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SLOVO NA ÚVOD
Asi najväčšia pozornosť občanov obce je zameraná na výstavbu kanalizácie. Jej realizáciou je dotknutá súčasná kvalita života v obci. U časti občanov evidujeme nespokojnosť, u ďalšej pochopenie súčasného stavu. Nakoniec, treba si uvedomiť, že je to jedna z najnáročnejších investícií v histórii obce
nielen z hľadiska finančného, ale aj organizačno – technického a realizačného zabezpečenia. Robí sa za plnej dopravnej obslužnosti obce, v náročných priestorových podmienkach a technickej zložitosti. Vieme a počítali sme s tým, že
to bude hlboká rana do života obce, ktorá bude vyžadovať
veľkú mieru pochopenia a trpezlivosti od občanov. Že vyplávajú na povrch rôzne emócie, že bude dôvodom aj na kritiku
a možno aj na znevažovanie práce či osočovanie. Nemýlili
sme sa. Chcem však našich občanov ubezpečiť, že sa snažíme, aby sme podľa možnosti čo najviac korigovali nepriaznivé dopady na život v obci z dôvodu prebiehajúcej výstavby.
Tiež si uvedomujeme, že súčasná situácia ohľadom stavu ciest
v obci v súvislosti s budovaním kanalizácie je v zlom stave.
Nie je ukončená ich definitívna povrchová úprava. Predpokladá sa ešte ďalšie usadanie materiálu vo výkopových ryhách. Aj napriek našej snahe nie vždy sa podarí urýchlene
zabezpečiť dohodu s realizačnými firmami požiadavke, aby
udržiavali cesty podľa možnosti v čo najlepšom stave. Na druhej strane musíme akceptovať, že na niektorých úsekoch pracovníci realizačných firiem pracujú v dosť zložitých podmienkach. Či už ide o prácu v zložitej dopravnej situácii, za veľmi
frekventovaného pohybu vozidiel, nerešpektovania stanovenej rýchlosti, v teréne „popretkávanom“ inžinierskymi sieťami, ktoré nie sú vždy správne evidované a pod. Práce brzdia
aj nutné prekládky a opravy už existujúcich inžinierskych sietí. Musíme rešpektovať, že firmy majú uzatvorené zmluvné
podmienky s investorom akcie, ktorým je Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. /StVS/ a jej zodpovedajú za priebeh prác, ich kvalitu ako aj za čerpanie finančných prostried-

kov. Hľadáme schodné
riešenia. Naši pracovníci z obecných služieb
„zasahujú“ v každom
nevyhnutnom prípade
tak, aby v rámci svojich možností zabezpečili čo „najlepší“ stav
ciest. Dúfam, že sa nám
podarilo nájsť riešenie na najkritickejšom
mieste v obci v úseku
nad ihriskom. Ak firma dodrží svoj prísľub,
tak by úsek od zrkadla
na ul. SNP až po rybník na ul. J. R. Poničana mal dostávať definitívnu podobu v zmysle schváleného projektu a podmienok riadiaceho orgánu v letných mesiacoch. Verím, že do konca roka
situácia už bude oveľa lepšia. Pristúpili sme na náklady obce
k zmierňovaniu následkov prašnosti na najfrekventovanejších cestách v obci za spolupráce s Dobrovoľným hasičským
zborom obce. Apelujeme a budeme žiadať postupné ukončovanie „rozrobených ulíc“. Zároveň pracujeme na niektorých zmenách v realizačnom pláne výstavby tak, aby sme
podľa možnosti mohli vytvoriť lepšie a jednoduchšie podmienky k napojeniu na kanalizačnú sieť pre čo najviac domácností /SNP, Slnečná, J. R. Poničana, Komenského, Š. Pilárika.../. S odborom dopravy Okresného úradu vo Zvolene sme riešili aj situáciu na cestách v obci. Potrebu ich lepšej údržby zo strany realizátorov ako aj obmedzenie rýchlosti na 30 km/hod či zákazu predbiehania. Bohužiaľ, ani tá
zlá kvalita ciest nenúti vodičov rýchlosť obmedzovať. Ani
našich domácich, ani iných predovšetkým na značkách DT.
Často používané argumenty o škodách, ktoré môžu vzniknúť hlavne z dôvodu poškodenia tlmičov či karosérie tu neplatia. A frekvencia dopravy smer DT a naspäť je naozaj vysoká aj napriek kvalite cesty.
Chcem ešte pripomenúť, že realizácia akcie je rozvrhnutá
na obdobie od 30. 8. 2017 do 31. 12. 2020 vrátane skúšobpokračovanie na str. 2 >>>
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>>> pokračovanie zo str. 1

nej prevádzky. A práve termínom ukončenia a odovzdaním diela do užívania plynú záručné termíny na dielo /t.z.
aj na asfaltovanie a pod./. Určite nás všetkých čakajú ešte aj
nepríjemné chvíle a situácie /dúfajme, že ich nebude veľa/,
ktoré budú vyžadovať pokoj, pochopenie a trpezlivosť. Môžem Vás ubezpečiť, že sa snažíme pracovať so všetkými pripomienkami a aktívne pristupujeme k ich naplneniu. Nie
vždy sa však darí problémy vyriešiť k čo najväčšej spokojnosti všetkých. A to nás mrzí. Určite, nič na tomto svete nie
je dokonalé, ani my, ale istá miera objektívnejšieho posudzovania skutočnosti je dozaista potrebná k tomu, aby sme žili v
príjemnejšej atmosfére. Všetkých Vás prosím o pochopenie,
trpezlivosť, zhovievavosť a niekedy aj zdržanlivosť vo svo-

jich radikálnych vyjadreniach.
Očová nežije len touto akciou.
Mnoho aktivít je nepovšimnutých. Ale snažíme sa zabezpečovať chod obce a jej rozvoj
aj v iných oblastiach. Dokončili sme rekonštrukciu multifunkčného ihriska pri ZŠ a teraz vytvárame podmienky na
jeho oplotenie okolo bočných strán. Dokončená bola rekonštrukcia Obecného úradu v Očovej, zabezpečujeme distribúciu kompostérov do domácností čím sledujeme likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu a zvýšenie mieri separácie odpadu v domácnostiach. Ukončili sme opravu fasády futbalovej tribúny a realizovali nátery jej kovovej konštrukcie a sedenia. Začali sme s rekonštrukciou požiarnej
zbrojnice, opravou telocvične ZŠ, jej osvetlenia, elektroinštalácie, podhľadov, sociálnych zariadení a čiastočného odvedenia dažďových vôd. Projekčne sa pripravujeme na ďalšie
akcie a hlavne na Očovskú folklórnu hrudu, ktorá sa uskutoční 9. – 11. 8. 2019.
Pred nami je dovolenkové obdobie. Všetci sa tešíme na slnečné lúče, oddych pri vode či na prechádzky v našich horách. Prajem Vám, aby ste leto prežili podľa svojich predstáv
a načerpali sily do ďalšieho obdobia.
PhDr. Ján Senko, starosta

Prerušovanie distribúcie elektriny a zahustenie trafostaníc v obci Očová
V priebehu mesiacov máj a jún 2019 bola v zmysle ustanovenia §31
odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení po predchádzajúcom
informovaní občanov prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránke obce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa
distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.
Od jarných mesiacov realizuje Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina v obci investičnú akciu, v celkovej hodnote cca 140 000 €, na za-

Šťastie je život a mať deti…
Narodili sa:
Martin Lámer
Boris Koštialik
Karolína Kováčová
Benjamín Štrba

hustenie trafostaníc „Očová – SNP – zahustenie TS
SNP“. Jej cieľom je zvýšenie kvality dodávky elektrickej energie v obci. Trafostanica bude umiestnená v priestoroch Remeselného dvora. V niektorých
častiach obce boli vykonané rozkopávkové práce /Ul.
ČSA, SNP, Budovateľská/
popri, aj cez miestne komunikácie. Predpokladaný termín ukončenia rozkopávkových prác je 30. 6. 2019.
V súvislosti s uvedenou akciou je od spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.
Žilina naplánovaných aj
niekoľko odstávok dodávky elektrickej energie, o ktorých boli občania informovaní prostredníctvom webovej stránky obce, oznamu
v miestnom rozhlase ako aj v obecnej tabuli.

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Zuzana Nôžková
Pavel Svoreň
Mária Chrbetová
Koloman Suchý
Pavel Kováč

Ondrej Kubiš
Mária Kováčová

Anna Výbohová
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Ako sme separovali v roku 2018 a čo nás čaká v roku 2019 -2020
tony

834,76

celkom vyvezený odpad z obce
z toho:
komunálny odpad

567,72

vyseparovaný odpad

267,04
27,69

z toho: plasty

3,98

tetrapaky
sklo

35,17

papier

21,83

železo

2,92

drevo

11,82

šatstvo-textil

0,88

stavebný odpad

8,16

biologicky rozložiteľný odpad

70,00

nadrozmerný odpad

79,96

nebezpečný odpad

4,63

uznaný separovaný odpad na určenie % pre poplatok na rok 2019

187,78

neuznaný separovaný odpad na určenie % pre poplatok na rok 2019

79,26
6,06 €/t

poplatok v roku 2018 bol
výdavky obce za vyvezený odpad

72 802,97 €/ rok

príjmy obce za komunálny odpad

51 851,72 €/ rok

uznaný vyseparovaný odpad pre určenie poplatku pre rok 2019

187,78 t

uznané percento vyseparovania pre rok 2019

22,5 %
10,00 €/t

poplatok v roku 2019 podľa percenta separovania

76 393,13 €/ rok

predpokladané výdavky pre rok 2019 nárast na

22,00 €/t

poplatok v roku 2020 ak dodržíme % vyseparovania 22,5
predpokladané výdavky pre rok 2020 nárast na

87 018,05 €/ rok

poplatok v roku 2020 ak nedodržíme % vyseparovania 22,5

24,00 €/t

poplatok v roku 2020 ak zvýšime % vyseparovania nad 30

13,00 €/t

poplatok v roku 2021 ak nedodržíme % vyseparovania 20-30 30,00 - 33,00 €/t
poplatok v roku 2021 ak zvýšime % vyseparovania nad 30

18,00 €/t

Ako ďalej s odpadom ?

Určite všetci zisťujeme, že odpadu pribúda v našich domácnostiach
čoraz viac. Za jeho vývoz platí nielen naša obec stále viac. Za ten,
ktorý končí na skládke komunálneho odpadu a my ho z domácností ukladáme do čiernych alebo plechových kuka nádob. Popri tom,
zabezpečujeme vývoz vytriedených zložiek odpadu, ktoré občania
separujú do žltých /plasty/, červených /tetrapaky, kovový obalový
materiál .../, zelených /sklo/ a modrých /papier/ igelitových vriec.
V roku 2018 sme vyprodukovali 834,76 tony odpadu, z toho sme
vytriedili 267,04 tony. Z neho bolo uznaných 187,78 tony ako vyseparovaný odpad na určenie % separácie odpadu, čo predstavuje
22,50 % mieru separácie. Do separácie nebol uznaný stavebný odpad a nadrozmerný odpad, ktorý končí v zbernom dvore /sedačky, laminované podlahy a pod./ Uvedené percento je dôležité z dôvodu stanovenia ceny za uloženie odpadu na skládku. V roku 2018
sme odpad ukladali na skládku za 6,06 €/t. V roku 2019 pri uvedenej % miere separácie to bude 10,00 €/t, a ak miera separácie za
rok 2019 bude taká istá , tak v roku 2020 bude obec ukladať odpad
na skládku za 22,00 €/t. To by bol výrazný zásah nielen do obecného rozpočtu, ale aj našich peňaženiek. Obec bude musieť tieto zvýšené náklady premietnuť do poplatku za vývoz komunálneho odpadu na každého obyvateľa obce. V prípade, že dosiahneme vyššiu
mieru separácie /nad 30 %/, poplatok za uskladnenie by sa výrazne znížil /viď tabuľku/.
V nákladoch na vývoz komunálneho odpadu, kde je poplatok za
obyvateľa vo výške 19,71 € /napr. vo Zvolene je 25 €/, nie je zahrnutý len vývoz, ale aj náklady na likvidáciu a umiestnenie odpadu
z čiernych skládok, ktoré sa aj napriek prijatým opatreniam a vybudovaniu zberného dvora neznižujú.

Ako to dosiahnuť?

1/ Predovšetkým nesmieme umiestňovať do kuka nádob zelený odpad. Pre tieto účely obec zabezpečila pre každú domácnosť kompostér na biologicky rozložiteľný odpad. Ten si každá domácnosť
môže v určenom čase prevziať v Remeselnom dvore /viď článok
Kompostéry pre domácnosti/.
2/ Nevykladať pred domy nezaplnené kuka nádoby. Za každú aj
neúplne zaplnenú nádobu je účtovaný manipulačný poplatok,
ale je počítaná aj celková hmotnosť nádoby ako naplnenej, ktorá sa započítava do celkového objemu nevytriedeného odpadu.
3/ Dôsledne triediť a vytriedený odpad splošťovať/vytlačiť čo najviac vzduchu z obalu/ tak, aby zaberal čo najmenej miesta v určených vreciach
Aj keď sa nám postupne darí zvyšovať mieru separácie odpadu, stále máme dosť veľké rezervy. Miera separácie by sa do r. 2030 mala
v rámci EÚ vrátane Slovenska zvýšiť na 70 %. Takmer tretinu odpadu musíme umiestniť do iných než čiernych kuka nádob. A k tomuto cieľu máme ešte veľký kus cesty.
- JS, AH -

Kompostéry pre domácnosti
Obec Očová v rámci projektu predchádzania vzniku bioodpadu zakúpila pre domácnosti v obci kompostéry v objeme 1050 l. Kompostéry
sú vhodné najmä pre kompostovanie biologického odpadu z kuchyne, na ukladanie pokosenej trávy a lístia z okolia rodinných domov
i buriny zo záhrad. Mali
by slúžiť k podstatnému
zrýchleniu kompostovania a tiež k skvalitneniu životného prostredia. Možno v nich zužitkovať cez 30 % odpadu a tým sa môžu znížiť
náklady na odvoz domových odpadov.
2/2019

Výsledkom kompostovania je získanie organického materiálu, ktorý je rozložený a recyklovaný ako hnojivo a doplnok pre zlepšenie
pôdy na pooraných záhradách i trávnatých plochách. Kompost je
kľúčovou zložkou v ekologickom poľnohospodárstve. V budúcnosti bude obec zriaďovať v blízkosti zberného dvora kompostovisko,
kde bude tiež možné takto vzniknutý kompost uložiť.
Občania, ktorí už kompostéry používajú si ich veľmi pochvaľujú
a preto využite možnosť a príďte si prevziať nový kompostér aj vy,
ktorí ste tak doteraz neurobili.
Oslovujeme všetkých obyvateľov, ktorí si ešte neprišli prevziať
kompostér, že môžu tak urobiť v Remeselnom dvore v pracovné dni v čase od 14.00 – 15.30 hod.. Kompostéry sa občanom poskytujú zdarma.
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HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2019

OBEC OČOVÁ

DEŇ ZBERU A FREKVENCIA ZBERU KONTAJNEROV

MESIAC

STREDA
ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY
ODPAD

JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

10
7
4
2
13
11

24
21
18
16
27
21

30

D O D R Ž U J T E správnu
PLASTY

vrecia

9
6
3
1
26
17

PAPIER

1100 L

29
-

9
6
3
1
13
11

FARBU

24
21
18
16
26
17

KOVY
TETRAPAKY

SKLO

vrecia

1100 L

vrecia

zvon

vrecia

1100 L

13
8
31

13
8

20
22
10

3
-

27
15
3

27

29
-

31

2
-

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

15
3

8

Odpad uložený v nesprávnom vreci/nádobe nebude odvezený.
Dodržujte farby vriec/nádob !
MariusPedersen, a.s., Prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 5 321 764, 5 322 953, Fax: 045/ 5 479 366, Mob.:0902 947 981
e-mail: zvolen@mariuspedersen.sk, www.mariuspedersen.sk

Info o uskutočnených podujatiach od marca 2019
Mesiac knihy v Obecnej knižnici v Očovej
V našej knižnici v Očovej sa dňa 27. marca uskutočnila pod záštitou Miestneho odboru Matice Slovenskej už druhá beseda v rámci „Mesiaca knihy“. Prvá bola venovaná Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi pri jeho výročí narodenia, a na tejto druhej
čitatelia privítali Katarínu Mosnákovú Bagľašovú, srbskú spisovateľku a členku Spolku slovenských spisovateľov, ktorá teraz žije v Očovej. Príjemným a pútavým spôsobom predstavila svoje knihy pre deti a dospelých. Nás čitateľov zvlášť zaujala publikácia Slováci v Srbsku z aspektov kultúry, ktorá opisuje 35 srbských dedín a miest,
kde žijú Slováci a udržiavajú krásne slovenské tradície a je farebne dokumentovaná.
V rámci tejto besedy naše ženy – speváčky Matičiarky predniesli jej básne, ktoré boli
práve v ten deň publikované v Literárnom týždenníku a vyšli práve pri príležitosti
smutného výročia bombardovania Juhoslávie. V závere ženy zaspievali krásnu pieseň o Očovej a pri kávičke a koláči sme si čitatelia popozerali knihy, ktoré pani spisovateľka Katarína venovala našej obecnej knižnici.
Pani Katarína bola obohatením našej čitateľskej verejnosti a veríme, že ešte príde medzi nás aj so svojimi básňami.
Čitateľka Anka, - dd -

Marec - mesiac knihy
v materskej škole
Materskú školu navštívili v rámci akcie
„Celé Slovensko číta deťom“ teta Danka
a Paťka, ktoré deťom prečítali pár pekných rozprávok.
Predškoláci navštívili obecnú knižnicu,
kde im teta Danka porozprávala veľa zaujímavých vecí o knihách, ktoré si deti
poprezerali a niektoré aj požičali. Doma
im ich prečítali rodičia alebo starí rodičia. Mesiac sme ukončili súťažou v prerozprávaní rozprávky. Všetky aktivity majú u detí vzbudiť záujem o knihy a o čítanie. Ďakujeme tetám za ich
ochotu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Mgr. Lenka Hulinová
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Milan Rastislav Štefánik

„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť“

Toto meno a jeho výrok významne rezonuje začiatkom mája po celom Slovensku. Tak aj v Očovej, sme si pripomenuli 100. výročie
od smrti generála Milana Rastislava Štefánika dvomi spomienkovými podujatiami.
Spomienkové stretnutie v obecnej knižnici 2. mája usporiadal miestny odbor Matice slovenskej, ktorý v našej obci významnou mierou
prispieva k udržiavaniu nielen ľudových tradícii ale aj organizovaním spomienok na významných Slovákov, čo je okrem iného jej ideovým poslaním. Príhovor pani Šimkovičovej predsedníčky MO MS
v úvode, husľové melódie žiaka ZUŠ Paľka Bízika v doprovode pána
učiteľa Melicherčíka a piesne
o Slovensku od našich žien
Matičiarok príjemne pôsobili na nás zúčastnených obyvateľov. Starosta obce p. PhDr.
Senko vo svojom vystúpení
vyzdvihol osobnosť generála Štefánika a jeho odkaz pre
naše Slovensko. Na počesť tejto spomienky a na znak úcty
sme pred Základnou školou
spoločne vysadili ruže a po

krátkom kultúrnom programe
Matičiarky spolu
s nami prítomnými ukončili podujatie piesňou Kto za pravdu horí. Druhé
podujatie – turistický pochod
do Želobudzskeho jarku usporiadal SZPB základná organizácia gen. Pivolusku, ktorý bol 4. mája, práve na počesť 100. výročia tragickej udalosti. Predseda ZO pán Hancko nám priblížil udalosti, ktoré sa odohrali presne pred 100 rokmi, ako aj trasu a posledný Štefánikov let z Talianska
na Slovensko. Účastníci pochodu o 11.30 hod., čo bol historicky čas,
zaspievali pri slovenskej zástave hymnu a potom posedeli pri ohníku a malom občerstvení. Harmonika a spev sa niesli dolinou a dotvárali atmosféru chmúrneho počasia. Pochodu sa zúčastnili aj žiaci Základnej školy s pani učiteľkou a pani riaditeľkou.
My zúčastnení občania sme si odniesli na tieto podujatia pekné
spomienky.
- ap –

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom
74. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom sme si
v Očovej pripomenuli 7. mája 2019 pietnou spomienkou pri pamätníku padlých v II. sv. vojne.
Príhovor predniesol predseda ZO SZPB gen. Pivolusku v Očovej, p. Dušan Hancko, prítomným
sa prihovoril aj starosta obce p. PhDr. Ján Senko a na záver všetkých pozdravila v mene Obl.
výboru SZPB Zvolen pani Viera Šimkovičová.
Okrem občanov obce sa pietnej spomienky zúčastnili aj žiaci a učitelia ZŠ s MŠ MBF v Očovej.
Za dôstojný priebeh osláv všetkým ďakujeme.

Čítajme si ... 2019
Vo štvrtok 30. mája 2019 sa konal už 12. ročník
detského čitateľského maratónu, do ktorého sa
pravidelne zapája aj obecná knižnica spolu so
základnou školou. Cieľom projektu je priblížiť
deťom čítanie, aktivitu, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie prebiehalo v jednotlivých triedach tak, že každý žiak
prečítal jednu stranu z vybranej knihy, podpísal sa na plagát a za odmenu dostal sladkú odmenu. Do čítania sa zapojilo 139 žiakov, čo je
o troch žiakov viac ako v roku 2018.
Ďakujeme p. riaditeľke, p. učiteľkám a žiakom,
že sa zapojili do celoslovenského podujatia Čítajme si... 2019.

Váľanie „veľkej máje“
Aj keď stavanie „veľkej máje“ nevyšlo podľa našich predstáv, pretože počasiu nerozkážeme, váľanie 2. júna 2019 sa uskutočnilo už za
asistencie slnečných lúčov. Po kultúrnom programe v podaní DFS
Poľana, speváckej skupiny Matičiari a FS Očovan, všetko zobrali do
svojich rúk mládenci z folklórneho súboru a „mája“, aj za potlesku
divákov, bola zvalená.
Za prípravu podujatia, ako aj účinkujúcim, ďakujeme.
- dd -

2/2019
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Zo školských lavíc
Škola nie je len sedenie v školských laviciach, plnenie úloh, písomky, odpovedanie... Hlavne mesiace máj a jún sú bohaté na aktivity, ktoré s bežným a pravidelným vyučovacím procesom majú málo spoločného, ale predsa rozširujú poznanie, rozvíjajú zručnosti, sprostredkúvajú nové poznatky.
V mesiaci máji absolvovali žiaci 4., 5. a 6. ročníka, ktorí mali záujem, plavecký výcvik v netypickom prostredí – bývali v hoteli Heľpa na Heľpe a na zdokonalenie svojich plaveckých zručností
využívali krytú plaváreň v Závadke nad Hronom. Týždenný pobyt pod Kráľovou hoľou využili
aj na poznávanie nízkotatranskej prírody.
Výlety a exkurzie sú doplnkom výchovno-vyučovacieho procesu, majú poznávací a vzdelávací
charakter. Najväčšie a najstaršie arborétum v Tesárskych Mlyňanoch a prehliadka historických
pamiatok Nitry sa stali cieľom šiestakov a siedmakov. V historickej časti Nitry, ale aj na známom
Zobore, boli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.
Piataci navštívili neďalekú, pre hospodársky
rozvoj Slovenska v bývalom Uhorsku nesmierne dôležitú Španiu Dolinu, kde v historickej
škole zažili aj vyučovanie, ako prebiehalo niekedy v 19. storočí, možno aj skôr. Písanie na
bridlicovú tabuľku alebo husím brkom bolo určite zaujímavou skúsenosťou. Tento výlet bol
viacgeneračný, pretože sa na ňom zúčastnili aj
členovia ZO SZPB v Očovej a jednou zastávkou bol pamätník obetiam 2. svetovej vojny
v Kremničke pri Banskej Bystrici.
Historická škola

Kremnička

Štvrtáci tento rok navštívili Mohylu pod Bradlom, miesto, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik, Košariská a hrad Červený Kameň.
Prváci a druháci sa šli previezť Čiernohronskou železnicou na Čierny
Balog a do Vydrovskej doliny.
V rámci vyučovania chémie, ktorá sa orientuje aj na technológie ochrany životného prostredia, navštívili siedmaci a deviataci dosť netradičné miesto - čističku odpadových vôd vo Vlkanovej.
Na príprave MDD pre žiakov školy
31. mája 2019 sa podieľalo opäť viac
organizácií. OZ ZRPŠ poskytlo finančné prostriedky na občerstvenie a animovanú filmovú rozprávku Krúdovci o prvej pravekej rodine a jej starostiach a radostiach. MO SNS v Očovej
pripravila cyklopreteky netradičným
spôsobom – v pomalej jazde na bicykli. Víťazom skupiny bol žiak, ktorý prišiel do cieľa posledný a počas jazdy sa
nohami nedotkol zeme. Členovia ZO
SZPB zorganizovali súťaž v streľbe zo
vzduchovky, o ktorú bol veľký záujem.
Na zrekonštruovanom ihrisku s umelou trávou súťažili vo futbale takmer
všetci chlapci a športovým aktivitám
a súťažiam poslúžilo aj asfaltové ihrisko. Atrakciou pre žiakov 8. a 9. ročníka bola dopravná výchova trochu inak
– Autoškola Garde zo Sliača zorganizovala pre nich cvičné jazdy na motocykli a osobnom aute pod dohľadom
odborných inštruktorov, a samozrejme, aj s teoretickým poučením o bezpečnosti cestnej premávky. Sladkosti
pre všetkých žiakov poskytol Obecný
úrad v Očovej.
6

Všetkým organizátorom, ktorí venovali čas deťom, patrí úprimné poďakovanie.
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Mesiace máj a jún sú spojené s množstvom folklórnych podujatí, na
ktorých sa zúčastňuje aj DFS Poľana. 24. 5. 2019 sa v Dobrej Nive
konalo Regionálne pexeso – prehliadka činnosti žiakov zo škôl s regionálnym vyučovaním a výchovou. Očovská škola stála pri zrode
Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou a jedna z prvých získala certifikát školy s regionálnou výchovou, ktorého platnosť uplynula v novembri minulého roku. Vďaka aktivitám žiakov
a pedagógov škola obhájila svoj regionálny imidž a v Dobrej Nive
získala obnovu certifikátu do roku 2026.

Dobrá Niva

Najväčšou folklórnou udalosťou záveru školského roka je určite nesúťažná prehliadka detských folklórnych súborov a skupín, ktorej 22.
ročník sa konal v piatok 7. júna 2019. Očová zakvitla kyticami kvetov na krojoch detí z rôznych regiónov Slovenska, pretože sme privítali detské folklórne súbory DOBRONKU z Dobrej Nivy, SKALKU z Malatinej, ŠTVORLÍSTOK z Trenčianskej Turnej a LIKAVU
z Likavky. V predpoludňajšom programe pre žiakov Základnej školy
vystupovali len hosťujúce súbory. Čas medzi predpoludňajším a večerným programom strávili deti v Remeselnom dvore v tvorivých
dielňach – modelovanie z hliny, pletenie z pedigu, vyšívanie krivou
ihlou, tkanie pokrovcov a zdobenie medovníkov. Zhotovené výrobky
si deti mohli zobrať so sebou, medovníky väčšinou ozdobili a zjedli.

Večerný program začal zhromaždením všetkých súborov pri pamätníku Mateja Bela – Funtíka a položením kytice úcty k tomuto velikánovi. Potom už pokračoval program v kultúrnom dome, kde sa
k hosťujúcim súborom pripojili aj deti domáceho DFS Poľana. Okrem
známej choreografie Očová, Očová sa domáci predstavili aj novším
programom Zbojníci a premiérovou choreografiou Regrúti (obidve
vytvoril Ing. Pavel Holík) a nacvičili ich pani Viera Šimkovičová, tanečná pedagogička súboru PaedDr. Anna Petríková-Bambúchová
a Mirko Selecký, člen
FS Očovan. Tanečníkov sprevádzala detská ľudová hudba Sláčik zo ZUŠ v Očovej,
ktorá sa pod vedením
pána učiteľa Slavomíra Melicherčíka od vystúpenia k vystúpeniu
vo svojich výkonoch
zlepšuje.

Pletenie z pedigu

Všetkým organizátorom tohto podujatia – vedúcim DFS Poľana, pedagogickým zamestnancom školy,
pani kuchárkam, Ing. P. Holíkovi, pánu starostovi Dr. Senkovi a zamestnancom Obecného úradu v Očovej,
organizátorom tvorivých dielní, rodičom a sponzorom patrí veľké poďakovanie.

?

? ?
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Na záver sa mi však natíska otázka: Prečo bol kultúrny dom poloprázdny?
Nezaslúžia si naše deti, ktoré vytvoria toľkú krásu a prejavia toľko nadšenia
trochu viac podpory a uznania?
Anna Sojková
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OTVORENÁ ŠKOLA
Mamičky, ktoré sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke môžu
časť predpoludnia alebo popoludnia tráviť so svojimi deťmi v areáloch materskej a základnej školy a využívať ich zariadenia pri dodržaní pravidiel:
- areály škôl sú sprístupnené len v dňoch školského vyučovania,
- do školského areálu prichádzať len so zdravým dieťaťom,
- dodržiavať časový rozpis , nerušiť a neobmedzovať riadnu prevádzku školského zariadenia a školy,
- zachovávať poriadok , nepoškodzovať zariadenia, poškodenie zariadenia nahradiť v plnom rozsahu,
- dodržiavať bezpečnostné opatrenia a niesť plnú zodpovednosť za
svoje dieťa.

MATERSKÁ ŠKOLA
09,00 hod. – 10,00 hod.
14,00 hod. – 15,00 hod.
V materskej škole pre deti, ktoré sú prijaté na predprimárne vzdelávanie a budú do MŠ nastupovať priebežne počas školského roka,
platia pravidlá dohodnuté s pani učiteľkami
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
10,00 hod. – 12,00 hod.
V čase popoludňajších aktivít školského klubu detí alebo pri športových podujatiach po dohode s prítomnými pedagogickými zamestnancami – najdlhšie do 16,00 hod.
Anna Sojková, riaditeľka ZŠ s MŠ MBF v Očovej

Život v našej Základnej umeleckej škole
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec
školského roka, spojený s rozdávaním vysvedčení a rekapituláciou, čo
sa nám z toho, čo sme si naplánovali podarilo splniť a zrealizovať. Uplynulé mesiace boli v našej škole
plné príprav na vystúpenia a súťaže, ktoré sme s úspechom zvládli
a žiaci tak mali možnosť ukázať svoj talent širokému spektru divákov a odbornej porote. Ocenenia sme žali na regionálnych, ale aj ce-

guste na Očovskej folklórnej hrude 2019. Na tých, ktorí by sa chceli s nami stretávať v tanečnom, hudobnom alebo výtvarnom odbore v novom školskom roku 2018/19 sa tešíme na Prijímacích skúškach 4. septembra 2019. Podrobnejšie informácie nájdete našej webovej stránke www.zusocova.webnode.sk.

loslovenských súťažiach v hre na husliach, speve, klavíri či v hre na
klarinete. Na ich úspechy môžeme byť patrične hrdí, pretože svoju
školu a obec reprezentovali na výbornej úrovni získali ocenenia od
zlatého po bronzové pásma. Už sa pomaly stáva tradíciou, že našu
Na záver chcem vysloviť poďakovanie BBSK za poskytnutie finančnej dotácie na kúpu Heligónky pre potreby žiakov a pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v ZUŠ v Očovej.
Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2019/2020, v ktorom Základná umelecká škola v Očovej oslávi svoje 25. výročie vzniku.
(apb)

„sezónu“ začíname Vítaním Jari v Očovej a aprílovým vystúpením
na Lesníckych dňoch 2019 vo Zvolene a končíme Záverečnými koncertmi školy, ktorými zavŕšime každý školský rok a na ktorých sa
predstavia žiaci všetkých odborov školy aj s našou Detskou ľudovou hudbou „Sláčik“. Tu však naša práca nekončí... pretože naši tanečníci, heligónkári a DĽH Sláčik, ktorá hudobne doprevádza tanečníkov nielen v ZUŠ, ale aj tanečníkov v DFS Poľana a vedie ju
Slavomír Melicherčík sa tak, ako aj po minulé roky predstavia v au8
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Vystúpenia detí v Domove seniorov Dolinka
V mesiacoch marec a máj navštívili náš Domov seniorov Dolinka deti
z Očovej, ktoré si pripravili kultúrny program pre našich seniorov.
12. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vystúpili deti
zo Základnej školy pod vedením p. zástupkyne PaedDr. Vargovej
a p. učiteliek ZŠ. Obyvateľov nášho domova potešili svojim spevom,
poetickým slovom či zaujímavým dramatickým stvárnením úryvku z knihy A. de Saint-Exupéryho Malý princ. Potlesk i úsmevy na
tvárach všetkých prítomných hovorili o úspechu tohto podujatia.
28. mája k nám opäť zavítali deti s programom – tentoraz venovaným matkám. Obyvateľky – mamy a starké, ale i ostatní prítomní
pookriali i rozveselili sa vďaka deťom zo Základnej umeleckej školy pod vedením pedagogických pracovníkov ZUŠ. Spevom za sprievodu ľudovej hudby, tancami i básňami vzdali hold všetkým matkám, ktoré obetavo vychovali svoje deti.
Všetkým deťom a pedagogickým pracovníkom chcem veľmi pekne poďakovať za ich ochotu prísť a spríjemniť chvíle našim seniorov. Verím, že v budúcnosti sa znovu stretneme pri podobných príležitostiach.
Bc. Eva Debnárová, Sociálny úsek Domova seniorov Dolinka

Deň Zeme – poďakovanie
Dňa 6. apríla 2019 sme v rámci dobrovoľníckej akcie Deň Zeme
očistili najbližšie okolie našej obce od neporiadku a odpadov. Toto
podujatie organizujeme každoročne a každoročne urobíme poriadok po nezodpovedných spoluobčanoch, ktorí vyvážajú svoj odpad
do prírody. Tento krát takmer 40 dobrovoľníkov vyčistilo tzv. Hájnický jarok, okolie hnojnej jamy pri ceste z Očovej na Hradnú i za
Hradnou smer Dúbravy, prícestné rigoly popri cestách na Hradnú,
Zvolenskú Slatinu, čiastočne i na Hrochotský mlyn, okolie niekdajších kurienov, veľa odpadu bolo aj pri obľúbenom jazierku tzv. „Tiki

Taka“ a neúrekom ho bolo aj pri Hučave v úseku od letiskových budov až po brod pri zolňanskom moste. Naplnili sme spolu tri veľkoobjemové kontajnery, ale treba povedať, že ešte stále by bolo čo
zbierať a čistiť. Všetci zúčastnení neveriacky krútili
hlavami, čo všetko je možné bez výčitiek svedomia vyhodiť a pri
tom máme v obci zdarma k dispozícii zberný dvor.
Vďaka patrí všetkým zúčastneným – členom Poľovníckeho zduženia
Háj v počte 22 osôb i ostatným občanom Očovej v počte 17 osôb.
Veríme, že neporiadnikov bude postupne ubúdať a dobrovoľníkov
zasa pribúdať, aby sme žili v peknom, čistom prostredí.
Ing. Pavel Holík

Obec Očová aj v roku 2019 získala dotácie na kultúru
Fond na podporu umenia podporil dva projekty:
Očovská folklórna hruda 2019 – 16. ročník
- pridelená dotácia vo výške 6 000,00 €
Nové knihy v knižnici vždy potešia
- pridelená dotácia vo výške 1 000,00 €

Banskobystrický samosprávny kraj
podporil projekt:
Očovská folklórna hruda 2019 – 16. ročník
- pridelená dotácia vo výške 2 500,00 €.

Z verejných zdrojov podporil

Za poskytnuté dotácie Fondu na podporu umenia a Banskobystrickému samosprávnemu kraju
ďakujeme.
2/2019

Očovská Hučava - Váš tok informácií

9

Obecný park v areáli DS Dolinka aj pre deti
Pred niekoľkými rokmi sme na základe požiadaviek mamičiek pristúpili k s umiestneniu niektorých prvkov detského ihriska v areáli
Domova seniorov Dolinka. Často sa rozprávam s mamičkami, ktoré
navštevujú obecný park za domovom a zdieľam ich požiadavky na
dobudovanie detského ihriska v areáli parku. V čase, keď sa plánovala jeho výstavba, v rokoch 2008 – 2010 bola jeho prevádzka spojená s dostavbou domova seniorov a už samotný pracovný názov
„Oáza pokoja“ napovedal o jeho využívaní. Park bol plánovaný ako
kľudová zóna pre seniorov, návštevy domova. Dnešná doba je veľmi hektická. Napriek tomu, že doba od vybudovania parku nie je
veľmi dlhá, situácia v domove sa veľmi zmenila. Dnes máme v zariadení seniorov viac ležiacich klientov, ako mobilných. Tých aktívnych by sme mohli sčítať na prstoch jednej ruky.
Boli sme preto radi, keď park začali využívať aj mamičky s malými
deťmi. Ožil celý priestor a park dostal nový rozmer. Do parku sme
spolu s obecným úradom osadili prvky z detských ihrísk, aby trávenie času bolo pre mamičky s deťmi čo najpríjemnejšie. Priviedli sme pitnú vodu do parku a nainštalovali sme elektrickú prípojku
do altánku v parku. To je zatiaľ všetko čo nám umožňovala legislatíva. Rozumieme aj ich požiadavkám na to, aby sa priestor ešte viac

obohatili doplnil o nové atrakcie pre deti, nie všetko je však možné
realizovať okamžite. Park bol vybudovaný z prostriedkov Európskej
únie a jeho účel bol v čase jeho výstavby úplne iný, ako som to uviedol už na začiatku. Zmeniť priestor parku na detské ihrisko preto
ani nebol možný. V týchto dňoch sa končí monitoring kontrolných
orgánov EÚ a verím, že v budúcnosti sa posunieme oveľa ďalej. Nevyhnutné bolo vyriešiť majetkové záležitosti v parku so Slovenským
pozemkovým fondom. To sa nakoniec podarilo.
V týchto mesiacoch prebieha veľká investičná akcia v obci – výstavba kanalizácie, skončili sa veľké projekty obnovy Kultúrneho domu,
Obecného úradu, Základnej školy a škôlky. Realizácie týchto projektov nie sú náročné len na finančné prostriedky, ale hlavne na ľudí,
ktorí sa na nich podieľajú.
Prosíme preto o trochu trpezlivosti, všetko sa naraz proste robiť
nedá. Detské ihrisko pre všetkých, je vybudované v areáli škôlky
a jasličiek. Aj keď je staršie je plne funkčné a deti v ňom nájdu dosť
priestoru na aktivity a hry. My sa do budúcnosti, zas budeme snažiť, aby sme vytvorili také prostredie v parku, v ktorom sa budú príjemne cítiť všetky vekové kategórie a budú môcť zmysluplne využívať svoj voľný čas.
Mgr. Miroslav Feješ

Očovský futbal v roku 2018
V roku 2018 sme mali prihlásené tri družstvá do súťaží. Dve mládežnícke družstvá – družstvo mladších žiakov kategórie U – 13 a družstvo staršieho dorastu kategórie U – 19 a jedno družstvo dospelých.
Družstvo mladších žiakov účinkuje v súťaži Oblastného futbalového zväzu Zvolen kategórie U -13. V súťažnom ročníku 2017/2018
skončili na 4-om mieste so ziskom 20 bodov. Odohrali v ňom 14
zápasov a zaznamenali 6 víťazstiev, 2 remízy a 6 prehier s vyrovnaným skóre 55 strelených a 55 inkasovaných gólov. Po jesennej časti
súťažného ročníka 2018/2019 sú na 2 mieste z 10 súťažiacich mužstiev so ziskom 20 bodov. Žiaci odohrali 9 zápasov s bilanciou 6 víťazstiev, 2 remízy a 1 prehra, s celkovým skóre 37 strelených a 18 inkasovaných gólov. Najlepšími strelcami sú David Jedlička so 12 strelenými gólmi a Marián Šmál so 7 gólmi. Som veľmi rád, že sa naším
žiakom darí a dúfam, že im táto forma vydrží aj v jarnej časti súťaže. Družstvo mladších žiakov trénuje p. Pavel Gajdoš, ktorému pomáha pán Rudolf Kuchár. Obidvom patrí veľká vďaka za čas venovaný chlapcom. Chcem sa poďakovať aj rodičom, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní zápasov a dúfam že táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej.
Družstvo staršieho dorastu účinkuje v súťaži Stredoslovenského futbalového zväzu v Banskej Bystrici v IV. Lige kategórii U -19 skupina C. V súťažnom ročníku 2017/2018 skončili na 9-om mieste so
ziskom 25 bodov. Odohrali v ňom 26 zápasov a zaznamenali 8 ví10

ťazstiev, 1 remízu a 17 prehier so skóre 39 strelených a 81 inkasovaných gólov. Po jesennej časti súťažného ročníka2018/2019 sú na
5 mieste zo 14 súťažiacich mužstiev so ziskom 24 bodov. Dorastenci odohrali 13 zápasov s bilanciou 7 víťazstiev, 3 remízy a 3 prehry
so skóre 20 strelených a 15 inkasovaných gólov. Najlepšími strelcami družstva sú David Pivoluska s 5-mi strelenými gólmi. Trénerom ▶
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▶ dorastencov je Pavel Pivoluska , ktorému pomáha Jozef Kubajda,
ktorým patrí poďakovanie za odvedenú prácu. Veľmi ma mrzí nezáujem chlapcov z Očovej v dorasteneckom veku o futbal a bohužiaľ aj celkovo o šport ako taký.
Družstvo dospelých účinkuje v súťaži Oblastného futbalového zväzu
Zvolen v 1 triede. V súťažnom ročníku 2017/2018 skončili na 12-om
mieste so ziskom 20 bodov. Odohrali v ňom 26 zápasov a zaznamenali 5 víťazstiev, 5 remíz a 16 prehier so skóre 35 strelených a 67 inkasovaných gólov. Po jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019
sú na 8 mieste z 13 súťažiacich mužstiev so ziskom 16 bodov. Odohrali 12 zápasov s bilanciou 5 víťazstiev, 1 remíza a 6 prehier so skóre 17 strelených a 20 inkasovaných gólov. Najlepším strelcom družstva je Martin Svintek s 8-mi strelenými gólmi. Po skončení súťažného ročníka 2017/2018 sa vzdal trénerstva pán Ondrej Debnár.
Týmto mu chcem poďakovať za odvedenú prácu počas jeho pôsobenia pri družstve. Od nového súťažného ročníka prevzal družstvo
pán Viliam Lačný.
V novembri 2018 sa konala členská schôdza futbalového oddielu.
Na nej bol zvolený nový výbor. Nový výbor je v tomto zložení Jaro-

slav Sás, Michal Hromádka, Štefan Pavlík, Anna Sedliačiková a Pavel Pivoluska. Z výboru odišli Ondrej Debnár a Maroš Hraško. Obidvom chcem za odvedenú prácu pre futbalový oddiel poďakovať.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým ľuďom a sponzorom,
ktorí nám pomohli a to: Starostovi obce Očová pánovi PhDr. Jánovi Senkovi a obecnému zastupiteľstvu za finančnú a materiálnu
podporu ale hlavne za to, že sa po dlhých rokoch podarilo zrekonštruovať vnútorné aj vonkajšie priestory tribúny na futbalovom ihrisku, PD Očová, TJ Družstevník Očová s Ing. Jurajom Chabadom,
Obecnému podniku Očová, firme REMONTA s.r.o. Zvolenská Slatina, stavebniny RAJJAN, AGROBON Zvolen, Minireal s.r.o. UNIAGRO s.r.o. Zvolenská Slatina.
V neposlednom rade chcem poďakovať Vám naším fanúšikom. Teší
ma Vaša hojná účasť na našich domácich zápasoch. Veľké poďakovanie patrí aj tým, ktorí nás chodia povzbudzovať aj na ihriská súperov. Dúfam, že návštevnosť našich zápasov bude aj naďalej v takom hojnom počte. Budeme sa o to snažiť našimi výkonmi. Príďte
podporiť aj našich žiakov a dorastencov.
Ďakujem ! Jaroslav Sás

Očovská folklórna hruda 2019
XVI. prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho

9. - 11. august 2019

Piatok 9. 8. 2019
19.30 – 20.30 Uvítanka - účinkujú: FSk Očovan, FS Očovan, Matičiari Očová
20.30 – 22.30 Spomienky na časy – program venovaný tvorbe Michala Majera, účinkujú: FS Urpín Banská Bystrica, FS Očovan, FS Bystrina Banská Bystrica, bývalí členovia VFS Jánošík, Temperament cimbal orchestra
Sobota 10.8.2019
Areál Remeselného dvora
9.30 Vernisáž výstav (prístupné celodenne):
Votkaná krása v krojoch – výstava očovských krojov
Krajina - nekrajina v Podpoľaní – výstava fotografií Martiny Černákovej
10.00 Ratoliestky – dopoludňajší program detských kolektívov DFS Hronček Banská Bystrica, DFS Dratvárik Slovenská Ľupča, DFS Slniečko
Detva, DFS Dolinka Slatinské Lazy
11.15 KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca, Vojvodina, Srbsko
11.45 Matičiari – domáce spevácke skupiny
12.00 Škola tanca pre veľkých aj malých – Pavel Holík, Anna Petríková, základné motívy podpolianskeho tanca
Sprievodné podujatia počas programu: tkanie pokrovcov, vyšívanie krivou ihlou, odváranie syra, varenie a ochutnávka halušiek s urdou a domácich pochúťok, pečenie kváskového domáceho chleba a posúchov, pletenie
z prútia, brúsenie nožov
Stravovací areál – malá scéna
13.00 hod. Rozprávka Víla a Škriatok – malá scéna v stravovacom areáli,
pre deti hrá Divadlo Tamariki Banská Bystrica
Hlavná scéna
15.00 – 16.30 Rastieme do krásy – program detských folklórnych kolektívov, účinkujú: DFS Dratvárik Slovenská Ľupča, DFS Slniečko Detva, DFS Poľana Očová, Tanečný odbor a DĽH Sláčik
ZUŠ Očová
16.30 – 18.00 Kamaráti verní – program folklórnych skupín: Míkovice, ČR,
KUS Petrovská družina, Srbsko, Jašek Karpiel a Gorali zo Zakopaného, Poľsko, FSk Očovan
19.30 – 20.30 Rozkäzovania – program venovaný podpolianskym rozkazovačkám, zapísané v zozname nehmotného- kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2018, účinkujú poprední speváci
a tanečníci všetkých generácií z dedín a miest na Podpoľaní
(deti, mlaď: Miroslav Trebuľa-Hriňová, Matúš Kubina-Selce,
Pavel Bízik-Očová, deckovia: Martin Krnáč-Hriňová, Pavol
Holík-Očová, Ľuboš Vidiečan-Detva, stredná generácia: Ján
Baláž-Slovenská Ľupča, Roman Malatinaec-Korytárky,
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Ján Mazúch-Hrochoť, Erik Cupci-Očová, Tomáš PohorelecZvolen, staršia generácia: Pavel Smilek-Detva, Jozef Ostrihoň-Detva, Ján Malatinec-Korytárky, Jozef Smutný-Dúbravy, Pavel Holík, Ján Chabada, Ján Hrončiak, Ján Filkor-Očová, Ján Sláva, Milan Mazúch, Ondrej Selecký, Martin
Škamla-Hrochoť, Miroskav Šávolt, Ivan Budaj, Dušan Magna-Poniky, najstarší: Igor Kovačovič, Ján Priechodský, sprevádza ĽH Miroslava Kapca, ĽH FS Očovan, ĽH Maťa Kováča z
Hrochote
20.30 – 22.30 Tatry, Liptov pod Poľanou účinkujú: FS Magura Kežmarok,
FS Živel Bratislava, FS Očovan
23.00 – 04.00 Ľudová zábava, hrá ĽH Maťa Kováča z Hrochote
Nedeľa 11.8.2019
Remeselný dvor
10.30 – 12.00 Tradícia fujaristov a píšťalkárov v Očovej, komorný program
autora Doc. Karola Kočíka, spomienky, história, ukážky hry
starých očovských fujaristov a píšťalkárov Juraja Jamrišku,
Martina Danku, Juraja Nováka, Petra Pacigu
Hlavná scéna
14.00 Medailón FS Vtáčnik z Prievidze
14.30 – 14.40 Krása v tradícii - vyhodnotenie súťaže o najkrajšie priečelie
a priedomie
14.40 – 16.30 Deň sviatočný, hrdý...Galaprogram – sestry Sihelské, FS Partizán Slovenská Ľupča, FS Živel Bratislava, Detvani z Detvy
a Karol Kočík, FS Očovan, DFS Poľana Očová, Jašek Karpiel
a Gorali Poľsko, KUS Petrovská družina, Srbsko, Spev. skupina Ulijanky Nitra
Sprievodné podujatia:
Krása v tradícii - súťaž o najkrajšie priečelie a priedomie v obci, jarmok domácich produktov, Tradičná kuchyňa Hrudy, expozícia Mateja Bela Funtíka
a tradičného zariadenia domácnosti, tkanie pokrovcov, vyšívanie krivou
ihlou, odváranie syra v salaši, varenie a ochutnávka halušiek s urdou a domácich pochúťok, pečenie kváskového domáceho chleba a posúchov, pletenie z prútia, brúsenie nožov
Z verejných zdrojov podporil
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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

júl 2019

Pozor !!! zmena premietania: - detské predstavenia o 17.00 hod.
- večerné predstavenia o 19.00 hod.
Kursk
sobota
6. júl 2019
19:00 hod.
Magic Box
2,00 €

Sobota
13. júl 2019
17:00 hod.
ASFK
2,50 €

Belgicko-luxemburská akčná dráma. Film zobrazuje skutočnú katastrofu, ku ktorej prišlo v roku 2000
na palube jadrovej ponorky K-141 Kursk. 154 metrov dlhá jadrová ponorka K-141 Kursk je „nepotopiteľnou“ pýchou Severného loďstva ruského vojenského námorníctva. Počas námorného cvičenia v auguste 2000 sa na palube nachádzalo 118 členov posádky. 12. augusta otrasú trupom Kurska
mohutné explózie, ktoré plavidlo pošlú do hĺbky 108 metrov, na dno arktických vôd Barentsovho
mora. Pre námorníkov začína zúfalý boj s časom...
Hrajú: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Max von Sydow a ďalší.
MN do 12 rokov, 117 min., dabing

Veľký zlý lišiak a iné príhody

Francúzsko-belgická animovaná rozprávka. Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa zdá a zvieratká
z tejto farmy sú nevyspytateľné: lišiak, ktorý je mamou pre trojicu kuriatok, zajac, ktorý sa hrá na
bociana, či kačka, ktorá chce byť Santa Clausom. Keď si myslíte, že život na vidieku je prechádzka ružovou záhradou, zamyslite sa...
Mládeži prístupný, 84 min., slovenský dabing

Trhlina
sobota
20. júl 2019
19:00 hod.
CinemArt
2,00 €

Slovenský mysteriózny thriller. Nezamestnaný absolvent Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta Waltera Fischera. Ten pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč,
a keď sa po vyše dvoch mesiacoch rovnako záhadne objavil, mal na tele čudné popáleniny a zranenia. Bol dezorientovaný, nedokázal vysvetliť, čo sa mu stalo, už nikdy sa nespamätal. Igor pátra ďalej a s údivom zisťuje, že Fischerov prípad nie je ojedinelý. Hrôzostrašných prípadov pribúda. Igor
s priateľkou Miou, konšpirátorom Andrejom a tvrdým skeptikom Dávidom preniká čoraz hlbšie
a odhaľuje skutočnosti, ktoré sú oveľa desivejšie, než akákoľvek fantázia.
Hrajú: Matej Marušin, Mária Havranová, Dávid Hartl, Tomáš Maštalír, Juraj Loj a ďalší.
MN do 15 rokov, 111 mim.

Lego DC Superhrdinky
Sobota
27. júl 2019
17:00 hod.
Continental film
2,00 €

Americká animovaná rozprávka. Vydajte sa spolu so superhrdinkou z dielne LEGO® DC na celkom
nové animované dobrodružstvo plné akčných snímok a záhad! Hlavné hrdinky si totiž vôbec nespomínajú, že by mali na svedomí nejakú sériu zločinov. Lenže na koho sa môžu dievčatá obrátiť, keď
aj Bumblebee a Katana spolu s ďalšími študentmi zo „Strednej školy pre superhrdinu“ majú niečo za
lubom? Rozpliesť toto rafinovane zamotané klbko a zistiť, kto alebo čo väzí za všetkými tými čudnými zmätkami, si žiada viac než len super schopnosti!
Mládeži prístupný, 75 min., dabing

Kino prijíma kultúrne poukazy s označením „kino alebo ľubovoľné podujatie“
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