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OBČASNÍK OBECNÉHO ÚRADU OČOVÁ

Vážení čitatelia Hučavy, milí spoluobčania
Od posledného vydania obecných novín už v Hučave pretieklo veľa vody a do rúk sa Vám dostáva
nové číslo Hučavy. Prosím Vás vyčleňte si trochu
voľna a aspoň ho prelistujte, lebo ho vydávame pre
Vás, a to najmä preto, aby sme Vás aj touto cestou
informovali o tom, čo sa v obci za posledné obdobie
udialo, alebo sa udeje.
„Kto hľadá možnosti, ten ich nájde, kto iba
zdôvodnenia i ten ich nájde, iba konečný výsledok je iný.“
Nechcem, aby ste museli čítať o niečom zlom,
a tiež chceme občanom vliať do žíl nový pohľad na
svet, na svet plný optimizmu a pohody, ale začať
musím tým, čo nás najviac trápi.
Podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec samostatný samosprávny územný celok
Slovenskej republiky; združuje občanov, ktorí majú na
jej území trvalý pobyt.
Podľa §3 ods. 3 tohto zákona sa obyvatelia obce
podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytujú
pomoc orgánom obce. Obyvateľ obce v súvislosti
s tým je povinný:
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na
nákladoch obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní
životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní
následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
Tak a teraz si tieto jednoduché slová najmä pod
písmenom a/, rozoberme trošku podrobnejšie:
Určite nie je v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami to, že niekto ochraňuje obecný majetok tak,
že si ho zoberie domov na kúrenie, tak ako sa to stalo,
keď nám nemenovaní spoluobčania a spoluobčianky
spod hornej krčmy ukradli drevené schodíky vedúce
na pomocnú plochu za ihrisko, ktoré vykopali zo zeme
a zobrali si ich domov na spálenie. Taktiež vytrhali
podlahu a drevené steny na stánku na predaj piva,
ktoré si tiež zobrali na spálenie.
Na druhej strane je možné, že Títo občania vyhodnotili, že schodíky sú tam už niekoľko rokov a tak
sú už aj trošku zhnité, a bolo by dobré ich vymeniť za
nové, čo takto dali obci jasne najavo. Chtiac, nechtiac
musíme vyrobiť nové schodíky a neostáva nám nič
iné len dúfať, že budúca zima bude miernejšia ako
bola táto, a že zase s nimi niekto nezakúri.
V Očovej sa v poslednej dobe začal výraznejšie
prejavovať úkaz, ktorý by sa dal nazvať „Očovský
trojuholník“, kde na rozdiel od toho Bermudského
trojuholníka, (kde miznú lode), mizne všetko drevené,
kovové, no najmä medené.
Viac krát sme už dali k vodovodu na cintoríne
na zem, kde odteká voda drevené palety, no vždy
zmizli.
Dňa 16.4.2011 zmizli plechové zvody dažďovej
vody z Domu smútku pri cintoríne. Tieto boli štvorcové, špeciálne vyrobené pre Dom smútku, nevieme
ich už dnes nahradiť.
Dňa 18.4.2012 zmizol elektrický kábel medzi Remeselným dvorom a humnom v Remeselnom dvore
a taktiež zmizli aj káble zo steny vo vnútri humna
Remeselného dvora. Tento kábel bol pod napätím.
V noci na 22.4.2012 zmizli z budovy Hasičskej
zbrojnice pri cintoríne, ktorá dnes slúži Obecným
službám ako stolárska dielňa, všetky elektrické káble
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a predlžovačky. Dokonca všetky stroje zostali na
mieste, len tie káble s koncovkami nejako zmizli. Dokonca zmizol aj metrový káblik z flexky, ktorá zostala
položená na stole. Len za nové káble a koncovky
obec zaplatila 270.- €, ktoré by som vedel využiť
určite rozumnejšie.
1.5.2012 som zistil, že zo školy na Obchoditej
zmizli dažďové žľaby. Taktiež sa tam niekto pokúsil
vlámať, čím poškodil vložku na dverách.
V piatok 4.5.2012 som sa dozvedel, že rozličné
veci zmizli aj z neobývaného rodinného domu Maľovcov na ul. SNP.
V nedeľu dňa 6.5.2012 bola opakovane privolaná
do Očovej policajná hliadka, lebo na ul. SNP, pod
hornou krčmou, niekto niečo pálil v štále - humne.
Môžem len predpokladať, že niekto vypaľoval káble.
Následne nato sme v pondelok dňa 7.5.2012 zistili,
že ktosi vnikol do humna Remeselného dvora a poškodil firme Asta, s.r.o., ktorá realizuje položenie
novej dlažby v Remeselnom dvore, tam odložený stroj
na rezanie dlažby a to tak, že z neho vytrhol kábel,
pričom rozbil prívodnú elektrickú krabicu.
Taktiež sme zistili, že Obecným službám zmizol kábel z kováčskej vyhne, ako aj veľký bubon
s káblom, ktorý sa používal na osvetľovanie areálu
Očovskej hrudy. Len tento kábel stál viac ako 500.- €.
Neviem čím budeme tento rok na Hrude svietiť.
Následne nato zástupcovia firmy Asta, s.r.o. ktorá
realizuje stavebné práce na Revitalizácii centra obce
aj za Domovom dôchodcov v Očovej zistili, že zmizli aj
konce káblov, ktoré už boli zakopané v zemi a čakali
na pripojenie do lámp parkového osvetlenia. Káble,
ktoré ostali v zemi bude potrebné vykopať a namiesto
nich zakopať nové, lebo tieto „staré“ káble sa už nebudú dať použiť, nakoľko sú skrátené na každej strane
asi o meter. Spôsobená škoda je 1 850.- €.
Viem o tom, že v Očovej v poslednej dobe zmizli
rozličné veci aj z viacerých rodinných domov, najmä
tých neobývaných. Najzaujímavejšie je to, že ako
mohla len tak zmiznúť aj elektrická prípojka k jednému
z domov, ktorá bola zakopaná v zemi.
V mesiaci február tohto roku zmizlo z budovy
bývalej ošipárne na družstve v Očovej 14 nerezových
napájačiek a ďalších 22 bolo poškodených. Poľnohospodárskemu družstvu Očová takto vznikla škoda
viac ako 8 000.- €.
Stále si neviem vysvetliť ako je možné, že časť
z týchto napájačiek bola nájdená v zberni šrotu
vo Zvolene a odovzdaná na meno jedného nášho
„spoluobčana“ a už vôbec si neviem vysvetliť, ako
je možné že aj tento „spoluobčan“ nezmizol do nejakého zariadenia justičnej a väzenskej stráže, kde
už asi rok nebol.
Ešte sa dotknem pojmu „spoluobčan“. Podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu má trvalý pobyt
len evidenčný charakter. Tento zákon už pozná aj
trvalý pobyt v obci, bez udania domu, teda len „Obec
Očová“. Jednoducho povedané bezdomovec. Obec
dnes nijakým spôsobom nemôže zasahovať do toho,
kto komu predá svoj majetok. O prevode nehnuteľnosti sa vo väčšine prípadov dozvieme len od nového
vlastníka, ktorý sa príde aj s ďalšími ľuďmi prihlásiť na
trvalý pobyt. Je len na občanoch Očovej, aby zvážili,
že komu predávajú svoje domy a či im tých pár Eur
stojí za problémy ich susedov s novými majiteľmi. Ako
starosta a ani poslanci obecného zastupiteľstva a ani
nikto z pracovníkov obecného úradu nemáme možHuèava – Váš tok informácií

nosť kohokoľvek
„Z obsahu vyberáme“:
vykázať z obce,
- Deň Zeme 2012
alebo mu tu zaká- aktivity ZŠ s MŠ MBF
zať pobyt.
v Očovej a ZUŠ
Na vybudova- zo života miestnych
nie kamerového
organizácií
systému v Očovej
- súťaž o najkrajšiu fotku
je potrebné podľa
Očovej
uskutočnených
prieskumov trhu
zhruba 50 000.- €.
Obec Očová požiadala o dotáciu na vybudovanie
kamerového systému, no bolo nám prisľúbené
3 000.- €. Z toho dôvodu som oslovil podnikateľov
podnikajúcich v Očovej so žiadosťou o sponzorský
dar na dobudovanie kamerového systému.
Viem, že nikto nemáte peniaze navyše, ale budem
povďačný aj za malý finančný príspevok, alebo aspoň pomoc dobrou radou, ako vybudovať kamerový
systém, alebo iný systém, ktorý by zvýšil úroveň
bezpečnosti v Očovej.
Jedným z možných riešení je aj zriadiť občianske
hliadky, ktoré by sa na báze dobrovoľnosti a bez
nároku na odmenu prešli po dedine, a to najmä
v nočnej dobe, a v prípade zistenia protispoločenskej
činnosti by zavolali hliadku polície, ktorá by vzniknutý
problém doriešila.
Preto Vás vyzývam, aby ste prejavili občiansku
odvahu a statočnosť a nahlásili mne, alebo na obecný
úrad svoj záujem takto pomáhať obci, aby sme vedeli, či vôbec môžeme s takouto pomocou občanov
do budúcna počítať. V predchádzajúcom volebnom
období sa na takúto činnosť prihlásilo len toľko ľudí,
že by sa na prstoch jednej ruky dali spočítať. Preto
sa od tohto upustilo. Mám ale pocit, že už dozrel čas,
aby sme tento pokus zopakovali.
Ja sám s mojím „malinkým“ psom, som sa už
bol pár krát v noci prejsť po dedine. Ak som niekoho
vystrašil, tak sa mu aj touto cestou ospravedlňujem.
Po oznámení, že sa niekto pohybuje pri včelínoch pri
hnojovej jame smerom na Hradnú, som sa tam išiel
pozrieť, no poštípali ma včely a aj následkom toho
som štyri dni strávil v nemocnici..., ale už je to za
mnou a v pochôdzkach po obci budem pokračovať,
či už sám, alebo s tým, kto sa ku mne pridá.
V obci sa nám začal objavovať aj ďalší fenomén
a to využívanie obecného alebo cudzieho pozemku
na rekreáciu a demonštrovanie. Badám to najmä na
tráve oproti obecnému úradu, pod hornou krčmou
na ul. SNP, ako aj na križovatke ulíc J. R. Poničana,
Sadovníckej a Športovej, to je pred a za Brooklynom. Stretávam tu početné skupinky občanov, ktoré
postávajú na ceste, alebo posedávajú a vylihujú na
trávičke vedľa cesty. Neviem či tu demonštrujú alebo
len tak o niečom rokujú. Už som sa ich nato aj viac krát
pýtal, ale nikdy som nedostal odpoveď, len otázku,
že či nemôžu. Nie nemôžu, doma za plotom si robte
čo chcete, ale ak sa viacero ľudí stretne na ulici je
to možné považovať za neoznámenú a nepovolenú
demonštrácia.
Mám pocit, že spoluobčania ktorých sa toto dotýka
si tieto riadky ani neprečítajú, alebo ich nepochopia,
ale napriek tomu chcem upozorniť na skutočnosť, že
nie je v súlade so zákonom, keď sa nám „tlupy“ ľudí
len tak presúšajú po dedine. Zhromažďovacie právo
upravuje zákon č. 84/1990 Zb. z. o zhromažďovacom
práve kde je jednoznačne uvedené, že aké zhromaž1

denia občanov nie je potrebné oznamovať obci. Sú
to napríklad zhromaždenia členov právnických osôb,
zamestnancov, pozvaných hostí, zhromaždenia usporadúvané cirkvami a zhromaždenia konané v obydliach občanov. Každé iné zhromaždenie občanov je
potrebné obci oznamovať. Dokonca podľa § 4 ods.
2 tohto zákona obec môže na takéto zhromaždenie,
ktoré podlieha oznamovacej povinnosti vyslať svojho
zástupcu, ktorému je zvolávateľ povinný vytvoriť
podmienky pre riadne plnenie jeho úloh, najmä mu
umožniť sledovanie priebehu zhromaždenia a vykonanie úkonov nevyhnutných na prípadné rozpustenie
zhromaždenia. Podľa § 5 ods. 1 je zvolávateľ povinný
zhromaždenie písomne oznámiť obci tak, aby obec
oznámenie dostala aspoň 5 dní vopred, najskôr
však 6 mesiacov predo dňom jeho konania. V § 10
tohto zákona sú popísané okolnosti kedy môže obec
zhromaždenie, ktoré sa jej oznámilo zakázať. Podľa
§12 tohto zákona Ak sa zhromaždenie koná, hoci
bolo zakázané, zástupca obce vyzve zvolávateľa, aby
zhromaždenie bez meškania ukončil. Podľa § 16 tohto
zákona sa priestupku proti zhromažďovaciemu právu
dopustí ten, kto zvoláva alebo usporadúva zhromaždenie bez toho, že by splnil oznamovaciu povinnosť,
alebo usporadúva zhromaždenie, ktoré bolo zakázané, za čo mu môže byť uložená poriadková pokuta
do 165 eur. Podľa § 16 a tohto zákona je možné
právnickej osobe uložiť pokutu až do 663.- €.
Keď sme už pri pokutách. Zberný dvor má určené
otváracie hodiny, to či sú dostatočné a správne je vec
ďalšej diskusie a nárastu nákladov obce s tým spojených, ale podstatné je to, že ak niekto vysype smeti
pred bránu zberného dvora napriek upozorneniam,
ktoré sú tam, budem to považovať za porušenie Záväzného nariadenia obce Očová a takéto porušenie
je možné trestať pokutou od 165,97 € do 6638,78
€. Začali sme kontrolovať a prezerať takéto smeti
a priestupcov, teda tých komu smeti patrili, začnem
riešiť. Výhovorky typu ja som ich tam nedal, nebudú
akceptované, lebo každý sa má starať o svoje smeti
a zodpovedá si za ne.
V snahe riešiť problémy medzi občanmi Očovej a menšinovým obyvateľstvom som zvolal dňa
22.3.2012 stretnutie občanov so starostom, kde
sme sa spoločne snažili nájsť východiská zo vzniknutej situácie. Aj keď toto stretnutie súčasnú situáciu
nevyriešilo, aspoň sa začalo hľadať riešenie a ďakujem všetkým občanom, ktorí sa tohto stretnutia
zúčastnili.
Nakoľko treba dať veci na pravú mieru a predísť
rozličným nepravdivým fámam ešte pár riadkov k situácii s lekármi v Očovej. Lekári teda detská lekárka
a lekárka pre dospelých, majú ordinácie v Domove
dôchodcov. Budova Domova dôchodcov mu bola
daná do správy a domov dôchodcov na svoje náklady
tieto priestory vykuruje. Mesačne ho to stojí 700.- €
a cez nich majú aj lekárky elektriku a vodu. Lekárky
mali tieto priestory doposiaľ v podstate zadarmo.
Posledné roky teda náklady, ktoré prevádzkovaním
týchto ordinácii Domovu dôchodcov vznikali, znášal
(hradil) Domov dôchodcov, teda v konečnom dôsledku ich platili klienti zariadenia. Každý obvodný
lekár ale za svojich pacientov dostáva každý mesiac
peniaze takzvanú kapitáciu a to bez ohľadu nato, či
pacient k nemu príde, alebo nepríde. Podľa veku pacienta a poisťovne je kapitácia iná, no hýbe sa okolo
4.- Eurá za každé dieťa, za jeden mesiac. V Očovej
máme teraz celkom 437 detí do veku 18 rokov.
K detskej lekárke, ale môžu chodiť aj študenti, teda
aj deti staršie ako 18 rokov. Za predpokladu, že by
k nej chodilo každé dieťa z Očovej, teda zhruba 450
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detí, by jej ročná kapitácia mohla dosiahnuť zhruba
21 600.- €. Pripúšťam, že tieto čísla sú hraničné,
ale toto detská lekárka dostane bez toho, aby ona,
alebo jediné dieťa prišlo do ordinácie. Okrem tohto
sú jej preplácané samotné výkony, teda úkony za
prehliadky a ošetrovanie.
Ordinácie lekárov, no najmä detskej lekárky
boli v nevyhovujúcom stave. Preto sme pristúpili
k ich rekonštrukcii. Ešte predtým som s obidvoma
lekárkami o tom osobne hovoril a za prítomnosti
riaditeľa Domova dôchodcov sme im vysvetlili situáciu a predpokladaný rozsah stavebných prác, ako
aj zmenšenie priestorov ambulancií a chodieb aj vo
vzťahu k budúcemu nájmu.
Rekonštrukcia ordinácie detskej lekárky stála
Domov dôchodcov 3065,89 €. Detskú lekárku nič.
Bola vybudovaná jedna pekná ambulancia so samostatným vchodom, ktorá má 34 m2 a k nej patriaca
chodba 8,5 m2 so sociálnymi zariadeniami.
Podľa súčasne platného Všeobecne záväzného
nariadenia obce je ročný nájom obecných priestorov
10.- € na meter štvorcový a 7.- € iné priestory. Teda
sa dopočítame k ročnému nájmu 340.- € za ordináciu
a 8,5x7.- € za iný priestor čo je 59,5.- €, teda spolu
399,50 € ročne. K tomu je potrebné pripočítať reálne
vynaložené náklady na energie, čo je celkový pomer
plochy Domova dôchodcov k užívanej ploche a dostaneme 506,75 € ročne. Po predložení novej nájomnej
zmluvy, detská lekárka bez toho, aby to obci, alebo
Domovu dôchodcov oznámila, prestala jednoducho
dochádzať do Očovej a prestala ordinovať. Z toho
dôvodu som jej dňa 26.4.2012 zaslal list, kde ju žiadam o opätovné začatie ordinovania v Očovej s tým,
že som ju pozval na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva, kde by sme mohli formou zmeny VZN
riešiť problém zníženia nájmu lekárom. Pani lekárka
na list nereagovala, a preto som ju listom zo dňa
29.5.2012 pozval opätovne na rokovanie obecného
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 7.6.2012,
kde ako jeden z bodov je aj návrh na zmenu VZN
upravujúceho nájmy. Dňa 30.5.2012 som obdržal list
od Odboru zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja, z ktorého som zistil, že spoločnosť
CHILD s.r.o. Zvolen, ktorá mala vydané povolenie
na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie v špecializácii pediatria a dorastové lekárstvo s miestom
prevádzkovania v Očovej, dňa 11.5.2012 požiadala
o zrušenie miesta prevádzkovania v Očovej, v čom
jej bolo vyhovené. V závere listu z VUC Banská
Bystrica je len stroho konštatované, že ak požiada
niekto iný o vydanie povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia ambulancie pediatrie, po
splnení podmienok mu bude vyhovené.
Spoločnosť CHILD s.r.o. ma o tomto svojom kroku
vôbec neinformovala a stále má platnú nájomnú zmluvu na priestory v Domove dôchodcov. Z toho dôvodu
som spoločnosti zaslal list a vyzval ju na riešenie
vzniknutej situácie. Odpoveď doposiaľ nemám.
Ak teda niekto viete o detskom lekárovi, ktorý
by chcel ísť do Očovej, dajte mu o tejto možnosti
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vedieť. Poskytneme mu peknú zrekonštruovanú
ambulanciu.
Takáto istá situácia vznikla aj u lekárky pre
dospelých. Otvorene je potrebné uviesť, že ani ju
nikto nechcel nikam vysťahovať alebo vyhnať. Aj
v záujme Domova dôchodcov je to, aby tam bol aspoň
v pracovnej dobe lekár, ktorý by v prípade nepredvídateľných situácii, ktoré vzhľadom na vek a stav
klientov je možné očakávať, mohol zasiahnuť skôr,
ako príde záchranná služba. V snahe optimalizovať
využitie priestorov, sme lekárku pre dospelých chceli
posunúť o jednu miestnosť, ktorá vznikla rekonštrukciou detskej lekárky, smerom k detskej lekárke. Je
pravda, že na jednej strane by sa jej zmenšil doposiaľ
využívaný priestor, vrátane chodieb, no súčasne by
sa jej zmenšil aj nájom za tieto priestory. Jej nájom
bol určený podľa toho istého VZN ako detskej lekárke. MUDr. Fekiačová s týmto nájmom súhlasila,
no rekonštrukcia jej ordinácie a chodieb bola zatiaľ
predbežne asi na rok odložená. Ich rekonštrukcii sa
však nevyhneme.
Najhoršie je ale to, keď ľudia spolu nekomunikujú.
Veci sa dozvedám len formou, jedna pani povedala.
Takto som počul aj o nejakej petícii na podporu zachovania ordinácií lekárov. Niekto tu rieši problém, ktorý
nie je problémom. Stačí len prísť a predniesť svoje
návrhy. Rozprávať a aj dohodnúť sa dá o všetkom. Ja
som spravil všetko, čo bolo v mojich silách, aby som
zlepšil kvalitu poskytovaných služieb v zdravotníckej
oblasti v Očovej.
Keďže hovorím o komunikácii, chcem Vám
podať vysvetlenie na neutíchajúce ohlasy ohľadne
vybudovania nových chodníkov a dláždených plôch,
najmä chodníka vedúceho od letiska, smerom
k obecnému úradu. V rámci Revitalizácie centra
obce ich vybudovala firma Asta, s.r.o., za čo jej už
teraz ďakujem. Chodník bol vybudovaný v rámci
schváleného projektu a poskytnutých finančných
prostriedkov. Jednoducho povedané chodník končí
tam, kde má končiť podľa v minulosti odsúhlaseného
a schváleného projektu.
Už bolo dosť negatívnych vecí. Myslím si, že sa
máme v Očovej aj čím pochváliť.
Chcel by som sa aj touto cestou poďakovať
družstvu, zloženému väčšinou z členov folklórneho
združenia Očovan, ale aj všetkým tým, ktorí reprezentovali obec Očovú na Lieskovských Fašiangoch,
kde v súťaži o najlepšiu klobásu sa umiestnili na veľmi
peknom druhom mieste. Gratulujem.
Očová vyslala svoje družstvo aj na súťaž „Guľášmajster 2012“ v Stožku, ktorý sa konal dňa 26.5.2012,
no tam sme sa pri účasti viac ako 50 družstiev neprebojovali medzi prvých 12 hodnotených družstiev.
Atmosféra podujatia bola vynikajúca a náš guľáš bol
aj tak najlepší. Chutil tak výborne, že sme ho spolu
s hosťami zjedli celý ešte pred vyhlásením výsledkov.
Na rok to určite vyhráme!
V ten istý deň /26.5.2012/ boli aj preteky Dobrovoľných hasičských zborov v Babinej, kde obec
reprezentovali najmä dorastenci, ale aj dospelí. Za
vzornú reprezentáciu im všetkým ďakujem.
Dňa 1.4.2012 sa uskutočnila akcia Vítanie Jari,
kde sme si pripomenuli staré zvyky spojené s vynášaním Moreny. Nasledoval kultúrny program,
v ktorom sa vystriedalo viacero účinkujúcich, od
najmenších detí až po „dievky“ z Klubu dôchodcov.
Ďakujem všetkým účinkujúcim a organizátorom za
spríjemnenie peknej nedele a kuchárkam za výbornú
„geršňovku“.
Dňa 15.4.2012 sme mali možnosť navštíviť
premiéru a 3.6.2012 reprízu divadelnej hry J.G.Ta1/2012

jovského: „Ženský zákon“, v podaní ochotníckeho
divadelného súboru „Pilindoš“. O tom, že sú vynikajúci
komediálni herci nás už presvedčili aj v minulosti.
Ale zvládnuť zahrať tak bravúrne slovenskú „klasiku“, s reálnym zobrazením života na dedine v jeho
vážnej i humornej podobe, s vykreslením kladných
aj záporných ľudských vlastností v podaní našich
hercov, vyrazilo dych určite všetkým divákom, ktorí
si predstavenia prišli vychutnať. Všetkým divadelníkom ďakujem za ich umelecký výkon a prajem veľa
ďalších úspešných vystúpení, nielen u nás doma, ale
aj v iných mestách.
Dňa 19.4.2012 žiačky ZUŠ v Očovej Katarína
Tučeková obsadila 2. miesto na VIII. ročníku v hre na
husliach a ostatných sláčikových nástrojoch v Brezne
a Danka Rudíková získala 3. miesto na XV. Ročníku
celoslovenskej súťažnej prehliadky vo Vlastnej tvorbe
žiakov ZUŠ v hre na hudobné nástroje v Revúcej.
Obom im gratulujem a ďakujem.
Dňa 20.4.2012 za výraznej pomoci firmy Marius
Pedersen zo Zvolena sa uskutočnil Deň Zeme, na

Vážení občania,
naliehavým problémom v našej obci je voľný
pohyb psov. Touto problematikou sa zaoberáme
priebežne. Bohužiaľ, situácia sa javí tak, že je
nám to mnohým ľahostajné. Pýtame sa dokedy?
Kým sa nestane nešťastie? Dozvedáme sa často
z masmédií, čoho všetkého sú schopné túlavé,
ale aj iné agresívne psy. Zanechávajú obrovské
stopy na ľudských životoch.
Dajme si predsavzatie a urobme všetko
preto, aby došlo v našej obci v tomto smere
k náprave !!!
Vážení občania – majitelia psov!
Na základe uvedeného Vás dôrazne upozorňujeme v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia obce č. 8/2009 § 6 na prísny zákaz
voľného pohybu psov po verejnom priestranstve
našej obce.

ktorom sa najmenšie detičky učili v škôlke separovať
odpad, väčšie upratali stanovené úseky v okolí školy
a aj po obci. Aj dňa 21.4.2012 sa uskutočnil ďalší
Deň zeme, s dospelými, kde sa upratovali najmä
čierne skládky cestou na Aladár, pri hnojovej jame
na Tiki Taka a v Hájnickom jarku. Poupratovali sme
aj cintorín. Počasie nám vôbec nechcelo pomôcť pri
upratovaní, tak sme si museli do toho dažďa navariť
teplý čaj a ešte horúcejší guľáš. Škoda len, že je nás
tak málo na to, aby sme pomáhali našej prírode byť
ešte krajšou a čistejšou. Veď to robíme len pre nás
a naše deti!
Dňa 30.5.2012 sa v Očovej v katolíckom kostole
uskutočnilo natočenie časti televízneho seriálu „Vo
štvorici po Slovensku“.
V dňoch 30.-31.5.2012 bol Remeselný dvor ponúkať svoje možnosti a propagoval Očovú na akcii
Leader fest v Levoči.
Začiatkom mája mládenci postavili na námestí
„máju“. Postavili ju síce neskôr (pre povinnosti v súbore), ale stála pevne do posledného dňa, nie ako

REALIZÁCIA PROJEKTU POTRAVINOVEJ POMOCI V RÁMCI EÚ
Po dlhom a zložitom vybavovaní s niekoľkými charitatívnymi organizáciami sa aj naša obec dočkala potravín pre ľudí
v núdzi. Potraviny boli občanom vydávané dňa
29. marca a 2. apríla 2012.
Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že sú im prostredníctvom charitatívnych organizácií
bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná múka hladká a bezvaječné cestoviny.
Poberateľmi pomoci môžu byť:
deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách
deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti
obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti
deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
osoby na hranici životného minima
poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku)
Po preukázaní sa, že spĺňajú vyššie uvedené podmienky požadovanými dokladmi, t. j. hmotná núdza – potvrdenie
z ÚPaSVR, dôchodcovia – potvrdenie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku, resp. oznámenie o jeho valorizácii, osoby
na hranici životného minima – potvrdenie z ÚPaSVR, majú občania nárok dostať bezplatne 20 kg múky a 20 kg cestovín.
Príjemca svojim podpisom potvrdil prevzatie potravín a zároveň sa zaviazal, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.
Potraviny boli dovezené a vydané 150-tim občanom.

Vážení občania,
zabezpečenie zdravého životného prostredia v našej obci je spoločenskou záležitosťou všetkých občanov i návštevníkov obce, aj ostatných právnickych a fyzických
osôb, pôsobiacich na jej území. Povinnosťou nás všetkých je dbať o zachovanie a rozvoj
príjemného životného prostredia, čistoty obce a zlepšenie vzhľadu obce v prospech
všetkých žijúcich na jej území.
Preto Vážení občania snažte sa byť ohľaduplní aj voči občanom žijúcim vo vašom
okolí. Stáva sa, že pri spaľovaní záhradného odpadu a akéhokoľvek iného odpadu
dochádza k nepríjemnostiam medzi susedovcami, keď hustý, zapáchajúci, mnohokrát

Trhové dni v 2. polroku 2012
Júl
August
September
Október
November
December
1/2012

23. 07.
27. 08.
24. 09.
22. 10.
26. 11.
17. 12.

iným dedinám v okolí, kde si máju neustrážili a niekto
im ju vyrúbal. Som rád, že takéto zvyky sa aj naďalej
zachovávajú v našej obci. Dňa 2.6.2012 sa váľala
mája aj s krátkym folklórnym programom a guľášom,
ktorý navarili pracovníčky obecného úradu a ich rodinní príslušníci. Dúfam, že každému chutil.
Dňa 5.6.2012 odchádza folklórny súbor Očovan
na vystúpenie do Dagestanu, želám im príjemný
pobyt a najmä šťastný návrat.
Viaceré akcie nájdete zdokumentované aj na
internetovej obecnej stránke www.ocova.sk najmä
v časti fotogaléria.
Na záver by som Vás chcel pozvať na prvý ročník rokového festivalu Wingfest, ktorý sa uskutoční
v dňoch 23.-24. júna 2012 na letisku v Očovej, ako aj
v dňoch 6.-8. júla 2012 na 47. Folklórne slávnosti pod
Poľanou v Detve, kde obec Očová dostala priestor
na svoju prezentáciu a hlavne na deviatu Očovskú
folklórnu Hrudu 2012, ktorá sa uskutoční v dňoch
10.-12. augusta 2012 v Očovej.

karcinogénny dym niekoľko hodín tlie v záhradách, v blízkosti domov, hospodárskych
budov, alebo mimo nich a zamoruje okolie, čo škodí zdraviu, ale aj životnému prostrediu,
ktoré spätne neblaho pôsobí na nás.
Zároveň vznikajú nežiadúce škody na majetku, ako tomu bolo pri požiari, ktorý
vznikol vypaľovaním trávy na Holcovom Majeri.
Na základe uvedeného Vás žiadame rešpektovať toto upozornenie, pretože
povinnosťou nás všetkých je dbať o zachovanie a rozvoj príjemného životného
prostredia, čistoty obce a zlepšenie vzhľadu obce v prospech všetkých žijúcich
na jej území..

Zber obnoseného šatstva
V dňoch od 16. 4. do 20. 4. 2012 sa obec Očová zapojila do zberu obnoseného šatstva, ktorý organizovala nezisková
organizácia Pomocný anjel Podbiel.
Občania mohli donesením nepotrebného, obnoseného šatstva a textílií pomôcť ľudom, ktorí ho môžu potrebovať.
Okrem oblečenia sa zbierali aj posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, metrový textil, deky, tkané koberce, periny.
Je vidieť, že Očovania nie sú ľahostajní k vyhláseniu takýchto a podobných akcií o čom svedčí i množstvo šatstva
doneseného na obecný úrad. Aj touto cestou Vám patrí poďakovanie od všetkých ľudí, ktorým zbierka pomôže v ich
ťažkej životnej situácii.
Ešte raz ďakujeme za podporu.
V neposlednom rade sa zberom nepotrebných vecí šetrí aj životné prostredie.
Huèava – Váš tok informácií
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Milujem tento kraj, ó, milujem veľmi,
ak ho nevídavam, veru clivo je mi.
Blízke sú mi lesy, potôčiky čisté,
prielohy s pažiťou, hebkou ako lístie.
Nikdy nezabudnem na svoju rodnú zem,
pod divou Poľanou, ktorú tak zbožňujem.
V srdci nosím zvyky, drevenice staré,
báne plné malín i ovčie košiare.
Stále sa rád vraciam k rodičovským vŕškom,
pozrieť sa, pookriať a rozjímať tíško.

,,Deň Zeme je deň venovaný Zemi“. V modernom ponímaní ide o ekologicky
motivovaný sviatok. Nás ľudí upozorňuje, alebo lepšie povedané mal by nás upozorniť
na dopady ničenia životného prostredia. Bola už vyslovená aj myšlienka, že by Deň
Zeme bolo lepšie posunúť na letný slnovrat, pretože by pekné počasie prilákalo viacej
ľudí. Nezdá sa však pravdepodobné, že by sa našla vôľa ľudí a na brigáde v rámci Dňa
Zeme by sa zišla väčšia skupina ľudí, nie len malá hŕstka, ako tomu bolo v sobotu 21.
apríla 2012 na Dni Zeme v Očovej.
Možno, keby sme boli všímavejší a viac by nám záležalo na našom životnom
prostredí, nebolo by potrebné na Deň Zeme likvidovať divoké skládky a plniť odpadom
veľkoobjemové kontajnery.

Milí spoluobčania, vyznanie nášho rodáka, ktoré je obsiahnuté v týchto veršoch,
ma inšpirovalo k tomu, aby som napísala niekoľko viet k sviatku Dňa Zeme.

Lebo len vtedy sa bude môcť rodák kedykoľvek vrátiť k rodičovským vŕškom,
pozrieť sa, pookriať a rozjímať tíško ...

Deň Zeme vo Zvolenskej Slatine a v Očovej 4/2012
Názov
Tričko S
Tričko M
Šiltovka
Rukavice
vrecia tenké
vrecia hrubé
reflexné vesty
množstvo odpadu v t
Počet vyvezených VOK
Celkový počet detí
Celkové množstvo odpadu
Počet vývozov

Spolu
Očová
75
110
200
150
100
100
40
3,1
4
270
5050
5

Zvol. Slatina
134
162
296
120
100
100
6
1,95
1

209
272
496
270
200
200
46
5,05
5

kg

Šťastie je život a mať deti …

Narodili sa:

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE OČOVÁ
ZA ROK 2011
Počet obyvateľov celkom k 31.12.2011

2549

Z toho:

2218
331

občanov (nad 15 rokov)
detí
(do 15 rokov)

V tom počet obyvateľov na:
Holcovom Majeri občanov (nad 15 rokov)
detí (do 15 rokov)
na Obchoditej

občanov (nad 15 rokov)
detí
(do 15 rokov)

Priemerný vek obyvateľov

121
11
43
4
41,92 rokov

Obec Očová - ohlasovňa pobytu v roku
2011 zaznamenala tieto zmeny:

Miroslav Fidler
Nina Vlačuhová
Alex Pekuniak
Sára Magnová

Veronika Kalamárová
Francesco Viterbo
Mathias Hronček
Damian Samuel Valigurský

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:

Martin Široký Očová SNP 423/238

Ján Jamriška Očová Medzinárodného

Anna Sámelová Očová J. R. Poničana

dňa žien 567/5

754/41

Ivan Riečica Očová SNP 364/158

Ing. Vladimír Jurčo Očová ČSA 67/57

Juraj Poničan Očová 1. mája 612/12

Zuzana Šufliarska Očová Obchoditá 905

Anna Spodniaková Očová ČSA 49/23

Anna Gajdošová Očová Sadovnícka

Margita Valocková Očová Mieru 488/9

179/8

Mária Holíková Očová ČSA 142/151

Mária Široká Očová SNP 423/238

Anna Zaťková Očová SNP 415/232

Mária Mazúchová Očová SNP 358/152

Margita Hancková Očová Športová 726/9

Mária Betíková Očová J. R. Poničana

Mária Chabadová Očová J. R. Poničana

813/70

781/38

Agnesa Honyisová Očová ČSA 53/31

Ján Hulina Očová J. R. Poničana 734/9

Ing. Pavel Uhrin Očová Obchoditá 1028

na trvalý pobyt sa do obce prihlásilo

45 občanov

Juraj Jamriška Očová Dvoriská 258/7

Mária Rejková Očová Mieru 552/70

narodilo sa

12 detí

Mária Stankovičová Očová Mieru 512/39

Alžbeta Široká Očová ČSA 129/129

zomrelo

38 občanov

Anna Lapinová Očová Holcov Majer 938

Ľudevít Ďarmati Očová Slnečná 666/17

z trvalého pobytu sa z obce odhlásilo

37 občanov

Ing. Ondrej Chabada Očová Mieru 515/22

Zuzana Škamlová Očová ČSA 123/119

celkový úbytok obyvateľov

18
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Zo školských lavíc
V mesiaci marci sa rozbehli rôzne predmetové olympiády a súťaže, do ktorých sa
pravidelne zapájajú aj žiaci Základnej školy s materskou školou Mateja Bela – Funtíka
v Očovej Začiatkom každej súťaže je jej školské kolo, z ktorého víťazi postupujú do
obvodného kola a v prípade úspešnosti aj na regionálnu alebo krajskú súťaž.

11. 04. 2012 Matematická olympiáda
Kategória
Z6
Benjamín Rudík (6. roč.) - úspešný riešiteľ
Kategória
Z7
Ľuboslav Halama (7. ročník) – 1. miesto
Žiakov pripravovala Mgr. Alena Gondecová.

Školské kolá súťaží:
04. 04. 2012 Hviezdoslavov Kubín
Próza: 2. kategória: 3. miesto Alexandra Mruškovičová 5. ročník
postup do regionálneho kola súťaže
Žiačku pripravovali Emília Petrochová a Mgr. Mária Mruškovičová.

20. 03. 2012 Slávik Slovenska – súťaž v speve ľudových piesní:
1. kategória: 1. – 3. ročník: súťažilo 12 žiakov
Umiestnenie:
1. Emma Orfánusová
3. ročník
2. Kristína Orfánusová
3. ročník
2. Lucia Beláčeková
2. ročník
3. Viktória Klimentová
3. ročník

19. 04. 2012 obvodné kolo školskej súťaže vo veľkom futbale starších žiakov
1. miesto ZŠ Očová – postup žiakov na Majstrovstvá okresu
Regionálne kolá súťaží:

2. kategória: 4. -6. ročník: súťažilo m7 žiakov
Umiestnenie:
1. Matúš Spodniak
4. ročník
2. Lucia Halamová
5. ročník
3. Lenka Halamová
5. ročník
3. Radka Jombíková
5. ročník
3. kategória: 7. – 9. ročník: súťažilo 6 žiakov
Umiestnenie:
1. Dominika Mrváňová
7. ročník
2. Ivana Šimková
7. ročník
3. Kamila Jasová
7. ročník

postup do okresného kola

Spevácka skupina postúpila do krajského kola súťaže.
Žiačky pripravovala Viera Šimkovičová.
postup do okresného kola

Žiakov na súťaž pripravovala PaedDr. Andrea Toběrná.
27. 03. 2012 Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese poézie a prózy:
1. kategória: 2. – 4. ročník
Umiestnenie:
Poézia:
1. neudelené
2. Filip Mišutka
4. ročník
3. neudelené
2. kategória: 5. – 7. ročník
Umiestnenie:
Poézia:
1. Katarína Šálková 7. ročník
2. Lenka Halamová 5. ročník
3. Natália Balážová 5. ročník
3. kategória: 8. – 9. ročník
Umiestnenie:
Poézia:
1. neudelené
2. Jana Wenclová
8. ročník
3. neudelené

31. 03. 2012
Súťaž v speve ľudových piesní (sólisti, skupiny) – Dobrá Niva
1. miesto – spevácka skupina žiačok 5. ročníka

Próza:
1. Karin Hrončiaková
2. Petra Knoteková
3. Kristína Bohušová

3. ročník
3. ročník
4. ročník

Próza:
1. Alexandra Mruškovičová
2. Benjamín Rudík
3.Dominika Mrváňová
3. Lívia Záchenská

5. ročník
6. ročník
7. ročník
7. ročník

Próza:
nebola zastúpená

Žiačku pripravovali Emília Petrochová a Mgr. Mária Mruškovičová.
13. 04. 2012 Seniorálne kolo biblickej olympiády na Evanjelickom gymnáziu v Banskej
Bystrici, na ktorom sa zúčastnilo 7 žiakov našej školy, ktorí navštevujú výuku evanjelického náboženstva.
1. kategória (3. -4.ročník):
3. miesto Kristína Bohušová ( 4. ročník)
2. kategória (5. -6. ročník):
1. miesto Radka Krieková
(5. ročník) – postúpila do celoslovenskej súťaže
Žiakov na biblickú olympiádu pripravovala evanjelická farárka Mgr. Irena Paľovová.
Dňa 20. 04. 2012, pri príležitosti Dňa Zeme nebol v škole vyučovací, ale pracovnovýchovný deň. V spolupráci s OÚ Obce Očová, Obecnými službami Obce Očová
a firmou Márius Pedersen vo Zvolene žiaci a všetci zamestnanci pracovali na skrášlení
školského areálu a skvalitnení životného prostredia v obci. Vyzbierali odpad a vyčistili
priestor pamätníka Mateja Bela – Funtíka a okolie školy, ulicu ČSA od školy po zdravotné
stredisko, priestor Pamätníka obetiam 1. svetovej vojny, okolie domu smútku a cintorína po strojno-traktorovú stanicu, jarky pri ceste od mostíka poniže letiska smerom
na Zolnú po zdravotné stredisko, Staré hroby a Kurieny s prístupovou komunikáciou.
V školskom areáli sa zlikvidovala stará drevená kôlňa, zarovnávali terénne nerovnosti
a vysádzali kvety.
Prváci a deti v materskej škole sa učili triediť odpad do farebných kontajnerov.
Na záver vyslovujem poďakovanie všetkým žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu
a tým aj Obec Očovú na rôznych podujatiach a súťažiach, pani učiteľkám za trpezlivosť
pri príprave žiakov a tiež všetkým, ktorí priložili ruku k dielu počas brigádnickej činnosti
20. apríla, čím dokázali, že im záleží na prostredí, ktoré je ich domovom.
PaedDr. Anna Sojková, riaditeľka školy

Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v každej kategórii postúpili do obvodného kola
súťaže.
Žiakov na súťaž pripravovali učiteľky slovenského jazyka a literatúry: Mgr. Eva Uhliarová (3.roč.), PaedDr. Milena Račková (4. roč.), Mgr. Mária Mruškovičová (6.,8.,9.roč.),
Emília Petrochová (5., 7.roč.).
Obvodné kolá súťaží:
29. 03. a 30. 03 2012 Pytagoriáda Kategórie P3-P8
Do obvodného kola súťaže na základe výsledkov školského kola postúpilo spolu 16
žiakov.
Úspešní riešitelia:
Benjamín Rudík
P6
(6. ročník)
Ľuboslav Halama
P7
(7. ročník)
Žiakov pripravovala Mgr. Alena Gondecová.
02. 04. 2012

Hádzaná – chlapci:

2. miesto

Žiakov pripravovali Mgr. Mária Luptáková, Mgr. Ján Šimiak, Ján Šimkovič

Prečo nefunguje spolupráca?
Rada rodičov vznikla ako dobrovoľné zoskupenie rodičov, ktorí sa snažia svojim
prístupom, podnetmi a skutkami zveľaďovať a napĺňať „školský život“ našich detí.
V rade rodičov pracujem už tretí rok. Za ten čas odišli niektorí rodičia, pretože ich deti
ukončili základnú školu a naopak pribudli noví, ktorým deti začali navštevovať našu školu.
Ako nová členka som prispievala návrhmi na rôzne akcie a podujatia, ktorých cieľom by bol
finančný zisk pre žiakov školy a škôlky. Nechápala som nezáujem spraviť niečo „navyše“,
veď je to pre naše deti. Udivuje ma malý záujem o septembrové plenárne rodičovské
združenie. Práve na ňom sa rodič môže dozvedieť o práci pedagógov, cieľoch a plánoch
školy a aj o činnosti rady rodičov. Toto je pôda pre riešenie všetkých problémov v škole.
Tento rok sme organizovali Ples rodičov a priateľov školy. Účasť na ňom bola 45 ľudí a
z toho polovica nemá deti v našej škole. Výťažok z tejto akcie ide deťom našej školy. V
lete som organizovala v Remeselnom dvore, počas prázdnin, tanečné popoludnia pre
1/2012

deti. Maximálna účasť bola 10 detí. Koncom septembra sa chystáme zorganizovať bazár
zimného oblečenia a lyžiarskej výstroje. Na zasadnutiach rady rodičov je nás maximálne
päť členov. Prečo si nenájdu čas aj ostatní členovia rady? Preto Vás opätovne vyzývam
k pravidelnej spolupráci. Viac hláv, viac rozumu, ako sa hovorí.
Chcem Vás, vážení rodičia, žiakov Základnej školy M. B. Funtíka a tiež rodičov
materskej školy, požiadať a poprosiť o spoluprácu pri napĺňaní cieľov našich detí. Každé
z nich má nárok na vzdelanie, každé z nich má nárok na pomoc pri vzdelávaní sa. Je
na nás, rodičoch, aby sme deťom umožnili aj čosi viac ako len obyčajný základ, na ich
ceste za vzdelaním.
Každý jeden cent, ktorý sa nám podarí získať pre žiakov školy a ak škôlky, im cestu
za vzdelaním urobí krajšiu a raz sa nám za to naše deti poďakujú.
Mgr. Janka Dominiková
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Prevencia kriminality v Očovej
Policajti z Banskej Bystrice a zo Zvolena prijali pozvanie
starostu obce a riaditeľky základnej školy a zavítali dňa 29.
marca 2012 na Základnú školu Mateja Bela Funtíka v Očovej,
aby sa so žiakmi druhého stupňa porozprávali na tému
„Šikanovanie a trestnoprávna zodpovednosť“.
Jednotlivé triedy a ročníky si medzi seba rozdelili npor.
Mgr. Jana Vrbická, npor. Mgr. Andrea Petrovičová z Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, por. Bc. Ladislav Lietava, npor. Ing. Ľuboš Volko z Okresného riaditeľstva
Policajného zboru vo Zvolene a inšp. Jozef Michalík z Mestskej
polície Zvolen. Žiaci každej triedy mali možnosť sa v úzkom
kruhu porozprávať s príslušníkom polície na zvolenú tému, dozvedieť sa množstvo nových a zaujímavých informácií a prispieť
tak k zvýšeniu úrovne svojho právneho vedomia. V triedach sa
následne rozprúdila živá diskusia a pristúpilo sa i k riešeniu
niektorých konkrétnych problémov.

Vážení členovia a sympatizanti Ligy proti rakovine v Očovej!
Dovoľte, aby sme sa Vám prostredníctvom obecných novín Hučava poďakovali za podporu a ochotu spolupracovať s Ligou proti rakovine v Banskej Bystrici. Poďakovanie
patrí za rok 2010, kedy bolo vyzbieraných 775,00 € od 317 členov. Toto členské bolo dobrovoľné. V roku 2011 však bolo členské zvýšené na 5,00 € a preto počet členov klesol
na 160 a vyzbieralo sa 800,00 €.
Žiaľ toto zvýšenie nie je stanové z Ligy proti rakovine v Banskej Bystrici, ale na základe rozhodnutia generálnej rady v Bratislave.
Chceme Vás touto cestou informovať, že aj onkologickí pacienti v Očovej majú nárok chodiť na akcie, ktoré organizuje pobočka Ligy proti rakovine v Banskej Bystrici.
Ešte raz sa Vám chceme poďakovať za Vaše príspevky a dúfame, že zotrváte ako členovia a sympatizanti Ligy proti rakovine v Banskej Bystrici.
Veríme, že aj v roku 2012 budete podporovať LPR. Každá pomoc sa počíta a sme vďační za príspevky, ktoré aj minulý rok išli na dobrú vec. Zakúpili sme antidekubitné,
hygienické pomôcky pre onkologických pacientov na onkologickú kliniku v Banskej Bystrici.
Ďakujeme za Vašu podporu.
Liga proti rakovine
pobočka Banská Bystrica

Uzatváranie zmlúv s alternatívnymi dodávateľmi energií
Vážení spoluobčania,
Obecný úrad zistil, že sa po obci pohybujú predajcovia energií teda plynu a elektriky od rozličných dodávateľov, ktorí občanov nahovárajú na
zmenu dodávateľa energií, teda na podpis nových zmlúv o odbere energií.
Bolo zistené, že niektorí z nich vyhlasujú, že konajú s vedomím obecného úradu, alebo dokonca, že ich obecný úrad týmto poveril. K tomuto je
potrebné uviesť, že to nie je pravda.
Obecný úrad preto občanom oznamuje, že žiadneho z takýchto predajcov do domácnosti neposiela, ničím ich nepoveril a nemá s nimi nič
spoločné.
Na druhej strane obecný úrad však nemá možnosť takýmto dílerom zabrániť v ich činnosti a je len na jednotlivých občanoch či s nimi uzavrú
zmluvy a či si ich vôbec pustia do svojich dvorov a domovov.
Obecný úrad sa ohradzuje aj voči tvrdeniu, že títo predajcovia zaplatili obecnému úradu za možnosť ponúkať svoje služby v obci, a ak aj niečo
uhradili tak len poplatok za oznámenie v obecnom rozhlase, ktoré si sami napísali, no takýto oznam nemusí byť pravdivý a toto vyhlásenie nemusí
byť zhodné s názormi obecného úradu.
Preto pred každým takýmto oznamom vyhlasujeme, že sa jedná o komerčný teda obchodný oznam, ktorý nemusí byť zhodný s názormi obecného úradu.
Pre zjednodušenie je treba uviesť, že ak príde obchodník s jablkami a dá si vyhlásiť do rozhlasu, že na tržnici predáva chutné jablká, obecný
úrad nenesie zodpovednosť zato, že tieto jablká nebudú niekomu chutiť.
Obecný úrad upozorňuje najmä starších občanov, aby predtým ako podpíšu nové zmluvy o dodávkach energie sa o tomto porozprávali s ďalšími
osobami, či už deťmi, alebo susedmi a zmluvy podpisovali až po zrelom uvážení, nie hneď na mieste pod tlakom obchodníkov.
Obecný úrad doporučuje každému, aby si dobre prečítal celé nové zmluvy a najmä obchodné podmienky a to najmä tie časti, ktoré sú napísané najmenším písmom, alebo časti o sankciách pre odberateľa, ktoré môžu hroziť odberateľovi, teda občanovi napríklad pri rozviazaní zmluvy
o dodávkach energie, teda plynu alebo elektriky. Taktiež je potrebné sa zamerať na skutočnosť či zmluva neukladá zvýšenie sankcie za prečerpanie
dohodnutého množstva energií alebo dokonca za neodobratie určeného množstva energií.
Taktiež je dnes potrebné rozlíšiť ceny za energie ako také, teda za plyn a elektriku a rôzne paušály k tomu, ako je napríklad mesačný poplatok
za hodiny a podobne.
Na záver tohto oznamu obecný úrad upozorňuje občanov, že ak akýkoľvek predajca vystupuje menom obecného úradu, nie je to pravda a je
potrebné toto oznámiť na obecný úrad a obecný úrad nezodpovedá za škodu, ktorá takto vznikne občanom.
Váš starosta
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Hráme, spievame, tancujeme, maľujeme...
Do konca školského raka už neostáva veľa času, jednoducho povedané necelé
dva mesiace... Pre našu Základnú umeleckú školu v Očovej je to najhektickejšie obdobie v roku. Možno si položíte otázku „Čo také sa môže diať...?!“ Ale neverili by ste,
koľko aktivít či vystúpení sa u nás za tieto dva mesiace odohrá. Ale začnem pekne
poporiadku.
Začiatkom mája, sa konajú na našej škole Prijímacie talentové skúšky do všetkých
umeleckých odborov ZUŠ a to nielen priamo u nás v Očovej, ale aj na pobočkách školy
vo Vígľaši, Zvolenskej Slatine a v Lieskovci. Koncom mesiaca čakajú našich žiakov
štvrtého a siedmeho ročníka záverečné skúšky z jednotlivých predmetov. Popri tom
absolvujú žiaci jednotlivých odborov aj niekoľko súťaží a vystúpení. Začíname hneď 1.
mája na pobočke ZUŠ v Lieskovci v rámci Osláv prvého mája v obci sa predstavia žiaci
tanečného odboru. 5. mája vystúpia žiaci tanečného a hudobného odboru z pobočky
vo Zvolenskej Slatine na jubilejnom 10. ročníku Cyklojazdy o Slatinský zlatý dukát.
10. mája sa víťazi školského kola speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2012“ Zuzana
Pastierovičová, Benjamín Rudík a Michaela Hajnovičová zúčastnia Okresného kola
rovnomennej súťaže vo Zvolene. Bokom neostanú ani žiaci tanečného a hudobného
na pobočke vo Vígľaši, ktorí sa predstavia svojim programom rodičom a pozvaným
hosťom na školskej akadémii venovanej Dňu matiek a otcov. 22. mája Vás všetkých
pozývame na Interný koncert, ktorý sa uskutoční v zrkadlovej sále v ZUŠ v Očovej
o 17.30 hod a v posledný májový deň nás čaká zájazd do Štátnej Opery v Banskej
Bystrici na predstavenie Ferdo mravec.
Jún začneme tiež pekne z ostra... a to hneď v pondelok 4. júna Absolventským
koncertom spojeným s výstavou prác absolventov výtvarného odboru. Začiatok koncertu bude o 17.00 hod v Kultúrnom dome v Očovej a predstavia sa Vám absolventi
hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru základného štúdia, absolventi
II. stupňa a štúdia pre dospelých. Verím, že si tento jedinečný koncert nenecháte ujsť.
Počas celého júna nás čaká šnúra záverečných koncertov na jednotlivých pobočkách
školy a 19. júna o 17.00 hod. Záverečný koncert všetkých odborov tu v KD v Očovej.
Novinkou, ktorú sme tento rok pripravili, je koncert našich najmenších žiakov – prípravkárov hudobného odboru „Môj prvý koncert“, ktorý sa bude konať 21. júna v zrkadlovej

14. sezóna v DOS „PILINDOŠ“
Očovský divadelný ochotnícky súbor
si počas rokov svojho
pôsobenia získal mnoho
priaznivcov v Očovej,
ale aj v blízkych i vzdialenejších dedinách. Nie
je to len preto, že má vo
svojom repertoári najmä
veselohry. Diváci vedia,
že im ich obľúbení herci
svojím hereckým umením venujú zas jedno
príjemné a veselé popoludnie.
V tejto sezóne sa
súbor rozhodol naštudovať známu a obľúbenú hru Jozefa Gregora
Ta j o v s k é h o Ž e n s k ý
zákon. Zuzu a Maru
si s pôžitkom zahrali
Milotka Široká a Jarka
Bridišová, Jana – Janko
Filkor, Doru – Elenka Holíková, sluhu Števa – Janko Nôžka a tieto piliere súboru doplnili
mladí herci v premiére Marianka Balážová ako Anička v alternácii s Jankou Skokanovou
(v repríze), Branko Rajčok ako Miško a Simonka Folková ako Aničkina kamarátka.
Spevom medzi dejstvami ozvláštnili hru členky speváckej skupiny FS Očovan Janka
Filkorová, Anka Chabadová a Marienka Lenárová. Šťastný koniec hry podčiarkli hrou
na husliach Marek Pivoluska a Petrík Hossa.
Verím, že divákmi preplnená sála kultúrneho domu, ich potlesk a usmiate tváre na
premiére hry 15. apríla t. r. povzbudili hercov do ďalšej sezóny a láska k umeniu hrať,
zvíťazí nad únavou z práce, či zo školy. Nech majú aj naďalej herci pôžitok z hrania
a diváci pôžitok z ich hry.
Mária Melichová
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sále ZUŠ v Očovej. A ani sme sa nenazdali a je tu koniec školského roka, rozdávanie
vysvedčení a zaslúžený oddych nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov školy.
Verím, že si pomedzi krásne slnečné dni ktoré nás do konca školského roka určite
čakajú, nájdete čas pre Vaše deti a našu Základnú umeleckú školu v Očovej a navštívite
niektoré z pripravovaných koncertov a vystúpení. Teším sa na stretnutia s Vami.
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová
riaditeľka ZUŠ

ZO ŽIVOTA SENIOROV DOMOVA SENIOROV DOLINKA
Jar a prvé teplé a hrejivé lúče slnka rozjasnili tváre aj našich obyvateľov. Pekné
slnečné počasie nás vylákalo na terasu, tých fyzicky zdatnejších aj na krátke vychádzky
do blízkeho okolia. Pri posedeniach sme si spoločne čítali, potom sme spoločne spomínali na zvyky a tradície, ktoré si dodržiavali naši obyvatelia počas predveľkonočného
a jarného obdobia.
A aké by to boli sviatky Veľkej noci bez korbáčov! Tie nemohli chýbať ani na tieto
sviatky Veľkej noci. Môžeme sa právom pochváliť, že tie sme si veru zhotovili sami. Tí
zručnejší a zdatnejší sa veru nemali za čo hanbiť, pri pletení korbáčov z vŕbového prútia
nám pomáhala odborníčka, prútikárka.
Chceme sa pani Rudíkovej aj touto
cestou poďakovať za pomoc a cenné
rady pri našich snahách priblížiť sa prútikárskemu remeslu. V týchto snahách sa
snažíme pokračovať ďalej, tí zručnejší si
vyskúšali aj náročnejšie techniky pletenia
košíčkov.
Aj tieto techniky sme zvládli výborne
za pomoci odbornej lektorky Janky Gažovej z „Tvorivých dielní“z Cerova. Aj jej preto
právom patrí naše poďakovanie. Do budúcna plánujeme v týchto aktivitách pokračovať,
chceli by sme vyskúšať aj zložitejšie techniky, napríklad aj pletenie filfáskov ( opálok),
ktoré bežne používali naši predkovia pri zberaní úrody z políčok, alebo aj na nosenie
dreva do sporákov cez zimu.
Veľkonočné sviatky pominuli a my všetci - klienti aj zamestnanci sme jar privítali
v našom zariadení pri skrášľovaní prostredia okolo nášho sociálneho zariadenia. Spoločne sme sa stretli pri úprave okolia, výsadbe kvetín do kvetinového záhona, výsadbe
okrasných drevín, údržby trávnikov.
Aj týmto spôsobom sa zapojili do akcii organizovaných pri príležitosti „Dňa zeme“,
ktorý si v apríli pripomíname. Vysadené nové okrasné stromčeky, kvetiny a trávniky
budú skrášľovať okolie Domova seniorov Dolinka a Zdravotného strediska.
Je to už tri roky, čo sme v rámci projektu „Oáza pokoja“ podporeného z ENVIROMENTÁLNEHO FONDU pri Agentúre životného prostredia SR v Banskej Bystrici
vysadili a upravili celé okolie budovy sociálneho zariadenia.
V tomto roku sme doplnili výsadbu aj ovocnými stromčekmi podľa výberu našich
klientov. Dúfame, že sa im bude dariť a úroda z nich bude spestrením našej kuchyne.
Terasu sme skrášlili muškátmi a inými okrasným balkónovými kvetmi a letničkami.
Mgr. Anna Mlynarčíková
sociálna pracovníčka DS Dolinka
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Na potulkách svetom
Po júnovom výlete do mestečka Neusalza-Spremberg, kde pôsobil očovský rodákev. a. v. farár Pilárik, mali evanjelici z Očovej opäť možnosť vycestovať do zahraničia a to
na Dolnú zem. Stalo sa tak v druhej polovici októbra minulého roku, keď sme navštívili
dedinku Aradáč v Srbsku. Okrem očovských evanjelikov sa autobusového zájazdu
zúčastnili aj 2 veriaci žijúci mimo Očovej a taktiež 14 detí z detského folklórneho súboru
Poľana v Očovej, na ktoré dohliadali pani riaditeľka ZŠ s MŠ M. Bela Funtíka PaedDr.
Anna Sojková a pani učiteľka Viera Šimkovičová.
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Očová má už dlhoročné kontakty s domácim
cirkevným zborom v Aradáči. V auguste r. 2009 boli veriaci z Aradáča pod vedením
pána farára Mgr. Vladimíra Lovása na návšteve v Očovej a zúčastnili sa aj folklórneho
festivalu Očovská hruda. Kúsok folklóru na Dolnú zem im priniesli aj žiaci našej školy
svojím večerným vystúpením.
Počas nášho trojdňového pobytu v Srbsku sme navštívili Petrovaradínsku pevnosť,
pozreli sme si časť mesta Nový Sad, zavítali sme aj do miestnej ZŠ v Aradáči. Pre

mnohých z nás bolo prekvapením, že deti v Aradáči sa učia na 2 etapy- dopoludnia a
popoludní, pretože vyučovacím jazykom je Slovenčina aj Srbština. Strávili sme tiež čas
s rodinami, v ktorých sme boli ubytovaní.
Naše deti sa v jedno popoludnie venovali tvorivým dielňam na fare, kde servítkovou
technikou vyrábali darčeky pre účastníkov nedeľných služieb Božích.
V nedeľu dopoludnia a popoludní sme sa zúčastnili slávnostných služieb Božích, na
ktorých zvesťou Božieho slova poslúžil domáci p. farár Lovás a tiež očovská p. farárka
Paľovová. V rámci služieb Božích sa predstavili piesňou: časť zborového spevokolu
z Očovej, krátkym programom deti z Očovej a taktiež ich domáci spevokol, členovia
mladšej besiedky a staršej besiedky i mládež z Aradáča.
Na Dolnej zemi sme prežili príjemné chvíle a ak Pán Boh dá, v júni tohto roku
privítame našich priateľov žijúcich v Srbsku na pôde obce Očová.
Informovala: Mgr. Irena Paľovová,
námestná farárka CZ ECAV na Slovensku Očová

KADERNÍCKY SALÓN

CENNÍK:

• Dámsky strih
• Pánsky strih
• Detský strih
• Umývanie
• Balzam
• Botox
SpokojnosĢ s úþesom, vlasové kúry a masky, kvalitný vlasový styling nájdete v novom
kaderníctve ŠARM v priestoroch Wellness-Relax centra a Penziónu M. Fidler, ul.SNP • Vlasová kúra
• Farbenie
451/143, 962 23 Oþová.
Kaderníctvo ŠARM používa vlasovú kozmetiku znaþiek: L´ORÉAL PARIS, VITALITY´S, • Melír
• Trvalá
REVLON PROFESSIONAL.
• Spoloþenský úþes
OTVÁRACIE HODINY:
• Predlžovanie vlasov za 1 prameĖ
• Skladanie vlasov za 1 prameĖ
Pon- Pia:
od 9:00 hod do 18:00 hod
Sobota:
na objednávky
NedeĐa:
zatvorené ( Len na objednávky!)

ŠARM

Telefonické objednávky:

0915 851 726

Zodpovedný vedúci:
Telefón:
MajiteĐ:

Mária Kuzmová
0915 851 726
Miroslav Berky
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3-6 €
3-5 €
1-3 €
2-3 €
2-3 €
6-20 €
5-15 €
5-20 €
5-20 €
10-20 €
10-30 €
4€
1-2 €
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Očovania sa zjednotili a ostatní sa pridali
Vážení občania, dovoľte, aby sme sa s vami podelili o potešenie z príjemnej
valo. Dohodli sa, že oslovia, obtelefonujú a poprehovárajú priamo svojich rodinných
udalosti, ktorá sa odohrala v našej obci na sklonku minulého roku a ktorá je dôkazom
príslušníkov, kamarátov, známych, podnikateľov, no skrátka všetkých, ktorí by mohli
skutočnosti, že ľudia dokážu spojiť svoje sily, ak je treba dosiahnuť pozitívny výsledok
byť aspoň trošku nápomocní. A verte, či neverte, zázraky sa dejú. Za pomerne krátku
dobu sa našlo naozaj úctyhodné množstvo dobrých duší, ktorí sa rozhodli dobrú vec
na prospech nás a našich ratolestí.
O čo teda išlo? Skupina rodičov, lepšie povedané mamičiek detí z našej materskej
podporiť podľa svojich možností. Každému z nich patrí vďaka, hlboká poklona a s
škôlky si na jednom zo svojich stretnutí povedala, že by bolo dobré získať do výbavy
takýmto poďakovaním pripájame k tomuto článku aj menoslov všetkých darcov, ktorí
škôlky zariadenie na čistenie vzduchu, madracov, kobercov, žalúzií a pod. Zvažovali, že
pomohli. Potešiteľná je aj skutočnosť, že sa zapojili nielen rodáci z Očovej a nielen
takéto zariadenie by mohlo byť prospešné pre naše ratolesti a ich zdravie. Naozaj pekná
rodičia detí z MŠ. Svedčí to o skutočnosti, že spolupatričnosť ešte aj v dnešnej neľahkej
myšlienka, ale ako to už v živote chodí, býva tu aj nejaký ten háčik a veru nechýbal ani
dobe žije. Srdečná vďaka ešte raz všetkým.
v tomto prípade a bola ním cena zariadenia, ktorá aj po výraznej zľave výrobcu- firmy
Nakoniec sa vyzbieralo spolu 1780,- €, teda viac, ako bolo na zariadenie potrebné,
Rainbow a zrieknutia sa provízie predajcu činila 1700,- €. No a na to mamičky nemali
pričom zvyšné financie sa použijú na opravu preliezok v MŠ. Veríme, že máte spolu s
a nemal na to ani (zriaďovateľ) MŠ, teda obec. A tu sa začína príbeh zaujímavo vyvíjať.
mamičkami - organizátorkami dobrý pocit z vydarenej akcie a dosiahnutého výsledku.
Mamičky sa nedali odradiť, nehodili flintu do žita a nepovedali si, že je to stratená vec.
Organizátorky:
Z ačali konať. Rozhodli sa zorganizovať verejnú zbierku. Prvé pokusy s umiestnením
Jana Babicová, Monika Holíková, Viera Igriniová, Mária Lalíková.
pokladničiek pre príspevky na kultúrnych podujatiach a v našich obchodoch neboli
Článok: Pavel Holík
veľmi úspešné. Celkovo sa takto nazbieralo 47,- €. Ani to však mamičky nedeprimoZoznam darcov pre zakúpenie
Jablonková Zuzana
Procházková Anna a Dušan (Zvolen)
zariadenia pre MŠ Očová
Jankov Ján a Darina
Sámeľová Anna
Jaso Ján
Sámeľová Terézia a Jaroslav
Balla Richard a Dáša
Jasová Katarína
Sekereš Ivan
Babicová rod. + Žiaková rod.
Jedličková Lucia a Ján
Skokanová Viera
Boháčiková Mária
Juhaniaková Jana a Marcel
Sojková Anna
Boháčiková Mária a Juraj
Kamenská Anna a Marian
Stanová Anna a Vladimír
Bridišová Jarmila
Kollárová Ingrid
Storoška Michal s rod.
Budinský Martin a Oľga (Holcov Majer)
Koppová Miroslava a Marcel
Száraz Stanislav
Bukvajová Vlasta a Juraj
Krajči Igor (Detva)
Šimiak Ján a Zuzana
Čief Ján a Mária
Králik Ondrej a Alica
Šimiaková Silvia
Dašková Ingrid (Zvolen)
Krnáč Ján
Široká Milota
Dominik Jaroslav a Janka
Kulichová Anna
Šoučíková Adriana a Peter
Dorotová Dana a Ľuboš
Lalíková Mária a Pavel
Toběrná Andrea
Fabiány Dušan a Jana
Lenárová Anna
Trnková Svatava a Juraj
Farbiaková Ľudmila (Vígľaš)
Lenárová Mária a Pavel
Trofimčíková Lýdia (Zvolen)
Filkorová Jana a Ján
Lietava Pavel (Sielnica)
Ťavoda Jaroslav
Hancko Dušan
Luptáková Lucia
Ťavoda Pavel a Mária
Holíková Anna a Ondrej
Makóniová Jana (Zvolen)
Ťavoda Peter a Denisa
Holíková Janka a Pavel
Malatinec Roman (Korytárky)
Vaľúška Ján
Holíková Marcela a Ondrej
Malušová Miroslava a Jiří
Vetráková Mária
Holíková Monika a Pavel
Maľa Ján a Helena
Výbohová Anna a Peter
Hossová Anna a Peter
Mikulčíková Aneta
Záchenská Jana a Pavol
Huliak Rudolf a Zuzana
Moravčík Martin
A-Z Autoservis
Huliaková Eva a Daniel
Mulica Martin a Mária
FS Očovan
Huliaková Jana (Lučenec)
Pivoluska Ján
neznámy darca
Chabadová Anna a Ján
Pivoluska Marek
ZUŠ Očová
Chabadová Jozefína a Juraj
Pivolusková Anna
verejná anonymná zbierka
Chabadová Katarína
Pokorádi Peter a Anna
Srdečná vďaka
Igriniová rod.
Pramuková Martina a Jaroslav

Veci sa hýbu
Dianie v Remeselnom dvore vytvára pre našich občanov ale i pre návštevníkov
našej obce celkom zaujímavú ponuku aktivít a niektoré nachádzajú medzi ľuďmi aj
širšiu odozvu. Medzi najviac navštívené sa v poslednom období zaradili predvianočná
zabíjačka (17.12.2011)a Vítanie jari (1.4.2012). Obidve podujatia boli spojené so zaujímavou ponukou tradičných domácich výrobkov a jedál, ako aj s bohatým kultúrnym
programom a ponukou remeselníkov. Za zabíjačku si zaslúžia pochvalu najmä mladí
folkloristi na čele s rodinou Hossovou, ako aj ženy z Jednoty dôchodcov. Návštevníci
si mohli pochutiť na zabíjačkovej kapustnici, klobásach i jaterniciach, nechýbala ani
chutná očovská haruľa a oči i uši sme si mohli nasýtiť pestrým kultúrnym programom
či šikovnosťou remeselníkov. Pri vítaní jari zasa neúnavné ženy z Jednoty dôchodcov
navarili chutnú očovskú geršňu s údeným kolenom, v chladnom počasí sa dalo zohriať
horúcim čajom alebo punčom i peknými vystúpeniami domácich účinkujúcich detí
i dospelých (DFS Poľana, ZUŠ, Jednota dôchodcov, fujaristi a fujaristky z celého
Slovenska i spoza hraníc pod vedením Dušana Holíka). Na záver podujatia zahralo
zvolenské divadlo Zelienka veselohru „O hlúpej žene“. Ďakujeme samozrejme aj
ochotným sponzorom ako je pekáreň Chamír a Dušan Chabada za chutný chlebík
ako aj podnikovej predajni Hydiny Zvolen v Očovej za údeninu.
Okrem toho však v RD prebehlo viacero zaujímavých podujatí hoci s menšou
odozvou. Napríklad viacero večerov sa premietali cestopisné i prírodopisné filmy,
spojené s besedou s ich tvorcami (Francúzsko, Kirgizstan, Strážca divočiny), triedne
a komorné večery ZUŠ, škôlkarské Fašiangy s bohatým programom deťúreniec, Deň
úspor energie a financií, ktorý napríklad zaujal aj štáb RTVS, ktorý pripravil z tohto
podujatia reportáž do hlavných správ STV 1,2. 20. a 21. apríla sa uskutočnil Deň
Zeme počas ktorého deti i dospelí robili poriadok v obci i mimo nej, nakoľko sa ešte
stále nájde medzi nami dosť ľudí, ktorí okolo seba robia smetisko a tak treba za nimi
občas poupratovať. Výsledok akcie potešil určite všetkých zúčastnených, hoci nás
bolo trošku menej ako vlani. Dobrá nálada, poriadok a chutný guláš boli odmenou
pre zúčastnených. Pre záujemcov o vzdelávanie prebieha ešte stále trojmesačný
Kurz anglického jazyka s možnosťou ďalšieho postupu a pripravujú sa ďalšie aktivity
ako je výstavba tradičnej chlebovej pece, výroba smrekových šindľov, Deň matiek,
pobyty škôl v prírode, natáčanie TV Markíza, či návšteva zástupcov Slovenskej
agentúry cestovného ruchu a samozrejme podnik Obecných služieb, sídliaci v RD,
zabezpečuje celú škálu potrieb občanov a obce, ktorých výpočet by zabral veľký
priestor. Tešili sme sa, že v tomto období sa už bude krútiť koleso demonštračnej
malej vodnej elektrárne, no vinou dodávateľa technológie sa nám stavba omeškala.
Nakoľko sa v tomto prípade jedná o slovenský výrobok, ktorý nie je sériovo vyrába1/2012

ný a dodávateľ je na Slovensku jediný tohto zamerania, jeho problémy nás dostali
takmer do neriešiteľnej situácie. Na základe zvýšeného dôrazu a jednaní starostu
obce, vedenia projektu, zástupcov poskytovateľa grantu z OSN s dodávateľom sa
nám napokon podarilo nájsť východisko z neutešenej situácie. A hoci s meškaním, ale
predsa technológiu vyrobíme a snáď naším riešením prekliesnime cestu pre ostatných
záujemcov o podobné malé vodne diela, podobné nášmu v Očovej.
Hoci z predchádzajúceho vidieť, že stále je čo naprávať, vylepšovať a rozvíjať,
aktivita v Očovej je vo viacerých oblastiach naozaj pozoruhodná a všímajú si ju ľudia
aj mimo našej obce. Otvárajú sa nám príležitosti a možnosti prezentácie našej obce
na významných podujatiach, ale aby sme sa aj naďalej mali čím pochváliť, otvárajú
sa nám možnosti zapájania sa Očovanov na vlastnom spoločenskom živote obce.
Nazdávame sa, že iniciatíva by mala v tomto smere vychádzať od tých aktívnejších
občanov, ktorí len nešomrú a nehromžia na súčasnú neutešenú situáciu v spoločnosti, ale sú skôr ochotní niečo pre zlepšenie urobiť aj na úkor svojho času, pohodlia
a námahy. Pozitívne výsledky sú potešujúce, priťahujú ostatných a sú jedným
z mála spôsobov, ako riešiť negatíva v spoločnosti. V Očovej máme na čom stavať,
pretože tu dlhodobo pracuje viacero aktívnych skupín všetkých vekových kategórií,
vzhľadom však na ich vyťaženie a menšiu početnosť je potrebné pripojenie sa viacerých ochotných ľudí, pridať ruku k dielu a ešte viac oživiť a poľudštiť život v obci.
Príležitosťou nám môže byť tohtoročná širšia účasť obce Očová na FSP v Detve a to
nielen na javisku slávností, ale aj v areáli remeselníkov, kde budeme opekať barana
po očovsky a radi by sme prezentovali aj viaceré aktivity po dohode s organizátormi.
Ďalšou príležitosťou bude naša Očovská folklórna hruda, kde sa budeme snažiť
zapojiť širší okruh Očovanov.
Naša spolupráca a príprava na tieto podujatia by sa však nemala skončiť s ukončením akcií, ale mala by sa plynulo prenášať do bežného života v obci, aby sa obec
a jej občania znovu stali dobre fungujúcou rodinou a životaschopným organizmom.
V takomto duchu privítame účasť vás Očovanov na prípravách a realizácii organizovaných akcií a veríme, že tých, ktorí chcú pomôcť netreba pozývať alebo prehovárať, ale s dobrou vôľou a ešte lepšou náladou prídu, zapoja sa, dajú o sebe vedieť.
Možno mi dáte za pravdu, že by stálo za to znovu oživiť nadšenie a zápal nás ľudí
pre užitočné a pekné veci, aby sa v našom živote objavilo viac radosti a spokojnosti.
Mohol by to byť liek na nadmieru negativity a agresivity súčasnej doby.
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Za kolektív RD Pavel Holík
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Vítanie jari v Očovej
Týždeň pred Veľkonočnými sviatkami sa už po druhý krát v Remeselnom dvore
konalo podujatie s názvom „Vítanie jari v Očovej“, ktorého súčasťou bol veľkonočný
jarmok spojený s ukážkou tradičných remesiel ľudovej kultúry, kultúrnym programom,
vynesením Moreny a jej zapálením v potoku Hučava. Aj keď teploty v tých dňoch ešte
príliš jarné neboli, predsa len v tento deň vyšlo slnko a tak mohlo „Vítanie jari v Očovej“
prebehnúť za príjemného slnečného počasia, aj keď nie za veľkej účasti návštevníkov.
Na tých, ktorí si predsa len našli čas a prišli do Remeselného dvora, čakali tvorivé
dielne a výstava ručne vyšívaných obrusov s veľkonočnou tematikou v priestoroch
Remeselného dvora, predajné stánky s rôznymi ľudovo-umeleckými výrobkami, bohatý

kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci zo Základnej umeleckej školy, žiaci zo
Základnej školy M. B. F., folklórny súbor Očovan, „dievčatá“ z Jednoty dôchodcov a
fujaristi pod vedením Dušana Holíka. Program v popoludňajších hodinách ukončilo
divadelné predstavenie pre deti „O hlúpej žene“ divadla Zelienka zo Zvolena. Teším sa
na stretnutie s Vami na treťom ročníku „Vítania jari v Očovej“ v roku 2013.
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová
riaditeľka ZUŠ

Spomienky na minulosť...
Očová v časoch tureckého nebezpečenstva
Keď Turci na južnej hranici Uhorska obsadzovali najdôležitejšie pevnosti
(Belhrad, Petrovaradin a iné), mladý kráľ Ľudovít už pol roka organizoval
armádu proti nim, hoci na zbrojenie si musel peniaze požičať.
Uhorská šľachta však ostávala bezstarostná. Vžila sa do predstavy, že
je záchrancom európskej civilizácie a verila, že keď bude najhoršie, celé
kresťanstvo jej príde na pomoc.
Armáda, ktorú mladý kráľ zorganizoval, mala len 25 tisíc mužov, ale
na pomoc jej mal prísť Ján Zápoľský, Chorváti a vojská z Čiech. Už vtedy
však kolovali reči, že Zápoľský nebude s Turkami bojovať, lebo má s nimi
dohodu.
Tak v bitke pri Moháči v r. 1526 turecké vojská v sile 120 tisíc mužov za
hodinu a pol zvíťazili nad uhorskou armádou. Kráľ sa pomoci nedočkal. Zahynul v močiaroch a sultán Soliman so svojou armádou došiel až po Budín,
Ipeľ a Matru. Uhorsko ako politický útvar prestalo existovať a situácia bola
veľmi zložitá. Na jednej strane krajinu ohrozovali útoky Turkov a na druhej
strane ju oslabovali vnútorné rozbroje.
V novembri 1526 väčšina uhorskej šľachty zvolila za uhorského kráľa sedmohradského vojvodcu Jána Zápoľského, menšina Ferdinanda
Habsburského. Medzi nimi vypukla dlhotrvajúca vojna a Ján Zápoľský sa
spojil s Turkami, lebo dúfal, že s ich pomocou vyženie z krajiny habsburské
vojsko a so sultánom bude udržiavať rovnocenné spojenectvo. Nestalo sa
tak, a nakoniec sa ukázalo, že ani jeden z protikráľov nemá dosť síl, aby
zápas rozhodol vo svoj prospech, a preto po desiatich rokoch uzavreli mier,
uznali sa za legálnych vládcov a rozdelili si neturecké časti Uhorska. Keďže
Zápoľský už nedúfal, že bude mať dediča, v dohode bolo zakotvené, že po
jeho smrti pripadne celá krajina Ferdinandovi Habsburskému. Dedičia sa
však dočkal, narodil sa mu syn.
Ján Zápoľský zomrel v r. 1540. Po jeho smrti Turci vtrhli do Uhorska
a v r. 1541 sa Uhorsko rozpadlo na tri časti. Väčšiu časť maďarskej nížiny
(budínsky pašalík) ovládli Turci. Sedmohradsko prisľúbil sultán synovi Jána
Zápoľského a Ferdinand I. si udržal Slovensko, časť Chorvátska a zadunajské maďarské stolice.
Ferdinand Habsburský uzavrel s Turkami mier, ale hoci im vyplatil počas
piatich rokov 150 tisíc dukátov, Turci mier sústavne porušovali a robili výpady, kde sa im zachcelo. Veľmi im záležalo na dobytí stredoslovenských
banských miest s ich zlatom, striebrom a meďou, ale aj na chlapcoch zo
slovenských dedín, súcich na janičiarstvo. Obidvoje by im veľmi pomohlo
preniknúť ďalej do Európy.
V r. 1552 obsadili pevnosť Šahy a v r. 1554 hrad Fiľakovo a odvtedy
hlavný prúd Turkov smeroval od Budína na Krupinu a od Fiľakova na Vígľaš. Kráľ urobil Zvolen sídlom hlavného kapitanátu a strediskom obrany
banských miest.
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29.10.1566 zažila Očová prvýkrát vpád tureckých hord. Len potom nasledovali opevňovacie práce na Vígľaši a po dedinách sa začali opevňovať
jednotlivé objekty – v Očovej to bol kostol.
Nebezpečenstvo pre mestá a dediny sa vystupňovalo, keď v r. 1575
Turci zaútočili na hrad Modrý Kameň a Divín. Obrancovia hradov bojovali
vo vopred prehratej bitke a do poslednej chvíle verili, že im príde na pomoc
cisárske vojsko a domobrana banských miest.
Fiľakovský beg už na druhý deň po dobytí Divína písal Zvolenskej stolici,
aby sa mu jej mestá a dediny poddali. Pečaťou opatrený list, aby sa nič
nebáli a aby sa k nemu prišli dojednať, poslal aj do Očovej. Po jeho slovách
nasledovali činy. V lete 1576 Turci znova napadli Očovú. Veľa ľudí zabili,
dedinu vyrabovali a podpálili a do zajatia odvliekli údajne 50 detí. Čím viac sa
zväčšoval tlak Turkov, tým boli zjavnejšie medzery v obrane. Očovania začali
hromadne opúšťať svoje domovy. Turci svojimi prieskumnými aktivitami zistili,
že hrad Vígľaš je pre ich zámery nie až taký rozhodujúci, lebo rieka Slatina

Stavanie hlavnej máje
Aj keď trošku pozdejšie ale aj tento rok sa v strede obce Očová stavala Mája
a „trošku“ menšie boli postavené aj dievčatám po dedine. Stavačom aj takto ďakujem
za ich námahu.
Starosta obce
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v tom čase zatápala široký priestor až pod Rohy a tadiaľto viedla prístupová
cesta do Očovej a ďalej do Banskej Bystrice. A druhá cesta tiež obchádzala
hrad k dnešnej Zvol. Slatine, a odvtedy tieto dediny celé desaťročia niesli
ťarchu vojenského predpolia.
V Uhorsku mala brannú povinnosť šľachta, zemani a tzv. slobodníci. Takými boli napr. Hrochoťania, ktorí mali povinnosť sprevádzať svojho zemepána
z Vígľašského hradu. Do sústreďovacieho tábora sa museli dostaviť v zbrani,
čiastočne zabezpečení proviantom a museli sa sami vydržiavať, a tak odchod
šľachty do boja bol pre poddaných mimoriadnou záťažou.
Zvolenský kapitán bol aj kapitánom banských miest a v čase mimoriadneho ohrozenia mali vojenskú povinnosť aj poddaní. O každú vojenskú
jednotku sa staral ten, kto ju postavil. V podmienkach, keď nebolo dostatok
zbraneschopných mužov, najímali aj cudzích žoldnierov.
Šľachta, zemani a mestá sa snažili brannej povinnosti vyhnúť a podobne
sa k nej staval aj kráľ. Nikdy nemal na ňu peniaze. Králi z rodu Habsburgovcov
žili ďaleko a mali iné ambície ako integrovať Uhorsko a vojensky ho ochraňovať. Kráľovské vojská boli pre nedostatok financií, dotovania proviantom
a tiež vojenským materiálom pre obyvateľstvo pohromou.
Turecké komandá sa z obsadených hradov pohybovali bezpečne a s istotou aj v odľahlých a ťažko dostupných oblastiach, niekedy aj za pomoci
prevádzačov. Robili výpady, chytali pocestných a ľudí pracujúcich na poli
a v lese, odháňali pasúce sa stáda, zaberali úrodu, rabovali, vraždili a zajímali ľudí. Domy a hospodárske budovy zapaľovali. Z tureckého vojska šiel
taký strach, že už na správy o ich približovaní ľudia utekali z dedín, ba aj
strážcovia sa stiahli do bezpečia, na hrad.
V novembri 1580 chytili vojaci zo Sásy Galku zo Zvol. Slatiny, ktorý sa
stal Turkom a vodil Turkov na lúpežné výpravy. Dali mu kožu zaživa odrať,
turban o hlavu priklincovať a na hák zavesiť. Dvoch obyvateľov Vígľaša,
otca so synom, narazili na kôl, pretože prevádzali Turkov na výpravy cez
neznáme lesy.
Očovskí muži plnili brannú povinnosť podľa pokynov kapitána Vígľašského hradu. Museli zabezpečovať proviantom posádku na Vígľaši, ale aj
príležitostne operujúce vojská v regióne. Keď Turci v r. 1578 napadli Zolnú
a Čerín, opevňovanie Očovej sa zintenzívnilo a kráľ na veľké naliehanie
poslal do regiónu 200 žoldnierov z Rakúska, ale na ich vydržiavanie nedal
nič. Očová sa stala strážnou stanicou a v r. 1582 dostala od Turkov druhý
výhražný list.
Zdá sa, že až v r. 1584 v dôsledku moru boli Očovania po prvý raz
ochotní vykúpiť sa a na výzvu fiľakovského bega poslali za ním niekoľkých
ľudí s daňou. Vígľašská posádka ich však chytila a obesila. (Dodnes je na
križovatke ciest pri Vígľaši kopec Šibenice.)
To spôsobilo, že páni posilnili protiturecké posádky aj v Očovej, kde bolo
v tom čase 150 ozbrojencov. Nie však natrvalo, lebo cisárski velitelia ich
často prevelili na odľahlé miesta.
V r. 1590 v čase ďalšieho prepadu Očovej Turci sťali 30 vojakov posádky,
ktorá ju v tom čase chránila. V r. 1592 znovu posielajú do Očovej a iných
obcí nezabezpečených ozbrojencov. Zvolenský kapitán v r. 1593 písal do
Kremnice, že 200 vojakov v Očovej je takých chudobných, že viac chudobní
ani nemôžu byť. Nemohli by ich poslať proti nepriateľovi, lebo by boli nútení
dať do zálohy svoje pušky a meče, aby si zabezpečili jedlo. V tuhej zime boli
veľmi zle oblečení, a preto žiadal pre nich trojmesačný žold (zo svojho im vraj
zálohoval 240 zlatých). Stávalo sa, že v neprítomnosti veliteľa vojaci rabovali
a bili dedinčanov, takže sa ich často obávali viac ako nepriateľa.
V r. 1599 poslal budínsky veľvezír Ibrahim na pustošenie Slovenska
veľké turecké oddiely. Zaútočili na Zvolen, tam ich však streľbou odohnali.
Potom zaútočili na Sielnicu a Badín, kde ľudia ušli do lesa, ale Turci mnohých
pochytali. Postupovali do Radvane, a potom prešli cez Hron do Zolnej, kde
sa rozdvojili. Časť pokračovala do Očovej a časť do Slatiny. Ľudia sa utiahli
do kostolov a aj vonku vytvorili vozovú hradbu, pripravení brániť sa. Turkov

streľbou odohnali, takže zajali len dve ženy s malým dojčaťom, ktoré v poli
odhodili (vígľašskí vojaci ho našli ešte živé). S celou korisťou sa utiahli do
lesa, ale z Vígľaša to oznámili do Zvolena a druhý deň zavčas ráno vojaci
z oboch hradov s pomocou asi 100 očovských a slatinských chlapov Turkov
v lese prepadli, väčšiu časť zabili a oslobodili vyše 200 zajatcov a získali
asi 200 koní.
Časy tureckých vpádov boli hrozné. Ani potom, čo vrchnosť vyzbrojila
sedliakov a vymenovala obecných hajtmanov (odvtedy je v Očovej známe
meno Hajtman), sa situácie nevyriešila.
Na Slovensku sa situácia mierne zlepšila koncom 16. storočia, keď
habsburské vojská vytlačili Turkov zo slovenského územia. Začala sa pätnásťročná habsbursko-osmanská vojna (1593-1608) a po nej si Turci na
Slovensku udržali len malé územie pri Ipli.
V tejto krutej dobe sa na prvý pohľad zrodila láska medzi tureckým veliteľom a očovským dievčaťom. Turek sa volal Arnaut a podnikal výpravy zo
Bzovíka do slovenských dedín, až kým neprišiel do Očovej a nezamiloval
sa do dcéry zemana Holeca. Zmenil mohamedánsku vieru za kresťanskú
a dostal meno Ján. Potom bojoval ako veliteľ pluku vtedajšieho pána Vígľašského hradu pána Maška.
V póze bojovníka je dodnes zobrazený na kamennom reliéfe rímsko-katolíckeho kostola v Očovej. Patrí k nemu nápis: Pamätihodnej cnosti Jána
Arnauta vznešeného postavilo vďačné potomstvo. Tento z mohamedánskych
rodičov pochádzajúci Arnaut z getického vojska, Kriste, stal sa Tvojím vojakom, keďže preslávne vojaka hodné činy pre Teba vykonal. Pokojne zomrel
1599, február 26. (preklad z latinčiny).
V 17. storočí sa situácia veľmi nezlepšila, hoci Zvolenská župa v porovnaní
s južnou oblasťou bola pred Turkami viac chránená. V r. 1669 píše sečiansky
Aga Dudas Haszán (Hussein) po maďarsky list richtárom v Očovej a v Detve
a vyhráža sa im, za to, že vyslobodili Turkami zajatých ponických obyvateľov. Na adresu očovského richtára Holeca poznamenáva, že sa zahráva
s vlastnou hlavou, ak mu nepošle sľúbený ozdobný turban.
V r. 1663 podnikli Turci novú ofenzívu. Dobyli Nové Zámky, dočasne aj
Nitru, Levice a iné pevnosti. Do zajatia odvliekli tisíce ľudí. V r. 1664 bol
podpísaný vo Vašvári mier, podľa ktorého si Turci udržali Nové Zámky a iné
pevnosti na južnom Slovensku.
V r. 1683 vojsko poľského kráľa Jána Sobieskeho a habsburské vojsko
porazilo pod Viedňou obrovskú tureckú armádu. Vojna však pokračovala
ďalej. V r. 1685 sa podarilo cisárskej armáde dobyť Nové Zámky a za
pomoci spojeneckých vojsk aj Budín a v r. 1686 bolo Slovensko definitívne
oslobodené od Turkov.
V časoch tureckých vpádov muselo cirkevné bratstvo (kontubernium),
dnešný seniorát, riešiť aj otázky rozvodov v prípadoch, že zajatí manželia
alebo manželky sa zo zajatia nevrátili. Niektorí vraj v Turecku aj do nového
manželstva vstúpili, alebo zomreli.
Keď manžel alebo manželka chceli do nového manželstva vstúpiť,
musel partnera v Turecku hľadať, k návratu nútiť, svedectvo o tom priniesť
a potom bratstvu podať žiadosť o rozvod. Bratstvo však aj 3 až 7 rokov riešenie odkladalo, veď čo, ak by sa partner predsa len zo zajatia vrátil. Alebo
partneri, ktorí zostali doma, museli prisahať, že všetko možné urobili, aby si
manželky našli a k návratu nútili. Často prosili zemských pánov, aby napísali
list tureckému veliteľovi v Budíne. Stávalo sa, že keď po siedmich rokoch
bolo manželstvo rozvedené a partner vstúpil do nového manželstva, jeho
prvá manželka sa vrátila zo zajatia. Musel ju prijať a druhú prepustiť a podľa
možností ju ďalej podporovať.
Turci nedosiahli to hlavné. Nedobyli stredoslovenské banské mestá, ani
hrad Zvolen a Vígľaš. Veľkú zásluhu na tom majú okolité slovenské dediny.
Ich boje proti Turkom ešte dnes pripomínajú kaštiele, strážne veže a opevnené kostoly v celom kraji.
Zuzana Filová

Starosta obce Očová

Starosta obce Očová

Vyhlasuje súťaž o najkrajšiu fotografiu Očovej a jej okolia.
Podmienky súťaže: Žiadne.
Vyhodnotenie súťaže: Na najbližšom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva.

podporuje projekt realizovaný MAS Podpoľanie, ktorý má
smerovať k zavedeniu ochrannej miestnej regionálnej značky
Podpoľania, ktorým by boli označované produkty a služby poskytované miestnymi občanmi a podnikateľmi.

Fotografie v digitálnej podobe je potrebné zaslať na email
starosta@ocova.sk, alebo podatelna@ocova.sk.
K fotografii je potrebné uviesť meno a priezvisko autora,
bydlisko, vek autora, miesto a dobu jej vyhotovenia.

Ten, kto by mal záujem zapojiť sa do tohto projektu, môže
zaslať na email starosta@ocova.sk, alebo podatelna@ocova.sk.
informácie o názve subjektu, adrese, popísať poskytovaný produkt/službu, zdroj surovín-miestny/externý-SR/zahraničie, právnu
formu - živnostník/SHR, s.r.o..../neregistrovaný, kontaktnú osobu
a kontakt.

Autor fotografie zapojením sa do súťaže súhlasí s tým, aby
fotografia bola bez nároku na odmenu uverejnená na stránke
www. ocova.sk a aby bola použitá na propagáciu obce, či už
elektronickej, alebo tlačenej forme.
1/2012

Podrobnejšie informácie môžu byť záujemcovi poskytnuté
na Obecnom úrade.
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Júl - August - September 2012
j ú l

Sobota
07.07.2012
17.00 hod.
CONTINENTAL
2,00 €
Sobota
14.07.2012
18.00 hod.
CONTINENTAL
2,00 €
Sobota
28.07.2012
18.00. hod.
CONTINENTAL
2,00 €

2 0 1 2

HAPPY FEET 2
Americká animovaná komédia. Mumble, majster stepu má problém, pretože jeho malý syn Eric je choreo–
-fóbický. Eric neochotný dať sa do tanca uteká a stretáva Ohromného Svena – tučniaka, ktorý dokáže lietať. Mumble ani nedúfa, že by
mohol svojmu novému pôsobivému vzoru konkurovať. Keď svetom zatrasú mocné sily, všetko je zrazu hore nohami. Erik ocení odvahu
a pevnú vôľu svojho otca, keď sa Mumblovi podarí spojiť všetky národy tučniakov a ďalších úžasných bytostí od miniatúrneho planktónu
až po obrovské tulene slonie - a s ich pomocou všetko napraviť. Animovaný hit Happy Feet sa vracia vo svojom pokračovaní do nádhernej
krajiny Antarktídy. Mládeži prístupný, 100 min., slovenský dabing
ŠTYRI SLNKÁ
Česká humorná dráma. Takmer štyridsaťročný, ale pubertou stále zmietaný otec rodiny, prezývaný Fogi, sa stále nepoučil z vlastných
chýb. Fogiho úlety so sebou prinášajú i komické momenty i prešľapy. So svojou partnerkou Janou, ktorá pracuje ako úradníčka na pošte,
vychovávajú dve deti. Starší z nich je Fogiho dospievajúci syn z prvého manželstva Véna, ktorý v tomto príbehu zohrá kľúčovú rolu.
Jana prežíva krízu v manželstve, ktorá vyvrcholí v momentne, keď Fogiho vyhodia z práce a ona si nájde milenca. Lavínu nečakaných
udalostí z diaľky sleduje a možno nakoniec aj ovplyvní miestny guru Karel, ktorého stvárnil v nezvyčajnej hereckej polohe Karel Roden.
Hrajú: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová a ďalší. MP od 12 rokov, 90 min.
MODRÝ TIGER
Česká rodinná komédia. Stará zabudnutá botanická záhrada je ukrytá uprostred hlučného, rýchlo sa meniaceho mesta. Na tomto „rajskom
ostrove“ žije v záhradnom domčeku deväťročná Johanka so svojou ráznou matkou. Správcom a jediným záhradníkom v botanickej záhrade
je frfloš pán Koryta, ktorý obýva druhú polovicu záhradného domčeka so svojim deväťročným synom Matyášom. Matyáš a Johanka sú
skutoční kamaráti. Mestu však vládne mladý, veľmi ambiciózny starosta Rýp, ktorý chce zbúrať staré mesto a botanickú záhradu a postaviť
moderné zábavné centrum. V beznádejnej chvíli sa v meste, priamo uprostred križovatky objaví modrý tiger, ktorý začne robiť zázraky.
Premení záhradu na skutočný raj plný tropických rastlín a ľudia sa začínajú pýtať, či je naozaj nutné ju zbúrať? Pre zámery starostu
Rýpa sa stane tiger skutočne nebezpečným... Hrajú: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Barbora Hrzanová a ďalší. Mládeži prístupný od
12 rokov, 90 min.
august 2012

Sobota
04.08.2012
17.00 hod.
TATRA
2,00 €
Sobota
18.08.2012
18.00 hod.
TATRA
2,00 €
Sobota
25.08.2012
18.00. hod.
CONTINENTAL
2,00 €

HUGO A JEHO VEĽKÝ OBJAV
Americký dobrodružný rodinný film. Hugo je neobyčajný chlapec, ktorý po otcovej smrti žije na parížskej vlakovej stanici u strýka alkoholika,
ktorý tu pracuje ako opravár staničných hodín. Po otcovi Hugo zdedil vynaliezavosť a robota s kľúčovou dierkou v tvare srdca, ktorý možno
ožije, ak sa do nej vloží správny kľúč a odovzdá chlapcovi otcov odkaz. Veľká zvedavosť privedie Huga k nepríjemnému predavačovi
mechanických hračiek a od neho i k jeho chránenkyni, ktorá aj keď je to neuveriteľné, drží v ruke kľúč k rozlúšteniu Hugovej životnej
záhady. Ako k nemu prišla? Aké tajomstvo skrýva jej adoptívny prarodič, že o ňom nesmie nikto hovoriť? A dokáže Hugo na všetky tieto
otázky odpovedať skôr, ako ho dostihne ruka zákona. Mládeži prístupný od 12 rokov, 126 min., české titulky
KONTRABAND
Americký thriller. Hlavným hrdinom je Chris, otec rodiny, ktorý sa kedysi pohyboval za hranou zákona, keď pašoval rôzny tovar zo
Strednej Ameriky do USA, ale dokázal včas odísť. Bohužiaľ, mladší brat jeho ženy sa rozhodol začať tam, kde Chris prestal. A pretože,
nebol zďaleka taký šikovný a v strachu pred odhalením, nechal veľkú pašovanú zásielku utopiť v mori, ide po ňom miestna narkomafia
v čele s bezohľadným Briggsem. Chris má vlastne len dve možnosti – buď nechá vlastného švagra zomrieť, alebo sa vráti na miesto činu
a prepašovaním veľmi problematickej zásielky na americkú pôdu jeho zlyhanie odpracuje. Hrajú: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben
Foster, Giovanni Ribisi a ďalší. Mládeži prístupný od 12 rokov, 110 min.
PREBUDÍM SA VČERA
Česká komédia. Sympatický štyridsiatnik Petr dostane úžasnú šancu vrátiť sa na chvíľu do svojich študentských čias, do júna 1989, aby
konečne vyznal lásku svojej bývalej spolužiačke Eliške. Má opäť osemnásť, ale zostalo mu vedomie i pamäť štyridsiatnika. Snaží sa získať
sympatie Elišky, ale musí zvládať aj študentské povinnosti, s čím nepočítal. Zabudol tiež, aké odlišné bolo školstvo pred nežnou revolúciou
a čo to znamená byť znova v koži študenta v časoch, keď sa pánom profesorom hovorilo súdruhovia. Originálna spomienka na dobu spred
nežnej revolúcie. Skvelý príbeh, nevšedná milostná zápletka a celkom nečakaná pointa. Hrajú: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek,
Viktor Preiss a ďalší. Mládeži prístupný od 12 rokov, 120 min.
september 2012

sobota
01.09.2012
18.00 hod.
ITAFILM
2,20 €

sobota
08.09.2012
17.00 hod.
TATRA
2,00 €

Sobota
22.09.2012
18.00 hod.
TATRA
2,00 €

MUŽI V ČIERNOM 3
Americká sci-fi komédia. Agenti v čiernych oblekoch - J a K sú späť a opäť včas. J počas svojich 15 rokov s Mužmi v čiernom už videl
veľa nevysvetliteľných vecí, ale nič, ani mimozemšťania, ho nedokážu tak zmiasť ako jeho sarkastický, tajnostkársky partner. Ale keď je
život agenta K a osud planéty v ohrození, musí agent J cestovať v čase späť do minulosti, aby dal všetko do poriadku. J objaví, že existujú
tajomstvá o vesmíre, o ktorých mu K nikdy nepovedal - tajomstvo, ktoré sa mu odhalí, keď sa spojí s mladým agentom K, aby zachránil
svojho partnera, agentúru a budúcnosť ľudstva.
Hrajú: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement a ďalší.
Mládeži prístupný, 104 min., český dabing
LORAX
Americká animovaná komédia. Čo spravíte, keď chce vaša životná láska skutočný strom a na svete už žiadne skutočné stromy nie sú?
Čo je to za svet, v ktorom už nie je ani kúsok živej prírody, pýtate sa? Je to mestečko, v ktorom žije dvanásťročný Ted. Všetko je tu umelé, vrátane zvierat, kvetov a stromov, pri ktorých si môžete diaľkovým ovládačom nastaviť jarnú, letnú, jesennú, zimnú a disco variantu.
Komu by sa chcelo von, za vysokú a nepriedušne uzatvorenú hradbu mesta, na ktorej nepriechodnosť dozerajú gorily miestneho vládcu,
pána O´Hareho? Tunajší ľudia si na to zvykli a väčšina z nich už aj dávno zabudla, ako vyzerá skutočná príroda. Na Tedovi bude, aby ju
zachránil tým, že vysadí poslednú existujúcu sadenicu živého stromu a pripomenie ľuďom, že nie vždy bolo všetko umelé.
Mládeži prístupný, český dabing
PRCI, PRCI, PRCIČKY: STRETÁVKA
Americká komédia. Jablkový koláč ako trenažér prvého sexu už nečakajte. Inak sa ale hrdinovia komediálnej série Prci, prci, prcičky veľmi
nezmenili, aj keď ako dospelí skôr než erotické úspechy zbierajú trapasy a straty. Trinásť rokov po tom, čo prvý diel vyvolal mohutnú erupciu
pubertálnych komédií, sa na scénu vracajú prakticky všetci obľúbení „sexuálni štvanci“, vrátane Jimovho otca a Stiflerovej matky. Vy sa
preto radšej pripravte. Pre istotu na všetko. Najvhodnejšou zámienkou na stretnutie všetkých postáv bola podľa scenáristov stretávka.
Hrajú: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Sean William Scott, Mena Suvari a ďalší.
MN do 15 rokov, 113 min.
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