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ŠTVRŤROČNÉ PERIODIKUM OBECNÉHO ÚRADU OČOVÁ

Milí spoluobčania, vážení čitatelia Hučavy
aj keď už prvé mesiace tohto roku uplynuli,
chcem sa Vám poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste ako občania Očovej vyslovili
mne ako starostovi obce, tak aj poslancom
obecného zastupiteľstva v komunálnych
voľbách, ktoré sa uskutočnili koncom minulého roku.
Pevne verím, že dátum 11.1.2011 bude
začiatkom nového obdobia v novodobej
histórii našej obce. Novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva /OZ/ prajem,
aby všetky ich rozhodnutia, ktoré vykonajú,
boli na prospech občanov Očovej a aby sa
kladne prejavili v jej rozkvete a kráse.
Prosperita a blaho obce Očová, ako
celku tak i jej občanov, je naša najdôležitejšia
úloha, ktorú na seba preberáme. Dôvera,
ktorú sme od občanov dostali nás k tomuto
na štyri roky zaväzuje. Prosím Vás nepremárnime ju!
Zároveň chcem poďakovať pánom poslancom obecného zastupiteľstva, ktorým
skončil volebný mandát, za vykonanú prácu
v prospech obce Očová, najmä však MVDr.
Kubišovi, ktorý ako starosta túto obec zveľaďoval dve predchádzajúce volebné obdobia
a súčasne dúfam, že ako poslanec obecného
zastupiteľstva bude naďalej nápomocný pri
riešení vzniknutých problémov v obci.
Dňa 11.1.2011 na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve sme ja ako starosta obce,
tak aj poslanci Obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa
svojich funkcií. Od vtedy sme už absolvovali
pracovnú poradu starostu s poslancami OZ,
ktorá sa uskutočnila dňa 27.1.2011 a ktorá
bola zameraná na riešenie problémov ohľadne podania projektu na výstavbu kanalizácie.
Dňa 24.2.2011 sa uskutočnilo 1. riadne
Obecné zastupiteľstvo, kde boli zvolení
členovia jednotlivých komisií Obecného
zastupiteľstva, ktoré už aj začali pracovať.
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Dňa 10.3.2011 sa poslanci
OZ spolu s ďalšími členmi
výberovej komisie zúčastnili výberového konania na
miesto riaditeľa Obecných
služieb a dňa 22.3.2011
som sa znova stretol s poslancami OZ na pracovnej
porade ohľadne návrhov
na riešenie problémov
so sociálne slabšími, no
najmä neprispôsobivými
občanmi v Očovej.
Očová je svojrázna obec. Viete to určite
lepšie ako ja, lebo ja tu žijem len päť rokov.
Musím tu uviesť, že aj keď som pred podaním kandidátky za starostu obce Očová mal
predstavu o tom čo asi táto práca obnáša,
skutočnosť ma nemilo prekvapila. Ani nie
tak množstvom nezmyselných papierov,
hlásení, štatistík, ktoré je potrebné každý
deň vyplniť a odoslať, ale skôr prístupom
ľudí. Ako starosta by som chcel obnoviť u
obyvateľov Očovej záujem o dianie v obci. Je
potrebné si uvedomiť, že veci sa k lepšiemu
nezmenia sami od seba, ale len pričinením
nás všetkých. To, že nás čaká neľahké obdobie vieme všetci veľmi dobre, no aj napriek
tomu pevne verím, že ho prekonáme jedine
spoločnou prácou v prospech celej obce.
Ako sa však zhostím funkcie starostu,
prípadne aké výsledky dosiahnem to nebude
záležať len na mne, ale aj na poslancoch
obecného zastupiteľstva, a najmä na Vás,
na občanoch Očovej a to na Vašej snahe
spolupracovať a podieľať sa na chode vecí
verejných.
Ako starosta si uvedomujem, že slovo
starosta je odvodené od slova sa starať, a
preto si nebudem určovať úradné hodiny a
dvere mojej kancelárie sú pre kohokoľvek
a kedykoľvek otvorené. Rád si vypočujem
každý rozumný návrh, ktorý bude
možné ďalej rozvíjať.
Chcem sa poďakovať najmä
mojej rodine, ktorá ma v mojom
predvolebnom úsilí podporovala
a stála pri mne a stále toleruje
moje pozdné príchody domov a
viem, že s jej pomocou a pochopením sa mi moja práca bude
zvládať oveľa lepšie a ľahšie.
Obec Očová prostredníctvom Mikroregionu Hučava-Zvolensko podala projekt na odvedeHuèava – Váš tok informácií

nie odpadových vôd v Hučave, je potrebné
len dúfať, že budeme úspešní. Taktiež cez
projekt Leader bolo do Remeselného domu
v Očovej nakúpené vybavenie kováčskej
dielne vrátane vyhne, hrnčiarskej dielne
s hrnčiarskymi kruhmi a pecou na vy paľovanie keramiky a dielne na výrobu drevených
šindľov, ktoré by sa mali v najbližšej dobe aj
sprevádzkovať.
Dňa 17.4.2010 Vás preto srdečne pozývam na akciu „Vítanie jari v Očovej“, v Remeselnom dome v Očovej, kde okrem vystúpení
umeleckých zoskupení pôsobiacich v Očovej
a vynesenia Moreny, bude umožnené občanom Očovej vidieť, prípade si aj vyskúšať
jednoduché remeselné techniky.
Na záver mi dovoľte zaželať Vám, občanom Očovej, v nasledujúcom období len
samé pekné dni, plné šťastia, pohody, lásky
a spokojnosť s mojou prácou a s prácou
poslancov obecného zastupiteľstva.
Motto: „Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.“

„Z obsahu vyberáme“:
- nový starosta
a poslanci OZ zložili
sľub
- rozpočet obce
a miestne dane
- úspešná premiéra
divadelnej hry
- akcie ZPOZ-u
- zo života organizácii
v obci
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Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Očová
Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 11. januára 2011 v Kultúrnom dome Očová. Na zasadnutí zložil sľub novozvolený starosta obce Ing. Jaroslav Dominik ako aj všetci zvolení poslanci obecného zastupiteľstva. Boli vytvorené komisie obecného
zastupiteľstva a funkciou zástupcu starostu obce poveril starosta obce Mgr. Jána Šimiaka.
Ustanovujúceho zasadnutia za zúčastnili občania našej obce ako aj hostia vo veľkom počte, nestačila ani kapacita miest v kultúrnom
dome. Veríme, že občania sa budú v takomto počte zúčastňovať aj ďalších rokovaní obecného zastupiteľstva a aktívnou spoluprácou
s obcou prispejú svojimi pripomienkami, názormi alebo aj nápadmi k zveľaďovaniu a rozvoju našej obce.

POSLANECKÉ OBVODY V OBCI OČOVÁ
Meno poslanca
Karol Budinský

Pridelené ulice v obci
Holcov Majer, Obchoditá, Breziny, Kalinovce,
Bugárovo

RSDr. Ondrej Chabada

J. R. Poničana
Komenského, Jána Ťavodu, Dolná,
Štefana Pilárika, Nábrežná

Jozef Ivanič
MVDr. Juraj Kubiš

Gagarinova, 1.mája, Slnečná

Mgr. Mária Luptáková

Mateja Bela Funtíka, Medzinárodného dňa detí,
Letecká, Družstevná

Ing. Ján Pivoluska, CSc.

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

Ing. Juraj Remeselník
Mgr. Ján Šimiak

ČSA, Športová, Budovateľská

Lenka Španová

Mieru, Červeného kríža, Febr. víťazstva,
Medzinárodného dňa žien, Jána Palárika
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Rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácii obce na rok 2011 a roky 2012 a 2013
Bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

2009

2010

201 1

2012

2013

skutočnosť

skutočnosť

schválený

návrh

návrh

1 318 918

1 232 401

1 089 186

978 526

1 017 031

Bežné prijmy škôl

36 700

42 559

36 800

30 100

30 100

Bežné príjmy domu dôchodcov

93 257

92 263

92 000

84 368

84 368

1 448 875

1 367 223

1 217 986

1 092 994

1 131 499

Bežné výdavky za obec

535 001

325 022

280 000

364 009

361 696

Bežné výdavky za školy

552 450

556 899

578 135

324 298

329 616

Bežné výdavky domu dôchodcov

155 057

178 731

155 688

84 368

84 368

18 708

102 789

135 000

100 000

100 000

1 261 216

1 163 441

1 148 823

872 675

877 680

plnenie a čerpanie v EUR
Bežné príjmy obce

Bežné príjmy spolu=100+200+300

Obecné služby príspevok na bež.výdavky
Bežné výdavky spolu=600
Bežný rozpozpočet

69 163

Kapitálové príjmy obce=200+300

229 822

227 430

433 700

166

166

Kapitálové výdavky za obec

590 579

116 548

702 212

201 827

231 978

0

3 426

0

0

0

590 579

119 974

702 212

201 827

231 978

Kapitálové výdavky za školstvo
Kapitálové výdavky obce=700
Kapitálový rozpočet

-268 512

Finančné operácie príjmy obec=400+500

312 594

127 008

312 700

136 095

132 776

Finančné operácie výdavky obec=800

120 078

412 776

113 351

154 753

154 783

Finančné operácie

199 349

Celkom príjmy = B+K+FO

1 991 291

1 721 661

1 964 386

1 229 255

1 264 441

Celkom výdavky = B+K+FO

1 971 873

1 696 191

1 964 386

1 229 255

1 264 441

Rozpočet celkom je vyrovnaný

0

vypracoval: Anna Hossová, ekonómka obce

vyvesené dňa: 8.2.2011

KOMISIA STAVEBNÁ
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

KOMISIA FINANČNÁ, SPRÁVY MAJETKU
A PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT

Ing. Juraj Remeselník (poslanec OZ) – predseda
Karol Budinský (poslanec OZ) – člen
Ing. Marián Kmeť – člen
Pavel Dorot – člen
Ján Čief - člen
Danka Dorotová – zapisovateľka

Lenka Španová (poslankyňa OZ) – predseda
Ing. Ján Pivoluska, CSc. (poslanec OZ) – člen
Ing. Michal Storoška, PhD. – člen
Ing. Anna Nováková – člen
Ing. Ingrid Kollárová – člen
Anna Hossová – zapisovateľka

KOMISIA ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU

KOMISIA LEGISLATÍVNA

RSDr. Ondrej Chabada (poslanec OZ) – predseda
Jozef Ivanič (poslanec OZ) - člen
Ing. Pavel Poničan – člen
PaedDr. Anna Sojková – člen
Viera Šimkovičová – člen
Svatava Trnková – zapisovateľka

MVDr. Juraj Kubiš (poslanec OZ) – predseda
PaedDr. Anna Sojková – člen
JUDr. Anna Poničanová – člen
Ing. Anna Bažíková – člen
Miroslav Výboh – člen
Janka Holíková - zapisovateľka
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO
PORIADKU A SOCIÁLNYCH VECÍ
Mgr. Ján Šimiak (poslanec OZ) – predseda
Mgr. Mária Luptáková (poslankyňa OZ) – člen
Mgr. Boris Fiľo – člen
Ivan Lukovský – člen
RNDr. Viera Holíková – člen
Anna Výbohová – zapisovateľka
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schválené dňa:24.2.2011

KOMISIU NA OCHRANU VEREJNÉHO
ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ
VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV
Ing. Ján Pivoluska, CSc. (poslanec OZ) – predseda
Lenka Španová (poslankyňa OZ) – člen
Karol Budinský (poslanec OZ) - člen
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TRHOVÉ DNI
V ROKU 2011

Koľko nás je, akého sme
náboženského vyznania, či
národnosti, ako bývame a iné...
to je len pár údajov z mnohých ďalších, ktoré
budú zisťované pri sčítaní obyvateľov, domov
a bytov.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku
2011 sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna
2011. V tomto čase Vás navštívi sčítací komisár
určený pre váš sčítací obvod.
V ustanovenom čase sa zisťujú údaje
a) v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6.
júna 2011
b) v elektronickej forme od 21. mája 2011 do
29. mája 2011
Rozhodujúcim okamihom sčítania na celom
území Slovenskej republiky je polnoc z piatka 20.
mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému
sa zisťujú údaje uvedené v zozname.

Vážení občania, prosíme Vás o trpez-

livosť, pretože od Vášho prístupu bude záležať
plynulosť a nerušený chod sčítania v našej obci.
Zároveň vás ubezpečujeme, že sčítací komisár
je povinný v zmysle zákona o sčítaní zachovávať
mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa pri sčítaní
oboznámi.

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

24.01.
28.02.
28.03.
18.04.
23.05.
27.06.
25.07.
22.08.
26.09.
24.10.
28.11.
19.12.

PLATENIE MIESTNYCH
DANÍ A POPLATKOV
Poplatok za komunálny odpad
14,60 € za osobu a rok, ktorá má na území obce trvalý alebo prechodný pobyt
7,30 € za osobu a rok, ktorá žije v častiach obce, kde sa nevykonáva pravidelný zber komunálneho odpadu
(Obchoditá, Breziny, Kalinovce, Bugárovo, časť Holcovho Majera)
V prípade, že sa občan v priebehu roka nezdržiava v obci z dôvodu iného bydliska alebo že pracuje alebo
študuje mimo miesta trvalého bydliska, mohol obec požiadať do 28. 2. 2011 o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad. V prípade, že túto žiadosť v uvedenom termíne nepredložil, môže mu byť poplatok
odpustený alebo znížený až od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom žiadosť doručí správcovi dane. K
žiadosti je povinný predložiť doklad o zaplatení poplatku v inej obci, potvrdenie o návšteve školy alebo doklad
o zamestnaní.

Daň z nehnuteľnosti
Výška dane sa oproti vlaňajšku nezmenila.
Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad inkasuje Obecný úrad v Očovej v hotovosti do pokladne
obce do 31. mája 2011 každý deň okrem štvrtku.
Po tomto termíne budú zasielané platobné výmery, ktoré je potrebné uhradiť do 15 dní od ich doručenia.
4
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Marcový deň ...
Pre niektorých všedný, obyčajný deň. V sobotu 12. marca Vás mnohých vylákalo neúnavné slniečko
na priedomie, aby ste si mohli poupratovať okolie. Iných možno na turistiku , aby ste načerpali potrebnú
energiu pre život.
Deň žien - sestry
Pre niektoré dámy našej obce – jubilantky bol tento deň slávnostný.
Slávnostný preto, že ich kroky viedli do
obradnej miestnosti obecného úradu, kde
na nich čakal kolektív Zboru pre občianske záležitosti, aby ich mohol pozdraviť
pri príležitosti Dňa žien.
Ich pracovité ruky si na chvíľu oddýchli a ich myšlienky sa vrátili trochu
do minulosti. Deti vyslovili poďakovanie
a vo svojich piesňach spolu s členkami
ZPOZ – u vyspievali nehu a lásku, ktorá
si každá žena zasluhuje v každom veku. Spokojnosť a radosť, ktorá vyžarovala z tvárí žien, znásobovali
hrejivé lúče slnka, ktoré ich sprevádzali na ceste domov ku svojim rodinám.
a po rokoch sa zopakuje metamorfóza krás...

Po malej prestávke na prípravu sme pokračovali povzbudení vďakou a uznaním našich
jubilantiek, obradom Uvítania detí do života.
Stretli sme sa s rodičmi a ich ratolesťami, ktoré
neúnavne vystierali svoje bezmocné rúčky a špúlili svojimi drobnými ústočkami, akoby nám chceli
niečo povedať.
Šťastní rodičia držali mocne v náručiach svoje
deti, v očkách ktorých žiarila bezstarostnosť.
V očiach rodičov zasa nekonečná láska a starostlivosť ...

Šťastie je život a mať deti …

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…

Narodili sa:

Zomreli:

Nela Golianová

Marko Uhliar

Karolína Lalíková

Alexandra Škovierová

Matej Kováč
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Anna Široká Očová Gagarinova
655/32
Marta Pohorelcová Očová ČSA
171/203
Anna Mulicová Očová Mateja Bela
Funtíka 103/17
Margita Hrabušická Očová Mieru
528/36
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Anna Šťastná Očová Mieru
521/28
Marta Majerová Očová 867
Anna Šníderová Očová SNP
283/52
Ján Mazúch Očová 1. mája
605/17
Anna Poničanová Očová Mieru
504/31
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DOS „Pilindoš“
Manželská láska, nevera, ale predovšetkým humorná zápletka
je motívom hry jedného z najvýznamnejších španielskych dramatikov
II. polovice 19. storočia Vitala Azu (1851 – 1912). Jej názov je CYLINDER. A práve po tejto hre siahli členovia miestneho ochotníckeho
divadelného súboru „Pilindoš“ v 13 . sezóne svojho pôsobenia.
Od októbra minulého roka študovali hru ochotníci známi z minulej sezóny. Súbor doplnil Marek Hanuska zo Zvolenskej Slatiny.
Vďaka nemu nemuseli ochotníci tento rok hľadať kostýmy v skriniach
a truhlách mám a starých mám, ale mohli sa vyparádiť do ozajstných
dobových divadelných kostýmov. Zapožičal nám ich Miestny odbor
Matice slovenskej vo Zvolenskej Slatine. Srdečne ďakujeme.

Premiéra divadelnej hry sa konala v nedeľu 6. marca 2011, a tak
súbor prispel k oslavám
66. výročia oslobodenia našej obce. Sála kultúrneho domu bola
zaplnená do posledného miesta. Podľa záverečného potlesku, môžeme konštatovať, že bola úspešná. Divadelnému ochotníckemu
súboru sa poďakoval starosta obce Ing. Jaroslav Dominik.
Reprízu hry si diváci mohli pozrieť 13. marca 2011. Úspešnosť
a dobré meno nášho súboru sa potvrdilo i tento krát. Súbor hral
pred zaplnenou sálou. Veríme, že naša snaha nebola zbytočná a
vystúpeniami potešíme i obyvateľov blízkeho okolia.
Mária Melichová

Poďakovanie patrí aj majiteľom firmy Peron za sponzorskú
pomoc pri ich vyčistení.

Oslavy oslobodenia obce
Každá vojna je vo svojej podstate nezmyselná, pretože najviac bolesti a utrpenia prináša nevinným ľuďom. V nedeľu 6. marca 2011
sa občania Očovej stretli pri pamätníku padlých v druhej svetovej vojne pri obecnom úrade, aby si uctili obetu všetkých statočných ľudí,
ktorí darovali to najcennejšie – vlastný život, a po šiestich rokoch neistoty a hrôz priniesli do našej obce koniec vojnového stavu.
Deň oslobodenia našej obce je pre nás predovšetkým dňom, keď vzdávame úctu a tichú spomienku, ale súčasne i ospravedlnenie
všetkým, ktorí verili v nový začiatok a bojovali zaň. Naša vďaka patrí tým, ktorí prejavili
oddanosť a priniesli najvyššiu obetu – to sú
slová z príhovoru predsedu ZO SZPB p. Dušana Hancku.
Žiačky základnej školy pod vedením p.
Šimkovičovej prednesom básni ukončili oficiálnu časť osláv.
Za účasť na pietnej spomienke prítomným
poďakoval p. Ing. Jaroslav Dominik, starosta
obce a zároveň všetkých pozval do kultúrneho domu, kde sa konala druhá časť osláv
- premiéra divadelnej hry „Cylinder“, v podaní
miestneho divadelného súboru „Pilindoš“.
Za skutočne príjemne strávené popoludnie,
a bravúrne herecké výkony, našim hercom aj
touto cestou ďakujeme.
Súčasťou osláv bol i nohejbalový turnaj
o „Putovný pohár oslobodenia obce Očová“
v telocvični základnej školy v sobotu 12.
marca 2011.
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V Očovej „zelená“ pre folklór i šport
Deti a žiaci Základnej školy s materskou
školou Mateja Bela – Funtíka v Očovej majú
nejednu možnosť prejaviť svoje schopnosti
v rôznych činnostiach a aktivitách.
Fašiangový karneval žiakov ZŠ sa
stal už tradíciou. Hoci fašiangové obdobie
zapadá do kolorytu ľudových tradícií a škola
v Očovej má aj v Školskom vzdelávacom
programe jeden z cieľov udržiavanie a rozširovanie ľudových tradícií, fašiangový
karneval sa nesie v duchu pestrosti, nespútanej fantázie a kreativity pri tvorbe karnevalových masiek. Karneval sa konal 23. 2.
2011 v priestoroch miestneho kultúrneho
domu. Ozdoby a dekorácie na výzdobu
priestorov vytvorili žiaci v školskom klube
detí, samotnú výzdobu zrealizovali
starší žiaci. Podiel na tvorbe masiek
mali aj mnohí rodičia a porote pripadla ťažká
úloha vybrať tie najzaujímavejšie a najvtipnejšie, ktoré boli ohodnotené symbolickými
cenami. O súťaže masiek v rôznych zábavných disciplínach sa postarali pani učiteľky
zo ZŠ. Všetci víťazi súťažných disciplín,
ale aj všetci žiaci prezlečení za rozprávkové, strašidelné, fantastické, vesmírne,
historické, robotické a iné dostali sladkú
odmenu. Všetci sa zabavili pri hudbe DJ
Paľka Ľalíka a už teraz sa tešia na budúcoročný karneval.
Záver fašiangového obdobia v Očovej patril najmenším – deťom z materskej
školy. 7.3.2011 deti v Remeselnom dvore, vyobliekané v malebných očovských
krojoch, zaspievali pesničky zarecitovali
básničky a zatancovali tance typické pre
fašiangové ľudové zvyky. Nechýbalo ani
pochovávanie basy symbolizujúce ukončenie obdobia zábavy a hojnosti pred

nastupujúcim predveľkonočným pôstom.
Program s deťmi nacvičili a s deťmi aj vystupovali pani učiteľky z materskej školy,
samozrejme, v krojoch.
Po programe nasledovala zábava a tanec v rytme cimbalovej muziky, ale aj v štýle

O občerstvenie pre malých sa postarali
mamy a staré mamy, ktoré napiekli koláče.
Všetkým organizátorom, pani učiteľkám
i rodičom, patrí za prípravu podujatia poďakovanie.

karneval

disco. Rodičia, Majka a Paľko Ľalíkovci,
pripravili pre deti zábavné hry a súťaže –
o najkrajší tanečný pár, tanec s balónmi,
hru s balónmi, súťaž v speve a recitácii do
mikrofónu. Každý súťažiaci získal CD alebo
hračkou a všetkým sa ušla sladká odmena.
Záujemcov o súťaže a preukázanie vlastných schopností bolo veľa a deti len potvrdili
svoju šikovnosť, snaživosť a talent.

Futbal láka veľa očovských chlapcov
viac, ako tanec. Dokázali to aj na turnaji
žiakovzákladných škôl v malom futbale.
S návrhom zaviesť tradíciu domácej futbalovej súťaže prišli skalní fanúšikovia tohto
športu, Ing. Juraj Bažík a tréner žiakov Ján
Šimkovič takmer v rovnakom čase. Od nápadu k realizácii nebolo ďaleko, k aktérom
sa pridali Peter Píš a Slavomír Spišák,
ktorý bol hlavným rozhodcom turnaja,
výbor ZRPŠ akciu odsúhlasil a 4.3. 2011
sme v Očovej privítali žiakov zo susedných obcí – Základnej školy s materskou
školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej
Slatine a Základnej školy vo Vígľaši, ktorí
si prišli zmerať sily s našimi žiakmi v 1.
ročníku súťaže o Putovný pohár Združenia
rodičov priateľov školy pri Základnej škole
s materskou školou Mateja Bela – Funtíka
v Očovej k oslobodeniu obce.Súťažilo sa
v 3 kategóriách: prípravka (1.- 4. ročník),
mladší žiaci(5.-7.ročník) a starší žiaci (8.9. ročník). Vo všetkých kategóriách zvíťazili
očovskí žiaci a tak zostal doma aj putovný
pohár. V každej kategórii bol vyhodnotený
aj najlepší hráč, najlepší strelec a najlepší
brankár. Ceny víťazom odovzdal futbalista
Ondrej Debnár.Víťazom blahoželáme, ale
poďakovanie patrí všetkým zúčastneným
za prejav športového ducha, pekné výkony, férovú hru a tešíme sa na stretnutie
o rok.
-AS-

minifutbal turnaj o putovný pohár
1/2011
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ZUŠ Očová, Remeselný dvor Očová, Obec Očová, ZŠ s MŠ
M.B.Funtíka v Očovej, FZ a FS Očovan, Jednota dôchodcov v Očovej
Vás pozývajú prežiť predveľkonočné nedeľné popoludnie
do Remeselného dvora v Očovej

„Vítanie jari v Očovej“
17. apríla od 13.00 hod.
Čaká na Vás pestrý kultúrny program s vynášaním a pálením Moreny, tvorivé dielne
pre deti aj dospelých, Veľkonočná výstava, škola tanca, Spomienky starých mám,
ochutnávka domácich koláčov ale i predajno-výstavné trhy.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Ul. SNP 112 Očová
vypisuje
podľa § 5 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole
Talentové prijímacie skúšky pre šk.r. 2011-2012
Výtvarný odbor: 21. júna 2011 (utorok)
Hudobný, Tanečný a Literárno-dramatický odbor: 23.júna 2011 (štvrtok)
od 14.00 do 18.00 hod.
Talentové skúšky sa uskutočnia v budove ZUŠ, Ul. SNP 112 Očová.
Bližšie podrobnosti nájdete aj na našej web. stránke: www.zusocova.webnode.sk

Základná umelecká škola, Remeselný dvor Očová,
OZ Listy a Čajovňa Čajka v Očovej

Vás pozývajú na
Večer piesní románskych jazykov
Termín: 5.4. 2011
Účinkujú: I. Šimková, D. Mrváňová, J. Záchenská,
J. Jankov, M. Pivolusková, S. Poprádiová,
Z. Melicherčíková, M. Poprádi
Program: O. Vecchi, Salvador, L. Koželuh,
M.Mengali, V. Zelli, A. C. Jobim, Bergerettes,
L. Miguel
Večer populárnej piesne
Termín: 3.5.2011
Účinkujú: I. Šimková, D. Mrváňová, J. Záchenská,
J. Jankov, M. Pivolusková, S. Poprádiová,

Z.Melicherčíková, M. Chlebničanová
Program: A. Keys, Ch. Aguilera, E. Aresta,
L. Cohen, B. Withers
Večer latinsko-americkej hudby
Termín: 7.6. 2011
Účinkujú: I. Šimková, D. Mrváňová, J. Záchenská,
J. Jankov, M. Pivolusková, S. Poprádiová,
Z. Melicherčíková
Program: A. C. Jobim, C. Gardel, R. Gelato,
P. B. Ruiz, L. Miguel

Koncerty sa uskutočnia o 17.00 hod na 2. poschodí v Remeselnom dvore v Očovej.
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ZO ŽIVOTA DOMOVA SENIOROV
DOLINKA OČOVÁ
Predvianočné a vianočné obdobie
v DS
Mikulášske posedenie v predvianočnom období nechýbalo ani v Domove seniorov Dolinka. Spríjemnili ho svojim vystúpením deti zo základných škôl. Navštívili
naše zariadenie s pripraveným programom, ktoré vyčarilo úsmev a pocit radosti
na tvárach našich seniorov. V príjemnej
atmosfére sa šírila vôňa škorice z čerstvo
upečených perníkov. Pri
tíško znejúcich melódiách
vianočných kolied si klienti
posedeli v spoločnom kruhu, vzájomne si porozdávali mikulášske vrecúška
s malými darčekmi, ktoré
si predtým vlastnoručne
ušili a povyšívali. Naše
klientky sa nedali zahanbiť
ani v pečení vianočného
a suchého pečiva, tiež
v prípravách a vianočnej
výzdobe. Aj muži – naši
klienti nezostali bokom, pomáhali pri čistení orechov
a spoločne si tak dotvorili
atmosféru nadchádzajúcich Vianoc .Vianočné
obdobie si spríjemnili klienti návštevou
VIANOČNÉHO KONCERTU v evanjelickom kostole v Očovej a spoločným posedením pri štedrovečernom stole. Chceme
touto cestou poďakovať sponzorom, ktorí
prispeli k obohateniu štedrovečerného stola, rodine pána Storošku za dary, ovocie na
štedrovečerný stôl a sladkosti a zástupcom
COOP Jednoty z Očovej , p. Chabadovi
za suroviny na pečenie vianočného pečiva
a ovocie pre našich klientov.

1/2011

Domov seniorov Dolinka v médiách.
V mesiaci január nás navštívil redaktor rádia LUMEN p. Martin Šajgalík
z Banskej Bystrice. Ako zariadenie sme
sa zapojili do projektu KUMRÁN, ktoré
spočívalo v čítaní Svätého písma a následného rozhovoru klientov s redaktorom rádia
Lumen. Výstupom boli nahraté rozhovory
s klientmi a odvysielané v rámci rubriky
Rodina na vlnách rádia LUMEN .

V mesiaci február nás navštívili so
svojou kamerou redaktori Slovenskej
televízie. Príspevok bol odvysielaný Slovenskou televíziou dňa 11.02.2011 v cykle
Slovensko dnes. Okrem riešenia problémov spojených s financovaním zariadení
tiež zachytáva bežný život seniorov, ich
problémy a starosti.
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Besedy, posedenia a oslavy v DS.
- Okrem osláv životných jubileí klientov, ktoré sú vždy spojené so spoločným
posedením v spoločenskej miestnosti by
sme chceli spomenúť niektoré besedy,
ktoré sme pre klientov pripravili. Pripomenuli sme si nášho rodáka – vzácneho
a výnimočného človeka, ktorý svojim talentom preslávil svoju rodnú Očovú nielen
doma, ale aj v zahraničí Jána BERKYHO
- MRENICU. Pri počúvaní jeho
hudby si klienti spomínali na
jeho život, detstvo, mladosť
a hlavne na jeho výnimočný
talent a lásku k ľudovej hudbe
a ľudovej piesni.
- Spoločným príjemným
posedením sme si pripomenuli
aj 8.marec - Medzinárodný
deň žien, ktorý je dňom úcty,
lásky a vďaky všetkým ženám.
Na znak vďaky a úcty ženám
pán riaditeľ DS Dolinka Mgr.
Feješ poďakoval a odovzdal
kytičky kvietkov, ktoré určite
milo potešilo každú klientku.
Aj ženy rovnako ako muži sa
snažili opísať, ako oni oslavovali 8.marec v minulosti,
počas svojho aktívneho života, vo svojich
kolektívoch a v rodinách.
- Typickým obdobím, ktoré sa traduje
už z doby našich predkov sú FAŠIANGY.
Sú spojené s ľudovými zvykmi a tradíciami.
Práve týmto zvykom, tradíciám sme venovali besedu, v ktorej si seniori s láskou
zaspomínali na obdobia svojej mladosti, na
časy, keď aj oni dodržiavali zvyky, dedinské tradície, ktoré sú spomienkou na ich
životné cesty a príbehy.
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Malá vodná elektráreň v areáli Remeselného dvora
Projekt výstavby malej vodnej elektrárne
v Očovej bol schválený ako jediný v oblasti
Podpoľania s orientáciou na obnoviteľné
zdroje energie, financovaný z prostriedkov
OSN v rámci Programu malých grantov
(SGP GEF - Small Grants Programme Global
Environment Facility) a je implementovaný
prostredníctvom Rozvojového programu
OSN. Projekt vypracovalo Servisné centrum
pre mikroregión Podpoľanie v Detve a keďže
je tento program určený pre mimovládne
organizácie, žiadateľom o grant je Občianske
združenie LISTY, ktoré v našej obci pracuje a
prevádzkuje napr. aj očovskú čajovňu. Malá
vodná elektráreň bude umiestnená v areáli
Remeselného dvora a využije pôvodný mlynský náhon, ktorý v dakedajšom Kováčovom
mlyne existoval. Celková výška schválených
prostriedkov z Programu SGP GEF je spolu
s Plánovacím grantom v objeme 45 000,USD. Spoluúčasť obce na financovaní,
schválená OZ už v roku 2010, je vo výške

12 650,- USD. Okrem finančnej účasti sa
na projekte zúčastňujú viacerí partneri aj
svojou nefinančnou účasťou (stavebná
firma JimStav, ZŠ Očová, Priatelia Zeme
CEPA, Občania za čisté Podpoľanie, Naše
mesto, o.z. Detva). V súčasnej dobe je už
zrealizovaný a vyhodnotený Plánovací grant
zameraný na projektovú dokumentáciu, je
schválené vodoprávne konanie a prebieha
prvá etapa financovania zakúpenia technologickej časti.
Výkon MVE nebude veľký (projekt počíta
s výkonom 9,1 kWh), ale dôležitou stránkou
projektu je jeho demonštračný charakter, poukazujúci na možnosti a potrebu využívania
obnoviteľných zdrojov energie, čo sa bude
zabezpečovať inštaláciou vodného kolesa
ako súčasti vodnej turbíny. Výrobou elektrickej energie má projekt prispieť k energetickej
nezávislosti areálu Remeselného dvora,
podporiť tak poslanie rozvoja tradičných
remesiel na báze udržateľného rozvoja a

prispieť tiež k zvýšeniu atraktívnosti tohto
miesta z pohľadu turistického rozvoja pre
návštevníkov našej obce.
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a úspora energií nadobúda v súčasnej
dobe čoraz väčší význam, nakoľko odborníci
už dnes hovoria o ropnom zlome, ktorý podľa
niektorých už nastal v roku 2005, resp. práve
prebieha a jeho prejavy začíname v reálnom
živote pociťovať. Neoddeliteľným sprievodným javom spaľovania fosílnych palív je
masívna produkcia skleníkových plynov a vyvolané klimatické zmeny. Z pohľadu energetickej bezpečnosti bude preto veľmi dôležité
uvažovať o adekvátnych udržateľných, resp.
obnoviteľných zdrojoch energie, náhradách
fosílnych palív a úsporách energie. Realizovaný projekt MVE v Očovej bude aspoň
malou troškou do mlyna pre zachovanie
udržateľného rozvoja spoločnosti.
Ing. Pavel Holík

SAMSO (DÁNSKO) ako v rozprávke...

Z inciatívy jednotlivcov vznikol na dánskom ostrove Samso
(114 km2) na, ktorom trvalo žije asi 4 tisíc ľudí ambiciózny experiment, ktorý počas jedného desaťročia umožnil občanom stať sa
energeticky sebestačnými a využívať k tomu výhradne obnoviteľné
zdroje energie.
Začalo sa to výstavbou veterných turbín na mori, ktoré vyrábajú
elektrinu. Plán počítal s tým, že na prevádzku drahé a znečisťujúce
naftové kotle po celom ostrove budú nahradené obrovskými veternými turbínami, lokálnymi kotolňami na drevnú štiepku a slamu z
miestnych fariem, a tepelnými čerpadlami využívajúcimi geotermálnu energiu.
Budovať sa mali aj solárne kolektory a fotovoltaické články a tiež
autá na elektrický pohon. Vláda experiment podporila. Dúfala, že v
ňom nájde model, podľa ktorého by mohla znížiť celkovú závislosť
štátu od dovozu ropy a obmeziť emisie skleníkových plynov.
Miestni obyvatelia, ktorí sú do výstavby napr. veterných turbín
finančne zaangažovaní už dávno majú splatené úvery na turbíny,
ktoré im odvtedy prinášajú zisk. Turbíny boli postavené v roku
2003. Päť z nich je v súkromnom alebo družstevnom vlastníctve a
päť patrí miestnej samospráve, prostredníctvom ktorej má v týchto
veterných turbínách podiel každý obyvateľ Samso. Ľudia sú takto
súčasťou celého projektu. Ťažšie bolo získať podporu obyvateľov
v dvoch najväčších obciach na ostrove v Nordby a v Marupu pre
vybudovanie kotolní na slamu. Rozhodla cena vyrábaného tepla.
Ten kto sa prihlásil do roku 1999, získal pripojenie za 100 dánských
korún, neskôr sa už poplatok vyrovnal skutočným nákladom a to 40

000 dánských korun. Prihlásilo sa 80% miestnych obyvateľov.
Jedna z kotolní na spaľovanie slamy leží medzi obcami Brundby
a Ballen. Pozdĺž steny stodoly plnej šesto kilogramových balíkov
slamy vedie pásový dopravník, ktorý balíkmi zásobuje drvičku. Slama
postupuje do kotla, ktorý ohrieva vodu na 80 °C. Tá do domácností
prúdi dobre izolovaným potrubím. Znečisťujúce látky z komína sa
zachytávajú, pričom farmári používajú popol na hnojenie pôdy.
Od začiatku roka 2002 ľuďom dodávajú teplo a teplú vodu aj
kotle na drevnú štiepku, v blízkosti inštalované solárne kolektory
pomáhajú pri zvýšenej záťaži počas turistickej sezóny.
V roku 2009 sa na ostrove objavil prvý elektrický automobil. Pre
majiteľa veternej turbíny pohon auta elektrinou z nej nič nestojí a
na malom ostrove mu úplne stačí. Ekologická doprava je jediná vec,
ktorá na ostrove Samso ešte chýba. Dnes tu stále jazdia nákladné
autá, traktory, autá, autobusy a trajekty väčšinou na naftu alebo
benzín. Uvažuje sa však o tom, že aj toto sa zmení.
Samso sa pretvorilo na energeticky sebestačný ostrov asi za
desať rokov. Stanovené ciele - byť sebestační dosiahli v roku 2005.
Vývoz elektriny na pevninu ostrovanom prinesie viac ako zaplatia
za zníženú spotrebu ropy. Ostrov dnes vyprodukuje o 40% energie
viac ako jej spotrebuje. Energetické náklady pre domácnosti klesli
o 30%.
V ďalšom kole sa pripravujú na znižovanie energetickej spotreby. Zisky z investícií samosprávy do využívania veternej energie
investujú do ďalších projektov. Opravujú sa verejné budovy a školy.
Lepšia izolácia brání únikom tepla a inteligentné osvetľovacie systémy znižujú spotrebu elektriny.
V Očovej sa pripravuje výstavba malej vodnej elektrárne,
ktorá by mala dodávať elektrickú energiu do Remeselného dvora
v Očovej a v prípade jej nevyužitia aj do rozvodovej siete. Je to
prvý krok s úsporám a zároveň k ekologizácii našej obce, nášho
regiónu.

Článok pripravila M.Michnová so súhlasom RNDr.
Emila Bédiho a Priateľov Zeme-CEPA.

II. ročník „Hučavských fašiangov“
sa konal v Lieskovci 5. marca 2011. Mikroregión Hučava-Zvolensko usporiadal súťaž vo výrobe zabíjačkových špecialít za účasti
družstiev z Očovej, Lieskovca, Zvolenskej Slatiny a Lukového.
V súťaži o najlepšiu klobásu najlepšie obstálo naše družstvo.
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Zaujímavosti z „kuchyne“
včelárov v Očovej
Začiatok roka býva čas, kedy sa stretávajú členovia záujmových organizácií na svojich výročných schôdzach,
aby zhodnotili svoje aktivity v minulom roku a naplánovali nové. Aj včelári zo Základnej organizácie SZV v Očovej sa
stretli 20. februára 2011 ako každoročne v budove Klubu dôchodcov v Očovej, kde hodnotili uplynulý včelársky rok.
Organizácia bola založená okolo roku 1960, v súčasnosti má 27 členov, čo je na takú veľkú obec ako je Očová veľmi
málo. Fungovanie organizácie zabezpečuje výbor, ktorého predsedom bol doteraz až 27 rokov priateľ Ján Váľka, ktorý
ako mladý včelár začal pracovať vo výbore, kde sa vystriedalo viac generácií včelárov, ako priatelia Lešták, Ťavoda,
Králik, Chabada a iní, na ktorých si už len s úctou spomíname.
Tohtoročná výročná schôdza mala v programe voľby do výboru a revíznej komisie, nakoľko uplynulo 3ročné volebné obdobie. Pre nové volebné obdobie boli do výboru ZO SZV zvolení priatelia: Ján Čief, Juraj Stankovič, Daniela
Kalincová a Miroslav Kurtík. Predsedom organizácie sa stal Ján Čief, tajomníkom Miroslav Kurtík a hospodárom p.
Stankovič, ktorý už niekoľko rokov vedie na ZŠ M. Bella v Očovej včelársky krúžok a vychováva z radov žiakov mladých
záujemcov o túto ušľachtilú činnosť. Jeho zverenci sa tiež zúčastnili rokovania včelárskej schôdze, súčasťou ktorej bola
aj prednáška JUDr. Slávička PhD. o legislatíve Slovenskej republiky týkajúcej sa chovu včiel. Okrem výročnej členskej
schôdze ZO sa v lete včelári aj s rodinnými príslušníkmi stretávajú na chate v Hlbokej, kde organizujú „Včelársku nedeľu“, ktorej súčasťou okrem varenia guľášu, býva aj odborná prednáška spojená s praktickými ukážkami a výmenou
skúseností medzi priateľmi včelármi.
Včelársky rok sa začína neobvykle v auguste, kedy sa včelstvá liečia proti varoóze – klieštiku, kŕmia a pripravujú na
prezimovanie. Koncom septembra už začínajú chovateľom včiel „zimné prázdniny“. Počas zimy sa venujú spracovaniu
vosku, výrobe nových úľov, rámikov a vzdelávaniu. Jarné práce okolo včelstiev začínajú prehliadkami v marci až apríli
podľa toho, ako sa vyvíja počasie. Opeľovacia činnosť včelstiev a znáška medu začína v máji, kedy kvitnú ovocné stromy
a poľnohospodárske plodiny, v našej oblasti je to najmä repka olejnatá. Prvému medu sa pestovatelia tešia koncom
mája a v júni. Zasa to závisí od počasia. Kvetové medy z ovocných stromov, jarných kvetov a repky sú veľmi chutné,
ale majú sklon rýchlo kryštalizovať. Niektorí včelári našej ZO kočujú do oblastí, kde kvitne agát, aby získali kvalitný
agátový med. V našom regióne včely produkujú aj medy tmavé, hôrne – medovicové. Tieto vydržia bez kryštalizácie aj
pol roka, sú vzácne, veľmi bohaté na minerálne látky. Všetky druhy medov sú však hodnotné, výborné, liečivé.
Výnosy medu závisia aj od zdravotného stavu a sily včelstiev. Dôležitú úlohu majú preto v organizácii členovia,
ktorí boli vyškolení a pravidelne si obnovujú certifikát spôsobilosti na kontrolu zdravotného stavu včelstiev v ZO, ako
pomocníci veterinárnych lekárov OVZ. Táto činnosť je nevyhnutná pre prevenciu šírenia chorôb včiel, ako sú hniloba
včelieho plodu a včelí mor. Pravidelné jarné a jesenné prehliadky včelstiev v organizácii a spracovanie hlásení pre
Veterinárnu správu vo Zvolene o ich zdravotnom stave, sú tiež náplňou práce členov včelárskeho výboru.
V závere sa v mene výboru a všetkých členov ZO SZV v Očovej aj touto cestou chceme poďakovať priateľovi
Jánovi Váľkovi za dlhoročnú činnosť vo funkcii predsedu a zaželať mu dobré zdravie a pohodu pri práci so svojimi
včelstvami.
Spracovala Ing. Daniela Kalincová, PhD.

Včelári v družnom rozhovore pred rokovaním výročnej členskej schôdze.
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Apríl – Máj – Jún 2011
apríl 2011
Sobota
09.04.2011
18.00 hod.
TATRA
2,00 €
Sobota

DIABOL
Americký horor. Päť zdanlivo obyčajných ľudí sa ocitlo v pasci výťahu mrakodrapu. Každý z nich skrýva tajomstvo, nikto nemá minulosť bez
poškvrny. Všetko sa zdá byť v poriadku, pokiaľ nezhasnú svetlá a nespustí sa krik. V uzavretom priestore, bez možnosti úniku, je odhalená desivá
pravda. Jeden z nich je diabol a tie najhroznejšie veci sa nedejú pre nič za nič. Diabol, na jeho vzniku sa podieľal producent M. Night Shyamalan
(Šiesty zmysel, Znamenie), je nezabudnuteľný horor, ktorý vás napätím nenechá vydýchnuť. Hrajú: Chris Messina, Matt Craven, Bojana Novakovic
a ďalší. MN do 15 rokov, 77 min.
OBČIANSKY PREUKAZ

16.04.2011
18.00 hod.
CONTINENTAL
2,00 €

Česká tragikomédia. Film sleduje osudy štvorice dospievajúcich mladíkov, ich priateľov, lások a rodičov. Od okamihu, ako v pätnástich rokoch
dostanú občiansky preukaz, až do chvíle, kedy sa v osemnástich snažia uniknúť vojenskej službe a pokúšajú sa získať modrú knižku. Petr, Aleš,
Popelka a Míťa dospievajú v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v dobe, kedy vyjsť na ulicu bez občianskeho preukazu znamenalo koledovať
si o problém a kedy bola povinná vojenská služba pre mnohých tým najväčším strašiakom. Každý po svojom, ale aj spoločne sa snažia nestratiť
v totalitnom štáte zdravý rozum a zmysel pre humor, ale rovnako aj nedráždiť režim. Hrajú: Libor Kovář, Matouš vrba, Jan Vlček Anna Geislerová,
Lukáš Latinák a ďalší. MP od 12 rokov, 109 min., ŠUP

Sobota
30.04.2011
18.00 hod.
FILM EUROPE
2,00 €

GNOMEO A JÚLIA
Americký animova ný komediálno-dobrodružný film Gnomeo a Júlia dáva najslávnejšiemu príbehu lásky na svete Williama Shakespeara ďalší
rozmer. Názov filmu vychádza zo slova „gnome“, čo je menej často používané označenie pre trpaslíka. Vtipný dej je zasadený do Shakespearovho
rodného mesta - Stratford-Upon-Avon a všetko sa odohráva uprostred rivality medzi susedmi, pánom Kapuletom a slečnou Montekovou. Tí
nadovšetko milujú záhradkárčenie a ich trávniky a záhony prekypujú sadrovými trpaslíkmi. Keď sú ľudia z dohľadu, rozpútajú aj trpaslíci kolotoč
súperenia - modrí z jednej a červení z druhej záhrady. A rovnako tak sa na pozadí bláznivých udalostí odohráva romanca trpasličích milencov
Gnomea a Júlie. Mládeži prístupný, 84. min., slovenský dabing

máj 2011
Sobota
07.05.2011
18.00 hod.
TATRA
2,00 €

Sobota

HABERMANNOV MLYN
Česká dráma. Legendárny režisér Juraj Herz sa rozhodol otvoriť jednu z najkontroverznejších kapitol českých dejín, povojnový odsun Nemcov,
pri kt orom sa spravodlivý hnev často miešal s tými najnižšími pudmi a spolu vytvárali nezmazateľnú krvavú stopu. Jednou z obetí dejín písaných
víťazmi mal byť aj priemyselník Habermann, ktorý žil s rodinou na severnej Morave. Okolnosti jeho konca zostávajú dodnes nejasné. Filmový
príbeh sa jeho životným osudom iba inšpiroval, ale paradoxy najšialenejších rokov dvadsiateho storočia prezentuje hrozivo dokonale.
Hrajú: Karel Roden, Mark Waschke, Hannah Herzsprung, Zuzana Kronerová a ďalší.
MN do 15 rokov, 104 minút
MEDVEĎ YOGI

21.05.2011
17.00 hod.
CONTINENTAL
2,00 €

Americká rozprávka. Notorický zlodej piknikových košov a miláčik malých aj veľkých prvýkrát na veľkom plátne! Jellystoneský park stráca návštevníkov, a preto sa podlý starosta Brown rozhodne zavrieť ho a predať celý pozemok. To by však znamenalo, že rodiny s deťmi by si už nemohli
užívať krásy prírody, a čo je ešte horšie – Yogiho, Bubu a ich ďalších kamarátov by vysťahovali z ich rodného lesa. Yogi čelí najväčšej výzve
svojho života – musí dokázať, že je naozaj „múdrejší ako priemerný medveď“. Spolu so správcom Smithom musia nájsť spôsob ako Jellystoneský
park zachrániť...
Mládeži prístupný, 83 min., slovenský dabing

Sobota
28.05.2011
18.00 hod.
MAGIC BOX
2,00 €

AMERIČAN
Americký thriller. Nájomný vrah Jack je neustále v pohybe a stále sám. Potom, čo jedna jeho zákazka v Švédsku skončí omnoho krutejšie, ako
predpokladal, sa uchýli na taliansky vidiek. Schováva sa v stredovekom mestečku a užíva si chvíle nerušené smrťou. Zároveň tam ale príjme ďalšiu
zákazku – má zostaviť zbraň pre záhadnú ženu menom Mathilda. Zatiaľ čo si Jack vychutnáva pokoj v horách Abruzzo, spriatelí sa s miestnym
kňazom Benedettom a venuje sa krásnej Clare. ich priateľstvo pomaly prerastie do milostného vzťahu. Jack si ho užíva až do chvíle, kedy sa
rozhodne vystúpiť z tieňa, čím opäť pokúša osud...
Hrajú: George Clooney, Irina Björklund, Lars Hjelm a ďalší
MP od 12 rokov, 105 min.

jún 2011
Sobota
11.06.2011
17.00 hod.
SATURN
2,00 €
Sobota

NA VLÁSKU
Americká animovaná rodinná komédia. Dlhovlasá princezná Rapunzel strávila celý svoj život zamknutá vo veži. Jej jediným spoločníkom je malý,
ale zato svojrázny chameleónik. Do ničím nerušeného nudného života náhle vpadne zmätok v podobe šarmantného zlodeja Flynna Ridera. Nečakaná zmena spôsobí, že princezná po prvýkrát opustí svoje väzenie a vydáva sa aj so spoločníkmi na útek plný dobrodružstva, zamotaných
situácií a divokých zážitkov, pri ktorých ich životy visia doslova – na vlásku...Mládeži prístupný, 101 min., slovenský dabing
VARIETÉ

18.06.2011
18.00 hod.
ITA FILM
2,00 €

Americký romantický muzikál. The Burlesque má dni slávy dávno za sebou. Tess, vyslúžilá tanečnica a majiteľka klubu bojuje, aby udržala chátrajúce divadlo pri živote. Nakoniec to vyzerá, že Tess bude musieť toto miesto predať. V tej dobe sa však dramaticky zmení život Ali, dievčaťa
z vidieka, ktoré pracuje v Burlesgue Lounge ako servírka. Ali uteká pred prázdnou minulosťou a rýchlo sa zamiluje do umenia varieté. Podporená
novými kamarátmi, ktorých nájde medzi divadelníkmi, si začína plniť svoje sny, že raz bude stáť na javisku sama. Udalosti naberú rýchly spád,
keď sa mladé a hlasovo nadané dievča Ali stáva hlavnou atrakciou revue... Hrajú: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane, Cam Gigandet a ďalší.
MP od 12 rokov, 119 min., ŠUP

Sobota

TURISTA
Francúzska romanticko-akčná komédia. Johnny Depp sa vo filme predstaví ako americký turista Frank, ktorého flirtovanie s cudzinkou vedie
k celej rade intríg, romantických hier, ale aj k nebezpečenstvu. Počas neplánovaného výletu do Európy, kde si chce Frank zahojiť zlomené srdce,
prežije nečakaný románik s Elisou, mimoriadne výnimočnou ženou, ktorá mu zámerne skríži cestu. V úžasnom prostredí Paríža a Benátok, sa ich
románik vyvíja rýchlo, no čoskoro sú obaja hrdinovia náhodne zapletení do smrteľnej hry na mačku a myš... Hrajú: Angelina Jolie, Johnny Depp,
Paul Bettany a ďalší. MN do 15 rokov, 104 min., ŠUP

25.06.2011
18.00. hod.
ITA FILM
2,00 €
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