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ŠTVRŤROČNÉ PERIODIKUM OBECNÉHO ÚRADU OČOVÁ

Milí spoluobčania, vážení čitatelia Hučavy
odkedy som sa stal starostom v Očovej, uplynulo viac ako 9 mesiacov.
Mne toto obdobie utieklo ako voda.
Myslel som si, že to bude jednoduchšie. Po nástupe do funkcie
som zistil, že v Očovej je problémov
ďaleko viac, ako som vôbec v mojom
najhoršom sne predpokladal. Zrazu
sa začali objavovať problémy, ktoré
tu dvadsať a možno aj viac rokov
nikto neriešil. Občania Očovej si
u mňa podávali kľučky a očakávali,
že zrazu spravím zázrak. Snažil som
sa každému pomôcť, alebo aspoň
každému poradiť ako som najlepšie
vedel. Spravil som aj zopár maličkých zázrakov, ale napriek môjmu
snaženiu sa v Očovej v podstate
nič nepohlo a Očová si ďalej sladko
spinká. A spinká... Len sa nikoho
a ničoho nedotknúť, aby som náhodou niekoho nezobudil ....
Za tých deväť mesiacov som
nadobudol pocit, že v Očovej všetko
zostáva po starom a akákoľvek moja
snaha zlepšiť fungujúci stav naráža
na mnou nepochopiteľný odpor
a odmietnutie.
Dlho som premýšľal, o čom napíšem úvodník do tohto čísla Hučavy,
keďže problémov je tu toľko, že by
mi ani celé vydanie Hučavy možno
nestačilo, tak len v skratke :
- začnime dôchodcami - Klubom
dôchodcov.
Vybudovaním Remeselného
dvora sa vytvorili dôstojnejšie podmienky na stretávanie sa dôchodcov, na prípadné rozšírenie ich
aktivít. Priestory čo mali v Klube
dôchodcov, ktorý sa nachádza
v starej budove s vysokou energetickou náročnosťou a vyžadujúcou
rekonštrukciu sa mi nezdali pre
nich dôstojné a preto som Jednote
dôchodcov podľa môjho názoru ponúkol reprezentatívnejšie prostredie
ako mali doposiaľ... ale narazil som.
Keď sa o tejto zmene rozhodovalo
a rozhodovalo sa o nej verejne a to
na obecnom zastupiteľstve, nikto
nič nenamietal, nikto neprotestoval,
nikto nič nežiadal. Keď sa to však
zrealizovalo, zrazu sa tu objavil veľký
problém taký, že narušil fungovanie
celej Jednoty dôchodcov v Očovej,
zapríčinil abdikáciu dovtedajšej
predsedníčky. Až s pomocou ľudí
z okresného výboru Jednoty dôchodcov sme potom „hasili“ vzniknutú
situáciu a nie veľmi úspešne sme
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sa pokúšali o zmierovacie konanie
medzi pohádanými stranami.
Pre pokoj v dedine som ustúpil
a súhlasil som s tým, že aj napriek
neúmerne vysokým nákladom na
vykurovanie umožníme Jednote
dôchodcov naďalej využívať Klub
dôchodcov, no súčasne mám obavu,
že ho už nebude mať kto využívať.
- futbal, ďalšia téma, o ktorej je
lepšie nehovoriť, ale nedá mi to.
Veľa ľudí sa ma pýta, že čo
spravíme s úbohým stavom očovského futbalu. Musím sa priznať, že
neviem čo mám odpovedať. Fungovanie telovýchovnej jednoty v Očovej
som doposiaľ nepochopil! Musím
len smutne konštatovať, že doby,
keď socialistický štát podporoval
masové športovanie, sú preč. Dnes
je to o niečom úplne inom. Ak máte
nejakú záľubu - koníčka, tak nemôžete počítať s tým, že Vám tohto
koníčka bude niekto dotovať. To isté
platí aj o futbale, ktorý bol zábavou
a záľubou a to nielen pre tých, čo sa
chodili naň pozerať, ale najmä pre
tých, čo ho hrali. Dnes si buď nájdem
sponzora, alebo si to musím zaplatiť
sám. Ak chcem hrať futbal, musím
preto aj niečo spraviť.
Obec Očová zo spoločných
prostriedkov všetkých občanov
nemôže predsa platiť futbalistom
za ich radosť zo športu. Obec im
zatiaľ bezplatne poskytuje ihrisko,
šatne s teplou vodou, elektriku v tribúne, práčku a obec hradí aj údržbu
a kosenie ihriska, ako aj náklady na
rozhodcov a iné.
Berie sa ako samozrejmosť, že
futbalisti majú ihrisko zadarmo. Treba si ale uvedomiť, že žijeme v dobe,
keď nič nie je zadarmo, alebo veci,
ktoré sú zadarmo, sú tie najdrahšie.
Skúste si len tak niekde prenajať
ihrisko a zistíte, že to nie je vôbec
jednoduchá a najmä nie lacná záležitosť. V súčasnej zlej ekonomickej
situácii si ja ako starosta obce musím
klásť otázku, či budem v Očovej naďalej podporovať futbal a to aj taký
biedny ako je, alebo či radšej postavíme pol kilometra chodníkov, ktoré
tu budú pre všetkých občanov.
Celý problém je v tom, že tu
ľudia spolu nehovoria, nekomunikujú, nestretávajú sa. Očová získala
mestské, alebo skôr malomestské
maniere, kde si každý žije len pre
seba a o toho druhého sa stará len
vtedy, keď mu na ňom niečo vadí. Aj

pri futbale sa ukazuje očovská nátura, keď Fero nechce hrať na to istom
ihrisku ako Ďuro a Ďuro zase nechce
hrať s Janom a tak ďalej.
Aj táto špecialita Očovej podľa mňa viedla k tomu, že máme
v Očovej dve futbalové mužstvá
a to A mužstvo, ktoré sa potáca
v strede tabuľky 2.A triedy, čo je
druhá najnižšia súťaž, aká sa u nás
dá v podstate hrať a máme mužstvo
starých pánov, ktorí vyhrávajú zápas
za zápasom.
Ja by som predpokladal, že
športovci budú aspoň trošku vďační,
že z času na čas aspoň zorganizujú
nejakú brigádu. Natrú tribúnu, poupratujú šatne, alebo si pôjdu niekam
pre Telovýchovnú jednotu zarobiť
nejaký ten peniaz.

ako bol stanovený v Očovej nepostačuje na úhradu skutočne vynaložených nákladov, ktoré obci týmto
vznikajú. Sú len dve možnosti ako
sa dá tento nesúlad vyriešiť a to buď
začneme viac odpad separovať, čím
znížime množstvo produkovaného
komunálneho odpadu, alebo zvýšime poplatok za smeti.
Preto aj touto cestou upozorňujem občanov na to, že zberný dvor
nie je smetisko a slúži na uloženie
separovaného odpadu a podotýkam
že nie na uloženie komunálneho
odpadu. Zberný dvor slúži nato,
aby chladnička, počítače, alebo iný
separovaný odpad bol odovzdaný
a zlikvidovaný stanoveným spôsobom. Ak sa tak stane a tento odpad
sa odovzdá, tak obec dostane z Recyklačného fondu finančné prostriedky za vyseparovaný odpad. Ak ale
niekto túto chladničku alebo počítač
ukradne, vyberie z nej motor, vypustí
tým freóny do ovzdušia, alebo z počítača ukradne medené súčiastky
a aj keď vráti obal tejto chladničky
späť na zberný dvor, obec už takúto
chladničku nemôže dať do separovaného odpadu. Takúto chladničku
je potrebné dať do komunálneho odpadu a za jeho likvidáciu musí obec
zaplatiť. Teda namiesto toho, aby
obec dostala finančné prostriedky,
musí ich vynaložiť.
Na zamedzenie takýchto finančných strát bude Zberný dvor
strážený, či už pomocou pracovníkov alebo elektronicky a osoby
vyhadzujúce svoj odpad pred bránu
zberného dvora alebo osoby „ktoré
kradnú a separujú tento odpad“ budem odstupovať polícii na riešenie
priestupku.

- sociálne slabé rómske rodiny.
Ďalší neriešiteľný problém.
Viac krát a to aj za asistencie
polície som sa snažil aspoň spočítať rómov žijúcich v Očovej. Musím
skonštatovať, že sa mi to nepodarilo.
Vždy tu stretávam nejaké nové tváre,
ktoré práve prišli na návštevu. Najväčší problém je práve s takýmito,
ktorí v obci nemajú trvalé bydlisko.
Dnes je všetko o peniazoch.
Na občanov majúcich trvalé bydlisko
dostáva obec od štátu podiel z ich
daní. Teda na toho kto nemá v obci
trvalé bydlisko obec peniaze nedostáva a naopak, kto má trvalé bydlisko v obci je povinný platiť miestne
poplatky, ako sú poplatky za smeti
a za psa. Kto však trvalé bydlisko
nemá a je tu len na „návšteve“, tieto
poplatky platiť nemusí.
Mám pocit, že po požiari obytného domu pod Pustým hradom vo
Zvolene sa väčšina jeho nájomníkov
dokončenie na strane 2
nasťahovala do Očovej.
Teda tu žije nespočítateľná skupina ľudí,
ktorí nie sú občanmi
„Z obsahu vyberáme“:
obce a na ktorých obec
podľa mne známych
zákonov nemá žiadnu
- Folklórna skupina
páku na ich vysťahovaOčovan oslavuje
nie, obec na nich nedostáva žiadne peniaze
- zo života organizácií
a na druhej strane prov obci
dukujú odpad, ktorý je
potrebné na náklady
- malá vodná elektráreň
obce odstraňovať.
- Smeti - zberný dvor.
Postupne zisťujem, že
poplatok za smeti, tak
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- anketa na mladého
richtára/ku na rok 2012
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Rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácii - vyhodnotenie
k 30.9.2011 a rozpočtové opatrenia
Bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
plnenie a čerpanie v EUR

2011

31.3.2011

schválený

Bežné príjmy obce
Bežné prijmy škôl
Bežné príjmy domu dôchodcov

2011

skutočnosť

30.6.2011

R.č.1/11

2011

skutočnosť

30.9.2011

R.č.3/11

2011

skutočnosť

R.č.4/11

1 089 186

294 420,44

1 098 871

644 178,06

1 288 521

1 053 188,34

36 800

9 610,64

37 675

16 695,88

37 975

27 752,74

1 299 619

92 000

24 546,95

92 000

53 840,35

92 000

81 748,31

1 217 986

328 578,03

1 228 546

714 714,29

1 418 496

1 162 689,39

1 429 594

Bežné výdavky za obec

280 000

107 429,26

298 004

188 238,72

428 889

305 342,59

450 290

Bežné výdavky - Obecné služby príspevok

135 000

24 750,00

124 000

44 916,00

124 000

79 977,50

Bežné výdavky za školy

578 135

100 124,49

580 269

233 117,76

580 569

368 190,05

Bežné výdavky domu dôchodcov

155 688

33 816,88

157 110

75 498,90

182 875

137 365,38

191 129

1 148 823

266 120,63

1 159 383

541 771,38

1 316 333

890 875,52

1 350 988

69 163

Bežné príjmy spolu=100+200+300

Bežné výdavky spolu=600
Bežný rozpozpočet

590 569

69 163

62 457,40

172 942,91

102 163

271 813,87

97 163

Kapitálové príjmy obce=200+300

433 700

42,00

12 042,00

445 700

31 605,11

445 897

Kapitálové výdavky za obec

702 212

40 166,85

95 414,53

747 212

95 414,53

723 852

0

0

0

0

0

0

702 212

40 166,85

95 414,53

747 212

95 414,53

723 852

-268 512

-40 124,85

-83 372,53

-199 349

-63 809,24

-277 955

312 700

51 624,16

117 056,67

117 056,67

Finančné operácie výdavky obec=800

113 351

31 894,46

69 038,12

105 849,80

Finančné operácie

199 349

19 729,70

48 018,55

Celkom príjmy = B+K+FO

1 964 386

380 244,19

1 974 946

843 812,96

2 176 896

1 311 351,17

2 188 191

Celkom výdavky = B+K+FO

1 964 386

338 181,94

1 974 946

706 224,03

2 176 896

1 092 139,85

2 188 191

0

42 062,25

0

137 588,93

0

219 211,32

0

Kapitálové výdavky za školstvo a DSD
Kapitálové výdavky obce=700
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie príjmy obec=400+500

Rozpočet celkom
vyvesené :8.2.2011, 11.4.2011, 12.7.2011, 12.10.2011,

11 206,87

schválené:24.2.2011, 28.4.2011, 28.7.2011

vypracoval: Anna Hossová, ekonómka obce

Keď spomínam odpady, musím
tiež pripomenúť, že páliť trávu a lístie
je zakázané.
U povodia Hrona sa mi podarilo vybaviť prehĺbenie koryta toku
Hučavy. Neuplynuli ani dva týždne
a mali ste sa ísť pozrieť po tých
novo vybagrovaných brehoch, čo
tam všetko bolo. Od navozenej trávy,
cez zhnité ovocie, až po samotný
komunálny odpad.
Akosi niektorí naši spoluobčania zabúdajú na to, že Hučava a ani
iné vodné toky nelikvidujú odpad. Oni
ho len niekam odnesú. A tento odpad
sa zachytí na prvom strome a robí
problémy. A v Očovej si neporiadok
robíme len sami, voda nám ho od
medveďov z Poľany nedonesie.
Ale mám aj potešujúcu správu,
keď som sa minulý týždeň pozeral do
Hučavy, boli v nej aj ryby.
- voda a malá vodná elektráreň.
Obec Očová v súčinnosti s občianskym združením Listy začala
budovať v Remeselnom dome malú
vodnú elektráreň. Články k jej výstavbe nájdete vo vnútri tohto čísla,
preto o nej podrobnejšie nebudem
na tomto mieste písať. Spomeniem
len jednu udalosť a to v zime, keď
sme sa v tých najväčších mrazoch,
aké tohto roku boli, s pánom Hanckom, Krnáčom a ďalšími ľuďmi
z obecných služieb snažili pre deti
spraviť klzisko na dvore Remeselného dvora, zistili sme, že nám
nezamrzla voda, ktorú sme odobrali
z mlynského náhonu dolu dedinou.
Dal som ju preto na rozbor a jednoducho povedané, dole dedinou nám
netečie voda, ale močovka, a preto
takáto voda nemrzne. Napriek tomu
sa nám podarilo ľad spraviť, no neviem či sa na ňom bolo korčuľovať
desať detí...
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V polovici októbra bola usporiadaná šarkaniáda, kde sme chceli
aby si deti prišli púšťať na ihrisko
draky. Draky som požičal z domova
dôchodcov, takže ani vlastnenie draka nebol podmienkou. Do súťaže sa
zapojilo 6, slovom šesť detí.
- rodičovské združenia v Základnej škole a aj v Základnej umeleckej
škole. Na rodičovských združeniach
sa v každej škole zúčastnilo asi po
30 rodičov. Vážení rodičia, to Vám už
ani na svojich deťoch nezáleží ???
- obecné zastupiteľstvá. Na každom ďalšom je menej a menej ľudí...
dúfam, že nenastane doba, keď tam
budem chodiť len ja a poslanci...
Presné počty nájdete vo vnútri tohto
vydania Hučavy.
Teraz mi neostáva nič iné len
parafrázovať otázku z jednej českej
filmovej komédie a položiť otázku:
„kde udelali soudruzi z NDR chybu?“. Prečo ľudia nemajú záujem na
veciach verejných.
Až sa raz vymotáme zo spletitosti nakopených problémov, budeme
sa musieť hanbiť, že sme dopustili,
aby nastala takáto situácia. Ako sa
pozrieme do očí svojim deťom, keď
sa nás opýtajú, prečo sme im zanechali takéto dedičstvo!
Ak s tým niečo nespravíme, tak
Očová ostane spinkať a svet pobeží
okolo nej ďalej.
Ešte mi nedá nespomenúť
jeden problém. Obec Očová má
v súčasnej dobe asi 120 evidovaných
nezamestnaných. Obec Očová sa
úspešne uchádzala o poskytnutie
finančných prostriedkov v programe
revizalizácie krajiny a na vybudovanie vodozádržných opatrení sme získali v prvom kole 90 000.- € a v dru-

hom 20 000.- €. K týmto prostriedkom
sme získali možnosť zamestnať 10
ľudí z radov nezamestnaných. Ponúkal som 370.- € mesačne. Napriek
opakovaným výzvam v obecnom
rozhlase sa nám desať ľudí nepodarilo zamestnať. Ďalších 10 ľudí bude
možné zamestnať od 1.11.2011 pri
prácach na druhom kole budovania
vodozádržných opatrení.
Taktiež sme získali viac ako
400 000.- € na revitalizáciu centra
obce a preto Vás prosím o trošku strpenia pri budovaní chodníkov a iných
diel v rámci toho projektu. Taktiež
sme získali finančné prostriedky na
výmenu plynových kotlov ústredného
kúrenia na Obecnom úrade a Kultúrnom dome v Očovej, čo sme už aj
realizovali.
Cez projekt Leader bolo do
Remeselného domu v Očovej nakúpené vybavenie kováčskej dielne
a to vyhňa, nákova, kladivá, ako aj do
hrnčiarskej dielne boli kúpené hrnčiarske kruhy a pec na vypaľovanie
keramiky a bolo kúpené aj zariadenie dielne na výrobu drevených
šindľov. Dňa 11.11.2011 (piatok) by
sme chceli Remeselný dvor otvoriť
verejnosti, aby ste si mohli prísť vyskúšať kovať, pracovať s hlinou na
hrnčiarskom kruhu, tkať na krosnách,
vyšívať krivou ihlou a iné činnosti v
rámci ponuky Remeselného dvora.
Aj touto cestou srdečne pozývam
všetkých občanov na túto akciu, ktorá sa bude konať v popoludňajších
hodinách.
S poľutovaním musím však
občanom oznámiť, že obec Očová
zatiaľ nebola úspešná pri získavaní
finančných prostriedkov na výstavbu
kanalizácie.
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Ľudia v minulosti v Očovej ťažko
pracovali, no vedeli sa aj zabávať.
O tom svedčí aj skutočnosť, že
Folklórna skupina Očovan oslavuje
tento rok už 75-te narodeniny. K tomuto by som jej chcel zaželať veľa
úspechov, no najmä chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa o jej úspech
zaslúžili a prajem im veľa zdaru v ich
ďalšej práci. Pri tejto príležitosti si
je treba spomenúť aj tých, čo tu už
medzi nami nie sú.
Taktiež by som si želal, aby mali
ľudia už konečne k sebe bližšie. Znova sa začali stretávať a organizovať
v Očovej spoločné akcie.
Ak máte ktokoľvek nejaké
rozumné návrhy ako zlepšiť súčasný
stav, kedykoľvek sa u mňa zastavte,
rád si Vás vypočujem a spoločne sa
pokúsime Vaše myšlienky dotiahnuť
do úspešnej realizácie.
Taktiež vyzývam mládež, aby
si zvolila svojho zástupcu, môžeme
ho nazvať „ Mladým richtárom, alebo
richtárkou“, ktorý - ktorá by presadzoval-a názory a potreby mládeže
a bol by v užšom kontakte so mnou,
alebo poslancami Obecného zastupiteľstva, ako náš poradný orgán. Anketový lístok nájdete v závere tohto
čísla Hučavy. Vyhodnotenie ankety
spravíme hodinu pred posledným
riadnym obecným zastupiteľstvom
v tomto roku.
Na záver mi dovoľte zaželať
Očovej skoré ráno, aby sa už konečne zobudila a Vám občanom
Očovej krásny deň, ktorý bude za
týmto ránom nasledovať. Lebo ak si
v Očovej nepomôžeme sami, nikto
nám tu nepomôže.
Motto: „Nie je podstatné čo
môže pre Vás spraviť starosta, ale čo
Vy môžete spraviť pre Očovú“
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UPOZORNENIA OBCE OČOVÁ
dôrazne upozorňujeme občanov, že
►v zmysle platného VZN č. 12/2009 o verejnom poriadku, časť
II. článok 3 písmena p
je prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, spaľovania
trávy, lístia, ostatného biologického odpadu, spaľovania akéhokoľvek
iného odpadu a zakladania ohňa v zberných nádobách.
Občanom, ktorí porušia toto nariadenie bude udelená sankcia
podľa § 11 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
►v zmysle platného VZN č. 8/2009 o podmienkach držania
psov § 6

Aj takto vyzerá dobrá spolupráca
medzi Obcou Očová a občanmi...
V jarných mesiacoch t. r. bola na obecný úrad zaslaná informácia
o dezolátnom stave vedľajšej komunikácie na ul. J. R. Poničana, časť
Balkán. Miestne šetrenie skutkového stavu vykonala komisia stavebná a životného prostredia, ktorá doporučila riešiť opravu uvedenej
cesty svojpomocne s tým, že obecný úrad dodá potrebný stavebný
materiál a práce si zrealizujú občania bývajúci v tejto časti sami.
Dňa 29. septembra 2011 obec dostala poďakovanie od obyvateľov bývajúcich v práve spomínanej lokalite za poskytnutú pomoc
– stavebný materiál. Prílohou ďakovného listu bolo i niekoľko
fotografií z pracovnej brigády, na ktorých vidíme občanov v plnom
pracovnom nasadení...

je prísny zákaz voľného pohybu psov po verejnom priestranstve.
Občania, ktorým psy voľne behajú po obci, porušujú toto nariadenie
a budú proti nim vykonané opatrenia.
Na základe uvedeného dôrazne žiadame majiteľov, aby si psy
zabezpečili tak, aby nebehali po verejných priestranstvách a neohrozovali zdravie občanov.
►do komunálneho odpadu nepatrí sklo, plasty, tetrapaky
a papier.
Tieto komponenty tvoria odpad, ktorý naša obec separuje a raz
do mesiaca je zabezpečený jeho vývoz. Dôrazne upozorňujeme
občanov, že pracovníci pri vývoze námatkovo prezrú kuka nádoby
a v prípade zistenia naplnenia nádoby sklom, plastmi, tetrapakmi
a papierom nebude občanom kuka nádoba vyvezená.

(Ne) záujem občanov o dianie v obci.
V januári sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Očová, kde nový starosta a poslanci skladali sľub.
Kultúrny dom bol zaplnený do posledného miesta, dokonca niektorí
občania aj stáli. Nový pán starosta vyslovil presvedčenie, že dúfa,
že to nie je posledný krát a občania budú chodiť na zasadnutia aj
naďalej v takom veľkom počte a budú sa o dianie v obci zaujímať.
Ale opak sa stal pravdou. Obecné zastupiteľstvo odvtedy zasadalo
4x a na zasadnutí sú prevažne stále tí istí občania, ktorých počet
neustále klesá. Občania sa práve na zasadnutiach môžu priamo
pýtať poslancov, starostu, riaditeľov organizácií aj pracovníkov obce
na všetko. Dozvedia sa o všetkých dôležitých akciách, ktoré obec
pripravuje alebo realizuje, o pripravovaných projektoch, získaných
grantoch, o problémoch i úspechoch obce. Len ak sa budú občania
zaujímať o to, čo sa v obci deje, budú aktívni ba možno niekedy aj
nápomocní pri riešení problémov, budú vedieť objektívne posúdiť
prácu starostu, poslancov aj pracovníkov obce.
Prehľad o účasti občanov na zasadnutiach:
1.
2.
3.
4.
5.

zasadnutie – viac ako 234 občanov
zasadnutie – 43 občanov
zasadnutie – 20 občanov
zasadnutie – 13 občanov
zasadnutie – 7 občanov
Janka Holíková

Šťastie je život a mať deti …

Narodili sa:
Lukáš Danček
Lukáš Lakota

Jana Bogárová
Richard Barus
Matej Budinský

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:

Helena Hulinová Očová SNP 425/119
Anna Danková Očová Nábrežná
687/25
Margita Gajdošová Očová Mieru
527/53
Anna Holíková Očová SNP 284/54
Imrich Kučera Očová Mieru 500/8
Ján Chabada Očová SNP 371/85
Ing. Ondrej Holík Očová ČSA 144/155
Jozef Golian Očová SNP 380/176
Ivana Kučerová Očová J. R. Poničana
791/77
JUDr. Ján Debnár Očová J. R. Poničana
760/47
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Eliška Jombíková Očová Lesná 232/5
Anna Veličová Očová Jána Palárika
462/9
Katarína Šumná Očová 853
Božena Cibuľová Očová SNP 291/60
Zuzana Moravčíková Očová J. R. Poničana 826/80
Ľudevít Kováč Očová SNP 453/147
Ondrej Poničan Očová SNP 359/154
Juraj Kubiš Očová Štefana Pilárika
989/2
Mária Chabadová Očová 1. mája
626/26
Juraj Kubiš Očová 1. mája 616/16
Juraj Lauroško Očová SNP 422/236
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OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA 2011.

VIII. ročník Očovskej folklórnej hrudy je za nami.
Vďaka podpore hlavných organizátorov Obci Očová, Poľnohospodárskemu družstvu Očová a Očovanu – Folklórnemu
združeniu, Ministerstvu kultúry SR, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, sponzorom a dobrým ľuďom môžeme
povedať, že sa vydaril. Účasť divákov bola oproti minulým
ročníkom nižšia, názory na to sú rôzne. Jedni vravia, že
je to vďaka programu, iní tvrdia, že folklórny festival je už
v každej obci alebo že za všetkých treba hľadať krízu.
Ťažko povedať, kto má pravdu. Jedno je však isté, kto
chcel prísť prišiel, vybral si z bohatého programu a veríme,
že neodišiel sklamaný. Návštevníci obce počas festivalu
určite ocenili širokú ponuku výstav a aktivít v Remeselnom
dvore Očová, za čo patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na
ich príprave podieľali. Najväčšie poďakovanie však patrí
organizačnému výboru, ktorý pracuje na príprave vždy od
jarných mesiacov a chcem zdôrazniť, že bez nároku na
akúkoľvek odmenu, menovite Ing. Stanislav Száraz, Ing.
Jaroslav Dominik, Mgr. Ján Šimiak, Ing. Juraj Chabada,
Ing. Ján Pivoluska, CSc., Ing. Ján Maľa, Anna Pivolusková,
Jozef Krnáč, Mgr. Miroslav Feješ. Poďakovanie tiež patrí
FS Očovan a Marína v sobotu večer pozdravili divákov ako jubilanti
niektorým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí pomohli pri získavaní finančných prostriedkov a sponzorských
darov, ako aj všetkých organizátorom, ktorí počas troch dní zabezpečovali,
aby sa divák na Očovskej folklórnej hrude cítil príjemne.

Janka Holíková

v nedeľu sa predstavil aj domáci detský folklórny súbor Poľana

Úvodný program bol venovaný Rinaldovi Oláhovi

75 rokov je už celkom pekný vek
A práve toľko sa v roku 2011 dožíva jeden z najaktívnejších a najúspešnejších kolektívov v našej obci – Folklórna skupina Očovan. Keď
píšem o aktivite, tak množstvo vystúpení (v poslednom období cca 40
- 50 za rok) a rôznych úspechov a ocenení veru stojí za to a vymenovať všetko by zabralo veľa priestoru. Ale aby tomu tak mohlo byť, tak
sa 2x do týždňa stretávajú mladí ale aj tí skôr narodení nadšenci v KD
Očová, aby zdokonaľovali svoje výkony. A čo je na dnešnú dobu celkom
zriedkavé, robia to naozaj z nadšenia, pre radosť a krásu, ktorú pri tom
prežívajú a tvoria, teda bez materiálnej odmeny. Týmto ľuďom patrí
určite poklona a česť, lebo už desiatky rokov celé generácie šíria dobré
meno našej obce a to aj napriek tomu, že v súčasnosti už úplne všetci
z našej obce ani nepochádzajú, ale prichádzajú sem za poctivou prácou
aj zo susednej Zvolenskej Slatiny a zo Zvolena a to na vlastné náklady.
Výsledok na pódiu, slová uznania, potlesk divákov však stojí týmto
ľuďom za to úsilie. Človeku
dobre padne ak sa diváci
napr. pri jednom z posledných
vystúpení v Dolnej Strehovej
po vystúpení medzi sebou
zhovárajú: „Tí Očovania, to
teda malo úroveň“, „Dobrí boli“
a podobne. Nie všetko sa dá
merať peniazmi a v umení je
tomu práve tak. Ale možno
uznáte, že ak sa človek venuje niečomu tak krásnemu
ako je tanec, hudba a spev,
ovplyvňuje ho to pozitívne,
robí ho ľudskejším. Preto si
musíme aj povzdychnúť, že
mládeže a to najmä z radov tej
4

očovskej nejak vidieť v poslednej dobe pomenej. Snáď je to však len prechodný jav a aj Očovania sa po kratšom zadriemaní zasa prebudia.
Pri príležitosti už spomínaného 75. výročia založenia FSk Očovan
sme pripravili pre našich spoluobčanov, hostí, bývalých členov a širokú
verejnosť viacero programov, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame,
lebo bez vás, bez divákov, by naša práca nemala zmysel. Dňa 18.11.2011
usporiadame v rámci osláv o 18.00 hod. už 7. ročník podujatia „Očovská pesnička“, kde zaspievajú a pospomínajú tí najstarší, ale ukážu
sa aj naše malé nádeje. 19.11. o 18.00 hod. uvedie FS Očovan pre
pozvaných hostí a bývalých členov program pod názvom „Od dievčaťa
k žene“. O týždeň po tom uvedieme pre verejnosť 25.11.2011 o 18.00
hod. úspešné pásmo „Očovská svadba“, na druhý deň 26.11.2011 to
bude pre verejnosť o 15.00 hod. úsmevné pásmo „V tej očovskej krčmičky“ a o 19.00 hod. opäť pre verejnosť tanečný program „Od dievčaťa
k žene“. Vstupné na všetky programy pre
verejnosť je 2,00 €.
Rozmanitosť a množstvo programov
je na dedinské podmienky veľká, je si
z čoho vybrať a možno stojí za to pozrieť
si všetky programy, lebo tam nebude
chýbať dobrá nálada, pekná muzika,
spev, tanec, usmiate tváre. A to veru už
dnes nie je tak bežný jav. Okrem toho, že
pripravíme pekné veci do oka aj do ucha,
budeme sa snažiť podľa našich možností
pripraviť niečo aj do brucha. Tak veríme,
že prijmete naše pozvanie a prídete sa
pozrieť a potešiť z kultúry, ktorá vyviera
z našich koreňov.
Tešíme sa na stretnutie s vami. Ing.
Pavel Holík
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Remeselný dvor Očová
...spomíname na OFH 2011 s láskou.
Ďakujeme p. prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi za jeho návštevu a všetkým, ktorí
nám s výstavami a ukážkami remesiel
pomohli.

Tešíme sa na ďalšie podujatia v Remeselnom dvore, na ktoré vás všetkých srdečne
pozývame.

Kalendár podujatí
v Remeselnom dvore
2011/2012
Typ podujatia

Dátum konania

Deň otvorených dverí v Reme- 11. november 2011 od 13.00 hod
selnom dvore
Interné koncerty ZUŠ

15. november 2011

Vianočné trhy, vianočná zabí- 17. december 2011 od 10.00
jačka v Remeselnom dvore
hod.

Výstava zvierat
V dňoch 14. 15. a 16. októbra 2011 Slovenský zväz chovateľov, OV
SZCH vo Zvolene a Základná organizácia v Očovej usporiadali v našej
obci

„V. ročník podpolianskej výstavy drobných zvierat“.
Výstava sa už tradične konala v areáli základnej školy. O úspešnosti
akcie svedčí i záujem našich občanov, ktorí si prišli pozrieť vystavované
druhy zvierat chované pre potešenie.

Interné koncerty ZUŠ

17. január 2012

Interné koncerty ZUŠ

20. marec 2012

Veľká noc – Vítanie jari

1. apríl 2012

Interné koncerty ZUŠ

22. máj 2012

Absolventský koncert ZUŠ

31. máj 2012

Remeselníci v OFH

August 2012

Výstavy počas OFH

August 2012

Absolventi výstava ZUŠ

Zatiaľ nie je určené

Tematické koncerty ZUŠ

1 x mesačne

Výstava prác žiakov ZUŠ

Zatiaľ nie je určené

Rehabilitačné cvičenia

Každý utorok o 18.00 hod.

Cvičenie Zumba

Každá nedeľa o 17.00 hod.

Pripravujeme:
Kurzy kováčstva

1 x mesačne

Kurzy hrnčiarstva

1 x mesačne

Kurzy tkania

1 x mesačne

Kurzy vyšívania krivou ihlou

1 x mesačne

Kurzy drevorezby

1 x mesačne

Kurzy všetkých remesiel – 1 týždeň / 1 x mesačne
žiaci

Ak máte záujem o kurzy, prosím
prihláste sa osobne u Bc. Igriniovej
v Remeselnom dvore alebo telefonicky na
tel. č. 0917 200 425, 045/ 5349 668

2/2011

Huèava – Váš tok informácií

5

Po dvoch mesiacoch prázdnin sme 5. septembra 2011
vstúpili do nového školského
roka 2011/2012. Každý začiatok
prináša so sebou nejaké očakávania a tak sa aj my pýtame, čo
nám prinesie a aký bude tento
školský rok.
Hneď na začiatku musím
podotknúť, že je to štvrtý rok
reformy slovenského školstva
a priniesol so sebou staré známe
problémy – nie sú učebnice pre
tohtoročné reformné ročníky
štvrtý a ôsmy, ale nie sú ešte
ani všetky učebnice pre tretiakov
a siedmakov. Odpoveď na to,
kedy ich dostaneme, je veľkou
neznámou. Takže znovu budeme využívať všetky dostupné
zdroje, aby sme mohli splniť
naše i zákonom stanovené vzdelávacie a výchovné ciele

Trvalým problémom školy,
ale aj celospoločenským, je
pokles počtu školopovinných
detí. Do ZŠ s MŠ MBF v Očovej
nastúpilo k 5. septembru 2011
spolu 153 žiakov a o niekoľko
dní neskôr pribudla po presťahovaní do Očovej ešte 1 žiačka.
S potešením konštatujem, že do

Znovu začal školský rok
prvého ročníka nastúpilo až 23
žiakov, teda viac, ako na konci
školského roka odišlo deviatakov
a ostatných žiakov, ktorí ukončili
povinnú školskú dochádzku na
základnej škole aj v nižšom, ako

deviatom ročníku. Nepatrný odliv
žiakov zaznamenávame pri prestupoch žiakov na osemročné
gymnáziá, bilingválne gymnáziá
alebo špecializované školy, napríklad s rozšírenými športovými
triedami. Dnes sa nad tým ešte
nikto vážne nezamýšľa, ale odchod takýchto žiakov z bežnej
formy základného vzdelania
môže v blízkej budúcnosti ohroziť existenciu školy vôbec. Popritom ZŠ v Očovej je primerane
vybavená učebnými pomôckami,
PC technikou, interaktívnymi
pomôckami, klasickými učebnými pomôckami, odbornou
pedagogickou a náučnou literatúrou. Dôležitejším potenciálom
školy je, že všetci pedagogickí
pracovníci majú požadovanú
kvalifikáciu na výkon svojej profesie a sústavne sa vzdelávajú
v súčinnosti s modernizačným
procesom na školách.

Škola ponúka žiakom aj
možnosť realizovať sa v mimoškolských aktivitách. Pani
učiteľky a tiež niekoľkí občania
sú ochotní viesť záujmové krúžky, ale v mnohých prípadoch
nemôžu pre nezáujem žiakov.
Dobré meno školy a obce stále
šíri DFS Poľana, ktorý hneď
v septembri získal úspech na
dvoch podujatiach:

3. septembra sa členovia
DFS Poľana zúčastnili na folklórnych slávnostiach vo Veľkých
Lovciach, kde vystúpili s programom pri otváraní miestneho
skanzenu ľudovej kultúry. Tento
zájazd bol spojený s kúpaním sa
v Podhájskej, kde vstupným pre
členov DFS bolo zatancovanie
niekoľkých tradičných podpolianskych tancov pre široké medzinárodné publikum – návštevníkov termálneho kúpaliska.
24. septembra bol DFS
Poľana hosťom na XVII. medzinárodnom folklórnom festivale
Zlatý levík v Nových Zámkoch,
kde vystupoval v dvoch programových blokoch. Aby bola dlhá
cesta detského súboru celom
využitá, organizátori novozá-

mockého festivalu ho doporučili
na festival Kukuričňák v blízkej
obci Bánov, kde naše deti tiež
mali veľký úspech.
Aj prostredie ZŠ v Očovej je
primerané a stále sa ho snažíme
zlepšovať. V priebehu zimných
prázdnin (december 2010 – január 2011) boli vymenené všetky
sociálne zariadenia v hlavnej
školskej budove a telocvični,
opravené a natreté všetky zárubne a dvere. V jarných mesiacoch
sa opravovalo oplotenie, v lete
chodník k žiackemu vchodu do
školy a začali sa práce na odvodňovaní pozemku okolo základov
školskej budovy. Každý, kto sa
trochu vyzná v stavebníctve
a stavebných rekonštrukciách
vie, koľko financií si takéto opravy vyžiadajú. Zatiaľ ich realizujeme z vlastných ušetrených
finančných prostriedkov, ktoré sú
klasifikované ako prevádzkové
náklady školy.
Školský rok sa teda rozbehol – so starosťami i radosťami. Zaželajme si, aby bol pre
všetkých zaujímavý, podnetný,
inšpiratívny a úspešný.
Anna Sojková

Život v našej Základnej umeleckej škole v Očovej.
Aj v novom školskom roku 2011/2012 bude našu Základnú
umeleckú školu v Očovej navštevovať veľa talentovaných detí nielen
priamo z rodnej obce, ale svoje pobočky otvára škola aj vo Zvolenskej Slatine, vo Vígľaši a v Lieskovci. Prácu pedagógov a žiakov
každoročne prezentuje škola prostredníctvom školských a verejných
podujatí, koncertov, vystúpení a výstav. Deti, rodičia, naši priaznivci
ale aj široká verejnosť sa môžu už teraz tešiť na koncerty a vystúpenia žiakov jednotlivých odborov nielen priamo u nás v škole.
Veľmi radi spolupracujeme s Remeselným dvorom v Očovej, kde
usporadúvame niektoré naše menšie koncerty, hlavne hudobného
odboru ale aj výstavy výtvarného odboru. Aj tento rok sme si pre
Vás pripravili „Tématické večery“ ktoré sú venované jednotlivým
hudobným žánrom a pripravuje ich aj tento rok pani učiteľka Mgr.
art. Sylvia Poprádiová. Naplno začína fungovať aj ženský spevácky
zbor pod taktovkou MgA. Oľgy Budinskej. V spolupráci s Obcou,
Remeselným dvorom, ZŠ s MŠ M.B.Funtíka a ďalšími organizáciami spolupracujeme na príprave množstva zaujímavých a hlavne
rôznorodých podujatí, o ktorých sa dočítate nielen na našej web.
stránke www.zusocova.webnode.sk ale aj na web. stránke obce, či
na obecnej tabuli.
Možno si položíte otázku „Akú úlohu vlastne plní Základná
umelecká škola v obci...?“ Základná umelecká škola v Očovej, tak
ako každá iná ZUŠ plní funkciu umeleckého vzdelávania a prípravy
žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického
smeru, pestuje u žiakov vzťah k umeniu, kultivuje ich vkus. Neza6

nedbateľnou zásluhou ZUŠ je aj príprava budúcich
členov pre umelecké súbory pôsobiace priamo
v Očovej, ako aj v okolitých obciach, či občanov,
ktorí sa takýmto spôsobom venujú svojim umeleckým
záľubám. Okrem vedomostí a umeleckých zručností
získavajú u nás žiaci aj vlastné umelecké názory
a pestujú si návyky na suverénne vystupovanie pred
verejnosťou prostredníctvom pravidelných koncertov a predstavení. Kvalitu a systematickosť vyučovania garantujú učebné osnovy
schválené Ministerstvom školstva SR, ale aj prepracovaná metodika
vyučovania. Dôležitú spoločenskú funkciu plní naša škola aj výchovou detí ako budúcich divákov, poslucháčov, návštevníkov galérií,
všeobecne, záujemcov o kultúru. Bez nich by stratili zmysel všetky
kultúrne stánky, telesá, súbory, inštitúcie. Nemali by pre koho existovať a tento stav by spôsobil úpadok kultúry v užšom slova zmysle,
ale aj kultúry v správaní, či v myslení. Tak to je našou úlohou.
A na záver ešte jedno malé zamyslenie sa... Možno žiť aj bez
hudby, tanca, divadla, bez umenia a kultúry...? Aj suchou púšťou bez
kvapky ovlažujúcej vody vedie cesta... Ale my chceme, a budeme sa
snažiť o to, aby každé dieťa, každý človek dostal do svojich rúk kľúč
k bráne poznania umenia a prešiel svojím životom ovlažený radosťou z poznania hudby, spevu, tanca, divadla či výtvarného umenia.
Nechceme aby nikto kráčal púšťou, ale kvetnatou záhradou ...
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová
riaditeľka ZUŠ
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Palacinky z Bukovca.
Pod týmto výstižným názvom vyhlásil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb „Bukovec“ v Sebedíne tretí ročník súťaže
vo varení špecialít. Za naše zariadenie sa postavili do súťažného
družstva páni – klienti pán Dorot a pán Čunderlík a obliekli si pekné
vyšívané biele zásterky s označením nášho zariadenia. A nielen
tým boli výnimoční, ale aj ako jediné družstvo v mužskej zostave,
ostatné družstvá tvorili ženy. Patrí im preto právom naša vďaka za
odvahu. Snahu a zručnosť. Mnohé gazdinky ba sa mohli od našich
súťažiacich učiť prejavili členovia nášho družstva aj pri obracaní
palaciniek.
Súťaž prebiehala príjemnom prostredí, pod prístreškom
súťažiacich čakali pripravené pracovné stoly a veľa divákov, ktorí
povzbudzovali a vytvárali príjemnú atmosféru. Všade sa šírila vôňa

vanilky, škorice a vôňa práve upečených palaciniek. Úlohou súťažiacich bolo obrátiť palacinku bez pomoci obracačky, obrátiť vo
vzduchu tak, aby nespadla . Porota hodnotila techniku obracania,
chuť palaciniek a výzdobu. Najlepšie sa darilo a prvé miesto v tejto súťaže získalo družstvo Domova dôchodcov z Detvy. Nášmu
družstvu sa v súťaži darilo, naši seniori palacinky úspešne obracali
a od poroty si vyslúžili pochvalu a umiestnenie na peknom treťom
mieste. Palacinky boli lákavé nielen na pohľad, ale aj na chuť, výzdoba a náplň bola rôzna a bolo ich dosť pre všetkých. Palacinky
z Bukovca bolo len jedno z pekných podujatí, na ktorom si klienti
mohli nielen zasúťažiť, ale čo je pre nich dôležité – stretnúť sa,
vzájomne sa porozprávať, posedieť si v príjemnom prostredí. A už
len vyzdobiť aby boli čo najkrajšie.

Najlepšie halušky varia v Očovej.

Začiatkom mesiaca sme sa zúčastnili na v poradí už treťom
stretnutí dôchodcov, ktorí súťažili vo varení halušiek v Domove
dôchodcov v Detve. Naše zariadenie reprezentovalo dvojčlenné
družstvo v zložení pani Pohorelcová, Šufliarska. Konkurencia veru
bola dosť silná, ruky súťažiacich veľmi šikovné, zručné a halušky
chutné. Tradičné varenie halušiek bolo sprevádzané povzbudzovaním, hudbou a príjemnou atmosférou domáceho prostredia.
Všade vládla pohoda a sedem súťažných družstiev sa snažilo , aby
halušky chutili čo najlepšie. Porota to nemala vôbec ľahké vybrať
tie najchutnejšie, lebo všetky halušky boli jedinečné a výborné.
Súťažné družstvo z nášho zariadenia sa veru nedalo zahanbiť a v
súťaži vo varení halušiek obstálo najlepšie - na prvom mieste.
Halušky z Očovej chutili najlepšie tak porote, ako aj všetkým, ktorí
ich ochutnávali, domácim a povzbudzujúcim klientom. Môžeme
byť právom hrdí na šikovné ruky našich žien - klientiek a právom
povedať všetkým, že najlepšie halušky sa varia v Očovej.
2/2011
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OČOVÁ ZNÁMA AJ VO SVETE
Jedným z významných očovských rodákov, ktorý našej obci
urobil meno vo svete, bol Štefan Pilárik (1615-1693). Narodil sa
v Očovej a pochádzal z rodiny evanjelického farára. Po skončení
štúdií pôsobil ako farár a učiteľ na viacerých miestach Slovenska.
V čase vojny proti Turkom sa dostal do tureckého zajatia na 1 mesiac (r.1663) a potom ušiel cez Poľsko do Nemecka, kde pôsobil
v mestečku Neusalza ako farár. Tam založil cirkevný zbor a za jeho
pôsobenia bol postavený kostol, škola a fara. Kázal v reči Kralickej
Biblie a pri ňom našli útočisko viacerí exulanti...
Niektorí členovia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Očová
mali možnosť, pod vedením Mgr. J. Kecera (dlhoročného farára tohto
CZ) a Mgr. I. Paľovovej (súčasnej farárky CZ), navštíviť v Nemecku
miesto pôsobenia očovského rodáka Š. Pilárika.
Keď sme sa v dňoch 1.-5. júna 2011 zúčastnili tzv. Kirchentag
(cirkevné dni) v Drážďanoch, vycestovali sme aj do mestečka zvaného Neusalza- Spremberg. Navštívili sme chrám Boží, ktorý postavil
náš rodák. Tam vo vstupnej miestnosti visí na jeho pamiatku veľký
obraz, na ktorom je namaľovaný Pilárik a je tam aj napísaný jeho obľúbený citát: Deus nostre et nos Dei (Boh je náš a my sme Boží).
V Neusalza- Spremberg sme boli milo prijatí. Najprv sme navštívili chrám Boží, kde nás miestny kantor a učiteľ (tohto času na
dôchodku) privítal a oboznámil s históriou chrámu Božieho. Vypočuli
sme si slová z Písma Svätého, pomodlili sme sa a zaspievali nábožnú pieseň. Potom sa nám dostalo pekného prijatia aj na miestnej
radnici, kde nás srdečne uvítal primátor a bolo pre nás pripravené
pohostenie. Po zotrvaní vo vzájomných rozhovoroch sme domácim
odovzdali spomienkové predmety na pamiatku a ani my sme neobišli
naprázdno. Pre náš cirkevný zbor sme dostali obraz, na ktorom je

namaľovaný kostol, ktorý bol vystavaný za pôsobenia Š. Pilárika.
Tento obraz od nášho návratu z Nemecka visí v zborovej sieni na
fare vedľa Pilárikovho obrazu.
Navštíviť miesto v ďalekom svete, kde nám náš rodák urobil
dobré meno a je v hlbokej úcte, bolo pre nás obrovským zážitkom,
za čo patrí vďaka predovšetkým Pánu Bohu.
Mgr. Irena Paľovová,
farárka CZ ECAV na Slovensku Očová

STRAŠIDELNÝ MLYN
Dňa 27. novembra 2011 Obecné
služby v spolupráci so ZŠ s MŠ Mateja
Bela Funtíka a Základnou umeleckou
školou deťom v Remeselnom dvore v
Očovej usporiadali veselú zábavu.
Deti sa za prítomnosti rodičov
a pani učiteliek stretli pred Základnou
školou a Materskou škôlkou v maskách
a s lampiónmi si svietili na cestu do
strašidelného mlyna.
Každé dieťa, ktoré sa nebálo
súťažiť dostalo anketový lístok , ktorý
slúžil aj ako vstupenka na diskotéku.
Súťažilo 73 detí.
Deti mali prekonať svoj strach
a poprosiť strašidlo aby sa im podpísa-

lo na tento lístok. Hľadali strigu, draka,
čerta, netvora, bielu pani, vodníka,
smrť a vietor a prvých päť detí, ktoré
mali od strašidiel všetky podpisy v čo
najkratšom čase, vyhrali lampióny
šťastia.
Pri vyhlasovaní výsledkov nám
deti prezradili najväčšie želania, ktoré
veríme, že sa im splnia.
Ďakujeme veľmi pekne kuchárkam za chutné koláčiky.
Ďakujeme sponzorom za občerstvenie.
Ďakujeme všetkým za pomoc pri
organizovaní podujatia.
Bc. Igriniová

Obecný úrad Očová
v spolupráci s Občianskym združením „Listy“,
Občianskym združením „Škola istoty a nádeje“
a Remeselným dvorom Očová
Vás pozýva na
1. pracovné stretnutie k príprave vybudovania
náučného chodníka v lokalite Rovné.
Stretnutie sa uskutoční v piatok 2.12.2011 od 17:00 hod
v čajovni Čajka - Remeselný dvor.
Program: vytypovanie vhodných miest, tém a prvkov
do pripravovaného projektu na vybudovanie náučného
chodníka
8
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Spomíname na minulosť...
Všetkým čistým srdciam je vlasť drahá.

Voltaire

Spomienky na Slovenské národné povstanie
Už v r. 1943 sa hory nad Poľanou stali úkrytom prvých partizánskych skupín,
hoci podľa údajov sa Povstanie v Očovej začalo 4. septembra 1944, keď sa zišiel už
pripravený revolučný národný výbor so zástupcami spolkov, cirkví a školy. Predsedom
sa stal Jozef Huliak a podpredsedom Ján Nuoška.
Podľa doložených údajov sa do Povstania v Očovej zapojilo 485 mužov ako
vojakov a jedenásti muži a dve ženy bojovali spolu s partizánmi. Na pomoc Povstaniu
organizovali občania Očovej aj peňažné zbierky.
Koncom októbra 1944 sa vojenská situácia povstaleckej armády a partizánov
výrazne zhoršila a Nemci postupne likvidovali slobodné povstalecké územie. Do
Očovej vstúpili nemecké vojská 27. októbra 1944. Vtedy boli zranení piati ľudia a na
následky zranenia aj zomreli. Odvtedy bola Očová obsadená nemeckým vojskom.
12. februára 1945 sa začalo oslobodzovanie obce, hoci rumunskí vojaci a vojaci
Červenej armády vstúpili do obce až 1. marca 1945. Nemci pri ústupe 13. februára
vzali do zajatia 800 mužov a v obci vyrabovali všetko, z čoho mohli mať úžitok. Po
odchode mužov 14. februára 1945 sa začalo dobývanie Očovej. Ľudia žili v bunkroch
a pivniciach. Boje dosiahli najväčšiu intenzitu koncom februára.
Ev. farár a. v. Július Krčméry v cirkevnej kronike píše:
1. marca 1945 o pol tretej ráno vstúpili do dediny prví Rusi. Vítali sme ich s radosťou ako slavianskych bratov. Boje o Očovú však trvali. Hoci Nemci boli z Očovej
vyhnaní, bránili sa od Zolnej a očovských Brezín. Potom Rusi nariadili evakuáciu.
Začala sa 3. marca 1945. Bola práve nedeľa. 4. marca sa väčšina občanov vydala
na cestu do Detvy. Mnohí tam ostali, mnohí šli ďalej.
Ako sme sa tešili, keď sme sa vracali domov. Ja som sa vrátil 31. marca 1945.
Tento návrat bol však smutný. Ruiny, zrúcaniny. V pivnici sa ma opýtal ruský plukovník, ako hľadím na vojnu. Odpovedal som: vojna rúca, mier bude budovať. Tak je,
odpovedal on.
O urputnosti bojov počas oslobodzovania Očovej svedčí aj skutočnosť, že v nich
padlo 300 rumunských vojakov, 26 vojakov Červenej armády, ale vojna priniesla smrť
aj 35-im civilným osobám.
Počas povstaleckých bojov padol pri Jánovej Lehote mladý 18-ročný partizán
Juraj Stena. Jána Debnára a Jána Uhliara umučili Nemci v koncentračných táboroch.
Keď po skončení vojny za obcou Kováčová, v lesíku neďaleko kúpeľov odkryli masový
hrob, objavili v ňom aj telá Jozefa Huliaka a Jána Nuošku.
Očovský rodák Andrej Nuoška, brat umučeného Jána Nuošku, ktorému venoval
knihu Slovensko kráľovské a republikánske, o Povstaní okrem iného píše:
V auguste 1944 zdvihol ľud zbrane za oslobodenie spod fašistickej nadvlády.
SNP bolo druhým najväčším povstaním v Európe – viazalo až 6 nemeckých divízií.
Prispelo k porážke Nemcov a stvrdilo príslušnosť Slovákov ako národa v radoch
víťazných mocností.
Moja stredoškolská učiteľka ruštiny Viera Štetková, ktorá pracovala ako redaktorka Slobodného slovenského vysielača, vo svojom Povstaleckom denníku, ktorý
vyšiel v r. 1997, napísala:
Martin 26. august 1944
V Martine sme ráno na plotoch čítali predvolanie a mobilizačnú. Konečne prišla
chvíľa, na ktorú sme čakali celých 5 rokov. Londýn hlásil začiatok Povstania. Celý
deň chodili po našej ulici ľudia húfne do kasární preobliekať sa.
Objavilo sa prvé číslo Národných novín. Doslova každý človek na ulici mal
noviny. Čo sa deje inde na Slovensku, nevieme presne. Dopočuli sme sa, že začali
boje pri Strečne, lebo Žilina sa okamžite vzdala. Každý hovorí: Pri Strečne sú také
opevnenia, že ich nič nezničí. Začína sa povrávať, že Povstanie je predčasné. Jeden známy mi vysvetlil, že ruskí partizáni sú na Slovensku už od zimy 1943/44. Sú
netrpezliví. Z Moskvy na nich tiež tlačia, a preto začali, hoci Červená armáda je od
Krakova ešte ďaleko. Dobytie Krakova malo byť signálom pre akciu na Slovensku.
No práve na tomto úseku frontu všetko zaviazlo. V Turci vraj vyvolal Povstanie akýsi
profesor Rob, ktorý bol na štábe v Sklabini. Nech je akokoľvek, sme hrdí na to, že
naši ľudia sa postavili proti Nemcom a idú zmyť tú strašnú hanbu.
V detstve sa mi cez obloky rodného domu denno-denne ponúkal pohľad na
kamenný pomník, navrchu ktorého stálo lietadielko. Povedali, mi že je to pamiatka na
ruských parašutistov, ktorí nám prišli pomôcť, ale lietadlo sa zrútilo v horách Poľany.
Denne sme sa hrali blízko pomníka, hojdali sa na reťaziach, ktoré ho ohraničovali,
ale vojsť za reťaze sme sa neodvážili. Bol tam hrob.
29. augusta t. r. som sa zúčastnila v našej dedine pietnej spomienky na Povstanie. Pán Dušan Hancko vo svojom prejave pripomenul udalosti spred 67-ich rokov.
Vtedy pri leteckom presune zo ZSSR na pomoc Povstaniu v októbri 1944 zahynuli
trinásti vojaci druhej paradesantnej brigády. Pomník pred obecným úradom je len
symbolickým miestom ich odpočinku, telesné pozostatky sú pochované v spoločnom
hrobe na cintoríne.
A ešte jedna osobná spomienka mi pripomína Povstanie. V sedemdesiatych
rokoch som pracovala ako zdravotná sestra vo zvolenskej nemocnici. Na infekčnom
oddelení bol vtedy primárom MUDr. Ondrejka. Ako medik sa zúčastnil Povstania. Často
nocúval pred bunkrom v horách Poľany, aby uvoľnil miesto slabším a starším. Vtedy
mu omrzli dolné končatiny a v sedemdesiatych rokoch na následky omrzlín zomrel.
Pamätám sa na príjemného, usmiateho a nezatrpknutého štyridsiatnika. Taký
mi ostal v pamäti.
Na pietnom akte 29. augusta nás bolo málo, len pamätníci a členovia Zväzu
protifašistických bojovníkov. Deti a vnukovia už zabudli na spomínanie rodičov a starých rodičov. Možno nevedia, že Štefánik povedal: Národu sa nedáva, len žobrákovi.
Národu treba obetovať. A Kukučín napísal: Veľkosť a sila národa je súčet veľkosti
a významu jeho synov.
Zuzana Filová
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Sládkovič a Očová
Andrej Sládkovič poznal pomery vo Zvolene dobre už z rodičovského
domu. Jeho otec sa zaujímal o etnografiu a zostali po ňom rukopisy o Honte
a Zvolene.
Sládkovič pokladal pobyt v Rybároch (Sliač), kde bol vychovávateľom,
len za prechodné miesto, pretože bol čakateľom na kňazské alebo kaplánske
miesto aj v podpolianskych dedinách a usiloval sa tu nadviazať čo najviac
osobných známostí.
V r. 1847 dostal kňazské miesto v Hrochoti a 10. mája 1848 po zosnovaní
mikulášskych žiadostí národa slovenského Sládkovič bol medzi národovcami,
ktorých nová maďarská vláda prenasledovala a on, už ženatý farár v Hrochoti
len-len unikol smrti. Pred popravou v Hrochotskej doline ho zachránila správa,
že Rusi sú už blízko.
Jeho epická báseň Detva, ktorú napísal pravdepodobne v Sliači a vydal
až 10 rokov po napísaní, je stelesnením ideálu Podpoľania a odráža pomery,
v akých za starých čias (za kráľa Mateja) žili dediny Slatina, Očová, Hrochoť,
Zolná a Čerín. Tu bola dlhá tradícia kráľovských slobodníckych obcí, strážcov
lesov, vôd a sokoliarov. Tí neboli povinní panstvu robotovať, boli kráľovskými
servientmi pre organizovanie lovu, kuriérstva a podobne. Dediny Slatina
Očová získali dokonca práva mestečiek (právo meča, jarmokov ap.), niektorí
zo servientov dostali šľachtické tituly, napr. Holcovci z Očovej a Pavlíčkovci
zo Zvol. Slatiny.
Asi po desiatich rokoch účinkovania na Hrochoti – keď sa mu začala
rozrastať rodina – Sládkovič hľadal lepšie miesto farára. Najradšej by bol
zostal pod Poľanou, v Očovej. Kňazské miesto však získal jeho priateľ Javor
a on dostal miesto farára v Radvani.
Sládkovič však na kraj pod Poľanou nezanevrel, ani naň nezabudol.
Chodil často za príbuznými do Zvolenskej Slatiny. Podpoľanie v korešpodencii
nazýval krásnym svetom.
Až do svojej smrti žil v Radvani so svojou manželkou rod. Sekovičovou
z Garanseku. Je známe, že Braxatorisovci majetkami nikdy neoplývali, ba
možno povedať, že ich celú životnú cestu sprevádzal hmotný nedostatok.
Sládkovič sa nesťažoval, o čom svedčia jeho slová: „Ostatne, my sa máme
ako obyčajne. Zdraví sme všetci. Máme pokrm, odev, na tom prestávame, ako
slovo Božie káže. Tamtí majú zlaté klasy, my máme zlaté vlasy, zlaté hlasy,
zlaté krásy. tí majú dobré polia a my peknú, rozmanitú prírodu.“
Je známe, že na luteránskych farách o potomstvo nebola núdza. i u Braxatorisovcov nebolo inakšie. Vtedajšie choroby raného detstva neprežili štyri
Sládkovičove deti, ostatných päť vyrástlo, dospelo a v rámci možností sa
zaradili do života. Dcéra Oľga sa vydala za farára v Senici, Elena sa vydala
za otcovho kaplána Jozefa Hodžu, starší synovia Cyril a Miloš sa stali notármi
a najmladší syn Martin evanjelickým farárom. Syn Ondrej, vraj najmilší Braxatorisov syn, zomrel ako šesťročný.
Braxatoris chybné kroky svojich ratolestí primerane trestal, pričom dievčatá nikdy nie fyzicky. Chlapci podľa zásluh pocítili silu prúta, ktorý si vraj sami
museli odrezať. Otec im bez slova ponúkol nožík, ktorým si mládenci zostrojili
výchovný nástroj. Tresty neboli sprevádzané krikom, otec sa vo svojom hneve
dokázal kontrolovať.
Nemožno obísť ani úryvok listu dcére Oľge, ktorú v r. 1862 vyslali na
dolniaky učiť sa maďarskú reč. Otec je píše: „Ak sa budeme môcť, tak sa budeme slušne šatiť. A keď by sme sa aj chudobne, ale slušne odievali, budeme
s tým spokojní. Na veľkú nádheru nám hádam ani dochodiť nebude, ani príliš
pyšné rúcho do fary nikomu nepristane. No, nestaraj sa o to: len o to stoj, aby
si bola zdravá, milá, úprimná a pros Pána Boha každodenne o rodičov svojich.
Bozkávame a objímame Ťa všetci. Aj ja, aj Tvoja dobrá mama, aj Cyril, čo
večne blúdi okolo Hrona, aj Elena, čo sedí v štrikšúle v Bystrici, aj Miloš tučný,
červený, aj malý Ondrík, čo sa moce okolo nás a rozpráva na smiech... Aj obe
tetky v Bystrici, aj všetci, koľko nás tu máš...“
Radvanská fara bola vzorom opravdivej slovenskej pohostinnosti a veru
nikto sa nemohol sťažovať na nehostinné prijatie alebo opovrhovanie tými
biednejšími. Práve naopak. I z toho posledného, čo v komore mali i z toho
sa ušlo aj žobrákovi.
Samuel Zoch Drobnosti o Sládkovičovi končil nasledovne: “Končím
slovami krivej Anna: Náš tatík (tak volali v tých časoch v okolí b. Bystrice svojho
farára), Odrejko nezomrel...“ a slovami Jána Kalinčiaka“... lebo keby nebol ani
litery viac napísal ako Detvana, nuž bolo by meno jeho zaručené na veky“.
Pri vchode do očovského cintorína, na ľavej strane, vidieť malý pomník,
na ktorom je napísané: Miloš Braxatoris 1852 – 1911Aspoň jeho synovi Milošovi Braxatorisovi sa splnil sen o dobrom mieste
pod Poľanou. Stal sa notárom v Očovej. Ako by sa otec Sládkovič potešil, keby
sa bol toho dožil. Zomrel skôr, roku 1872 v Radvani, kde je i pochovaný.
V Obecnej očovskej kronike je napísané:
Za očovského notára bol v r. 1883 zvolený Milan Braxatoris. Pôsobil
v Očovej až do svoje smrti v r. 1911. Za jeho účinkovania bola postavená
zadná časť obecného domu – kancelárie. Jeho zásluhou boli obci pridelené
2 jarmoky, na 8. marca a 13. decembra. tiež vicinálna cesta Očová – Zolná
jestvuje jeho pričinením. Za jeho pôsobenia vznikol prvý Mliekarenský spolok
očovský. Škoda, že nedal do poriadku aj notársky byt aj kanceláriu, bolo by
sa mu lepšie žilo.
Zuzana Filová
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Výstavba nabrala na obrátkach
Hoci v areáli remeselného dvora býva stále dosť rušno, v poslednom období je ešte o čosi rušnejšie z dôvodu, že tu skutočne
nabrala na obrátkach výstavba demonštračnej vodnej elektrárne
v rámci projektu „Elektrina z vody“. Hoci s omeškaním, ale o to
intenzívnejšie prebiehajú zemné a stavebné práce pri výstavbe
lôžka pre uloženie technológie. Turbína, ktorá bude v Očovej
nainštalovaná, je svojou konštrukciou jedinečná, pretože nejde o
žiadnu zo sériovo vyrábaných turbín, ale ide o slovenský výrobok
(patent) Ing. Vladimíra Krížika z Martina, ktorá svojou konštrukciou
pripomína menšie mlynské koleso, pracuje so spodným náhonom
a dosahuje až 86% účinnosť. Podobný výrobok nemožno objaviť
nielen v strednej, ale podľa dostupných informácií ani vo východnej,
ani v západnej Európe.
Dôležitou súčasťou tohto projektu, financovaného z prostriedkov
OSN (SGP UNDP), je jeho osvetová stránka, pri čom sa zdôrazňuje
potreba diverzifikácie a nahrádzania súčasnej produkcie energie z

prevažne fosílnych energetických zdrojov a z energie jadra zdrojmi
obnoviteľnými a pre životné prostredie menej záťažovými. Preto
sa v rámci propagácie tohto projektu v mesiaci október zapojili
do výtvarnej súťaže na tému „Obnoviteľné zdroje energie“ žiaci
základných škôl v Očovej, Zvolenskej Slatine, Lieskovci a vo Vígľaši. Z najlepších prác pripravíme výstavu v RD s vernisážou pri
zahájení prevádzky elektrárne. Pedagógovia uvedených škôl tiež
plánujú uskutočniť exkurzie k zariadeniam elektrárne a zároveň
aj vyskúšať svoje remeselné zručnosti v rámci dielní zriadených v
Remeselnom dvore.
Na záver spomeniem našu predstavu, podľa ktorej by sme celú
stavebnú a technologickú časť chceli zvládnuť do konca roka 2011
a následne skolaudovať celý projekt čo najskôr, ako nám okolnosti
dovolia. Veríme, že toto malé vodné dielko prispeje k ďalšiemu
zatraktívneniu našej obce.
Ing. Pavel Holík

Malá vodná elektráreň
Obec Očová začala s budovaním Malej vodnej elektrárne v priestoroch Remeselného dvora. Táto elektráreň je projektovaná na prietok
vody 250 až 350 litrov vody za sekundu. Aby sme dosiahli takéhoto množstvá vody, budeme nútení zväčšiť prietok vody celým pôvodným
mlynským náhonom od odberného objektu na Hučave /stupeň Harajec/, až po jeho vtok späť do Hučavy. Pozemky pod týmto mlynským
náhonom a v jeho blízkosti patria Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. Banská Štiavnica a Obci Očová. Podľa vyjadrenia
Povodia stredného Hrona tento ako majiteľ pozemkov nedal nikomu z občanov súhlas na premostenie toku tohto kanálu, prípadne jeho
vedenie rúrami. Z toho dôvodu vyzývam občanov, ktorí žijú a najmä užívajú pozemky okolo tohto kanála, aby si ich vo svojom
vlastnom záujme uviedli do pôvodného stavu, aby najmä odstránili premostenia, zúženie prietokového profilu, rúry z toku, ako
aj nepovolené stavby, ktoré v blízkosti, alebo dokonca nad týmto kanálom prevádzkujú. Taktiež ich žiadam aby profil tohto kanála vrátili do pôvodných rozmerov, tak aby ním mohlo pretekať 350 a možno aj viac litrov vody za sekundu, aby sme sa vyhli
zbytočným nedorozumeniam pri spúšťaní elektrárne.
Starosta obce Očová
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Starosta obce Očová vyhlasuje
Podmienky

Voľbu mladého richtára, richtárky na rok 2012.

Táto osoba by mala byť všeobecne známa
v Očovej, aby vedela pritiahnuť, zaujať mládež a bola
mládežou akceptovaná. Vek od 18 do 35 rokov.
Samotné zvolenie mladého richtára, richtárku
k ničomu nezaväzuje, ich činnosť je dobrovoľná, bez
nároku na odmenu. Volebné obdobie je jeden rok.
V prípade, že zvolený mladý-á richtár, richtárka
odmietne túto voľbu mladým richtárom, richtárkou
bude ďalší volený-á podľa počtu hlasov.
Hlasovať môže ktokoľvek vyplnením anketového
lístka a jeho vystrihnutím z Hučavy a donesením
a vhodením do schránky určenej na tento účel na
obecnom úrade v Očovej do 30. novembra 2011.
Každý by mal hlasovať len raz. Hlasovať môžu aj
deti /od 0 do 100 rokov/.
Nevyplnené anketové lístky je možné kopírovať,
alebo ich poskytneme na obecnom úrade.
Od voľby mladého richtára, richtárky si sľubujem
zjednotenie mládeže v dedine a rýchlejšie a úspešnejšie riešenie problémov mládeže, prípadne vyššiu
aktivitu mládeže.
Mladý richtár, richtárka budú mať funkciu poradného orgánu starostu obce, alebo Obecného
zastupiteľstva.

Anketový lístok
VoĐba mladého richtára, richtárky na rok 2012
Chcem, aby sa mladým richtárom obce Oþová stal:
..........................................................................................
meno, priezvisko, bydlisko, vek, iný údaj identifikujúci osobu
Chcem, aby sa mladou richtárkou obce Oþová stala:
..........................................................................................
meno, priezvisko, bydlisko, vek, iný údaj identifikujúci osobu
......................................................
Údaje o hlasujúcom - nepovinné

Nefunguje Váš počítač správne?
Minul sa Vám toner práve vtedy
keď ho najviac potrebujete?
Ponúkame Vám komplexné
riešenie problémov Vášho počítača,
PC príšlušenstva a taktiež jeho
predaj.
Kontakt:
ElitPC, s.r.o.
Peter Hossa
Tel.č.:0903 896 282 – (non-stop)
e-mail: elitpc@elitpc.sk
www.elitpc.sk
2/2011
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November - December 2011
november 2011
Sobota
12.11.2011
18.00 hod.
CONTINENTAL
2,00 €

Nedeľa
20.11.2011
18.00 hod.
CONTINENTAL
2,00 €

Sobota
03.12.2011
17.00 hod.
ITA
2,00 €

Sobota
10.12.2011
18.00 hod.
FILM EUROPE
2,00 €

Sobota
17.12.2011
17.00 hod.
SATURN
2,00 €

V PERINE
Český muzikál. Na malebnom námestí stoja oproti seba dva domy. V jednom sa nachádza čistiareň
peria a v druhom má svoj kabinet vykladačka snov – pani Hilda. Medzi obyvateľmi oboch domov vládne
nepriateľstvo na život a na smrť. Dedko z čistiarne prišiel totiž nedávno na významný objav. Objavil
v perinách skrytý svet snov a nie len to, prišiel na to, ako z nich tie zlé vytriediť. Vykladačka snov je
vďaka tomu bez práce. Všetkým v okolí sa snívajú samé pekné sny, a s tými si pre rady nechodia. Boj
s pani Hildou a boj o sny a so snami samotnými, vyvrcholí v magickom svete priamo v perinách.
Hrajú: Lucie Bíla, Karel Roden, Jiří Mádl, Amélie Pokorná a ďalší.
Mládeži prístupný od 12 rokov, 103 min.
MUŽI V NÁDEJI - POZOR ZMENA – PREMIETAME V NEDEĽU
Česká komédia. Šarmantný bonviván Rudolf úspešne uplatňuje svoju divokú teóriu o účinku nevery
v každodennej praxi, a to s elánom, ktorý je u čerstvého šesťdesiatnika až závideniahodný. O to viac
ale nechápe naivitu svojho neznesiteľne korektného zaťa Ondreja, ktorý pre neustále svedomité
vykonávanie povinnosti nevníma, ako nebezpečne sa jeho žena Alica začína nudiť. Milujúci otec
a priateľský svokor preto ponúkne zaťovi niekoľko osvedčených rád, ako vniesť do monotónneho
manželstva potrebné vzrušenie. Tak sa z nudného „slušáka“ Ondreja vďaka romániku s krásnou
Šarlotou skutočne stáva sebavedomý pán tvorstva. Čaká ho množstvo komických situácií, ktorým čelí
typicky mužskými vlastnosťami – hravou vynaliezavosťou a nezničiteľnou nádejou, že všetko dobre
dopadne.
Hrajú: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Simona Stašová, Eva Kerekesová a ďalší
Mládeži neprístupný do 15 rokov, 110 min.
december 2011
ŠMOLKOVIA
Americká animovaná rodinná komédia. Šmolkovia sa v novom celovečernom filme dostanú až do New
Yorku. Ani tu však nie sú v bezpečí pred zlým čarodejníkom Gargamelom, ktorý im opäť nedá pokoj.
Keď sa ich aj tento krát snaží dostať z dedinky preč, šmolkovia sa zo svojho malého čarovného sveta
prenesú do úplne neznámeho sveta – toho nášho! Ocitnú sa uprostred newyorského Central parku
a musia nájsť cestu späť do svoje dedinky, skôr ako ich Gargamel vystopuje...
Mládeži prístupný, 120 min., slovenský dabing
SAXÁNA A LEXIKÓN KÚZIEL
Český rodinný hraný a animovaný film. Voľné pokračovanie kultového filmu pre celú rodinu – Dívka
na koštěti. Saxána žije so svojím manželom Honzom normálny život vo svete ľudí a jej čarodejnícka
minulosť je ukrytá na povale v starej truhlici. Bol by v tom však čert, keby jej dcéra, malá Saxánka,
presne ako jej mama kedysi, nevypátrala všetky tajomstvá! Keď Saxánka tajomstvo odhalí, tak ako
každá zvedavá školáčka, so zatajeným dychom číta Lexikon kouzel... a kúzla sa akoby zázrakom
začínajú diať! Dostáva sa do čarodejníckej školy, kde stretáva čarodejníkov a čarodejnice, škriatkov,
víly a ďalšie tajomné príšery. Podarí sa jej spolu s kamarátmi zachrániť svet kúziel?
Hrajú: Petra Černocká, Jan Hrušinský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová a ďalší.
MP od 12 rokov, 90 min.
AUTÁ 2
Americká animovaná komédia. Hviezdny pretekár Bleskový McQueen a svojrázny odťahovák Mater
prevetrajú svoje priateľstvo na celkom nových miestach. Blíži sa totiž svetová séria Grand Prix a vôbec
prvý krát sa tak bude pretekať o prestížny titul najrýchlejšieho auta na svete. Ukazuje sa však, že už
len dostať sa na tieto vrcholné preteky nie je vôbec jednoduché a cesta je plná pomyslených jám,
výmoľov, obchádzok a veselých prekvapení. Najmä keď sa svojrázny hrdzavý odťahováčik nedopatrením
a spôsobom sebe vlastným zapletie do šlamastiky, ktorá sa môže prihodiť len jemu – do prípadu
medzinárodnej špionáže.
Mládeži prístupný, 114 min., slovenský dabing
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