sú z komunálneho odpadu odstránené všetky zložky triedeného zberu, zostáva „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý
je považovaný za zmesový komunálny odpad, a tento patrí do čierneho kontajnera.
Obce platia za zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu na skládkach. Od tohto roku sa práve poplatok za uloženie odpadu na skládkach zvýšil, a to v závislosti od podielu vyseparovaných zložiek odpadu. Za rok 2018 sme v Očovej dosiahli úroveň len 22,5 % vytriedenia komunálnych odpadov. Ak tento podiel nezvýšime, poplatok v budúcom roku bude ešte vyšší a môže sa odzrkadliť aj na výške miestneho poplatku.
Je v záujme nás všetkých, aby v zmesovom komunálnom odpade
končil len odpad, ktorý sa nedá vyseparovať. Ostatný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, tetrapaky, nebezpečný odpad, biologicky roz-

ložiteľný odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad je potrebné
vytriediť a vložiť do zbernej nádoby príslušnej farby alebo odovzdať
na zbernom dvore. Zvýšiť percento vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu by mala pomôcť aj realizácia projektu obce, v rámci ktorého budú do rodinných domov rozdané kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad.
Kompostéry sú už v obci a po ukončení kontroly projektu zo strany
riadiaceho orgánu budú vydané občanom. O termíne vás budeme
informovať cestou miestneho rozhlasu a internetovej stránky obce.
Občania obce Očová preberú plastový kompostér o objeme 1050 l
do užívania vrátane návodu na obsluhu kompostéra a príručky pre
správne kompostovanie.
Preberajúci sa zároveň svojim podpisom zaväzuje:
• Umožní vykonanie kontroly zvereného majetku Oprávneným
osobám, ktorými sú najmä:
a) poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
c) najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho
dvora audítorov,
f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade
s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
• O zverený majetok sa bude riadne starať a využívať ho len na určený účel.
• Zverený majetok nepremiestni mimo miesta určeného na užívanie určeného zo strany Prijímateľa.
• Bude informovať Prijímateľa o poškodení a odcudzení zvereného majetku.
• Zverený majetok neprevedie na tretiu osobu, neprenajme, neprenechá do faktického užívania tretej osobe, nezaťaží akýmkoľvek
právom tretej osoby.

Harmonogram zberu odpadu
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Demografické údaje
obce Očová
za rok 2018

Výsledky
volieb prezidenta
za obec Očová
podľa volebných okrskov

Počet obyvateľov celkom
k 31. 12. 2018

I. kolo
okrsok 1

okrsok 2

okrsok 3

2530

spolu

Počet oprávnených voličov
zapísaných do zoznamu voličov

979

986

128

2093

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní

447

543

76

1066

Počet odovzdaných obálok

447

542

76

1065

2166

Počet platných hlasov
pre všetkých kandidátov

446

540

76

1062

detí (do 15 rokov)

45,66

55,07

59,38

50,93

364

Účasť voličov v %
Meno a priezvisko kandidáta

okrsok 1

okrsok 2

okrsok 3

Z toho: občanov (nad 15 rokov)

Priemerný vek obyvateľov

spolu

3

5

0

8

147

165

17

329

3

3

0

6

4. Štefan Harabin, JUDr.

85

117

16

218

5. Eduard Chmelár, Doc., Mgr. PhD.

10

6

0

16

6. Marian Kotleba, Ing., Mgr.

42

44

16

102

na trvalý pobyt sa do obce prihlásilo

7. Milan Krajniak, Bc.

12

9

3

24

narodilo sa

8. József Menyhárt, PaedDr., PhD.

0

0

0

0

9. František Mikloško, RNDr.

7

17

1

25

10. Robert Mistrík, Dr. Ing.

0

0

0

0

132

167

23

322

12. Róbert Švec, Mgr.

1

2

0

3

13. Bohumila Tauchmannová, Ing.

0

2

0

2

14. Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD.

2

2

0

4

Šťastie je život a mať deti…

15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc.

2

1

0

3

Narodili sa:

1. Béla Bugár, Ing.
2. Zuzana Čaputová, Mgr.
3. Martin Daňo

11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

II. kolo
okrsok 1

okrsok 2

okrsok 3

spolu

42,74
Obec Očová - ohlasovňa pobytu
v roku 2018 zaznamenala tieto zmeny:
52 občanov
24 detí

zomrelo

29 občanov

z trvalého pobytu sa z obce odhlásilo

57 občanov

celkový úbytok obyvateľov za rok 2018

10
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Marek Kováč
Jakub Jombík
Linda Selecká
Ľubomíra Kostúrová
Jakub Finďo
Amélia Rajčoková

Peter Gaal
Juliana Golianová
Nina Filkorová
Monika Melková

Počet oprávnených voličov
zapísaných do zoznamu voličov

982

980

129

2091

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní

402

433

62

897

Počet odovzdaných obálok

402

433

62

897

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…

Počet platných hlasov
pre všetkých kandidátov

389

429

60

878

Zomreli:

40,94

44,18

48,06

42,9

Účasť voličov v %
Meno a priezvisko kandidáta

okrsok 1

okrsok 2

okrsok 3

spolu

1. Zuzana Čaputová, Mgr.

178

198

19

395

2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

211

231

41

483

Zuzana Šufliarska
Magdaléna Kuricová
Ján Šiandor
Ján Hulina
Jaromír Herban
Ivan Serva

- jh -
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Ján Nôžka
Ján Tlučák
Anna Pivolusková
Mária Nováková
JUDr. Milan Sláviček PhD.
Martin Šufliarský
Anna Výbohová
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Info o uskutočnených podujatiach od decembra 2018
Mikuláš v Očovej
5. decembra 2018 prišiel opäť do Očovej Mikuláš. Ešte pred príchodom bolo v tento sviatočný deň pre deti pripravené detské divadelné predstavenie „Šťastné Vajce“, rozprávka, v ktorej si zahrali nielen
herci z Divadla DomDan Zvolen, ale aj prítomné deti. Po skončení
predstavenia sa všetci presunuli pred kultúrny dom, kde
sa svojim programom prezentovala ZUŠ Očová. Po hudobnom vstupe sa slova ujal
zástupca starostu obce Očová
p. Sámeľ, ktorý spolu s deťmi
volali Mikuláša. Mikuláš prišiel a nebol sám. Na pomoc si
priviedol aj svojich pomocní-

kov – anjela a čertíka. A potom už
otvoril vrece plné
sladkostí a začal
rozdávať. Tí najmenší vďačne recitovali, spievali
a z príjemnej atmosféry bolo cítiť príchod blížiacich sa vianočných sviatkov. Sladkosť deti zapili detským vianočným punčom,
rozlúčili sa s Mikulášom a jeho pomocníkmi a potom už spokojne odišli domov.
- dd -

Predvianočné posedenie Jednoty dôchodcov
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Očovej
usporiadala dňa 15. 12. 2018 predvianočné posedenie pre svojich členov a pozvaných hostí, v Remeselnom dvore Očová..
Posedenie zahájil privítaním prítomných, predseda ZO- pán
Ondrej Pivoluska. K prítomným sa prihovorila prednesením
básne p .A.. Dorotová - podpredsedníčka ZO.
Členky speváckej skupiny „Matičiarky zaspievali vianočné koledy“. Členky výboru ponúkli prítomným pohostenie : výbornú kapustnicu s rôznymi druhmi mäsa a šiškami, ktoré sami
pripravili. Posedenia sa zúčastnil aj pán starosta obce Dr. Ján
Senko a vedúci Remeselného dvora Ing. Pavel Holík. Obaja
pozvaní hostia, zaželali všetkým prítomným „veselé vianočné sviatky a všetko dobré do Nového roku. Pri príjemnom
posedení si niektorí členovia aj zaspievali. Na harmonike ich
doprevádzal náš člen Janko Iždinský. Na záver predseda tiež všetkým zaželal príjemné sviatky
a poďakoval za účasť na predvianočnom posedení.
- ad -

Vianočný koncert
Dňa 18. 12. 2018 sa v Evanjelickom kostole a. v. v Očovej konal už
tradičný vianočný koncert. Rodičia, starí rodičia, či deti zaplnili kostol do posledného miestečka. Na úvod sa ľuďom prihovoril pán farár
a krátkou modlitbou ich voviedol do vianočnej atmosféry.
Koncert otvoril Ženský spevácky zbor Belius. Zaspieval 4 skladby
s vianočnou tematikou.
Deti z materskej školy zaspievali vianočné koledy a zavinšovali
všetkým zdravie a šťastie.
Detičkovsko – maminkovský zbor sa predstavil 3. piesňami, ich Vianočná Halleluja chytila za srdce hádam každého diváka.
Deti zo Základnej školy Mateja Bela Funtíka predviedli poetické
pásmo básní Milana Rúfusa popretkávané vianočnými piesňami.
Tradične sa predstavil aj evanjelický spevokol, ich vystúpenie oživila aj malá sólistka.
Žiaci ZUŠ sa prezentovali programom zloženým z nádherných tónov klasickej hudby, zo spevu piesní z muzikálu, opery, ale i z tradičnej ľudovej hudby a kolied. Zaspieval aj detský zbor a komorný zbor ZUŠ.
Záver koncertu patril už tradične Folklórnemu súboru Očovan, ktorý svojim spevom v spojení s ľudovou hudbou pripomenul všetkým
naše korene a tradície.
Posledné slová patrili pánovi starostovi obce, ktorý sa poďakoval organizátorom tejto krásnej akcie, pedagógom, ktorí program s deťmi pripravili a všetkým ľuďom poprial pokojné vianočné sviatky.
- jf -
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Očovské páračky 2019
Po minuloročných páračkách, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom,
usporiadal 22. januára 2019 Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Obcou Očová, ich pokračovanie v Remeselnom dvore. Na
túto tradičnú dedinskú aktivitu, pri ktorej sa naši predkovia stretávali počas dlhých zimných večerov, si zaspomínali nielen ženičky,
ktorých bolo až 21, ale aj mládenci so spevom a harmonikou a tiež
aj členovia Jednoty dôchodcov. Podujatie prišiel pozdraviť aj starosta obce PhDr. Ján Senko. Okrem dobrej nálady nechýbalo ani typické pohostenie, bez ktorého by páračky neboli
páračkami. Občerstvenie pripravila predsedníčka MO MS a prispeli
aj p. Skokanová, p. Riečicová a p. Ďurečková,

za čo im zo srdca ďakujem. Prázdny hrniec sa postupne zapĺňal napáraným perím, ktoré skončí vo vankúšoch Detského domova v Hriňovej. Krásna myšlienka splnila svoj cieľ – spojila nielen ľudí, ale aj
minulosť s prítomnosťou a ukázala, aké je dôležité vracať sa k našim
koreňom. Svedčí o tom i to, že ženičky sa dohodli na páračkách ešte
vo februári, aby dopárali to, čo nestihli opárať.
- ad -

Spomienkové podujatia
v Obecnej knižnici v Očovej
6. februára 2019 sa v Obecnej knižnici v Očovej stretli
členovia MO MS a občania na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 90. výročia narodenia Rinalda Oláha a 170. výročí narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. Prvá časť spomienkového popoludnia bola venovaná Rinaldovi Oláhovi. Život hudobníka priblížila vo svojom príhovore predsedníčka MO MS a po
nej vystúpili Paľko Bízik a Richard Lauroško, ako hudobníci s piesňami, ktoré hrával práve Rinaldo Oláh.
Spevom potešili prítomných dievčatá z DFS Poľana:
A. Beláčeková, L. Válková, T. Šoučíková, K. Novodomcová, D. Sámeľová a V. Sámeľová.
Druhá časť stretnutia bola venovaná Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. Opäť sa prítomným prihovorila predsedníčka MO MS. Žiaci základnej školy: Sámeľová, Bučko a Blaško, pod vedením p. Mgr. Mruškovičovej, priblížili knihu Zuzanka Hraškovie a program obohatili ukážkami z tejto knihy. So životom a tvorbou Hviezdoslava prítomných oboznámila
predsedníčka MS a krásne ju doplnila p. Ing. Mária Bíziková, ktorá pútavým spôsobom
prerozprávala obsah kníh Ežo a Gábor Vlkolinský.
- vš, dd -

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Očovej
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Očovej, zorganizovala dňa:
22. 2. 2019 výročnú členskú schôdzu, ktorej sa zúčastnilo viac ako nadpolovičná väčšina členov. Pozvanie na schôdzu prijal aj starosta obce Dr. Ján Senko, zástupca Okresného výbor JDS pán Hraško, vedúci Remeselného dvora Ing. Pavel Holík a predsedovia základných
organizácii v Očovej
pani Viera Šimkovičová predsedníčka Matice Slovenskej, pán Dušan Hancko predseda
ZO SZPB. Na výročnej schôdzi boli členovia ZO oboznámení okrem iného, s výsledkami práce za rok 2018 a novým plánom práce a finančným rozpočtom na rok 2019. Členovia skupiny „Matičiari“ prispeli aj
krátkym kultúrnym programom - básňou a piesňami. Na záver im bolo podané malé občerstvenie, a poďakovanie od predsedu ZO - p. Pivolusku za doterajšiu prácu.
- ad -

6

Očovská Hučava - Váš tok informácií

1/2019

Oslavy 74. výročia oslobodenia obce Očová
V nedeľu 3. marca 2019 bol
v popoludňajších hodinách
v kultúrnom dome pripravený slávnostný obrad prijatia jubilantiek pri príležitosti blížiaceho sa sviatku MDŽ.
Po skončení slávnostného aktu nasledovala pietna spomienka k 74. výročiu oslobodenia obce pri
pamätníku padlých v II.
svetovej vojne. Po položení kytice oslavy opäť pokračovali v kultúrnom dome. V kinosále prítomných privítal starosta obce, p. PhDr. Ján Senko, ktorý poprial príjemný umelecký zážitok
pri sledovaní divadelnej hry . Dr. Anna Sojková predstavila divákom autora hry
a v skratke priblížila dej veselohry Popánštená kotrba, ktorú sme mali možnosť vidieť v podaní hercov DOS Pilindoš.
Za dôstojný priebeh osláv a pripravený kultúrny program sa na záver poďakoval p.
Dušan Hancko, predseda ZO SZPB gen. Pivolusku v Očovej.
- dd -

Tenisový turnaj vo štvorhrách
pri príležitosti oslobodenia obce Očová
K príležitosti 74. výročia oslobodenia obce usporiadala TJ Družstevník Očová - Tenisový klub dňa 9. 3. 2019 tenisový turnaj vo štvorhrách. Turnaj otvoril starosta obce PhDr. Ján Senko a zároveň zaželal účastníkom turnaja veľa pekných športových zážitkov. Na turnaji sa zúčastnilo päť dvojíc a hralo sa systémom každý s každým.
Zúčastnené dvojice:
Ing. Ján Chabada - Ing. Juraj Bažík
Ing. Štefan Hronček - Sofia Hrončeková
Ing. Miroslav Melich - Jaroslav Tomašovič
Dušan Chabada - Marek Výboh
Juraj Chabada - Ján Hrončiak
Konečné poradie:
1. miesto: Dušan Chabada - Marek Výboh
2. miesto: Juraj Chabada - Ján Hrončiak
3. miesto: Ing. Ján Chabada - Ing. Juraj Bažík
- dch -

Matej Bel
22. marca 2019 si žiaci základnej školy a obyvatelia Očovej pripomenuli 335. výročie narodenia najslávnejšieho očovského rodáka Mateja Bela. Polyhistora, filozofa, evanjelického kazateľa, pedagóga, priekopníka slovenského osvietenstva a „Veľkej ozdoby Uhorska“ si uctili položením kytice k jeho pamätníku. Po príhovore riaditeľky základnej školy p. PaedDr. Anny Sojkovej sa prítomným prihovoril starosta obce p. PhDr. Ján Senko.
Báseň a piesne predniesli žiaci základnej školy.
Všetkým zúčastneným ďakujeme.
- dd -
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Putovný pohár obce Očová v nohejbale – 18. ročník
Dňa 2. 3. 2019 sa konal už 18. ročník turnaja v nohejbale o putovný pohár obce Očová. Hlavným organizátorom
tejto akcie je od začiatku konania turnaja MO SNS v Očovej. Turnaj otvoril za prítomnosti predsedu OR SNS Zvolen
Slavomíra Hanusku starosta obce Ján Senko. Na turnaji sa
zúčastnili štyri mužstvá z Očovej, jedno mužstvo z Kováčovej a mužstvo z miestnej organizácie SNS Zvolen. Národniari z MO SNS Zvolen, ktorých viedol predseda MO Jozef Hrdlička v turnaji aj zvíťazili. Pohár im odovzdal za prítomnosti predsedu krajskej rady SNS Banská Bystrica Štefana Tureka poslanec NR SR Radovan Baláž. Poďakovanie
patrí dlhoročnému hlavnému organizátorovi turnaja, zakladajúcemu členovi SNS Ondrejovi Pivoluskovi z Očovej.
PaedDr. Slavomír Hanuska
predseda OR SNS Zvolen

Život v našej Základnej umeleckej škole
Po mrazivej zime prichádza konečne obdobie jari, aby na našich tvárach opäť vykúzlilo úsmev.Nielen, že Slnko svieti, ale
konečne ho človek zase cíti; to teplo slnečných lúčov vychádzajúcich z veľkej žltej gule na oblohe. Hovorí sa, že zima sa chýli ku konci, keď sa objavia snežienky... Jar je cítiť vo vzduchu!
Marec pomaly končí a obdobie veľkonočných zvyklostí, farebných vajíčok
a zelených trávnikov je za rohom. Stromy vykvitajú, polia sa prebúdzajú,
lesy kypia novým životom... A tak, ako to už v Očovej býva pomaly zvykom, privítame tento nový príchod jari a života do obeci akciou „Vítanie jari
v Očovej“, ktorá sa tento roku bude konať 14.apríla od 13.00 v Remeselnom
dvore v Očovej.A po Veľkonočných sviatkoch sa kalendár našej Základnej
umeleckej školy zapĺňa novými a novými podujatiami, súťažami a vystúpeniami, na ktoré verím, sa prídete s radosťou pozrieť a vychutnať si tak ich
neopakovateľnú atmosféru. A čo nás čaká najbližšie?
Apríl
3. 4.
4. 4.
12. 4.
14. 4.
26. 4.
27. 4.

Zlatá struna 2019 Zvolen
Zvolenské tanečné pódium
Schneiderova Trnava
Vítanie jari v Očovej 13.00 h. Remeselný dvor v Očovej
Lesnícke dni 2019 Nám. SNP Zvolen
Posedenie pri heligónke Dolná Lehota

Verím, že aj my našimi vystúpenia vyčaríme na Vašich tvárach úsmev a tak
ako každý rok, aj teraz si nájdete cestu k nám a vychutnáte si program, ktorý pre Vás pripravujeme.Podrobnejšie informácie nájdete aj na našej webovej stránke www.zusocova.webnode.sk
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová

Máj
15. - 17. 5. Detský festival ZUŠ J. Cikkera BB
22. 5.	Absolventský koncert žiakov hudobného odboru s výstavou prác
absolventov výtvarného odboru Zrkadlová sála ZUŠ o 16.30 h.
24.05.
Detvianska zlatá struna 2019
Jún
5. 6.	Záverečný koncert tanečného a hudobného odboru KD v Očovej o 17.00 h.
11. 6.
Prijímacie skúšky Očová
19. 6.	„Môj prvý koncert“ koncert žiakov prípravného štúdia, Zrkadlová sála ZUŠ o 16.30 h
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Základná umelecká škola Očová
vás pozýva na

Prijímacie skúšky
11. júna 2019 od 14:00 do 17:30 hod. v ZUŠ Očová

Novinka: hra na šesťdierkovej píšťalke
Hudobný odbor / Výtvarný odbor / Tanečný odbor
Viac informácií na www.zusocova.webnode.sk

Zima v MŠ
Aj zimné obdobie v MŠ je bohaté na zážitky. Prišiel Mikuláš, deti sa
zoznámili s ľudovými zvykmi. Prišiel aj ujo Ing. Nôžka, ktorý deťom rozprával o lese a zvieratkách. Predškoláci navštívili divadelné
predstavenie v DJGT vo Zvolene.
Mgr. Lenka Hulinová

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Očovej
Okresný výbor JDS vo Zvolene, tak ako každoročne aj tento rok, dňa
13. 3. 2019 zorganizoval okresnú dôchodcovskú zábavu, pri príležitosti MDŽ. Z celého okresu sa jej zúčastnilo 284 členov Jednoty dôchodcov Slovenska. Z našej organizácie sa zúčastnilo celkom 18 členov. Naša spevácka skupina „Matičiari“ pre prítomných zabezpečila

1/2019

kultúrny program vo forme niekoľkých ľudových piesní. Na harmonike nás doprevádzal pán Janko Iždinský. Zábava prebehla v dobrej
nálade za doprovodu hudby, ktorú zabezpečil OV JDS vo Zvolene.
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Cvičíme pre svoje zdravie
V našej obci sa ženy stredného veku pravidelne schádzajú už 8 rokov, aby si zacvičili a tak urobili niečo pre svoje zdravie. Cvičenie je
pod vedením profesionálnej rehabilitačnej sestry pani Oľgy a tak je
záruka, že cvičenia sú orientované odborne a na úrovni. Cvičenia
začali spontánne ešte v roku 2013, kde zopár nadšených žien začalo
cvičiť len tak pre svoje zdravie a potešenie. Priestor im poskytol Remeselný dvor, s tým že si za ne platili nájom. Od roku 2015 keď stúpol záujem o toto rehabilitačné cvičenie, sme si dali názov Klub rehabilitačného cvičenia a požiadali sme Telovýchovnú jednotu v našej obci, aby nás vzala pod „krídla“ ako svoj oddiel. Bolo nám vyhovené, samotná TJ rozšírila svoje aktivity a my sme sa stali členmi.
Je nás 27, všetky sa navzájom motivujeme a dodávame si energiu.
Keďže platíme členské príspevky tak dostávame aj dotáciu z Obce
Očová prostredníctvom Telovýchovnej jednoty, za čo sme veľmi
vďačné, pretože môžme zaplatiť priestory v Remeselnom dvore.
Tam pravidelne každý utorok hodinu cvičíme. Tiež si vieme každoročne získať 2% z daní, aby sme si mohli kúpiť podložky na cvičenie, overbalové lopty či tričká. Overbalové lopty sú veľmi dobré
cvičebné pomôcky, ktoré pri cvičení odľahčujú chrbticu a slúžia aj
na posilňovanie svalstva. Cvičenie je dôležitou súčasťou nášho života - maximálne zapája a posilňujesvaly a formuje telo. Dôležitou
úlohou cvičenia je aj obnova a udržanie telesnej a duševnej energie.
A hlavne - skrátené svalstvo uvoľňuje, ochabnuté posilňuje, zväčšuje rozsah pohyblivosti kĺbov, prehlbuje dýchanie a zlepšuje kardiovaskulárny systém.
Tak cvičme – pre svoje zdravie !
A. Pivolusková, preds. oddielu KRC

Turnaj U13 - 9. február 2019 v Krupine
Mladší žiaci TJ Družstevník Očová sa dňa 9.2.2019 zúčastnili halového turnaja, ktorý organizoval Obfz Zvolen. Na turnaji sa zúčastnilo 8 družstiev. Tie boli rozdelené do dvoch skupín A a B. Naši hrali v skupine B
s družstvami: Zvolenská Slatina, Sebechleby a Budča.
V skupinovej fáze vyhrali nad chlapcami z Budče 4 : 0
a Zvolenskou Slatinou 3 : 1. V poslednom zápase v skupine remizovali so Sebechlebmi. V skupine skončili na
1. mieste o skóre pred chlapcami zo Sebechlieb. V zápase o postup do finále sme sa stretli s MFK Zvolen. Dramatický zápas sa skončil remízou 0 : 0. V dramatickom
rozstrele zo značky pokutového kopu sme vyhrali 3 : 2
a postúpili do finále. Vo finále sme hrali proti chlapcom
z Podzámčoku, ktorým sme podľahli 0 : 1 a skončili na
veľmi peknom druhom mieste. Turnaja sa zúčastnili:
Adam Kyseľ, Filip Badinka, Tomáš Amrich, David Jedlička, Samuel Šipoš, Andrej Badzík, Tobias Mikulčík,
Jakub Jablonka, Matej Jablonka, Tomáš Ťavoda, David
Gutzelnig, Gabriel Gutzelnig. Najlepším hráčom nášho
mužstva bol Andrej Badzík. Najlepším strelcom nášho
mužstva bol David Jedlička so 4-mi gólmi. Adam Kyseľ
bol vyhlásený za najlepšieho brankára celého turnaja.
Na záver chcem poďakovať chlapcom za predvedený
výkon a dúfam, že tento úspech ich prinesie ešte väčšiu
chuť do trénovania. Chcem poďakovať aj ich trénerom
p. Gajdošovi a p. Kuchárovi za kvalitne odvedenú prácu. Takisto ďakujem rodičom, ktorí prišli podporiť svoje ratolesti a pomáhali mi pri turnaji.
Jaroslav Sás
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Obec Očová získala v roku 2019 dotáciu na projekt
„Očovská folklórna hruda – 16. ročník“.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 6 000 €.
Za poskytnutú dotáciu Fondu na podporu umenia ďakujeme.
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14. apríl 2019
Remeselný dvor Očová
Od 13.00 hod. Otvorenie

Tvorivé dielne pre deti a dospelých
pletenie korbáčov, maľovanie vajíčok,
„cigánske tkanice“, práca s hlinou

14.00 hod.

Kultúrny program
spojený s vynášaním Moreny

13.00 - 16.00 hod. Sprievodné podujatia

Ukážky starých remesiel

zdobenie kraslíc, výroba korbáčov, vyšívanie krivou
ihlou, práca na krosnách, výroba syra, pečenie chleba

Veľkonočný jarmok
Jar na gazdovskom dvore
Ponuka tradičných jedál
SRDEČNE VÁS POZÝVAJÚ:

Obec Očová / Obecné služby v Očovej
Základná umelecká škola / ZŠ s MŠ M. B. Funtíka
OZ pri ZRPŠ pri ZŠ M. B. Funtíka / FS a FSk Očovan
Dobrovoľný hasičský zbor v Očovej
Jednota dôchodcov / ŽSZ Belius

Z podujatia bude vytvorená fotodokumentácia, ktorá bude využívaná
na propagačné a marketingové účely. V prípade, že si neželáte byť na
zverejnených fotografiách, informujte nás na:
kontakt@remeselnydvor-ocova.eu

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

apríl 2019

sobota
13. apríl
16.00 hod.
Continental film
2,00 €
Sobota
20. apríl
16.00 hod.
Continental film
2,00 €
sobota
27. apríl
18.00 hod.
CinemArt
2,00 €

Leo da Vinci: Misia Mona Líza

Taliansko-poľský animovaný dobrodružný film. Mladý Leonardo je kreatívny a odvážny chlapec, ktorý svojimi vynálezmi neustále prekonáva zákony fyziky. Pri ich testovaní v praxi mu trpezlivo pomáhajú verný kamarát Lorenzo a Leova tajná láska, očarujúca Líza. Keď však požiar zničí všetok
majetok jej otca, zaľúbený Leo v snahe pomôcť im, vydáva sa do Florencie a následne na ostrov Elba, kde sa pokúša nájsť stratený poklad. Na svojej odvážnej ceste stretáva ďalších priateľov i nepriateľov a tak sa postupne odkrýva príbeh plný prekvapení, dobrodružstiev a najmä vynaliezavosti.
Mládeži prístupný, slovenský dabing, 82 min.

Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi

Francúzsky rodinný film. Od posledného príbehu o priateľstve medzi Bellou a Sebastiánom prešli už dva roky. Z Belly sa stala medzičasom mama
troch rozkošných šteniatok a zo Sebastiána je už veľký chlapec. Pierre a Angelina budú mať čoskoro svadbu a snívajú o novom živote, niekde inde,
mimo hôr, čo však Sebastián rázne odmieta. Do hôr však nečakane prichádza Joseph, bývalý majiteľ Belly, ktorý je skalopevne rozhodnutý získať
Bellu späť. Sebastián si uvedomuje aké nebezpečenstvo Belle a šteniatkam hrozí a rozhodne sa urobiť všetko preto, aby ich ochránil.
Hrajú: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac a ďalší.
Mládeži prístupný, slovenský dabing, 91 min.

Johnny English znovu zasahuje

Americko-francúzska koprodukčná komédia. Aby sme si rozumeli, Johnnyho Englisha penzionovaného tajného agenta, ktorý sa na staré kolená stal
učiteľom, by do služieb vlasti za normálnych okolností nepovolal ani ten najväčší šialenec. Avšak istý geniálny počítačový hacker odhalil identitu
všetkých aktívnych agentov britskej tajnej služby a premiérka pripomína povestného topiaceho sa, ktorý sa chytá slamky. Zhodou jemu vlastných nešťastných náhod je Johnny English tým jediným, kto môže práve teraz zachrániť svoju krajinu...
Hrajú: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Ben Miller, Jake Lacy a ďalší.
MN do 12 rokov, 88 min., český dabing
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