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Slávnosť sŕdc
…a občas aj srdcia obliekame a vyzúvame zo všednosti, šaty lásky, topánky života
im obúvame, dnes majú tie
srdcia slávnosti.
Tieto slová básnika boli
mottom stretnutia ľudí pôsobiacich v Zboroch pre občianske záležitosti Človek – človeku, ktoré sa konalo v Očovej.
Nuž a prečo sa stretli? Rok
2008 je pre Združenia Zborov
pre občianske záležitosti Človek človeku v SR jubilujúcim
rokom, lebo si pripomíname
55. výročie ich vzniku.
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ŠTVRŤROČNÉ PERIODIKUM OBECNÉHO ÚRADU OČOVÁ
Hĺbka myšlienok, týchto
napohľad jednoduchých slov
vyjadrených veršom, harmonizuje s podstatou a významom
práce ich členov – kolektívov
zborov pre občianske záležitosti. Je to päťdesiatpäťročné úprimné snaženie zblížiť
ľudí.
Človek človeku – tento
dovetok v názve občianskeho
združenia a úplným názvom
Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek –
človeku v SR dotvára vzťah
kolektívu aktérov podujatí:
rečníkov, recitátorov, spevákov, hudobníkov, tvorcov
scenárov a ďalších. Vzťah
k tým, ktorým je všestranná
pozornosť venovaná. Stáť
pri človeku v každej chvíli:
v radosti i smútku, v mladosti
i starobe, vždy v nespočitateľných podobách lásky,
láskavosti, spolupatričnosti,
vždy s úctou a vďakou preukazovanou človeku, jeho
práci, jeho životu ...
Päťdesiatpäť rokov existencie ZPOZ-ov to bol vývoj,
odzrkadľujúci potreby i možnosti v konkrétnych podmienkach. Potreby, možnosti,
podmienky limitovala doba,
nech však bola akákoľvek,

vždy to bola práca človeka
pre človeka.
Myslím, že pritom vieme zaujať a upútať svojimi
obradmi – ich rôznorodosťou
a nebudem neskromný ak
poviem že aj krásou slova či
piesne a samozrejme našimi
typickými očovskými krojmi.
Vieme zaujať a upútať iste
aj úprimnosťou a kvalitou.
Dotvára ju však aj dôstojné
prostredie, v ktorom mladí
začínajú spoločnú cestu životom, ďalej keď sa prihovárame malému občiankovi, či
vyjadrujeme úctu k šedinám,
oceňujeme zásluhy, alebo
vítame vzácnych hostí.
No nazrime aj do histórie.
V širšom rozsahu sa začali
občianske obrady a slávnosti organizovať začiatkom
50-tych rokov. V súlade s novým rodinným právom sa od 1.
januára 1950 stalo povinným
a právne platným manželstvo
uzavreté na národnom výbore. To si vyžadovalo, aby
tento právny akt nebol len
administratívnou záležitosťou,
ale dôstojnou a slávnostnou
udalosťou, zodpovedajúcou
vážnosti tejto chvíle v živote
dvoch ľudí a ich najbližších.
A teda začali sa formovať
dobrovoľné kolektívy ľudí,
ktoré pomáhali pri obsahovom
a organizačnom zabezpečení
obradu uzavretia manželstva
a neskôr pri ďalších občianskych obradoch. Pre usmernenia tejto práce vydalo ministerstvo vnútra a povereníctvo
vnútra obežník na zriaďovanie
aktívov pre občianske zá-
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ležitosti, ktoré vychádzali z
predchádzajúcich skúseností
a úspešných výsledkov (napr.
v Tábore). Na Slovensku platil
Obežník povereníctva vnútra
zo 14. apríla 1953. Tento
uložil okresným národným
výborom, aby pri osvetových
besedách zriadili aktívy pre
občianske záležitosti. Do pôsobnosti národných výborov
prešli aktívy pre občianske záležitosti na základe Pokynov
povereníctva vnútra a povereníctva školstva a kultúry z 13.
septembra 1957, ktoré uložili
výkonným orgánom národných výborov, aby aktívy pre
občianske záležitosti pôsobili
pri rade národného výboru
v sídle matričného obvodu.
Nový názov – Zbor pre
občianske záležitosti – bol
stanovený Smernicou vlády
ČSSR v roku 1963 a používa
sa dodnes. V roku 1978 sa
v zmysle Uznesenia vlády
SSR vytvoril aj sekretariát
rady ZPOZ.
Záverom my dovoľte
z úprimného srdca vysloviť
poďakovanie teraz už nasledovníkom, ktorí svoj čas
i schopnosti venujú ušľachtilým cieľom. Je venované
i vám, súčasníkom a pokračovateľom... Končím stále
aktuálnymi slovami nášho
národovca Ľudovíta Štúra:
„Napomáhať celku, veci
obecnej je nielen pekné,
ale je spojené aj s osohom
každého.“
MVDr. Juraj Kubiš
starosta obce
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OBEC OČOVÁ
Poslanci
- schválili žiadosť o finančný príspevok z eurofondov na opravu
školských budov v obci, schválili rozpočet a investičný zámer na rok 2008
- rokovali na 10. 11. a 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva

Z uznesení vyberáme:
U z n e s e n i e č. 13/2008:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
investičný zámer obce na rok 2008

U z n e s e n i e č. 2/2008:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
štatút Obce Očová.
U z n e s e n i e č. 6/2008:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci opatrenia
1.1 Regionálny operačný program – Infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu„Návrh riešenia pre zníženie
energetickej náročnosti objektov ZŠ a MŠ v Očovej“, ktorý je
realizovaný pre Základnú školu s materskou školou Očová
a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
c/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 760.172,- Sk
/ s DPH /.
U z n e s e n i e č. 9/2008:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. vyhodnotenie plnenia rozpočtu Obce Očová za rok 2007
s prílohou č.1 – rozpočtové opatrenie č. 5/2007 a ročnú
závierku účtovníctva Obce Očová za rok 2007
2. záverečný účet Obce Očová za rok 2007 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
U z n e s e n i e č. 11/2008:
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
rozpočet Obce Očová na rok 2008 rozpočtovým opatrením
č. 1/2008, ktoré je súčasťou tohto uznesenia

U z n e s e n i e č. 17/2008:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj obecného pozemku parc.č. 4604/6 o výmere 589
m2 a parc.č. 4604/3 o výmere 216 m2, vedeného na Liste
vlastníctva č. 1 - Obec Očová, pre Jána Nôžku a manž. Annu,
bytom Očová Holcov Majer 918 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.
/všetky uznesenia z 10. 11. a 12. zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke obce a na
obecnej tabuli /
V diskusii odznelo:
- poslanci sa zaoberali problémom túlavých psov v obci a navrhli zriadiť útulok so stanovením poplatkov ,
- poslanci navrhli zaoberať sa problémom vandalizmu v obci
a čiastočne to poriešiť zriadením kamerového systému vo
vytypovaných častiach obce,
- zástupca starostu informoval o riešení požiadaviek občanov
na zníženie rýchlosti v obci prostredníctvom Dopravného
inšpektorátu OR PZ Zvolen a tiež o požiadavke na opravu
štátnej cesty v úseku Očová – Zolná na Regionálnej správe
ciest Zvolen s podporným stanoviskom mesta Detva a Obce
Dúbravy.

FOTO?????????

POĎAKOVANIE
Veľkej rodine zpozárov kolobeh času v tomto roku nadelil vzácne jubileum – 55. narodeniny zborov pre občianske záležitosti. Jubileum zborov je sviatkom všetkých, ktorí sa vedia tešiť zo šťastia toho druhého a vedia s ním prežívať i ťažké
chvíle zármutku.
Mať rád človeka znamená smerovať k ľudskej dokonalosti a celým svojim bytím prispievať k plnosti ľudského života.
Tvorí ho nielen bohatstvo materiálne, ale aj nemenej dôležité bohatstvo duchovné, ktoré členovia zborov štedro rozdávajú
už 55 rokov formou občianskych obradov a slávností i vykonávaním humánnej občianskej činnosti.
Okrem toho, že Zbory pre občianske záležitosti jubilujú, konajú sa práve v tomto období aj regionálne prehliadky
programov ZPOZ.
Takáto prehliadka sa konala aj v našej obci - obradnej miestnosti Obecného úradu.
Nepochybne k tomu, aby sa prehliadka mohla u nás uskutočniť, potrebovali sme pomoc sponzorov. Boli nimi
členky nášho ZPOZ, ktorým ďakujeme a tiež ďakujeme nášmu najväčšiemu sponzorovi pánovi Stanislavovi Válkovi.
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Z programu starostu
09. 01. 2008 - starosta sa zúčastnil na pozvanie kubánskeho
veľvyslanca oslavy štátneho sviatku Kubánskej republiky v Bratislave
16. 01. 2008 - starosta sa zúčastnil kontrolného dňa na stavbe
„Remeselný dvor Očová – prestavba“
19. 01. 2008 - starosta vykonal na Obecnom úrade akt uvítania dvoch
novonarodených občanov
27. 01. 2008 - starosta sa zúčastnil na pozvanie veľvyslanca Izraela, p. Zeeva Bokera pri
príležitosti Medzinárodného dňa spomienkovej slávnosti na holokaust - Spravodliví medzi
národmi, konanej v Primaciálnom paláci v Bratislave
29. 01. 2008 - starosta sa zúčastnil zasadnutia Koordinačného združenia obcí
mikroregiónu Podpoľanie ktoré sa konalo v obci Podkriváň.
30. 01. 2008

- starosta sa zúčastnil kontrolného dňa na stavbe Domu dôchodcov

04. 02. 2008 - starosta sa zúčastnil pracovného stretnutia so zástupcami Ministerstva
výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa konalo vo Zvolenskej Slatine
08. 02. 2008 - starosta pokrstil na Jadranskom mori v Umagu jachtu francúzskej výroby
typu 42i menom OČOVÁ.
16. 02. 2008 - starosta sa zúčastnil Výročnej členskej schôdze Obecného hasičského
zboru v Očovej
23. 02. 2008

- starosta sa zúčastnil Výročnej členskej schôdze v ZO KSS v Očovej

28. 02. 2008 - starosta sa zúčastnil workshopu „ Technológie na zhodnocovanie
biologického odpadu v komunálnej sfére“ konaného pod záštitou Ministerstva životného
prostredia SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska
28.-29.02. 2008 - starosta sa zúčastnil XVII. Snemu Regionálneho združenia miest a obcí
okresov Zvolen, Detva Krupina

Na stavbe „Dom dôchodcov“ sa pripravuje roštovanie pre montáž
sadrokartónových dosiek.

01. 03. 2008 - starosta otvoril „Nohejbalový turnaj o Putovný pohár oslobodenia obce
Očová“ a zúčastnil sa jeho záveru – odovzdávania cien
01. 03. 2008 - starosta sa zúčastnil pietneho aktu – kladenia vencov k pamätníku pred
obecným úradom, z príležitosti 64. výročia oslobodenia obce Očovej
01. 03. 2008 - starosta sa zúčastnil výročnej členskej schôdze Slovenského zväzu
chovateľov, Základná organizácia Očová
02. 03. 2008 - starosta sa zúčastnil Výročnej členskej schôdze Slovenského zväzu
včelárov - ZO v Očovej
06. 03. 2008 - starosta sa zúčastnil zasadnutia výrobného výboru Mikroregiónu Hučava
– Zvolensko (jednanie vo veci výstavby kanalizácie v obci)
06. 03. 2008 - starosta prijal na Obecnom úrade v Očovej z príležitosti Medzinárodného
dňa žien – ženy, jubilantky za r. 2008
11. 03. 2008

- starosta sa zúčastnil Zasadnutia KZ Podpoľanie vo Zvolenskej Slatine

15. 03. 2008 - starosta sa zúčastnil regionálnej prehliadky programov ZPOZ-ov, konanej
v Obradnej miestnosti Obecného úradu v Očovej pod názvom „Slávnosti sŕdc“
18. 03. 2008
v Očovej

- starosta sa zúčastnil Členskej schôdze Poľnohospodárskeho družstva

19. 03. 2008 - starosta sa zúčastnil v ZŠ MBF v Očovej uvítania učiteľov z Maďarska,
vyučujúcich jazyk slovenský
25. 03. 2008

- starosta zvolal zasadnutie Obecnej rady

27. 03. 2008
– prestavba“

- starosta sa zúčastnil kontrolného dňa na stavbe „Remeselný dvor Očová

28. 03. 2008 - starosta navštívil pedagogický zbor Základnej školy s Materskou školou
pri príležitosti dňa učiteľov

Na stavbe „Remeselný dvor“ prebiehajú práce na krove.

Z investičného zámeru pre rok 2008 vyberáme...
Dostavba Remeselného dvora
kolaudácia: 06/2008
zariadenie a sprevádzkovanie : 07 – 12/2008

Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ a MŠ / rekonštrukcia školských
budov /
- podľa vybavenia žiadosti obce o NFP z eurofondov - MVaRR

Dom dôchodcov a zariadenie sociálnych služieb
zabezpečenie novej organizácie DDaZSS : 03-07/2008
kolaudácia : 08/2008
zariadenie objektu a otvorenie prevádzky : 09-12/2008

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
- na základe spracovanej projektovej štúdie na rekonštrukciu siete miestneho
rozhlasu podľa ponuky firmy SEAK Prešov – bezdrôtový rozhlas BEROS variant A
realizácia 09-10/2008
/ poskytnutá dotácia z MF z roku 2007 a z rozpočtu obce 2008 /

Kanalizácia obce / Obec Očová ako súčasť Mikroregiónu Hučava-Zvolensko /
príprava podkladov pre územné a vodoprávne konanie : 01-04/2008
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na základe vyhlásenej výzvy
z Operačného programu Životné prostredie
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Cesta Holcov Majer
- zabezpečenie dodávateľa prieskumom trhu 04/2008
- realizácia 06/2008
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Platenie miestnych daní a poplatkov
Daň za psa
150,- Sk v celej obci okrem vybraných skupín obyvateľov a častí
obce
100,– Sk pre majiteľov psov, ktorí sú osamele žijúci dôchodcovia
alebo bývajú na Holcovom
Majeri a na ulici Jána Roba Poničana – časť Balkán a Harajec
50,– Sk pre majiteľov psov, ktorí bývajú na Obchoditej, Kalinovciach,
Brezinách a Bugárove
250,– Sk pre majiteľov psov – nebezpečné plemená

183,– Sk za osobu a rok, ktorá žije v častiach obce, kde sa nevykonáva pravidelný zber komunálneho odpadu (Obchoditá, Breziny,
Kalinovce, Bugárovo, časť Holcovho Majera)
V prípade, že sa občan v priebehu roka nezdržiava v obci z dôvodu
iného bydliska alebo že pracuje mimo miesta trvalého bydliska, môže
obec požiadať o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny
odpad. Správcovi dane je povinný predložiť doklad o zaplatení poplatku v inej obci alebo potvrdenie o návšteve školy alebo doklad
o zamestnaní.

Poplatok za komunálny odpad
365,- Sk za osobu a rok, ktorá má na území obce trvalý alebo
prechodný pobyt

Daň z nehnuteľnosti
Výška dane sa oproti vlaňajšku nezmenila.

Daň z nehnuteľnosti, za psa a poplatok za komunálny odpad inkasuje
Obecný úrad v Očovej v hotovosti do pokladne obce do 31. mája 2008.
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KRST

LODE

Slávnostným krstom starostu obce Očová, po ktorej
je jachta pomenovaná, prešla
v piatok 8.2.2008 na poludnie
v chorvátskom prístave Umag.
Jachta, spolu s ďalšími dvoma rozšírili flotilu zvolenských
jachtárov z Felyma Yacht klubu
na sedem lodí.
Od boha vetrov Aeolusa
jej starosta vyprosil priaznivý
vietor do plachiet a od boha
mora Neptúna pokojné more.
Domovský prístav budú mať
v Marine Kremik pri prímorskom
letovisku Primošten, kam sa
vydali na svoju prvú plavbu pár
hodín po krste.
Prečo Očová?
„K Očovej mám blízky, ba
srdcový vzťah. Tak prečo by
sme jej slávu nešírili aj my
jachtári, ktorý sa budú na nej
plaviť po mori“ povedal zakladateľ Felyma Yachtu očovský
rodák Ing. Milan Sedliačik.

Šťastie je život a mať
deti …
Narodili sa:
Andrej Sámeľ
Marian Šmál
Patrik Kováč
Alexandra Ďalogová
Jakub Zachar
Matej Nagy

Pre koho znela hudba
smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Zuzana Blašková Očová Partizánska
190/12
Mária Chabadová Očová SNP 289/31
Ondrej Ivanič Očová Mieru 508/35
Nadežda Fekiačová Očová H. Majer 946
Martin Spodniak Očová ČSA 49/23
Mária Holíková Očová Partizánska 193/13
Jozef Filkus Očová J. R. Poničana 815/72
Margita Váľková Očová MDD 84/8
Mária Poničanová Očová 1. mája 612/12
Ing. Pavel Lauroško Očová SNP 383/180
Ján Pivoluska Očová ČSA 51/27
Uvedené údaje sú za I. štvrťrok 2008
(vybraté z evidencie obyvateľov OcÚ)
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Týždeň slovenských knižníc
9. ročník Týždňa slovenských knižníc pod mottom „Knižnice
pre všetkých“ prebiehal od 10. do 14. marca. Tak ako väčšina
knižníc na Slovensku i naša knižnica sa zapojila do tohto projektu. Cestou miestneho rozhlasu ako i plagátom v obecnej tabuli
pozývala všetkých obyvateľov na návštevu svojich priestorov,
kde okrem množstva zaujímavých kníh, ponúka i možnosť práce
s počítačom – získanie nových informácii cez internet.
V tomto týždni navštívili knižnicu aj naši malí prváci. Po úvodnom privítaní boli prváčikovia oboznámení s významom a poslaním knižnice. Keďže tento týždeň bol venovaný významnému
slovenskému spisovateľovi, folkloristovi a evanjelickému kňazovi
Pavlovi Dobšinskému, ktorého 180. výročie narodenia sme si
pripomenuli 16. marca, v druhej časti bola žiakom prečítaná
rozprávka práve z tvorby tohto autora, ktorý celý svoj život zasvätil zbieraniu a zapisovaniu ľudových piesní, hádaniek, prísloví,
porekadiel, povier, obyčajov. To čo si žiaci z návštevy v knižnici
zapamätali, a čo sa im najviac páčilo, vyjadria kreslenou formou
na hodine výtvarnej výchovy. V závere bola každému žiakovi
odovzdaná prihláška za čitateľa a malá sladkosť.
Knižnicu navštívili i žiaci druhého stupňa. Pre každú triedu
bola pripravená zaujímavá téma, ktorá obohatila doterajšie vedomosti žiakov.
Čo nás veľmi teší, knižnicu v tomto týždni navštívili i starší
občania, ktorí prejavili záujem vyskúšať si prácu s počítačom.
Zároveň rozšírili naše rady a stali sa novými čitateľmi (používateľmi) knižnice.
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Výpis z obecnej kroniky
Rok 1941
I. Úvod
Je začiatok roku 1941. Nádeje na
skončenie vojny zostali len nádejami.
Vojna trvá ďalej a s jej trvaním i následky – hospodárske ťažkosti. Čím
ďalej, tým viac sme odkázaní sami na
seba a to hlavne v zásobovaní múkou
a masťou. No všetky ťažkosti sa dajú
prekonať, pretože náš štát je ušetrený
vojnových hrôz.
II. Udalosti v obci
Branná výchova
V brannej výchove sa i tohto roku
pokračovalo Príslušníci BV sa zúčastňovali hodnotných prednášok poriadaných Miestnou osvetovou komisiou.
Prednášatelia boli z radov učiteľov
a vedúci a pridelení notári A. Huťka
a Ján Feťko.
Komisia pre postavenie kultúrneho
domu
Pálčivým problémom v Očovej je
nedostatok vhodnej miestnosti pre
poriadanie rôznych slávností, divadiel
a akadémií. Pri každej príležitosti
bolo poukazované na tento problém.
Pre postavenie vhodných kultúrnych
miestností, resp. Kultúrneho domu“ sa
zasadzovala miestna inteligencia a našla porozumenie i medzi občianstvom.
Bolo potrebné nájsť spôsob, ako prikročiť k uskutočneniu tohto plánu. Na
návrh učiteľa K. Žuchu utvorená bola
komisia, ktorá sa mala všetkými možnými prostriedkami zaistiť a uskutočniť
stavbu kultúrneho domu. Predsedom
sa stal miestny pán ev. farár Július
Krčméri, ktorý prisľúbil, že všetky svoje
sily venuje k uskutočneniu vytknutého
cieľa. V komisii boli zastúpené všetky
kultúrne zložky v Očovej, strany, HG
a HM. Komisia urobila potrebné kroky.
Podala žiadosti o subvenciu na Župu,
Ministerstvo školstva a národnej osvety, Generálny sekretariát HSĽS a inde.
No pre ďalšie rozšírenie vojny, stúpajúcu drahotu a nedostatok potrebného
materiálu zmarený bol tento šľachetný
úmysel a práca komisie sa odložila na
pozdejšiu, priaznivejšiu dobu.
Oheň
V januári podpálil neznámy zlosyn
slamenicu Ondreja Uhliara. O niečo
pozdejšie začala horieť slamenica Chrbetovi, oheň bol hneď zbadaný a uhasený. Hovorilo sa, že išlo o osobnú
pomstu. 13. januára bol oheň u Pavla
Debnára. Podpaľač nebol zistený. 2.
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mája o 2 hodine ráno zhorelo humno
bratom Pavlovi, Martinovi a Jozefovi
Válkovi. Páchateľ nezistený. 16. októbra zhorelo rím. kat. humno. Podpaľač
neznámy. 23. novembra nezistený
podpaľač zapálil slamovinu vd. Grečovej. 15. decembra bol znovu oheň a to
siedmy v tomto roku. Zhorelo 6 humien
a jeden obytný dom. Ani v jednom prípade požiaru nebol zistený vinník, ba
ani len podozrenie na nikoho nepadlo.
Jedná sa asi o človeka, ktorý trpí piromániou.
Divadelné predstavenia
Vo februári boli dve divadelné predstavenia. Združenie evanjelickej mládeže
zahralo hru „Márnotratný syn“ a Združenie katolíckej mládeže zahralo hru
„Hrúza čo sa robí“.
Oslava štátneho sviatku 14. marca
Oslavy druhého výročia samostatnosti
započali večer 13. marca lampiónovým
sprievodom o štátnej školy a meštianskej školy dedinou a naspäť. Na
druhý deň bola verejná slávnosť pred
budovou školy. Na slávnosti účinkoval
učiteľský spevácky zbor, žiaci školy
a prednášatelia básní zo združenia
evanjelickej a katolíckej mládeže.
Slávnostným rečníkom bol riaditeľ
meštianskej školy Ján Špacír.
Oslava v deň výročia smrti generála
Štefánika
4. mája bola verejná slávnosť n pamiatku tragickej smrti generála M. R. Štefánika s nasledujúcim programom: Živý
obraz – Hymna, Štefánikovi – báseň,
slávnostná reč – Ján Izrael (učiteľ), báseň, scéna, báseň, zborový spev – Na
Bradle zádumčivom, báseň, scénka,
výstup – Za hrdinom a na záver pieseň
„Kto za pravdu horí“.
Stromková slávnosť
11. mája popoludní usporiadaná bola
na školskom dvore stromková slávnosť
pod heslom „Ochrana prírody“ s týmto
programom: Zborová recitácia žiactva,
prejav učiteľky A. Hargašovej, spev
žiactva, sľub žiactva a na záver pieseň
„Kto za pravdu horí“.
Memorandové oslavy
25. mája z príležitosti Memorandových
osláv v r. 1941 usporiadali tunajšie
školy verejnú oslavu v školskej záhrade. Slávnostným rečníkom bol riaditeľ
meštianskej školy Ján Špacír.
Slávnosť Slovenskej rodiny
8. júna bola na školskom dvore slávnosť „Slovenskej rodiny“. Do programu
prispeli žiaci ľudovej školy a meštianHuèava – Váš tok informácií

skej školy.
Vzácna návšteva v obci
Dňa 9. júna navštívil našu obec nórsky
novinár Arne Svennely. Pod vedením
riaditeľa ľudovej školy J. Mráza ponavštevoval viac domov, kde si prezrel
výšivky staršieho i novšieho typu, staré
stavby a charakteristické očovské brány. Svoje dojmy zaznačil do školskej
kroniky, ktoré v preklade znejú: „Za
deň plný zážitkov, za príjemné jednanie
a vďačnú pohostinnosť, ktorej sa mi
pod vašim vedením p. riaditeľ dostalo
a za to všetko, čo pekného ste mi poukazovali, prijmite moju vrelú vďaku.
Dovoľte mi vysloviť vďaku aj vašim
školským dietkam, ktoré si k vôli mojej
osobe obliekli tie najkrajšie šaty a zaspievali tie najkrajšie očovské piesne.
Posielam Váš pozdrav aj do Nórska.
Slovenský rozhlas v Očovej
12. júna prišiel do našej obci Slovenský rozhlas so svojim autobusom, aby
nahrali na gramofónovú platňu rázovité očovské piesne. 10 mládencov
a 10 dievčeniec pod vedením riaditeľa
školy zaspievali piesne svadobné,
pochodové, ľúbostné a trávnice. A.
Pivolusková, rod. Hovorková spievala
sólo – uspávanky.
Boj proti SSSR
22. júna vyhlásilo Nemecko vojnu sovietskemu Rusku. 22. júna bola u nás
vyhlásená pohotovosť štátu. Týmto
činom začal rozhodujúci bol na európskom kontinente. Do zbrane bolo povolané niekoľko ročníkov v zálohe ale
tí sa onedlho vrátili domov. Na fronte sa
nachádza len aktívne mužstvo.
Kurzy politického školenia
V marci započali kurzy politického
školenia poriadané miestnou organizáciou HSĽS. Na kurzoch prednášal
kultúrny referent Júliu Krčméry. Účasť
bola nutná.
3000 Ks zo Zimnej pomoci – venovanie
Sociálny výbor miestnej HSĽS venoval
v mesiaci apríli 3000 Ks zo Zimnej
pomoci na lámanie skál. Nalámalo
sa 220 m3. Pracovalo 20 chudobných
robotníkov. Skalu má odviesť obec na
úpravu ciest v obci.
Rozdelenie židovského majetku
Židovský majetok Ernesta Schmiedla
a spol. vo výmere 40 ktj ornej pôdy
a 114 ktj lesa bol dňa 15. októbra Štátnym pozemkovým úradom vo Zvolene
rozdelený medzi Očovanov. Obec dostala 114 ktj lesa, dom č. 88 na stavbu
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učiteľských bytov a záhradu za domom
č. 426 na výmere 1 ktj 533 siah.
Vojnová zimná pomoc
Tak ako v minulom roku i tohto roku sa
vyberalo v decembri na vojnovú zimnú
pomoc. Zbierku sprevádzali členovia
učiteľského zboru s členmi strany.
Výsledok zbierky je 5 600 Ks.
III. Hospodársky život v obci
Nové domy
Tohto roku boli postavené v Očovej
domy týchto majiteľov: Juraj Uhliar, Ján
Betík, Ondrej Šnýder a Pavel Prítuľa.
Obilný monopol
V týchto vojnových časoch najťažším
problémom je chlieb. V otázke chlebovej sme odkázaní sami na seba.
Očová, ktorá normálne produkuje dosť
značné množstvo obilia v posledných
troch rokoch pre nepriaznivé počasie je
úroda iba polovičná. Z tohtoročnej úrody odovzdalo sa obilnému monopolu
asi 2000 q obilia. Občianstvo ponúklo
málo obilia k odpredaju a preto muselo
sa prikročiť k radikálnemu prostriedku.
Bola vymenovaná komisia, ktorá potom
určovala, koľko kto musí dodať monopolu obilia.
Kupectvo
Aj tohto r oku bol čulý kupecký ruch.
Vydalo sa celkom 5022 pasov na odpredaj dobytka a ošípaných.
Mlyny
Pretože mlynár Ferdinand Bučko bol
povolaný do mimoriadnej vojenskej
služby, podávam správu len z mlyna

Jána Rajčoka. V roku 1941 zomlel
2 500 q pšenice a 1 400 q raži.
Obuvníctvo
Pretože v našom štáte je nedostatok
kože, čo sa javilo nedostatkom obuvi,
začali sa dňom 8. novembra vydávať
topánky a podrážky na lístky. Jedna
osoba môže do roka dostať najviac jeden pár remených topánok a podrážky.
Do 31. decembra sa vydalo lístkov: na
novú obuv 311 pre mužov, 232 pre ženy
a 135 pre deti. Na podbitie koženou
podošvou: 79 pre mužov, 57 pre ženy,
6 pre deti, gumovou podošvou 30 pre
mužov, 13 pre ženy a 11 pre deti.
Mliekáreň
Tohto roku je doteraz najväčšia produkcia mlieka v Očovej. Za rok sa dodalo
1 053 323 litrov v cene 1 523 349 Ks.
Mlieko sa dodávalo do Bratislavy, Žiliny
a Banskej Bystrice.
Zásobovanie potravinami
V mesiaci máji prestalo skoro úplné
zásobovanie múkou. Od 1. septembra
bo zavedený prídel múky nasledujúcim
spôsobom: Mesačný prídel na osobu
bol – pre veľmi ťažko pracujúcu 10 kg,
pre ťažko pracujúcu 8 kg a pre ľahko
pracujúcu 7 kg.
Obecné hospodárstvo
Daňový základ roku 1941: 37 153,50
Ks. Preliminovaných príjmov stanovených rozpočtom 912 112,00 Ks,
výdavkov 1 063 279,00 Ks. Schodok
uhradený výrubom obecných prirážok
350 %. Záverečné účty na rok 1940

vykazujú príjem 354 068,45 Ks.
IV. Populácia
Narodení: rím.kat. chlapcov 19, dievčat
23, ev. a.v. 14 chlapcov, 19 dievčat,
spolu narodených 75.
Zomrelí: rím.kat. chlapov 9, žien 10,
ev. a.v. 19 chlapov a 15 žien, spolu
zomrelých 53.
Sobášov: rím.kat. 4, ev. a.v. 20, miešaných 3, spolu sobášov 27.
V. Kultúrny život v obci a školstvo
Kultúrny život tak ako v minulom i tohto
roku javil sa menovite pri rôznych príležitostných slávnostiach. Zo strany
občianstva nie je veľké porozumenie
pre duchovnú potravu človeka. Ľudovýchovného kurzu, ktorý započal
v mesiaci novembri sa vôbec nikto
nezúčastňoval. Snáď tieto mimoriadne
ťažké pomery pôsobia na občianstvo
tak, že ostáva ku všetkému metečným.
Začiatkom školského roku 1941/42
z ľudovej školy odišla Darina Danková
a na jej miesto bola ustanovená Valéria
Murgašová. Z meštianskej školy odišiel
odborný uiteľ Ján Dianiška aj s manželkou Máriou za riaditeľa meštianskej
školy v Klenovci. Na miesto nich prišli
učiteľky G. Pospišilová a Marta Koželuhová.
VI. Záver
Týmto končím záznamy za rok 1941.
V Očovej 26. januára 1942.

POVIEDKY NA POKRAČOVANIE

„Dôvera“
Kedysi dávno cigáni v našej dedine voľne splynuli s dedinčanmi. Správali sa ako všetci ostatní, pracovali,
študovali, ba mnohí sa cez folklór stali známymi nielen v našej vlasti, ale aj v zahraničí. V dedinskej škole sme
si boli seberovní, nebolo medzi nami rozdielu.
Asi pred 3 desiatkami rokov presídlili do našej dediny niekoľko cigánskych rodín z inej lokality Slovenska. Tí
sa s nami nezžili. Viedli voľnejší spôsob života a neboli zvyknutí na pravidelnú prácu ako zdroj obživy.
Dozvedela som sa, že radi zbierajú železo a predávajú ho. V našom dvore a humne bolo železa dosť, lebo
ocko bol kováč. Išla som za nimi ponúknuť im ho. Ponúkla som im aj iné veci, ktoré mne neboli až tak potrebné
a myslela som, že sa im zídu. Veci si odviezli, ale v mojej neprítomnosti navštívili dvor a humno asi 2 krát a vzali
si, čo chceli.
Keď som to zistila, miešal sa v mojich pocitoch hnev a ľútosť nad tým, že som im dôverovala.
O niekoľko týždňov som ich stretla. Nepripravená na stretnutie som im povedala, čo mi slina na jazyk doniesla:
že ma sklamali, že sa môžu hanbiť a podobne. Boli ticho, nezmohli sa ani na slovo.
Často o tom rozmýšľam. Máme predkov s rôznymi danosťami. Budúcnosť záleží od toho, ako sa dokážeme
spolu zžiť. Možno najlepšie bude opakovane im dôverovať, až raz sa budú snažiť dôveru nesklamať.
Naši predkovia to dokázali.
Z. Filová
2/2008
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RUBRIKA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Vážení občania !
Blíži sa jarné upratovanie a preto Vám
ponúkame možnosť nepotrebný nadrozmerný
odpad uložiť do kontajnerov, nie do „káplnského jarku“, za susedovú záhradu, alebo na breh
potoka „Nad Majčovským“, či v Harajci.
Termíny a stanovištia veľkoobjemových kontajnerov:
11.4. – 14.4. / od piatku do pondelka /
otočka autobusu ul. J. R. Poničana – Píla
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11.4. – 14.4. / od piatku do pondelka /
parkovisko pri Ihrisku
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Novú skládku komunálneho odpadu otvoril neznámy občan aj v Harajci na
brehu Hučavy.

18.4. – 21.4. / od piatku do pondelka /
ulica Mieru – Skalina
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.4. – 21.4. / od piatku do pondelka /
ul. Ťavodová – pri cintoríne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25.4. – 28.4. / od piatku do pondelka /
ul. Dolná – pri moste
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25.4. – 28.4. / od piatku do pondelka /
ul. SNP – dolná časť - odbočka na „širokú
vodu“
Do kontajnerov nepatrí:
- záhradný odpad,
- separované zložky odpadu,
- uhynuté zvieratá,
- nebezpečný odpad.

Prebúdzanie jarnej prírody pri Kaplnom járku.

Nebezpečný odpad / okrem plánovaných
termínov zberu – t.j. 2.mája a 23. októbra/, je možné odovzdať v zbernom dvore
v Očovskom dome / oproti budove OcÚ /
v pracovné dni od 8.oo hod. do 15.oo hod,
alebo dohodnúť termín na tel.č. 5349091,
0905741939.
Ponuka služieb v odpadovom hospodárstve
Na stavebný odpad vo väčšom objeme ako
i na komunálny odpad ponúkame možnosť si
objednať veľkoobjemový kontajner individuálne
– za poplatok podľa aktuálnych cien služieb.
8

Pracovníci MOS pri likvidácii divokej skládky za Zdravotným strediskom.
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Plán kultúrno-športových podujatí v obci Oþová na rok 2008
termín
29. marca 2008

miesto

názov podujatia

organizátor

Kultúrny dom

Premiéra divadelnej hry Elišky

Základná umelecká škola Oþová

Oþová

Krásnohorskej "Medveć a víla"

literárno-dramatický odbor

13. apríla 2008

Kultúrny dom

Premiéra divadelnej hry "Aká bolesĢ, taká

DOS Pilindoš Oþová

16.00 hod.

Oþová

medecína"

20. apríla 2008

Kultúrny dom

1. Repríza divadelnej hry "Aká bolesĢ, taká

16.00 hod.

Oþová

medecína"

mesiac apríl 2008

Letisko Oþová

Otváranie neba - II. Roþník jarného zletu

DOS Pilindoš Oþová
Aeroklub Oþová

motorových paraglidov
3. mája 2008

voĐné priestranstvo

Hasiþský majáles

DHZ, MO SNS, Obec Oþová

11. mája 2008

Kultúrny dom

ýo sme sa za rok nauþili - akadémia

Základná škola s materskou školou

Oþová

ku DĖu matiek

Oþová

30. mája 2008

Futbalový štadión

Športovo-zábavné dopoludnie

Komisia kultúry, školstva a športu,

Oþová

k MDD

ZŠ s MŠ a ćalší dobrovoĐníci

31. mája 2008

Obec Oþová

Rúcanie májov, Majáles

FZ Oþovan, Obec Oþová

6. júna 2008

Kultúrny dom

NesúĢažná prehliadka detských folklórnych

Základná škola s materskou školou

Oþová

súborov

Oþová, Obec Oþová

14. - 15. jún 2008
18. júna 2008

Kultúrny dom

NesúĢažná prehliadka mladých

Podpolianske osvetové stredisko

cimbalistov

Zvolen

Závereþný koncert žiakov

Základná umelecká škola Oþová

Futbalový štadión

II. Roþník Petro-Pavlovského turnaja

Futbalový oddiel

Oþová

v minifutbale

TJ Družstevník Oþová

Futbalový štadión

V. roþník futbalového turnaja mladších

Futbalový oddiel

Oþová

žiakov o putovný pohár MS

TJ Družstevník Oþová

Futbalový štadión

I. roþník futbalového turnaja

Futbalový oddiel

Oþová

dorastencov

TJ Družstevník Oþová

Kultúrny dom
Oþová

28. júna 2008
29. júna 2008
5. júla 2008
20. júla 2008
8. - 10. august 2008

Futbalový štadión

XI. roþník futbalového turnaja dospelých

Futbalový oddiel

Oþová

o putovný pohár predsedu PD Oþová

TJ Družstevník Oþová

Futbalový štadión

V. roþník Oþovskej folkórnej hrudy

Oþová

Obec Oþová, Folklórne združenie
Oþovan a PD Oþová

29. augusta 2008

Futbalový štadión

XI. roþník minifutbalového turnaja o

MO SNS Oþová

Oþová

"Valašku R. Gajdoša"

13. - 14. 9. 2008

Letisko Oþová

Letecký deĖ

Aeroklub Oþová

JeseĖ 2008

Letisko Oþová

Zvolenská raketa - súĢaž leteckých

Klub raketových modelárov Zvolen

JeseĖ 2008

Letisko Oþová

JeseĖ 2008

Pohronský Bukovec

raketových modelárov
Uzatváranie leteckého neba - plachtárstvo,

Aeroklub Oþová

motorárstvo, paragánska Guláš Relly
Branno-turistický výstup

DHZ, MO SNS, Obec Oþová
SZPB

6. novembra 2008

Viacúþelové ihrisko

Mikulášsky turnaj v minifutbale

Futbalový oddiel

areál ZŠ Oþová

na umelej tráve

TJ Družstevník Oþová

23. novembra 08

KD Oþová

Oþovská pesniþka IV. Roþ.

FZ Oþovan, Obec Oþová

20. decembra 2008

Evanjelický kostol

spevácky koncert domácich kolektívov

ZŠ, ZUŠ, FZ Oþovan

26.decembra 2008

KD Oþová

Vystúpenie, FSk Oþovan,

FZ Oþovan

26. decembra 2008

Futbalový štadión

III. Roþník Štefanského zápasu medzi

Futbalový oddiel

Oþová

ženatými a slobodnými

TJ Družstevník Oþová

Štefanská zábava
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Aj v Očovej máme meteorologickú stanicu. I keď malú, ale našu.
Kde ? Na ulici 1. mája
pri rodinnom dome č. 37
Hydrometeorologické
údaje za rok 2007.
Rok 2007 bol z hľadiska
pozorovania na stanici priemerný, čo sa týka zrážkovej
činnosti. Celkové zrážky vo
forme dažďa a snehu boli
602,9 l/m2. Najmenšie v apríli
len 0,1 l/m2, najväčšie v máji
87,9 l/m 2 . Začiatok roka
bol nezvyčajne teplý, veď
v mesiacoch január, február
a marec poklesla teplota pod
mínusovú hodnotu meranú
v období obeda len 3-krát.
Najchladnejšia noc bola 30.
decembra a to – 9,8 oC a najchladnejší deň 30. december
– 9,1 oC. Ranných teplôt
bolo s mínusovou hodnotou
namerané celkom 71 dní.
Najteplejšie obdobie bolo
od 15. do 21. júla, keď teploty dosahovali 30 oC a viac,
s najteplejším dňom bol 20.
júl 36,3 oC, čo je najvyššia
teplota nameraná na zrážkomernej stanici za posledných šesť rokov. Priemerná
ranná ročná teplota 5,7 oC
a priemerná ročná teplota
denná bola 14,49 oC. Celkom bolo 18 dní s teplotou
30 oC a viac. Celková vrstva
napadnutého snehu bola
48 cm, keď snežilo v roku
2007 len 16 dní. Celkom
bolo zaznamenaných 48 dní
s hmlou s dohľadnosťou 50
– 1000 m. Nezvyčajne bolo
zaznamenané hrmenie 19.
januára v nočných hodinách.
Celkom bolo zaznamenaných 30 búrkových dní nad
stanicou alebo jej okolí.
Ondrej Chabada,
správca meteorologickej
stanice

POZOROVANIE NA ZRÁŽKOMERNEJ STANICI OýOVÁ
ROK

2002

TEPLOTA

noc

deĖ

2003
noc

deĖ

2004
noc

deĖ

2005
noc

deĖ

2006

január

-7,2

-0,7

-5,4

-1,5

-7,2

-2,3

-5,2

február

-1,5

4,2

-8,0

-0,4

-3,0

4,0

marec

-0,1

9,1

-2,6

8,5

-0,2

apríl

3,0

14,5

1,4

12,5

máj

10,9

22,0

9,6

22,0

jún

12,7

23,0

14,9

noc

2007
deĖ

noc

deĖ

0,0

-8,30 -3,92

0,06

4,80

-7,9

-0,8

-5,70

0,10

0,96

5,67

8,3

-4,2

5,8

-2,50

5,51

1,90 11,18

4,9

15,9

3,8

15,8

4,90 15,83 4,93 17,55

8,1

18,2

7,7

21,5

9,00 18,40 10,76 19,43

26,7

11,7

22,2

10,9

23,1 12,00 23,73 14,62 26,49

júl

14,5

24,9

15,7

26,0

13,4

24,2

13,8

25,0 14,80 24,87 14,15 26,95

august

13,9

25,0

14,1

27,2

12,0

24,5

13,3

22,3 13,00 21,19 13,69 26,16

september

10,3

19,0

8,3

20,6

7,5

18,7

10,5

21,0

9,93 20,77 7,10 17,34

október

4,5

9,5

2,7

10,2

6,0

13,9

4,6

12,1

5,54 15,55 4,27 14,35

november

3,8

8,6

2,9

7,9

2,4

6,7

-0,2

5,4

4,83

9,03

-0,11

december

-4,9

-1,4

-2,9

1,1

-2,6

-0,7

-3,2

0,3

-0,64

3,06

-4,15 -0,71

4,78

priemer za rok

5,0

13,1

4,2

14,3

4,4

12,8

3,6

12,6

4,74 12,84 5,68 14,49

ZRÁŽKY
január

15,60

43,80

51,30

42,10

25,30

86,10

február

40,00

12,10

46,40

61,00

40,10

49,60

marec

28,00

2,40

42,30

34,00

41,00

61,80

apríl

26,70

20,80

58,40

70,40

46,20

0,10

máj

53,70

74,30

125,2

50,20

113,1

87,90

jún

50,40

15,40

32,60

21,00

86,40

66,10

júl

122,3

127,1

81,70

54,40

12,00

32,20

august

113,8

34,70

52,70

128,6

65,90

83,10

september

45,70

17,40

31,20

44,30

21,30

48,50

október

89,00

58,40

46,10

6,60

19,40

25,70

november

40,50

29,60

50,40

49,50

21,00

26,40

december

47,40

23,60

42,90

112,3,

119,8

35,40

zrážky celkom

673,1

459,6

661,2

674,4

501,5

602,9

CELKOVÁ VRSTVA SNEHU (cm)

21

43

87

113

64

40

16

23

3

12

17

18

o

POýET DNÍ 30 C
POýET DNÍ pod - 15 oC

6

NAJCHLADNEJŠÍ DEĕ v oC

26.1.

NAJTEPLEJŠÍ DEĕ v oC

12.7.

-20

8
12.1.
11.6.

-20

3
23.1.
22.7.

-18

10

8

0

4.2.

-21

25.1.

-20

30.12. -9,8

31.7.

33

23.7.

32

20.7.

36,3

Dobrovoľná organizácia liga proti rakovine aj v Očovej
Očová dostala ďakovný list z organizácie „LIGA PROTI RAKOVINE“ v B. Bystrici, ktorý bol adresovaný na starostu obce Očová p.
MVDr. Juraja Kubiša. V liste sa píše :
Vážený pán starosta. Dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou
poďakovala za Vašu spoluprácu a ochotu pomôcť ľuďom, ktorí to
najviac potrebujú. LIGA PROTI RAKOVINE je dobrovoľná organizácia, preto sme odkázaní na dobrú vôľu ľudí, ktorí majú dobré a
veľké srdce pomáhať iným. Z Vašich príspevkov sme mohli tohto
roku 2007 zakúpiť nové kreslá na ambulantnú chemoterapeutickú
časť, ako aj iné pomôcky na zlepšenie a skvalitnenie života ľudí s
rakovinou. Verím že aj v budúcnosti sa nájdu ľudia, ktorým záleží
aj na iných nielen na sebe. Očová ako jediná má najviac členov a
10

preto toto poďakovanie adresujem aj im všetkým, ktorí to nevzdali
a naďalej prispievajú do našej organizácie.
Tohto roku to činí 11.000,- Sk.
Srdečne ďakujeme
Poďakovanie patrí p Márii Rajčokovej, ktorá vyberá členské
príspevky v hodnote 50,- Sk za člena. Sú však aj členovia, ktorí
prispievajú väčšou čiastkou, za čo im patrí srdečná vďaka. Očová
má 210 členov a dúfam že ich počet ešte vzrastie

Huèava – Váš tok informácií

S pozdravom Mišániová Regína
Liga proti rakovine pobočka Banská Bystrica
2/2008

HALOVÝ TENISOVÝ TURNAJ
Tenisový klub OTJ Družstevník Očová a Obecný
úrad usporiadali v dňoch 8.-9. marca 2008, 4.
ročník Halového tenisového turnaja štvorhier
mužov
,,OČOVÁ CUP 2008“
pri príležitosti 63. výročia oslobodenia obce.
Turnaja sa zúčastnilo 14 hráčov z Očovej
a Zvolena.
VÝSLEDKY:
SEMIFINÁLE:
Ján Hulina, Ing. Juraj Maľa - Ing. Ján Chabada,

2/2008

Tomáš Chabada 6/1 , 6/1.
Marián Kamenský, Dušan Chabada - Martin
Škoviera, Juraj Chabada 3/6, 6/4, 10/4.
O 3. miesto:
Škoviera,Chabada – J.Chabada, T. Chabada 6/3,
6/1.
FINÁLE:
Hulina, Maľa – Kamenský, Chabada 3/6, 6/4,
10/6.
j.h.

Huèava – Váš tok informácií
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Apríl - Máj - Jún 2008
Apríl
Sobota
5.4.2008
17.00 hod.
TATRA
50,- Sk

ALVIN A CHIPMUNKOVIA
Animovaný rodinný film. Po Garfieldovi prichádzajú na scénu bratia Alvin, Simone a Theodor. Sú to neobyčajné veveričky, ktoré nielenže
vedia rozprávať, ale vedia aj výborne spievať. Jedného dňa narazia na Davida, ktorý si všimne ich talent a nechá ich natočiť platňu. Nasledujú koncerty, davy fanúšikov a Chipmunkovia sa čím ďalej tým viac púšťajú do rôznych dobrodružstiev s dramatickými následkami a
Davidovi dochádza trpezlivosť. Situačný humor sprevádzaný vtipnými pesničkami patria k tým najlepším zbraniam, s ktorými Chipmunkovia
na divákov vyrukujú. Mládeži prístupný

Sobota
12.4.2008
18.00 hod.
CONTINENTAL
50,- Sk

GYMPL
Česká komédia o študentoch, učiteľoch, rodičoch a graffiti.... Pedantný fyzikár, strnulý češtinár, telocvikár, ekologický učiteľ výtvarnej, riaditeľka školy a ďalší učitelia podľa svojich predstáv formujú študentov na tak trochu zastaralom gymnáziu. A tak málokoho štúdium naozaj
baví a zaujíma. Petr a Michal do školy radšej nechodia, a ak tam už náhodou zavítajú, tak celé hodiny prespia, pretože po nociach maľujú
graffiti. To je to jediné, čo ich okrem dievčat zaujíma. Hrajú: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš Matonoha a ďalší
MN do 12 rokov, 105 min.

Sobota
26.4.2008
18.00 hod.
CONTINENTAL
50,- Sk

ZLATÝ KOMPAS
Americký fantasy, dobrodružno-akčný film. Odohráva sa v alternatívnom svete, v ktorom majú všetci ľudia namiesto duše svojho démona – zvieratko, ktoré ich sprevádza celý život. V tomto svete žije aj malá Lyra, ktorá nepozná svojich rodičov a vychovávajú ju učenci za
múrmi Oxfordu. Jedného dňa si tajne vypočuje rozhovor o tajomnom „PRACHU“, ktorý celý jej život obráti naruby. Keď navyše z jej okolia
začnú miznúť deti a jej najlepšieho priateľa Rogera unesie záhadný spolok Mordárov, Lyra musí podniknúť namáhavú dobrodružnú cestu
na ďaleký sever – tam, kde žije jej otec, a kde sa raz za čas otvára okno do iného sveta ....
Hrajú: Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue Richards a ďalší.
Mládeži prístupný, 113 min., český dabing

Sobota
10.5.2008
17.00 hod.
SPI
50,- Sk

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Tretí hrany film o Asterixovi a Obelixovi je tu! Spolu s nimi a za pomoci ich čarovného elixíru sa Alafolix vydá do Grécka s cieľom vyhrať
nielen Olympijské hry, ale aj srdce princeznej Iriny. Stretáva sa tu však so zlomyseľným Brutusom, synom Cézara, a jeho armádou, ktorá
je, zdá sa, silným súperom... Ako je všeobecne známe, čarovné elixíry sú na Olympijských hrách zakázané, ale Asterix už má plán ako
opäť zvíťaziť.
Hrajú: Gérard Depardieu, Alain Delon, Adriana Sklenaříková – Karembeu a ďalší.
Mládeži prístupný, 117 min., český dabing

Sobota
24.5.2008
18.00 hod.
SPI
50,- Sk

P. S. MILUJEM ŤA
Slová, pre ktoré sa oplatí žiť – Holly a Gerry patria k tým šťastným manželským párom, ktorým by každý mohol závidieť. Zaľúbení od
detstva, vedia si čítať myšlienky a smejú sa aj keď sa hádajú... Až kým sa jedného dňa nestane nepredstaviteľné. Gerryho smrť je pre
Holly šokom. Pár dní po jeho smrti však dostane od Gerryho prvý list, ktorý jej má pomôcť vrátiť sa späť do života. Po čase dostáva ďalšie
a pomocou nich postupne objavuje nový život, ktorý je dokonca zaujímavejší ako ten, ktorý bola nútená nechať za sebou.
MP od 12 rokov, 117 min.

Sobota
31.5.2008
18.00 hod.
SPI
50,- Sk

MEDVÍDEK
Česká komédia od tvorcov úspešných filmov Pelíšky a Pupendo, tentoraz o svete, v ktorom je ženský princíp silnejší ako mužský, mäkké
je silnejšie ako tvrdé a voda je silnejšia ako kameň.
Hrajú: Aňa Geislerová, Roman Luknár, JiŘí Macháček, Zuzana Fialová a ďalší.
MP od 12 rokov, 98 min.

Sobota
7.6.2008
17.00 hod.
MAGIC BOX
50,- Sk

RÍŠA HRAČIEK
Americká rozprávka. Predavačka Molly a jej 243-ročný excentrický šéf Pán Magorium kraľujú magickému hračkárstvu, kde hračky žijú
svojim životom a prežívajú vlastné príbehy... Zlom nastane v okamihu, kedy sa Pán Magórium rozhodne prenechať Molly svoj dobre zabehnutý obchod. Ako mávnutím kúzelného prútika sa v tejto rozprávkovej ríši začnú diať pozoruhodné veci.
Hrajú: Dustin Hoffman, Natalie Portman, Jason Bateman a ďalší.
Mládeži prístupný, 92 min., dabing

Sobota
21.6.2008
18.00 hod.
CONTINENTAL
50,- Sk

10.000 PRED KRISTOM
Americký dobrodružný film. Veľkolepá odysea do mýtickej éry plnej bohov a ich proroctiev. Éry, v ktorej vládli duchovia a po Zemi sa preháňali
obrovské stáda mamutov... Mladý lovec D´Leh našiel svoju veľkú lásku – krásnu Evolet. Keď banda záhadných bojovníkov prepadne jeho
dedinu a unesie Evolet, D´Leh sa so skupinou lovcov musí vydať po ich stopách až na druhý koniec sveta a zachrániť svoju vyvolenú.
Hrajú: Camilla Belle, Steven Strait, Cliff Curtis a ďalší.
MN do 12 rokov, 109 min.

Sobota
28.6.2008
18.00 hod.
TATRA
50,- Sk

TÁTO KRAJINA NIE JE PRE STARÝCH
Americký thriller. Keby ste v pustatine našli hromadu mŕtvol a auto s kufrom plným drog a peňazí, čo by ste urobili? Vzali ho, alebo nechali
ležať? Pádnu odpoveď na túto pokušiteľskú otázku dávajú bratia Coenovci vo svojom najnovšom thrilleri. Je to pravdepodobne najdrsnejší
a najtemnejší film, ktorý sa začína ako klasická kriminálna dráma, a postupne na seba navlieka motívy, ktoré sú rovnako staré ako Biblia
a zároveň krvavo aktuálne ako titulky dnešných novín. Schopnosť odolávať pokušeniu, násilie, čoby najčastejšie riešenie problémov,
sebaobetovanie v mene lásky a viera v nádej, ktorá skutočne umiera až ako posledná.
MN do 15 rokov, 122 min., ŠUP

Máj

Jún

V mesiaci júl pripravujeme:

5. 7. – Kronika rodu Spiderwickov – detské predstavenie
19. 7. – Rambo 4
26. 7. – Indián Jones a kráľovstvo kryštálovej lebky
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