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Slovo na úvod ...
Denne sa z médií na človeka
hrnie množstvo katastrofických
správ z celého sveta, žiaľ, niekedy aj zo Slovenska. Niektoré
zavinia ľudia, iné prírodné živly
a často sa na katastrofách podieľajú ľudia aj živly spoločne.
A na katastrofy doplácajú opäť
ľudia, ale aj príroda. Našťastie,
vždy keď niečo postihne našu
krajinu, veľa ľudí si uvedomí, že
aj keď nás ničivé živly celkom neobchádzajú, predsa len nezanechávajú také škody, ako v iných
krajinách, lebo Slovensko leží na
veľmi dobrom mieste zemegule.
No spoliehať sa však iba na našu
dobrú polohu a priazeň vyšších
síl sa neoddá. Prírodná katastrofa totiž vždy odhalí aj „maslo
na hlavách“ ľudí. Väčšinou ide
o nedbalosť až aroganciu (požiare z nezadusených ohníkov,
záplavy x ročnou vodou, ktorá
tlačí pred sebou do potoka ((
väčšinou suchého)) hodené detské kočíky, deravé sudy a pod.
až sa zachytia napr. o svojvolne
vybudovanú betónovú lavičku,
odborne nazývané – kritické
nezabezpečené miesto ) a nešťastie je na svete. No a v podstate to má na svedomí divoká
skládka. Ale nezdá sa však aj
Vám, vážení spoluobčania, že
problém divých skládok riešime
v obci (ale aj na Slovensku) tak
dlho, že ho vlastne neriešime?
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ŠTVRŤROČNÉ PERIODIKUM OBECNÉHO ÚRADU OČOVÁ
Že sme akoby na deravom člne,
z ktorého stále odčerpávame
vodu, ale ona znovu a znovu priteká, pretože čln ostáva deravý?
Podľa informácií sa pripravuje
rad nových či novelizovaných
zákonov. Lenže len zákony
samo o sebe nepomôžu. Veď aj
doteraz bolo a stále je zákonom
zakázané vytvárať divé skládky
a vyhadzovať na ne odpad. No
skryté plochy – zákutia, potoky katastra obce sú lákadlom
a potencionálnym miestom na
vytváranie divých skládok. Ich
odstraňovanie je oveľa, najmä
finančne náročnejšia činnosť.
Máme v obci hospodársku činnosť (HČ). No nemohli by títo
pracovníci HČ vytvárať iné hodnoty? Okrem toho nemá význam
„vyčerpávať vodu z člna a nezapchať dieru v ňom!“ A ako
zapchať tú našu odpadovú dieru,
ktorou neustále pritekajú nové
a nové divé skládky? Nuž tu je
každá dobrá rada veľmi drahá.
Ubrať sa zriadením miestnej polície, by hádam nebolo najšťastnejším riešením. Predovšetkým
je to drahá záležitosť. Ďalej,
jeden policajt by zo skúseností
z iných obcí bol málo a do tretice,
táto nekalá činnosť sa vykonáva
väčšinou pod rúškom tmy. Niektorí poslanci uvažujú o zakúpení
prenosných (skrytých) kamier, čo
by možno skôr pomohlo riešiť
problém.
Záver k uvedenej skutočnosti je taký, že problém divých

skládok je vrcholom nášho
vzťahu k životnému prostrediu,
k čistote a hygiene nášho života,
k čistote prírody.
No a teraz obráťme stranu. Môžem konštatovať, že
podobne ako u družstevníkov,
aj za nami je „úspešná žatva“.
Letné obdobie jún, júl a august
bolo snáď najproduktívnejšie,
čo sa týka investičnej výstavby,
keď do majetku Obce pribudli 3
nové stavby.
Ako prvou je Viacúčelové
ihrisko. Vybudovali sme ho
v areáli ZŠ – v školskej záhrade
s nákladom 1.865 tis. Na financovaní sa podieľali - 1 milión
Nadácia SPP prostredníctvom
Úradu vlády SR.
Ďalšou stavbou je Remeselný dvor. Bol vybudovaný
z Kováčovho mlyna v náklade
29.950 tisíc Sk. Kolaudácia sa
konala v mesiaci jún, je pripravený na užívanie.
V mesiaci jún sme vybudovali cestu na Holcovom Majeri. Stavba bola zrealizovaná
v hodnote 1.490 tisíc Sk.
26. júla bola na internete
zverejnená správa, že naša
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na objekty ZŠ
a MŠ vo výške 14.417 551
Sk bola úspešná. Tohto času
pokračujeme v príprave na
uzavretí zmluvy medzi Ministerstvom výstavby a RR a Obcou
Očová.

V mesiaci júl a august
2008 boli všetky sily vynaložené na prípravu Očovskej
folklórnej hrudy. Tu je potrebné
otvorene konštatovať, že akcia
naberá „obrovské“ rozmery, čo
je pre pracovníkov Obecného
úradu a organizačný výbor nezvládnuteľné a teda si musíme
postaviť otázku: či akciu trochu
„zoštíhliť“, alebo na obdobie príprav a konania prijať určitý počet
ľudí, čo samozrejme ovplyvní aj
rozpočet obce.
Dom dôchodcov. Je vybudovaný v náklade 13.338 tisíc
Sk. Kolaudácia sa konala 21.
augusta 2008 – bez kolaudačných závad, kde firma ASTA
podľa názoru kolaudačnej komisie odviedla veľmi dobrú prácu.
V súčasnosti zabezpečujeme
prostredníctvom verejného obstarávania zákazku na zariadenie obytných a kancelárskych
priestorov nábytkom. Taktiež
sa cez komisiu v súvislosti
s podanými žiadosťami na prácu v tomto zariadení vykonáva
výber uchádzačov, pričom prednosť majú kvalifikovaní občania
našej obce.
Zrealizovali sme propagáciu našej obce z Programu
obnovy dediny vo výške 200
tisíc Sk. Z uvedenej čiastky financií sme umiestnili na budove
Obecného úradu veľkoformátovú
mapu a v rámci priestorového
informačného systému je pripravené značenie – stĺpy s tradičnými názvami častí obce, ktoré sú
v súčasnosti známe väčšinou už
len staršej generácii.
V mesiaci júl a august a aj
v súčasnosti sme zabezpečovali
a aj zabezpečujeme viac jednaní
v súvislosti s prípravou náročného projektu - kanalizácia obce.
V súvislosti s dosiahnutými úspechmi a vykonanými
aktivitami patrí poďakovanie
predovšetkým poslancom NR
SR Dr. Senkovi a Ing. Chrbetovi - terajšiemu ministrovi
ŽP SR.
MVDr. Juraj Kubiš
starosta obce
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Rokovania obecného zastupiteľstva
Poslanci rokovali na 13., 14. , 15.a 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Sk, so stanoveným presným účelom použitia.
Zodpovedný: riaditeľ DDaDSS /za vypracovanie zásad pre
použitie príspevku /

Z uznesení vyberáme:
U z n e s e n i e č. 24/2008:
Obecné zastupiteľstvo
1. z r i a ď u j e
Dom dôchodcov a Dom sociálnych služieb pre dospelých
Očová, s účinnosťou
od 1. 5. 2008, so sídlom ul. ČSA č. 67/57,
2. s c h v a ľ u j e
zriaďovaciu listinu pre rozpočtovú organizáciu Obce
Očová – Dom dôchodcov a Dom sociálnych služieb pre
dospelých Očová.
U z n e s e n i e č. 25/2008:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. Plán pracovných postupov pre zavedenie eura pre
Obec Očová a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
2. Komisiu pre zavedenie eura v zložení: MVDr. Juraj Kubiš predseda, Anna Hossová tajomník, Janka Holíková, Ing.
Rudolf Šrojta, Jozef Krnáč, Ing. Ingrid Kollárová, Ing. Ján
Pivoluska, Riaditeľ Domu dôchodcov – členovia komisie.
U z n e s e n i e č. 27/2008:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj obecného pozemku parc.č. 2738/2 o výmere 600
m2 vedeného na Liste vlastníctva č. 1 - Obec Očová, pre
Ondreja Mikulčíka a manž. Anetu bytom Zvolen, Ľ.Fullu
1988/16 pre stavbu rodinného domu za cenu 100,- Sk /m2
., za podmienky že zmluva o prevode nehnuteľnosti bude
uzavretá po vydaní územného rozhodnutia na stavbu rodinného domu.
U z n e s e n i e č. 35/2008:
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
kúpu nehnuteľnosti za účelom prípravy pozemkov pre
výstavbu bytových domov pre Obec Očová od vlastníkov :
a/ Ing. Ján Rajčok Očová ul.Mieru 2, pozemky: parcela
č. 1296/1 v podiele ½ - 418 m2, parcela č. 1296/2 v podiele
½ - 15 m2, parcela č. 1286 v podiele ¼ - t.j. 58 m2, spolu
o výmere 491 m2 za kúpnu cenu 122.750,- Sk
b/ Anna Farkašová, rod.Rajčoková Sliač Štúrova 29,
pozemky: parcela č. 1296/1 v podiele ½ - 417 m2, parcela č.
1296/2 v podiele ½ - 14 m2, parcela č. 1286 v podiele ¼ - t.j. 58
m2, spolu o výmere 489 m2 za kúpnu cenu 122.250,- Sk.
U z n e s e n i e č. 36/2008:
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
jednorázový finančný sponzorský príspevok od klientov
Domu dôchodcov a DSS pri ich vstupe vo výške 50.000,2

U z n e s e n i e č. 43/2008:
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
kúpu pozemkov od Banskobystrického samosprávneho
kraja pre Obec Očová v katastrálnom území obce Očová,
parc.č. 859/1 o výmere 998 m2, kultúra záhrady a parc.č. 860
o výmere 1782 m2, kultúra orná pôda za účtovnú hodnotu
pozemkov 85.043,- Sk.

U z n e s e n i e č. 44/2008:
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
predaj obecného pozemku v k.ú. Očová, vedeného na
LV č.5304 Obec Očová , odčleneného z parc.č. E 4364/1
pre novovytvorenú parc.č. C 1454/1 o výmere 28 m2, zast.
plocha a parc. č.
C 1454/2 o výmere 54 m2, zast.plocha pre Igora Cencera
a manž. Očová ul.SNP 315/88
pre majetko-právne usporiadanie pozemku na ktorom vlastnia
časť rodinného domu a rozvodné skrinky merania, za cenu
20,- Sk za m2.
U z n e s e n i e č. 45/2008:
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
predaj obecného pozemku v k.ú. Očová, vedeného na LV
č.5304 Obec Očová , odčleneného z parc.č. E 4364/1 pre
novovytvorenú parc.č. C 2374/1 o výmere 243 m2, ostatná
plocha pre Ondreja Račku a manž. Očová ul. Pri vleku 247/2,
pre rozšírenie stavebného pozemku v preluke
za cenu 70,- Sk za m2.
U z n e s e n i e č. 46/2008:
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
1. s prijatím Komunálneho investičného úveru - strednodobého od OTP Banka Slovensko, a.s. vo výške 9 000 000,- Sk
(slovom: deväťmiliónov slovenských korún ), na financovanie
investičných akcií roku 2008 podľa špecifikácie v žiadosti
o úver.
2. Splátky úrokov a istiny v rokoch, ktorých sa tieto dotýkajú,
prednostne zahrnie do rozpočtu obce a svoje záväzky voči
banke bude prednostne realizovať z podielov na daniach
v správe štátu plynúcich do príjmov obce zo ŠR na účet v OTP
Banka Slovensko, a.s.pobočka Zvolen
Č. účtu: 7941225/5200.
U z n e s e n i e č. 48/2008:
Obecné zastupiteľstvo
zriaďuje
v zmysle zákona o sťažnostiach č.152/98 § 11 komisiu na
prešetrenie sťažnosti pani Emílie Veličovej v zložení: Ing.
Rudolf Šrojta, Ing. Juraj Remeselník, Mgr. Ján Šimiak.
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Z programu starostu
27. 03. 2008

- starosta sa zúčastnil pohovoru s občanmi vo veci odkúpenia pozemkov pod výstavbu nájomných
bytov
12. 04. 2008
- starosta vykonal na Obecnom úrade obrad uvítania troch novonarodených občanov
12. 04. 2008
- starosta vykonal na Obecnom úrade obrad sobáša
19. 04. 2008
- starosta sa zúčastnil kolaudácie viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy, ktorá sa konala
za prítomnosti predsedu vlády R. Fica, ministrov pp Kaliňáka, Vážneho, splnomocnenca vlády
pre šport p. Galisa, poslancov NR SR pp Senka a Chrbeta, eurtoposlanca p. Maňku, predsedu VUC p. Murgaša
a poslancov VUC
26. 04. 2008
- starosta vykonal na miestnom cintoríne obrad rozlúčky so zosnulou spoluobčiankou
30. 04. 2008
- starosta vykonal na miestnom cintoríne obrad rozlúčky so zosnulou spoluobčiankou
08. 05. 2008
- starosta navštívil na pozvanie starostu obce Plavé Vozokany ich obec a zúčastnil sa obecnej akcie „Májové
stretnutie priateľov“
10. 05. 2008
- starosta vykonal na Obecnom úrade obrad krstu novonarodeného dieťaťa
14.-15. 05. 2008 - starosta sa zúčastnil XVIII. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska
20. 05. 2008
- starosta sa zúčastnil v obci Dúbravy zasadnutia mikroregiónu Podpoľanie
21. 05. 2008
- starosta zvolal miestnu Povodňovú komisiu ktorá riešila aktuálne protipovodňové opatrenia v dolnej časti ulice
SNP
30. 05. 2008
- starosta sa zúčastnil akcie „Poďte ľudia na divy“ na ktorej sú predstavované obce Slovenska v cykle hudobnotanečných podujatí a teda sa prezentovala aj obec Očová prostredníctvom Folklórnej skupiny Očovan
03. 06. 2008
- starosta sa zúčastnil na Mestskom úrade vo Zvolene zasadnutia Výrobného výboru mikroregiónu Hučava - Zvolensko (kanalizácia)
05. 06. 2008
- starosta sa zúčastnil na výjazdovom zasadnutí Vidieckeho parlamentu konaného v Očovej, na ktorom pozdravil
jej účastníkov a priblížil im obec Očovú
06. 06. 2008
- starosta prijal na Obecnom úrade v Očovej vedúcich detských súborov a následne sa zúčastnil v Kultúrnom dome
v Očovej 11. nesúťažnej prehliadky detských folklórnych súborov a skupín
11. 06. 2008
- starosta sa zúčastnil kolaudácie Remeselného dvora
24. 06. 2008
- starosta sa zúčastnil výberového konania na funkciu riaditeľa Domova dôchodcov a SS
25. 06. 2008
- starosta prijal v obradnej miestnosti Obecného úradu žiakov 9. ročníka – končiacich školskú dochádzku v ZŠ
Očová
25. 06. 2008
- starosta prijal v obci 40 poľských podnikateľov – roľníkov z Poľska
26. 06. 2008
- starosta sa v areáli ZŠ v Očovej zúčastnil ukončenia školského roku 2007/2008
27. 06. 2008
- starosta sa zúčastnil v rámci Mikroregiónu Hučava – Zvolensko v Teplárni Zvolen seminára „Možnosti financovania
enviromentálnej infraštruktúry z fondov EU“
10. 07. 2008
- starosta sa zúčastnil rokovania Spoločného obecného úradu vo Zvolene (Program: hospodárenie SOU za rok
2007, Stavebná správa o činnosti SOU, Informácia odb. školstva o činnosti Školského úradu, zvýšenie paušálneho
poplatku)
10. 07. 2008
- starosta sa zúčastnil euroseminára o problematike s prechodom na euro
14. 07. 2008
- starosta sa zúčastnil na pracovnom stretnutí podnikateľov obce
15. 07. 2008
- starosta doprevádzal pracovníkov Krajského stavebného úradu pri kontrole na Dome dôchodcov
20. 07. 2008
- starosta sa zúčastnil 11. ročníka futbalového turnaja o pohár predsedu PD Očová, na ktorom privítal aj hostí
z Plavých Vozokan vedených p. starostom Štefanom Gemerim
03. 08. 2008
- starosta sa na pozvanie starostu Obce Priechod zúčastnil VII. Ročníka Priechodských folklórnych slávností
03. 08. 2008
- starosta sa na pozvanie p. starostu obce Moča, okr. Komárno zúčastnil spomienkovej slávnosti 800-stého výročia
prvej písomnej zmienky o obci
29. 08. 2008
- starosta otvoril futbalový turnaj konaný z príležitosti SNP, Dňa ústavy SR a Matice slovenskej
29. 08. 2008
- starosta sa zúčastnil miestnych osláv 64. výročia SNP, z príležitosti ktorých bol organizáciou SZPB položený veniec
pri pamätníku padlých
30.-31. 08. 2008 - starosta sa zúčastnil pietneho aktu kladenia vencov na Povstaleckom letisku v Zolnej a následne Leteckých dní
v Očovej konaných z príležitosti osláv SNP
02. 09. 2008
- starosta sa zúčastnil slávnostného otvorenia školského roka 2008/2009 v Základnej škole s materskou školou v
Očovej
18. 09. 2008
- starosta sa zúčastnil slávnostného otvorenia akademického roka 2008/2009 a slávnostného zasadnutia Vedeckej
rady UMB a vedeckých rád fakúlt v Banskej Bystrici
23. 09. 2008
- starosta sa zúčastnil v obci Látky zasadnutia mikroregiónu Podpoľanie
26. 09. 2008
- starosta sa zúčastnil na pozvanie Jednoty dôchodcov v Očovej stretnutia so zástupcami Jednoty dôchodcov z
Komjatíc
3-4/2008
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Čítajte rubriku

Odpadové hospodárstvo
Sme neporiadnici
Keď sa v posledných týždňoch so svojim
psíkom prechádzam po našej Očovej s ľútosťou zisťujem, že nie všetci si vážime to,
v akom peknom prostredí žijeme. V tomto
názore ma utvrdzuje najmä vzťah niektorých
našich spoluobčanov k životnému prostrediu
v Očovej.
Napriek tomu, že na jar tohto roku naša
obec na vlastné náklady znova vyčistila
prostredie okolo našich potokov, že zrušila
za pomoci Ministerstva životného prostredia
viaceré čierne skládky rôznych domových
odpadov, že z rozpočtu našej obce a toho
istého Ministerstva sa zriadil „Zberný dvor“
na v podstate všetok domový odpad okrem
stavebného a biologického, my Očovania si
stále robíme len po svojom.
Naďalej niektorí nespratníci vyhadzujú
v celých vreciach odpady k potokom, niektorí ho potajomky – v podvečerných alebo
večerných hodinách – aby ich akože nikto
nevidel - vyvážajú na nové alebo pôvodné
čierne skládky. Namiesto toho aby tento
odpad umiestnili do svojich, alebo obecných
veľkokapacitných kontajnerov.
A ďalší očovský fenomén – najmä teraz
v jeseni, keď sa zberá úroda zo záhrad - to
je vydymovanie. Predovšetkým v popoludňajších hodinách, keď sa ľudia vrátia domov

z práce, takmer každý deň niekto spaľuje
rôznu vňať. Zo zemiakov, zo zeleniny, stvoly
z kukurice, suché lístie a konáre, a podobne.
Stačí sa len ísť prejsť na vŕšok nad Očovú,
na Breziny a uvidíte tú parádu.
Chcem pripomenúť týmto akože „záhradkárom a pestovateľom“, že už takmer
dva celé roky – od 1. januára 2006 zákon
o odpadoch zakazuje doma zneškodňovať
odpad zo záhrad, parkov, cintorínov či verejnej zelene. Pri spaľovaní biologického
odpadu sa totiž uvoľňujú do ovzdušia zdraviu
škodlivé látky /oxid uhoľnatý, čpavok, dechtové látky a ďalšie/ často v omnoho vyšších
koncentráciách, ako je tomu v mnohých
priemyselných závodoch. Zákony umožňujú tento „zelený odpad“ len zhodnocovať,
pričom jedno z najjednoduchších riešení je
jeho kompostovanie.
Do roku 2010 bude musieť zo zákona zriadiť obecné kompostovisko aj naša
obec. Nič však nebráni, aby si vlastné kompostovisko zriadil každý záhradkár alebo
pestovateľ. Veď týmto spôsobom si môže
takto vlastnou výrobou humusu len zlepšiť
produkčné vlastnosti svojho pozemku.
A keď už z akýchkoľvek dôvodov si
niekto nemôže zriadiť vlastné kompostovisko, pri tom spaľovaní – pripomínam, že

naozaj len dočasnom, pretože do roku 2010
budeme musieť s týmto neduhom v našej
dedine skončiť celkom – nech aspoň dodržiava Všeobecne záväzné nariadenie našej
obce č. 46/2006 o verejnom poriadku v Obci
Očová. V článku 3, odsek 2, odstavec o/
tohto VZN sa okrem iného uvádza: - zakazuje sa vypaľovať trávnatý porast, spaľovať
trávu a lístie. Spaľovať záhradný odpad sa
povoľuje len v sobotu /dodávam - teda len 1
deň v týždni/, v čase od 19.00 hod. do 21.00
hod. – aj to len do doby, kým obec nezriadi
skládku na tento odpad.
Nenarodil som sa v Očovej, ale žijem
v nej už takmer desať rokov. A veľmi mi
záleží na tom, ako naša Očová ako dedina
vyzerá. Mám rodinu a priateľov po celom
Slovensku a musím povedať, že veľakrát v
omnoho menších a zďaleka nie takých
pekných dedinách ako je Očová si vedeli
urobiť poriadok s takýmito nešvármi. Vari
v Očovej by sme to nedokázali? Naviac, už
takmer mesiac máme na Slovensku ministra
životného prostredia rodáka z našej obce.
Nebude sa za nás hanbiť?
Ing. Rudolf Šrojta,
Hlavný kontrolór Obce Očová

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA
VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV
jeseň 2008.
Dátum

Miesto pristavenia

čas

10.-11. 10. 2008

Ul.SNP- na Širokej vode

10.10. od 8.00 do 11.10 do 15.00 hod.

17.-18. 10. 2008

Ul.SNP-vo dvore Kult.domu

17.10. od 8.00 do 18.10 do 15.00 hod.

24.-25. 10. 2008

Ul.Mieru- na Skaline

24.10 od 8.00 do 25.10. do15.00 hod.

31.10.-1.11.2008

Ul.J.R.P.-otočka SAD na Píle

31.10 od 8.00 do 1.11. do 15.00 hod.

Dovoľujem si upozorniť, že veľkoobjemové kontajnery (VOK) pristavené v daných termínoch
slúžia len pre občanov našej obce na odvoz drobného stavebného odpadu do 0,5 m3) a komunálneho
veľkoobjemového odpadu, ktorý sa nedá vyseparovať. Napr. staré koberce, podlahoviny, sedacie
súpravy, staré šatstvo, obuv a pod.

„ČISTOTA OBCE JE OBRAZOM DUCHA A MYSLE ĽUDÍ, KTORÍ V NEJ ŽIJÚ“
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Ekodvor Očová
1. Zberný dvor Očová je zriadený v areáli bývalého automotoklubu na pozemku obce na parc.
Č. KNC 4534.
2. Na zbernom dvore sa zhromažďujú a ukladajú tieto odpady:

Kód

Názov odpadu

15 01 02

Obaly z plastov
Plasty-ostatný odpad
Obaly z kovu
Kovy-ostaný odpad
Obaly zo skla ostatný odpad
Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov
Opotrebované pneumatiky ostatný odpad
Batérie a akumulátory
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia

20 01 39
15 01 04
20 01 40
15 01 07
20 02 01
16 01 03
20 01 34
20 01 36

3. Zberný dvor je určený pre občanov obce bezplatne.
4. Prístup na zberný dvor –

streda 14,00 hod. - 17,00 hod.
sobota 8,00 hod. - 10,00 hod.
Prípadne individuálne po telefonickej dohode na t. č. 53 49 091
alebo 0905 741 939 v pracovnej dobe OCÚ Očová.
5. Za udržiavanie čistoty a poriadku na zbernom dvore a za dôsledné triedenie odpadu zodpovedá obec Očová- prevádzka Ekodvor p. Krnáč, t.č. 0905 741 939.

Serparujte !
Šetríte prírodné zdroje.
Chránite životné prostredie.
3-4/2008
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Základné informácie o Domove dôchodcov
a domove sociálnych služieb v Očovej
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Očovej
je novo vznikajúce zariadenie sociálnych služieb. Predmetom
jeho činnosti bude poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starým občanom a zdravotne postihnutým občanom
s fyzickými a zmyslovými poruchami v zmysle zákona č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Zriaďovateľom domova, ako rozpočtovej organizácie
je v zmysle citovaného zákona obec Očová a.
Budova domova sociálnych služieb je dvojpodlažná
s výťahom, je bezbariérová a má výhodnú polohu v tichej
časti obce. K budove patrí priľahlá záhrada s plánovanou
rampou pre umožnenie bezbariérového prístupu imobilných,
zdravotne postihnutých obyvateľov domova sociálnych
služieb, ale aj k pohodlnému prístupu ostatných obyvateľov
domova dôchodcov.
V podkrovnej časti sú situované dvojposteľové izby
s vlastným sociálnym zariadením pre mobilných obyvateľov
domova, spoločenské priestory a denné izby pre personál.
V prízemnej časti sú tri izby určené pre zdravotne postihnutých obyvateľov DSS s vlastnými sociálnymi zariadeniami.
Sociálne zariadenia, sprchy sú vybudované tak, aby umožnili
prístup pacienta na vozíku bez obmedzenia, s pomocnými
úchytmi a madlami pre lepšiu mobilitu pacienta. Miestnosti
sociálnych zariadení sú dostatočne priestranné, aby umožnili
dobrú manipuláciu zdravotnému personálu s pacientom.
Budova je viacúčelová a okrem domova dôchodcov
a domova sociálnych služieb v nej sídli zdravotné stredisko
a lekáreň. Budova je dispozične riešená tak, aby sa v nej
sídliace zariadenia navzájom nerušili, ale naopak aby sa
vhodným spôsobom dopĺňali, hlavne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov domova.
Vážení žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v
Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých v Očovej obec v spolupráci s DD a DSS plánuje
do budúcnosti umiestniť poradovník čakateľov v upravenej
forme na webovú stránku našej obce.
K tejto myšlienke nás viedla najmä snaha sprístupniť
Vám informácie o Vašom aktuálnom umiestnení v poradovníku čakateľov kedykoľvek budete chcieť, ako aj snaha o
čo najväčšiu transparentnosť nášho konania. Túto možnosť
nemajú samozrejme iba vlastníci počítača a internetu. Nezabudnite, že k internetu je dnes pripojený každý úrad miestnej
samosprávy, škola alebo knižnica, kde Vám iste radi pomôžu
s pripojením, ako aj vyhľadaním našej webovej stánky.
V prvom rade, skôr ako bude naša stránka zverejnená
a ako si začnete prezerať informácie o poradovníku pre
Vami požadovaný druh sociálnej služby , prečítajte si prosím
Vás nasledujúce riadky, ktoré Vám majú nielen napomôcť
pri orientácii v poradovníku, ale tiež objasniť mechanizmus
prijímania žiadateľov z poradovníka čakateľov v DD DSS
v Očovej
DD DSS v Očovej bude viesť poradovník čakateľov v
súlade s § 93 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v
znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi obce.

zaraďovaní v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb nie
je voľné miesto.
b. Žiadosti sú do poradovníka zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia sociálnych služieb doručené.
c. Zariadenie sociálnych služieb vedie poradovník pre
každý druh poskytovanej sociálnej služby ( domov dôchodcov
, domov sociálnych služieb...)osobitne
d. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
predvoláva žiadateľov z poradovníka čakateľov na základe
uvedených kritérií:
1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie
žiadateľa Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v § 93 ods. 2 dáva možnosť prijať
občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím
právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo
zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký
vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť,
nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná
núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy,
zariadenie ústavnej starostlivosti ( nemocnica). Naliehavosť
situácie sa overuje na mieste poverenými pracovníkmi DD
DSS v Očovej
2. kritérium: poradie žiadateľa v poradovníku čakateľov Žiadosti žiadateľov sú vybavované v poradí, v akom boli
do DD DSS v Očovej doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie
kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.
3. kritérium: pohlavie žiadateľa Toto kritérium je dôležité
pri dvoj a viacposteľových izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie
klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej
izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia
len v prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena
požiadajú o spoločné bývanie.
4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa Z prevádzkových dôvodov sú klienti DD DSS v Očovej umiestňovaní
na jednotlivé oddelenia podľa toho, koľko sebaobslužných
úkonov dokážu zvládnuť. Je nemožné ubytovávať imobilných klientov na oddelenie mobilných klientov, kde nie je 24
- hodinová služba ošetrovateľského personálu, ktorú takýto
klienti potrebujú a naopak mobilní klienti na oddelení imobilných klientov by rozsah poskytovaných služieb nevyužívali a
prostredie výrazne odlišné od domáceho prostredia by mohlo
negatívne ovplyvniť priebeh ich adaptácie v našom zariadení.
O prijatí do Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb
v Očovej rozhoduje trojčlenná komisia v zložení: riaditeľ DD
a DSS, hlavná sestra a vedúca sociálneho úseku.
Pri prijímaní do Domova dôchodcov a domova sociálnych
služieb v DD DSS v Očovej sa vyberie prvý vhodný žiadateľ
( žiadateľka ) v súlade s vyššie uvedenými kritériami.
Váženým žiadateľom oznamujeme, že vyššie uvedené
kritériá sú jedinými rozhodujúcimi faktormi pre prijatie do
Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb vOčovej.

a. Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v
zariadení sociálnych služieb sú do poradovníka čakateľov
6
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Mgr. Miroslav Feješ
3-4/2008

Pohľad na Dom dôchodcov

Kolaudácia Domu dôchodcov

INZERÁT
Obec Očová ponúka na odpredaj
záhradný malotraktor MT8-132.2 s príslušenstvom
(sklápací náves ANS-151,rotavátor KYR-100-A,
pluh jednoradličný nesený).
Pri malotraktore je potrebná oprava,
ostatné príslušenstvo funkčné.
Kontakt: Obecný úrad Očová,
tel. 045/5349 069 , 0905 741 939
3-4/2008
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Vyznanie husľového virtuóza Jána BERKYHO-Mrenicu st.

JEHO LÁSKOU ZOSTALO RODISKO…
Pre Jána BERKYHO-Mrenicu zostala dodnes Očová inšpiráciou
a srdcovou záležitosťou. Rád sa tam vracia nielen na skusy, hľadaniu ľudových piesní, ale teraz i k dôchodcovskému „odpočinku“.
Vždy ma fascinovala jeho hudba, elán, mužný krok – proste celá
jeho osobnosť.
Imponovali mi jeho slová, názory, stanoviská. Nevedel som
si ho predstaviť inak, ako v husličkami v ruke, s ktorými so SĽUKOM pendloval“ 54 štátov. Všade zanechal kus seba, svojej lásky
k slovenským ľudovým pesničkám a hudbe, ktorá ho načisto opantala. Vynikajúce hráčske umenie, prstoklad, cit pre improvizáciu, vynikajúca technika prednesu, kompozície, dodnes ostali svedectvom
jeho húževnatého cvičenia a muzikálnej prednosti. Bravúrne dokázal
interpretovať aj najťažšie diela husľovej literatúry. Fenomenálny
huslista, dnes dôchodca, ktorý sa vrátil po mozgovej príhode do
svojho rodiska Očová...
Príroda v rôznych podobách, ľudová pieseň a láska k domovu,
dotvárali tvoju muzikálnu tvorbu.
Kde boli jej počiatky?
V mojom rodisku Očovej, kde som už ako chlapec obdivoval umenie miestnych muzikantov – Cigánov a nesmierne
som túžil ich napodobniť. S husličkami som bol zrastený
od štvrtého roku života. Ako šesťročný som hrával ľudové
pesničky, ktoré boli pre mňa každodennou modlitbou. Ľudia v Očovej pre ľudové pesničky žili, zabávali sa, spievali
a rozumeli im. Každý poznal z pamäti ich texty. Chodieval
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som hrávať i po svadbách a čudoval, ako sa ľudia dokázali
pri hudbe uvoľniť, zaspievať si i pobiť sa o to, komu prvému
zahrať. Na očovských svadbách a zábavách sa vyspievali
stovky pesničiek a ani jedna sa cez noc nesmela opakovať.
Veľká škoda, že sa už vytrácajú, dnes hádam niet mladého
človeka, ktorý by z tejto obrovskej palety pesničiek, vedel
kompletne niekoľko zaspievať. Pýtam sa, kde je príčina, že
tieto krásne pesničky málokto vie zaspievať a poznať ich
slová. Mnohí sa ma pýtali, prečo napríklad Slovenský rozhlas vysiela ľudové pesničky upravované, aranžované.
Nahral som nespočetné množstvo ľudových pesničiek, vystupoval na stovkách podujatí doma i v zahraničí,
poznám, ako dýcha človek, ktorý spieva ľudovú pieseň.
Mojou snahou bolo vždy odovzdávať ľudové pesničky také,
aké vytvoril ľud. Práve preto je neľahké upravovať ľudové
piesne, dávať im takpovediac „fazónu“, obliekať ich do
prijateľnej podoby. Vyžaduje si to obrovský rešpekt k ľudovej pesničke, chodenie po regiónoch, medzi ľudí, poznať
ich názory a mentalitu, ktorá je v každej dedine odlišná.
Práve na otázku, prečo Slovenský rozhlas vysiela ľudové
pesničky upravované neviem odpovedať. Nehovorím to
z nenávisti k Slovenskému rozhlasu, ktorý mi za celé roky
nedal ani jednu ponuku odvysielať moje pesničky, ale preto, že verejnoprávna inštitúcia by sa mala usilovať, aby sa
ľudové pesničky dostávali do povedomia poslucháčov v ne-
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upravenej podobe, akej ľudia rozumejú. Potom sa netreba
čudovať, že ľudia radšej počúvajú cigánsku, nefalšovanú
hudbu z Budapešti.
Aká bola vtedy odozva na tvoje stanovisko?
Keď som o svojom stanovisku povedal vedúcemu
programu ľudovej hudby ohradil sa, že ľudia majú možnosť rádio vypnúť. Podstata však je v tom, aby rádio znelo.
Keď ľudia platia verejnoprávny rozhlas, mali by ho počúvať
a nie vypínať. Lebo čím viac bude znieť slovenská ľudová
hudba éterom, tým viac bude slúžiť národu. Prečo nasilu
„upravovať“ ľudové pesničky, baliť ich do iných šiat. Napríklad v Očovej a určite i inde sú obyvatelia, ktorých zbytočne
budete nútiť aby jedli hamburgery, keď radšej majú fazuľovú
polievku, halušky, alebo iné typické jedlo. Keď to pochopili
a dokážu Maďari, prečo by sme to nedokázali i my. O to
viac, keď sme vstúpili do EÚ by sme nemali zabúdať na
vlastnú kultúru, naše ľudové pesničky.
Prešiel som s ľudovou hudbou 54 štátov, v ktorých náš
folklór rezonoval. Neraz sme boli svedkami, ako návštevníci
na vystúpeniach plakali, tlieskali od dojatia. Človeka ta hrialo
dvojnásobne. Ťažko potom neviem pochopiť, prečo hľadáme niečo iné a to, čo doma máme, krásne ľudové pesničky
sa snažíme bagatelizovať, prípadne nahrádzať cudzími.
Dávajme ich ľuďom ako stravu. Človek musí jesť každý deň
a Slováci by mali každodenne počúvať slovenské ľudové
piesne a hudbu. Zaujímavé je, že našej hudbe rozumeli
v Amerike a inde vo svete bohatí i chudobní, keď prichádzali
na naše vystúpenia. Aj to dokazuje, že sa nemáme hanbiť
za našu kultúru, krásne výšivky a ľudové pesničky. Každý
národ kultúru potrebuje, ako potrebuje pieseň. Lebo keď
piesne zabudne, pomaly zabudne i svoju reč. Potom sa
budeme musieť prispôsobovať veľkým národom, ich kultúre,
strácať identitu, históriu i vlastnú tvár.
Rodisko Očová sa stala pre teba pojmom i ďaleko za jej chotárom. Prečo je tomu tak a s čím sa nedokážeš stotožniť v dnešnom
období?
Už vtedy, keď som v Očovej chodil do školy bol som zrastený s týmto krajom, občanmi i prírodou. Netajil som sa láskou
k ním ani v zahraničí. Všade okrem pesničiek som nezabudol
pribaliť i svoje vrúcne vyznanie k rodisku, Očovanom, ktorých
si veľmi vážim. Pre ich úprimnosť, pracovitosť a úctu, ktorú
prechovávajú k ľudovým pesničkám. Ešte jednu vec si vážim
u rodákov. Skutočnosť, že vedia oceniť každého, kto niečo
dokáže... Niekedy sa ľudia v dedine vedeli lepšie zabaviť, ako
dnes. Cigáni dokázali vložiť do hudby celé svoje srdce, nadanie. Stačí spomenúť Hriskovcov, keď hrali zobrali so sebou dve
košele a nohavice. Keď si premočili košeľu, obliekli si druhú.

-

Pri stretnutí so staršími občanmi v dedine a spomienkou
na týchto muzikantov sa rozplačú. Netaja povedať, keď ich
počuli hrať, zabudli na všednú lopotu a ich hudba ich inšpirovala, dávala silu do práce a života. S čím sa nedokážem
stotožniť v dnešnom období? Každopádne s tým, keď vidím
bezdomovcov, ktorí nemajú kde bývať, prišli o strechu nad
hlavou nie iba vlastnou príčinou. Prespávajú pod mostmi,
na staniciach a nik sa nad tým nepozastavuje. Hovoríme
si, že sme demokrati, ľudomilci, staviame zariadenie pre
psov a mačky a bezdomovci nemajú kde bývať. Nikomu to
však nevadí, že namiesto ľudí väčšie práva majú zvieratá,
hoci i zvieratá mám rád...
Absolvoval si stovky koncertov doma i v zahraničí, ktoré potvrdili
tvoju lásku k slovenským ľudovým pesničkám. Domnievaš sa, že
láska k ním je podobne zakorenená v srdciach terajších mladých
ľudí?
Ťažko jednoznačne odpovedať. Po rokoch „odpočinku“ sám seba sa pýtam, ako je to možné, že vtedy ľudia,
akéhokoľvek vyznania a národnosti zbožňovali slovenskú
ľudovú pieseň. SĽUK mal v tých rokoch veľké úspechy,
bol to súbor obrovského inšpiračného bohatstva, na ktorý
sa chodievalo pozerať do tridsaťtisíc ľudí na štadiónoch.
Už aj preto, by sme sa za naše pesničky a tance nemali
hanbiť. Smutno pôsobí fakt, že dnes väčšina mladých ľudí
nepozná nielen slová ľudových pesničiek, ale im chýba
i úcta k slovenskej kultúre. Veď je to obrovská škoda! Mali
by sme sa zamyslieť, čia je to vina. Prečo im viac imponuje
cudzia kultúra, ako vlastná. Učme deti od malička k láske
k ľudovému umeniu, pesničkám, s ktorými sme pochodili
desiatky štátov.
Samozrejme do kultúry treba i niečo investovať. Ak
štát a ľudia budú dbať o to, aby nezanikla, mladý si ju budú
viacej vážiť a verím, že pretrvá. Nestačí iba chváliť sa tým,
že máme fujaru, píštalu a dávať ich za vzor slovenskej
kultúry. Máme omnoho viac. Múdrych ľudí, krásne výšivky,
pesničky a prírodu. Mali by sme sa však naučiť obchodovať,
ponúkať, predávať a propagovať sa a nie vyčkávať, kto
nám čo poskytne. – Je krásnym pocitom, keď sa páčime
svetu. I v znamení tohto pocitu, napriek úcte a uznaniu, aké
v zahraničí prechovávajú k našej ľudovej pesničky, moje
myšlienky neustále zalietali domov, do rodnej Očovej. Mám
rád Slovensko a hlavne moje rodisko.
Žiadna krajina, žiadne peniaze mi nenahradili pocit návratu
domov, k rodákom, ktorí mi veria, chápu, rozumejú mojej hudbe
a ja rozumiem im...
Zhováral sa JÁN DEBNÁR

V čase, keď sa tento rozhovor
uskutočnil sme netušili,
že bude posledný.
Očová i Slovensko prišlo o veľkého človeka.
Česť jeho pamiatke !
3-4/2008
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Výpis z obecnej kroniky

Rok 1942
I. Úvod
Začína nový rok a po túženom mieri ešte ani najmenšieho
náznaku. Ba naopak, zdá sa ešte veľmi ďaleko. Nedostatok
a drahota zo dňa na deň stúpa a každý si dáva otázku ako
ďaleko to ešte zájde?
II. Udalosti v obci
Zbierka v prospech frontových vojakov
1. januára bola prevedená zbierka v prospech vojakov
bojujúcich na fronte Hlinkovou gardou, ktorá vyniesla 2
510,50 Ks.
Zbierka teplého prádla v prospech frontových vojakov
Hlinková garda previedla zbierku teplého prádla v prospech vojakov bojujúcich. Zozbieralo sa 6 kusov teplých
spodkov, 1 šál, 1 chránitko na uši a 10 párov pančúch.
Oheň
6. februára vznikol oheň u Adama Pivolusku. Zhorela
slamenica. Oheň bol úmyselne založený.
Pracovné zhromaždenie HSĽS
22. februára bolo pracovné zhromaždenie Miestnej organizácie HSĽS. Prednášali krajový poslanec Anton Šalát
a tajomník okres. organizácie HSĽS Rudolf Baďo. Hovorilo
sa o aktuálnych veciach.
Hospodársky kurz vo Zvolene
2. – 6. marca Župný úrad v Banskej Bystrici poriadal
hospodársky kurz vo Zvolene. MO HSĽS v Očovej vyslala
na tento kurz učiteľa K. Žuchu.
Zbierka textílií
10. – 12. marca HG a HM previedla zbierku textílií po
obci. Zozbieralo sa 38 kg textílií.
Zbierka na pomník A. Hlinku a M. Rázusa
3. IV. bola prevedená zbierka na pomník Andreja Hlinku
a Martina Rázusa, ktorý má byť postavený vo Zvolene. Zbierka vyniesla 533,- Ks.
Oheň
9. apríla zhorelo humno. Oheň pravdepodobne zapríčinili
deti.
Oheň
5. mája vznikol oheň. Zhoreli dve slamenice a to Holíkovi
a Uhliarovi.
Zbierka na Červený kríž
10. – 15. mája bola prevedená zbierka na Slovenský
Červený kríž, ktorá vyniesla 542,- Ks.
Odvezenie židov Schlesingerovcov
18. júna boli odvezení židia Schlesingerovci a to Hermína
Schlesingerová so svojimi troma deťmi. Kde boli odvezení
nedalo sa zistiť.
Oheň
26. júla zhorel Hulinovi štál za Očovou. Podpaľač nebol
zistený.
Hrozná búrka nad Očovou
13. augusta večer asi o 10 hodine strhla sa v Očovej
hrozná búrka akej neni pamätníka. Od blesku sa chytil štál
Juraja Maľu a Holíka.
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Smrť vojaka Jána Holíka
19. augusta padol v Rusku syn Jána Holíka, robot. č. d.
3, strelník Ján Holík.
Oheň
29. augusta vznikol oheň u Adama Pivolusku. Zhorela
slamenica. Podpaľač nebol zistený.
Všeobecné zatemnenie
16. septembra po nálete nepriateľských lietadiel na Slovensko bolo nariadené všeobecné zatemnenie.
Oheň
19. novembra pri svadbe u Zaťku vznikol oheň. Zhorela
slamenica. Podpaľač nebol zistený.
Smrť vojaka Štefana Suja Fanga
16. júla 1942 padol na východnom fronte v boji proti SSSR
strelník Štefan Suja Fanga z Očovej
– Kyslinky.
III. Hospodársky život
Nové domy
Toho roku sa pomerne dosť stavalo. Občania, ktorí majú
peniaze zo strachu, aby o ne neprišli investovali ich do novostavieb, resp. na opravu domov.
Toho roku sa postavilo 5 nových domov.
Mlatba obilia a jeho odovzdanie
Mlatba obilia sa prevádzala nasledovne:
Mlátiť sa mohlo len na mláťačkách. Každý majiteľ mláťačky musel na Okresnom úrade zložiť kauciu (asi 2 000,- Ks)
a prísahu, že všetko obilie, ktoré vymláti poctivo dá zapísať
do pripravených zoznamov. Pri mlátení mali dozor aj mlátiaci
komisári, ktorí boli určení z radov študentov maturantov, vysokoškolákov, učiteľov, profesorov a penzistov. Títo vymlátené
obilie vážili a zapisovali. Po mlatbe notársky úrad každému
gazdovi vypočítal, koľko obilia si môže nechať pre svoju
potrebu, na siatie a koľko odovzdať Obilnému monopolu. Na
osobu bolo určené 210 kg na zasiatie 1 kat. jutra 130 kg.
Z Očovej sa Obilnému monopolu odovzdávalo:
pšenice 349 592 kg
raži
90 621 kg
jačmeňa
863 kg
ovsa
2 981 kg.
Zemiaky
Najvyšším úradom pre zásobovanie bolo nariadené odovzdávať zemiaky a to určitú čiastku v jeseni a určitú čiastku
na jar.
V jeseni sa odovzdalo 215 596 kg.
Kupectvo
Toho roku poklesol obchod s dobytkom oproti roku minulému. Bolo vydaných 3 805 pasov.
Zakáľačky
Zakáľačky sa prevádzali len na základe „Zakálacích
listov“, ktoré vydával notársky úrad. Zabiť si mohla 3 členná rodina 1 prasa, 5 členná 2 prasce atď. Z každej zabitej
svine sa muselo odovzdať zberačovi 5 kg slaniny, ktorý za
kg zaplatil 20,- Ks. Do konca decembra 1942 sa zozbieralo
z odovzdanej slaniny 8 q.
Bravy sa predávali až 34,- Ks za kg živej váhy.
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Mlyny
Zomleté obilie v očovských mlynoch:
Pšenica
Raž
Jačmeň
kg
kg
kg
Ján Rajčok
314 287
187 760 9 467
František Bučko 151 793
74 277
370

Ovos
kg
9 344
1 510

Peňažníctvo
Tunajšie Úverné družstvo má vkladov 1 629 422,50 Ks,
členov 512, podielov á 50 Ks 658.
Obuvníctvo
Aj toho roku sa vydávala obuv na lístky. Obuvníci väčšinou využívali tento nedostatok a predražovali obuv. Tak
za jeden pár čižiem ušitých na čierno (bez lístku) pýtali až
1 200,- Ks.
Zásobovanie dennými potrebami
Čím ďalej tým viac cítiť dlhé trvanie vojny. Niektoré veci
dennej potreby už nebolo vôbec dostať, ako napr. mydlo, ryžu,
kávu, čaj, petrolej. Pridať múky bol ako v minulom roku s tým
rozdielom, že teraz každý dostal načas to množstvo, ktoré
mu prislúchalo. Cukru bol prídel ¾ kg na osobu.
Potravné družstvo
Najčulejší obchodný ruch v tomto roku vyvinulo miestne
Potravné družstvo, ktoré vedie Pavel Šťukovský. Obrat v roku
1942 bol 1 073 000,- Ks. V lete vykupovalo veľké množstvo
sušených húb a tak umožnilo tunajšiemu chudobnému obyvateľstvu dosť značný zárobok. Platilo 40,- Ks
za 1 kg akýchkoľvek húb (okrem muchotrávok) a 70,- Ks
za 1 kg kozákov a dubákov. Tiež vykupovalo plody z divých
hrušiek, jabĺk a žaluď.
Fajčenie
Predalo sa u Ondreja Chabadu za 106 734,- Ks a u Pavla Huliaka za 110 090,- Ks. Spolu sa v Očovej za rok 1942
vyfajčilo za 216 824,- Ks.
Ceny potravín
1 kg cukru
6,80 Ks
1 kg umelej masti
28,- Ks
1 kg múky bielej
6,60 Ks
1 kg múky chlebovej
2,60 Ks
1 kg soli
2,30 Ks
1 kg fazule
5,20 Ks

1 kg hrachu
1 kg lekváru a marmelády
1 kg sladkej papriky
1 kg čierneho korenia
1 l octu
1 l petroleja
1 m súkna lepšej akosti
1 m súkna horšej akosti

Pošta
Štatistické dáta
Peňažný obrat
19 707 615,50 Ks
Predané ceniny
43 714,15 Ks
Balíkové dobierky tuzemské,
balíkov 715 v hodnote
392 729,35 Ks
Doporučené zásielky podané
2 719 kusov
Doporučené zásielky dodané
3 229 kusov
Balíky podané
2 495 kusov
Balíky dodané
2 138 kusov
Telegramov dodaných
453 kusov
Telegramov podaných
596 kusov
Poštových poukážok podaných
1 503 kusov
Poštových poukážok dodaných
816 kusov
Šekov podaných
7 761 kusov
Šekov dodaných
7 536 kusov
Telefónnych hovorov z miesta
1 770
Telefónnych hovorov do miesta
3 026
125
Rádio poslucháčov
Obecné hospodárstvo
Daňový základ r. 1942: 37 323,05 Ks. Preliminovaných príjmov stanovených rozpočtom
146 510,- Ks.
Výdavkov 283 208,- Ks.
Schodok uhradený 350 % prirážkou k daniam ostatným a 200
% prirážkou k dani činžovej.
Záverečné účty za rok 1941 vykazujú príjem 450 733,97 Ks
a výdavok 306 479,60 Ks.
Zostáva 144 254,37 Ks.
Pokračovanie výpisu z obecnej kroniky za rok 1942 v budúcom čísle.

Šťastie je život a mať
deti …

Pre koho znela hudba
smutná, zadŕhavá…

Narodili sa:

Zomreli:

Matej Jombík
Michal Murka
Tereza Demočová
Emma Povalačová
Martina Paulenková
Samuel Blaško
Andrea Kalamárová
Sofia Melicherčíková
Dávid Martin Budáč

Margita Válková, Očová MDD 84/8
Ondrej Kubiš, Očová 1. mája 622/22
Mária Široká, Očová J. R. Poničana
803/58
Zuzana Huliaková, Očová Gagarinova
627/2
Anna Kubišová, Očová MDŽ 569/9
Margita Nosálová, Očová Mieru 522/49
Mária Mazúchová, Očová J. Palárika
463/11
Anna Balážová, Očová M. B. Funtíka
95/1
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4,40 Ks
13,70 Ks
40,- Ks
600,- Ks
4,20 Ks
3,40 Ks
260,- Ks
190,- Ks
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Mária Králiková, Očová SNP 368/162
Mária Vajsová, Očová H. Majer 912
Ján Nôžka, Očová H. Majer 927
Matúš Hronček, Očová Mieru 541/56
Anna Mazúchová, Očová Sadovnícka
177/4
Mária Poničanová, Očová, J. R. Poničana
779/65
Zuzana Gazdíková, Očová ČSA 128/127
Pavel Gilian, Očová Dvoriská 257/5
Mária Hanusková, Očová SNP 398/202
Zuzana Laurošková, Očová SNP 369/164
Juraj Bažík, Očová Dolná 691/3
Mária Filkusová, Očová M. B. Funtíka
106/21
Uvedené údaje sú
za II. a III. štvrťrok 2008
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Píšu nám občania ...
Dva pohľady na konanie festivalu Očovská folklórna hruda 2008 občanov z jednej ulice... ( ...nuž ľudia sme rôzni ...)
♦ 1.
„Prajem pekný deň, v kútiku duše som dúfal, že Váš organizačný výbor to zvládne aspon za 3, to je v škole
dobre. Ale tie umelé poháre, tácky a iné parádičky z PVC povaľujúce sa po Športovej ulici to hodnotenie asi
pokazia. Takže navrhujem pozbierať to. Viete ja som to tam nepohádzal a ak to ostatným obyvateľom nevadí tak
mne áno, pretože ja chcem bývať tak ako aj Vy pán starosta v „čistej Očovej“.
S pozdravom Ing. Ján Pohorelec „

Očová, ul. Športová

♦ 2.
„Vážený pán starosta,
ďakujem za pozvanie na už tradičné podujatie medzinárodného festivalu Očovská folklórna hruda. Keby sme
nemohli prostredníctvom rozumu, srdca či emócií kráčať po vzdialených i blízkych cestách histórie, stratili by
sme začiatok aj koniec. Ukázal si celému širokému okoliu nádhernú cestu za históriou a radosťou z folklóru.
Všetci sa tešíme na krásne dni, plné hudby spevu a tanca.
Tebe aj celému kolektívu prajem veľa úspechov nielen pri organizovaní tohto podujatia, ale aj pri ostatnej pre
nás občanov užitočnej práci.
S úctou a pozdravom Ing. Oľga Štollmannová “

Očová, ul. Sportová

A POHĽAD NEZAINTERESOVANÝCH ...

♦ 3.
„Dobrý deň pán starosta, pani prednostka,
ďakujem veľmi pekne za pozvanie na folklórny víkend. V piatok večer som sa s rodinou cítila vo Vašej obci
príjemne vďaka srdečnej, priateľskej atmosfére. Účinkujúci svojim vystúpením strhli a rozihrali každú žilku.
Krásne zážitky z pobytu vo Vašej obci a z vystúpení boli pre mňa a moju rodinu pozitívnou „energetickou
bombou“.
Zaslúžite si obdiv za prípravu a manežovanie celého festivalu aj v nepriaznivom počasí.
Príjemný deň – Ing. Figlušová “ Banská Bystrica

Divadelný ochotnícky súbor „Pilindoš“
Jubilejný 10. ročník svojho účinkovania oslávil divadelný ochotnícky súbor „Pilindoš“ naštudovaním veselohry slovenského autora
Emila Göllnera „Aká bolesť – taká medecína“.
S prvým predstavením vystúpili 30. 3. 2008 na regionálnej
prehliadke divadelných ochotníckych súborov v Pliešovciach, kde
obsadením 2. miesta a získaním Ceny diváka postúpili na krajskú
prehliadku divadelných ochotníckych súborov „Zochova divadelná
Revúca“. Tu 14. 4. 2008 mladších členov poroty hra nezaujala najmä svojim obsahom, ale starších členov naši herci svojimi výkonmi
doslova „zobudili“ a rozveselili. Pochvalu od poroty dostala režisérka
a niektoré herecké výkony označila porota ako profesionálne.
Druhé vystúpenie súboru sa uskutočnilo 6. 4. 2008 v Sebechleboch.
Až 13. 4. 2008 v premiére a 20. 4. 2008 v repríze mohli veselohru
vidieť diváci v Očovej.
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Potom nasledovali vystúpenia 10. 5. 2008 v Podzámčoku, 11. 5.
2008 v Bzovskej Lehôtke a 24. 5. 2008 v Liptovskom Jáne. Na 18. 7.
2008 prijal súbor pozvanie do Šumiaca na miestne oslavy. V nedeľu
14. 9. 2008 sa na predstavení zabávali diváci v Kalinke.
Súbor dostal pozvanie aj na „Hrončianske divadelné dni“, ktoré
sa konajú v Hronci pod záštitou majstra Chudíka. Tu v piatok 19. 9.
2008 svojím hereckým umením zaujali členovia súboru divákov aj
porotu a v sobotu 20. 9. 2008 si prevzali Cenu za najlepší divadelný
súbor súťažnej prehliadky. Na pamiatku si odniesli zvonec odliaty
v miestnej fabrike.
Po naozaj úspešnej sezóne, kedy členovia súboru zabávali
svojich divákov na menších i väčších javiskách, sa už v tomto období
pripravuje súboru na ďalšiu divadelnú sezónu.
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ZAČAL ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ ROK
Školský rok 2008/2009, do ktorého sme vstúpili 2. septembra
2008 spoločným slávnostným zhromaždením všetkých žiakov, učiteľov a zamestnancov školy s pozvanými hosťami a hŕstkou rodičov,
by mal byť pre slovenské školstvo prelomový. V júni 2008 totiž NR
Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní ( skrátene „školský zákon“), ktorý bol avizovaný už po
„nežnej revolúcii“, ale jeho príprava trvala veľmi dlho. Školský zákon priniesol niektoré organizačné zmeny a uzákonil tiež dlhodobo
pripravovanú školskú reformu.
Jednou významnou zmenou je, že materské školy, ktoré boli do
30.08.2008 vedené ako školské zariadenia, sú od 1. 09. 2008 zaradené do siete škôl SR. V súvislosti s medzinárodnou štandardnou

klasifikáciou vzdelávania ISCED (International Standard Classification of Education), bol pre MŠ vypracovaný vzdelávací program
ISCED 0 – preprimárne vzdelávanie nultého stupňa, ktoré zahrňuje
všetky druhy vzdelávania predchádzajúce primárnemu vzdelávaniu.
Zároveň školský zákon zaviedol v MŠ bezplatnú prípravu 5 - 6
ročných detí, ktoré v septembri nasledujúceho roka nastúpia do 1.
ročníka ZŠ (zrušil pre tieto deti mesačný rodičovský poplatok).
Reforma školského systému – obsahová a organizačná prestavba - zasahuje vo väčšej miere základné školy. Znížila sa horná
maximálna hranica počtu žiakov v triedach, upravili sa minimálne
a maximálne počty žiakov na skupinové vyučovanie niektorých
predmetov. Základné školy sa môžu vo väčšej miere ako v minulosti
podieľať na tvorbe obsahu vzdelávania. Školský zákon totiž vymedzil
2 roviny vzdelávania v podobe školských programov:
1. Štátny (celonárodný) vzdelávací program – ako najvyšší
cieľovo programový projekt vzdelávania. Vyjadruje hlavné princípy
a ciele vzdelanostnej politiky štátu. V tomto prípade štát určil zákonným spôsobom 70% hodín jednotlivých predmetov pre všetky
ročníky základnej školy a obsah učiva v týchto predmetoch. Táto
časť vzdelávania je povinná pre všetkých žiakov základných škôl
na území Slovenskej republiky a Štátna školská inšpekcia ju pri
svojej metodicko-kontrolnej činnosti bude sledovať v školách jej
realizáciu.
2. Školský vzdelávací program predstavuje voliteľný obsah
vzdelávania v učebnom pláne školského stupňa. Školský vzdelávací
program pripravuje škola v náväznosti na Štátny vzdelávací program
v rozsahu 30% hodinovej dotácia a obsahu učiva.
V súvislosti s už spomínanou medzinárodnou klasifikáciou
vzdelávania bol obsah vzdelávania na základnej škole diferencovaný takto:
1. ISCED 1 – primárne vzdelávanie pre 1. stupeň základnej
školy (ročníky 1.-4.)
2. ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie pre 2. stupeň
základnej školy ( ročníky 5.-9).
Školská reforma sa v školskom roku 2008/2009 realizuje v 1.
a v 5. ročníku základnej školy a jej komplexné zavedenie do praxe
s možnosťou úprav v dôsledku získavania skúseností vo výchovnovzdelávacom procese bude trvať ďalšie 4 roky.
V praxi sa vzdelávanie v našej škole bude realizovať podľa
učebného plánu v 1. a 5. ročníku takto:
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1. ročník
5. ročník
Štátny vzdelávací program
(povinná časť):
17 hodín
21 hodín
Školský vzdelávací program
(voliteľná časť):
5 hodín
6 hodín
SPOLU:
22 hodín
27 hodín
V školskom vzdelávacom programe sme voliteľnými predmetmi
v obidvoch ročníkoch (1. a 5.) posilnili vzdelávanie v nasledovných
vzdelávacích oblastiach v súlade s doporučeniami Ministerstva
školstva SR a aktuálnymi požiadavkami ďalšieho vzdelávania na
stredných školách:
1. Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia – vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a vyučovanie cudzích jazykov
2. Vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami –
vyučovanie matematiky, informatiky a informatickej výchovy so
zameraním na využívanie IKT v rôznych učebných predmetoch
3. Vzdelávacia oblasť príroda a spoločnosť – vyučovanie prírodovedy na 1. stupni so zameraním na regionálny obsah učiva
4. Vzdelávacia oblasť človek a príroda – vyučovanie biológie na
2. stupni so zameraním na regionálny obsah učiva
5. Vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť- vyučovanie dejepisu
a geografie na 2. stupni so zameraním na regionálny obsah učiva.
V školskom roku 2008/2009 nastúpilo do školy 173 žiakov: 78
dievčat a 95 chlapcov. Oproti minulému školskému roku je to opäť
pokles. Hlavnou príčinou je, že minulý školský rok ukončilo dochádzku 27 žiakov 9. ročníka a v tomto školskom roku do 1. ročníka
nastúpilo len 17 žiakov. 3 žiaci odišli na osemročné a bilingválne
gymnázium, 3 žiaci sa z Očovej odsťahovali a 2 žiaci prestúpili na
základné školy vo Zvolene. V dôsledku prisťahovania sa nových
občanov do Očovej do školy nastúpili 2 žiačky a 1 k nám prestúpila
zo zvolenského školského obvodu.
Do všetkých oddelení materskej školy je zapísaných spolu 61
detí, ktoré budú do predškolského zariadenia nastupovať po dovŕšení
požadovaného veku v priebehu celého školského roka.
Všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školských zariadení
v Očovej želám, aby začatý školský rok bol pre nich úspešný a splnil
všetky očakávania.
Anna Sojková, riaditeľka školy

Základná umelecká škola
Základná umelecká škola v Očovej je školské zariadenie
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Očová.
Škola zabezpečuje základné vzdelávanie umeleckého
smeru, poskytuje vedomosti a rozvoj zručností hudobného,
pohybovo –tanečného, výtvarného a literárno- dramatického
charakteru. Sys
V súčasnom období (školský rok 2008/2009) je realizované
vyučovanie v odboroch:
hudobný (klavír, keybord, husle, viola, kontrabas,
sólový spev, gitara, akordeón, cimbal, dychové nástroje, bicie
nástroje)
tanečný
výtvarný
literárno-dramatický
V tomto školskom roku 2008/2009 je prihlásených 235 žiakov
predškolského, školského veku ale aj žiaci z radov dospelých.
- hudobný odbor:
- tanečný odbor
- výtvarný odbor
- literárno-dramatický odbor

78 žiakov
85 žiakov
60 žiakov
12 žiakov

Pedagogický zbor školy: 15 učiteľov (z toho 6 interných a 9
externých).
Vyučovanie prebieha v priestoroch Kultúrneho domu v Očovej a na pobočke v Základnej škole vo Zvolenskej Slatine.
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Letecké dni Očová - Slovak air fest 2008
v znamení vzdušných súbojov.

Posledný augustový víkend patril v Očovej tento rok veľkolepej, na slovenské pomery ojedinelej leteckej show, patril Leteckým
dňom Očová 2008.
Organizátorom sa podarilo prilákať do Očovej skutočné lahôdky leteckého umenia z celej Európy. Slovenská republika bola
reprezentovaná špičkovými sólovými a skupinovými akrobatmi ako
František Pytlík na lietadle Extra 300L, Dušan Šamko na stroji Belanca Super Decathlon. Po rokoch sa na domácom nebi predviedli
aj Očovskí Bačovia na L-13 Blanik. Ministerstvo Vnútra predviedlo
ukážku spolupráce polície a požiarnikov s využitím modernej leteckej a pozemnej techniky. Armáda pripravila pre divákov taktiež
veľmi pútavý program ktorý otvorilo vystúpenie bojového vrtulníka
Mil Mi 24D zo základne vrtulníkového letectva v Prešove. Nasledovala ukážka solovej akrobacie na lietadle L-39CM. Vojenskú časť
programu ukončilo divácky atraktívne vystúpenie pplk. Martina
Hronca na lietadle Mig 29.
Českú republiku po druhý krát na 0čovskom nebi zastupoval
legendárny Lietajúci cirkus Martina Kindernaya z Hradca Králové
na replikách lietadiel z druhej svetovej vojny.
14

Skutočnými lahôdkami Leteckých dní Očová boli akrobati
prestížnej svetovej suťaže Aero GP ktorá slávy úspechy na viacerých kontinentoch Zeme, Slovinec Peter Podlušek na Extre 300L
a vicemajster európy , víťaz Acrobatic show Al Ain v Arabských
emirátoch, majster leteckého akrobatického umenia Zoltán Vereš
z Maďarska.
Slovenskú premiéru mal v Očovej aj svetobežník Turek Ali
Ozturk na akrobatickom špeciáli Pits 2S.
Okrem lietajúcich ukážok bolo možné na 0čovskom letisku uvidieť aj veľké množstvo sprievodných akcii pre deti aj dospelých.
Na zaver by som sa chcel v mene organizačného výboru Leteckých dní Očova srdečne poďakovať za podporu a pomoc Obecnému
Úradu Očova, Poľnohospodárskemu družstvu Očová, Slovenskéj
leteckej agentúre Banská Bystrica, BBSK, mestám Zvolen, Banská
Bystrica a vysloviť naše prianie aby sme sa opäť o rok stretli pri
jedinečnej leteckej show v srdci Slovenska, v malebnom kraji pod
Poľanou, na letisku v Očovej.
Juraj Uhliar
Aeroklub Očová
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Október - November - December 2008
Október
Sobota
4. 10. 2008
17.00 hod.
SPI
60,- Sk

SISSY A YETI
Nemecká rodinná animovaná komédia. Sissi A Franz sú dokonalý pár v dokonalom cisárskom svete. Ani občasné panovnícke povinnosti ich
nemôžu vytrhnúť z dokonalej reality vášnivého manželského spolunažívania. Sissi a Franz si žijú šťastne, až kým sa jedného dňa nestane
niečo nečakané: YETI na príkaz Satana unesie „najkrajšiu“ ženu na svete – božskú Sissi. Nebojácny Franz s detektívnymi schopnosťami
Jamesa Bonda sa však v spoločnosti asistujúceho maršala a pani matky vydajú Sissi hľadať. Dlho idú bez stopy, no Franz zrazu objaví
správu vo fľaši, ktorú im poslala Sissi. Jej obsah je však pre celú posádku veľkým prekvapením...
Mládeži prístupný, český dabing, ŠUP

Sobota
11. 10. 2008
Premietame
2x
16.30 hod.
19.00 hod.
TATRA
60,- Sk

BÁTHORY
Historický veľkofilm Juraja Jakubiska a súčasne najdrahší filmový projekt v strednej Európe privádza k životu krvavú legendu Čachtickej
pani. Tá sa podľa povesti kúpala v krvi panien a na svojich panstvách roky vraždila a mučila svojich poddaných. Kruté skutky doviedli
grófku až do Guinnessovej knihy rekordov, kde je vedená ako najväčšia vrahyňa všetkých čias. Kým bola v skutočnosti? „Krvavou grófkou“,
sadistickou vrahyňou alebo obeťou temných intríg, ohovárania a bezprávia? Krutou, nemilosrdnou vladárkou, či zraniteľnou, osamelou
vdovou, ktorej krutosť nepresiahla zvyklosti doby? Alebo obojím?
Hrajú: Anna Friel, Vincent Regan, Karol Roden, Deana Jakubisková-Horváthová, a ďalší.
MN do 15 rokov, 140 min.,ŠUP

Sobota
25. 10. 2008
18.00 hod.
CONTINENTAL
60,- Sk

MUZIKA
Slovenský film - tragikomédia. Jadrom príbehu je tragikomický osud mladého muzikanta, ktorý si svoj talent a možnosti uvedomuje len
okrajovo, no o to jednoduchšie a divokejšie sa zaplieta do deštruktívnych vzťahov, ktorých skutočný rozmer a dosah si len postupne
uvedomuje.
Hrajú: Táňa Pauhofová, Ľuboš Kostelný, Dorota Nvotová a ďalší.
MP od 12 rokov, 99 min.

November
Sobota
1. 11. 2008
17.00 hod.
SATURN

NARNIA: PRINC KASPIAN
Anglicko-americký dobrodružno-rodinný film. Uplynul jeden rok od doby, kedy Peter, Susan, Edmund a Lucy Pevensiovci opustili kráľovstvo
Narnie a vrátili sa späť do normálneho života. Čakajúc na vlak do internátnej školy sa znova prenesú do iného sveta, aby sa opäť postavili
zlu v podobe krutého Miraza, ktorá má v úmysle zabiť svojho synovca – princa kaspiana, aby tak získal trón pre svojho syna.
Hrajú_ Ben Barnes, William Moseley, Anna Popplewell a ďalsí.
Mládeži prístupný, 149 min., slovenský dabing

Sobota
15. 11. 2008
18.00 hod.
TATRA

MÚMIA: HROB DRAČIEHO CISÁRA
Americký dobrodružný film. Múmia sa vracia. Už zase. Tento raz ale opustila vyhriate piesočné duny a spoločne s olympionikmi sa vynorila
v Číne. O to strašlivejšia by mala byť. Dobrodružný veľkofilm Múmia: Hrob Dračieho cisára je pokračovaním úspešných snímok Múmia
a Múmia sa vracia. Dobrodruh Rick O´Connell bude zase chrániť svet pred zlom, ktoré prestalo rešpektovať nápis na vlastnom náhrobku,
kde stojí klasické „Odpočívaj v pokoji“.
Hrajú: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle Yeoh a ďalší.
MP od 12 rokov, 100 min., ŠUP

Sobota
29. 11. 2008
18.00 hod.
ITA

HANCOCK
Americká akčná komédia. Opäť prichádza na plátna veľká americká hviezda Will Smith, tento krát ako nepriestrelný, neodolateľný
a jedinečný hrdina, v každom momente pripravený na nebezpečnú akciu. Avšak má jednu chybu, že tie jeho megahrdinské činy sa veľmi
často nevydaria a skončia fiaskom. Jeho sebavedomie klesá, prepadá depresiám a jedinou poslednou schopnosťou, v ktorej sa mu ako
tak darí, je sarkazmus. Ešte, že sa nájde mediálny konzultant, ktorý ho nenechá padnúť na samotné dno. Povzbudí ho a Hancock ide
zase do akcie. Ocení to ja pôvabná spoluhráčka Chrlize Theronová.
Hrajú: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman a ďalší.
MN do 15 rokov, 92 min.

December
Sobota
6. 12. 2008
17.00 hod.
SATURN

WALL-E
Americká animovaná rodinná sci-fi komédia. Po stovkách a stovkách osamelých rokov práce pri triedení a nakladaní odpadu nachádza posledný
fungujúci robotník Wall-E nový zmysel života. Stretáva elegantnú robotku Evu, ktorá prichádza z vesmíru a zisťuje, že Wall-E náhodou narazil
na kľúč k budúcnosti planéty. Ponáhľa sa preto späť, aby mohla nedočkavo čakajúcich ľudí informovať o tom, že už je bezpečné vrátiť sa
domov na Zem. Wall-E sa vyberie za Evou krížom cez celú galaxiu a dobrodružstvo môže začať... Na ceste vesmírom ho sprevádza jeho
domáci šváb a hrdinský tím pokazených a spoločensky nevyužiteľných robotov.
Mládeži prístupný, min., slovenský dabing

Sobota
20. 12. 2008
18.00 hod.
TATRA

MAMMA MIA !
Americký muzikál. Idylický grécky ostrov, dievča na vydaj, jedna bláznivá matka, traja potencionálni otcovia a nesmrteľná ABBA. Mladučká
Sophie žije s mierne šialenou matkou Donnou na gréckom ostrovčeku Kalokairi, kde vedú ľahko uvädajúci hotelík. Ani s jednou sa nedá
vydržať, pretože Sophia sa onedlho bude vydávať. Pokiaľ si Donna robí v tejto súvislosti iba praktické starosti, Sophia rieši jediný problém
– kto ju odvedie k oltáru. Nájdený matkin denník totiž odhalil, že sa Donna v kritickej dobe blízkej Sophiinmu počatiu stretávala hneď s tromi
chlapcami. Podnikavé dievča, ktoré zdedilo matkinu excentrickosť, nelení a všetkých troch pozve na svadbu... Príbeh čistý ako krištáľová
voda v každej lepšej gréckej zátoke posúvajú dopredu pesničky od skupiny ABBA.
Hrajú: Meryl Streep. Pierce Brosnan, Colin Firth a ďalší.
MP od 12 rokov, 108 min., ŠUP

Sobota
27. 12. 2008
18.00 hod.
CONTINENTAL

LOVCI DRAKOV
Francúzsko-nemecký animovaný film. Pridaj sa k nám. Stratení pútnici a novopečení cestovatelia, vitajte na palube. Pripravte sa na prieskum
ostrovov, kde nebezpečenstvo číha za každým rohom, na zoznámenie sa s najstatočnejšími hrdinami sveta a na najrýchlejší beh svojho
života – ten budete nevyhnutne potrebovať, keď sa na vás pohrnú draci z oboch strán Veľkej západnej steny! Títo draci môžu byť väčší než
ostrov alebo úplne maličkí - chŕlia alebo prskajú oheň, lietajú alebo sa plazia, sú skrátka všade a každý je iný. Pýtate sa, čo majú spoločné?
Neskutočnú chuť na vás! Takže ak si chcete zachrániť krk, držte sa Zoe a jej spoločníkov – gwizda, Lian-Chua a Hectora...
Mládeži prístupný, 80 min.
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