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Slovo starostu
Konečne prišli prázdniny. S radosťou ich privítali
všetci žiaci. Môžu si vydýchnuť, načerpať nové sily.
Želám im, aby ich prežili v zdraví a s úsmevom na
svojich perách. Pedagogickým aj nepedagogickým
pracovníkom školy chcem poďakovať za ich prácu
v prospech detí našej obce. Toto poďakovanie patrí
samozrejme aj pracovníkom materskej školy a základnej umeleckej školy. Podobne prajem aj našim
občanom spokojné dovolenkové obdobie.
Dovolenkovým, v tom pravom slova zmysle, však
nebude pre „obec“. Pokračovať budeme v stanovených cieľoch a aj v dovolenkovom období riešiť
a zabezpečovať úlohy v prospech Očovej. V skratke
pripomeniem do čoho sme sa pustili a ako to realizujeme.

Plán hospodárskeho rozvoja obce

Vstupujeme do jeho záverečnej etapy, keď po rokovaniach v pracovných skupinách, zbere informácii
od občanov prostredníctvom dotazníka, prichádza
finalizácia dokumentu a diskusia o jeho záverečnej
podobe, ktorá by mala byť schválená v obecnom zastupiteľstve do konca októbra 2015.

Úprava miestnych potokov

V priebehu mesiacov február – marec 2015 bol
vykonaný výrub brehového porastu na toku Hučavy
ako aj čiastková úprava komunikačných pozemkov
poškodených pri výrube mechanizmami. Práce
uskutočnila Správa povodia stredného Hrona - Zvolen v celkovom objeme 11 040,64 €.
Na miestnom toku potoka Očovka po jeho celom
toku bol zabezpečený biologický postrek koryta
a brehov potoka. Následne Povodie Hrona uskutočnilo čistenie koryta potoka na úsekoch kde to
umožnil prístup mechanizmov. V tejto súvislosti bola
obec upozornená zo strany správcu toku na nevhodne umiestnené /zasadené/ dreviny na brehu potoka
a to bez súhlasu majiteľa pozemku. Vzhľadom k tejto situácii obec spoločne s Povodím Hrona vykoná
v jesenných mesiacoch „inventarizáciu“ porastov na
brehu Očovky a po ich posúdení požiada odbor ži-

votného prostredia o súhlas
k ich odstráneniu. Náklady
na tieto činnosti predstavovali sumu cca 6 000 €
a pokryté boli z rozpočtu
Povodia Hrona. V priebehu letných mesiacov bude
prostredníctvom obecných
služieb a aktivačných pracovníkov zabezpečené dočistenie brehov a koryta potoka.
Naďalej vyvíjame aktivity
súvisiace s dvoma investičnými zámermi na toku Hučavy na území Očovej.

Kanalizácia

Zabezpečované boli úkony súvisiace s delimitáciou
agendy a prevodom dotknuprekrytie terasy a schodiska v Domove seniorov Dolinka
tého majetku v prospech
Stredoslovenských vodární
a kanalizácií, a.s. (StV aK), ktoré by mali byť žia- zo strany StVaK a realizujú sa ďalšie aktivity s ním
dateľom prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ spojené.
ako aj investorom projektu odkanalizovania obce
Kamerový systém
a výstavby čističky odpadových vôd. V súvislosti s
V máji bola realizovaná II. etapa budovania katým boli vykonané aj niektoré úpravy v projektovej
dokumentácii, ktoré vyplývali z dôvodov vlastníckych merového a monitorovacieho systému. Pozostávala
práv k pozemkom, na ktorých sa plánuje realizácia z aktualizácie projektovej dokumentácie, bližšej špetejto stavby. Obecné zastupiteľstvo schválilo 29. 6. cifikácie technických parametrov systému a vlastnej
2015 svojim uznesením č. 54/2015 Zmluvu o budú- realizácie. Systém bol doplnený o nové monitorovacej kúpnej zmluve o prevode vlastníckych práv na cie a nahrávacie zariadenie s monitorom, doplnený
StVaK ... k niektorým vodným stavbám, ktoré súvi- o štyri kamery s vysokým rozlíšením, zabezpečením
sia s výstavbou kanalizačnej siete a čističky odpa- mikrovlnnej siete ako aj záložnými zdrojmi pre zariadových vôd. Zároveň bolo odsúhlasené geodetické denia systému. V súčasnom období tak monitorujezameranie nového trasovania kanalizačnej stoky na me širšie centrum obce vrátane ZŠ a Domu smútku
časti ulice J. R. Poničana. Prvá výzva na predklada- s cintorínom. Projekt bol finančne podporený Radou
nie žiadostí so zameraním na kanalizácie, čistiarne vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
odpadových vôd a vodovody bola zverejnená 6. 7. vo výške 8 000,- €. Celkové náklady v tejto etape
2015. Momentálne sa pripravuje žiadosť o pridelepokračovanie na 2. strane
nie finančných prostriedkov na realizáciu projektu

Pripravujeme zmenu územného plánu
Obecné zastupiteľstvo 29. 6. 2015 odporučilo prednostke obecného úradu zabezpečiť proces
obstarávania Zmien a doplnkov č 5 obce Očová
k územnoplánovacej dokumentácii (UPN).
Čo sa pod týmto uznesením skrýva?
Územný plán obce Očová bol schválený 26. 8.
2004. Neskôr boli schválené tri zmeny a doplnky,
ktoré čiastočne riešili problémy v obci. Štvrtý, ktorý
obec momentálne obstaráva je tiež len menšieho
rozsahu.
Obce sú zo zákona povinné pravidelne, najmenej
raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán a
rozhodnúť či sú potrebné jeho zmeny, doplnky alebo
či netreba obstarať nový územný plán. Z preskúmania
Územného plánu obce Očová a jeho zmien a doplnkov vyplynuli dôvody pre aktualizáciu dokumentácie,
resp. obstarania novej územnoplánovacej dokumen2/2015

tácie. Potrebné je najmä zosúladenie UPN:
1/ s nadradenou dokumentáciou VÚC Banskobystrického kraja z hľadiska nových regulatívov ohľadom
technického vybavenia územia a ich ochranných
pásiem (cesty, letecká doprava), z hľadiska ochrany
prírody a krajiny, regulatívov z hľadiska hospodárstva
a pod.
2/ s aktuálne platnou legislatívou
3/spodrobnenie platnej ÚPN obce Očová v jej
textovej časti pre potreby detailnejšieho vymedzenia
prístupných, obmedzujúcich a vylučujúcich funkcií
najmä v časti stanovenia funkčného využitia a priestorového usporiadania jednotlivých plôch, jasne a jednoznačne stanoviť pravidlá potrebné pre povoľovacie
konanie.
4/ potreba digitalizácie ÚPN obce Očová, vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je práca s dokumentom,
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ktorý je prístupný len v printovej forme veľmi náročná
a zdĺhavá a to nielen pre samotný stavebný úrad, ale
i pre bežných užívateľov, ktorými sú obyvatelia obce
a jednotlivé podnikateľské subjekty na území pôsobiace alebo záujemcovia o pôsobenie v danom území.
Na túto potrebu poukázali aj pracovné skupiny,
ktoré pracujú pri príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na r. 2015 – 2023. Veríme, že
pri jeho príprave a tvorbe bude tvorivá spoluúčasť aj
našich obyvateľov, aby sa nám spoločne podaril pripraviť plán, ktorý napomôže rozvoju obce.
-jh-

„Z obsahu vyberáme“:
– informácie obecného úradu
– základná škola a dosiahnuté úspechy žiakov
– skončila futbalová sezóna
– program Očovskej folklórnej hrudy 2015
1

pokračovanie z 1. strany
boli v sume 10 021,80 €. Realizáciu projektu uskutočnila spoločnosť TTA z Banskej Bystrice. V tomto
roku budeme pokračovať v ďalšej etape, vzhľadom
k tomu, že obec bola úspešná so svojou žiadosťou
o pridelenie ďalších finančných prostriedkov z Rady
vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Naša obec sa medzi prvými zapojila do výzvy na
MH SR na rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia. Koncom mája bolo vyhlásené výberové
konanie na realizátora stavby a odovzdaná žiadosť
o pridelenie nenávratného finančného príspevku
z európskych štrukturálnych fondoch vo výške cca
200 000 € so spolufinancovaním obce vo výške 5%
z celkového objemu pridelených finančných prostriedkov. V čase prípravy tohto príspevku sa dokončovalo verejné obstarávanie a bolo pred vyhlásením
elektronickej aukcie. Po jej uskutočnení budú výsledky aukcie oznámené riadiacemu orgánu výzvy
a my budeme čakať na definitívny výsledok. Predmetom akcie je výmena 239 svietidiel a doplnenie 119
svietidiel na celkový počet 358 svietidiel s LED technológiou. Nové svetelné body sa vyznačujú vyso-

kou účinnosťou, nízkymi alebo nulovými svetelnými
emisiami, nízkym príkonom, vysokou svietivosťou a
dlhou životnosťou. Predpokladaná ročná úspora je
cca 65% vo finančnom vyjadrení pri súčasných cenách energie cca 11 000 €. Realizovať by sa mala
aj výmena výložníkov a rekonštrukcia 4 rozvádzačov.

Prekrytie terasy v DSS Dolinka

V priebehu mesiaca júl 2015 bola realizovaná akcia „Prekrytie terasy a schodiska v domove seniorov
Dolinka“. Z nezakrytej terasy a schodiska zatekalo
do prízemných priestorov budovy a poškodzovalo
jej statiku. Stav bol už havarijný. V zimnom období
a v prípade dažďov nebolo vhodné používať ani vonkajšie schodisko z dôvodu bezpečnosti. Nevyhnutné
bolo hľadať riešenie, ktoré by riešilo uvedenú situáciu. Prekrytie terasy a celého schodiska by tento
problém malo riešiť. Na základe predložených ponúk
bola pre realizáciu stavby podpísaná zmluva s firmou
PRE-STAV Vígľaš v cene 13 835,14 €. Ministerstvo
financií SR prispelo na predmetnú akciu finančné
prostriedky vo výške 10 000,- €.

Spevnené parkovacie plochy

V decembri 2014 bola skolaudovaná a v januári
tohto roku bola do užívania odovzdaná nadstavba
materskej škôlky. V mesiaci júl 2015 /počas prázd-

nin v MŠ/ začneme s budovaním spevnenej plochy
– parkoviska a chodníka pred budovou materskej
škôlky. Cena na základe súťaže je stanovená vo výške 11 198,18 €. Akcia bude financovaná z vlastných
rozpočtových prostriedkov obce. Plochy by mali byť
odovzdané do užívania v priebehu mesiaca august.
Realizátorom stavebných prác bude firma KAMRLA
z Detvy.

Úprava a oplotenie cintorína

Práce by mali prebiehať v dvoch etapách. Najskôr
budú vykonané nevyhnutné zemné práce v jeho vonkajšom aj vnútornom okolí. Odstránenie drevín a ich
koreňových sústav. Vo vnútornom priestore zemnými
prácami pripravíme tak priestor pre ďalšie hrobové
miesta. V III. – IV. štvrťroku 2015, prípadne na jar,
by sme chceli pristúpiť k realizácii oplotenia cintorína
v celej jeho dĺžke cca 700 m betónovým plotom
a odstránenie starého plotu. Obec na túto akciu získala dotáciu z MF SR vo výške 13 500 €.
Dovolil som si spomenúť niektoré aktivity, ktorým
sme sa venovali v doterajšom polročnom období.
Rozbehli sme ďalšie projekty, na ktorých realizácii
budeme postupne pracovať. O ďalších akciách a aktivitách píšeme na ďalších stránkach HUČAVY.
PhDr. Ján Senko

Letisko Očová – ako ďalej?
V roku 2014 vypovedala obec Očová nájomnú zmluvu Slovenskému aeroklubu Očová (ďalej len „aeroklub“) k 31. 12. 2015. Dnes stojíme pre otázkou – ako
ďalej s letiskom? Pôda je obecná, stavby patria aeroklubu. Obec nedisponuje takými finančnými možnosťami, aby si mohla dovoliť kúpiť objekty na jej pozemkoch
a aeroklub nemá prostriedky na ich rekonštrukciu. Ak chceme zachovať športové
lietanie a areál letiska, nevyhnutne musíme komunikovať spoločne tak, aby sme
hľadali riešenie pre udržanie tejto činnosti a areálu. Spoločne komunikujeme o
tomto probléme od začiatku roka.
Obec rokovala so zástupcami aeroklubu trikrát. V marci za účasti starostu
a prednostky úradu sme sa oboznamovali so situáciou a ďalším postupom, ako
aj perspektívou rozvoja dotknutého územia so štatutármi aeroklubu. Bolo dohodnuté, že do konca polroka predložia návrh „Koncepcie rozvoja letiska“. S ňou
boli na porade so starostom oboznámení poslanci obecného zastupiteľstva v júni
a dohodli sme sa, že s celou koncepciou bude oboznámené obecné zastupiteľstvo za účasti verejnosti na zasadnutí 29. 6. 2015. Riešitelia tejto koncepcie
predstavili na zastupiteľstve svoje zámery a prostredníctvom spoločnosti Letisko
Očová, s.r.o. ponúkli komplexné riešenie prevádzky letiska.
Koncepcia rieši vytvorenie parku s preliezkami prístupného pre verejnosť,
zriadenie reštaurácie so stálou prevádzkou, vytvorenie ubytovacieho zariadenia,
zvýšenie bezpečnosti prevádzky letiska ako aj rozšírenie pôsobenia o oblasť prevádzky bezpilotných lietadiel. Ponúka Slovenskému aeroklubu Očová možnosť

kúpy nehnuteľností, vytvorenie dlhodobých podmienok vo forme záväzku na ďalšie pôsobenie, parašutistom /SKYWAY/ náhradný priestor pre činnosť a uvažuje aj o spolupráci so Skyservice Letecká škola a Aeroklubom Banská Bystrica.
V dvoch variantoch rieši možnosť odkúpenia alebo prenájmu celej plochy letiska.
Predmetná koncepcia je základnou informáciou pre ďalšie rokovania a pripomienkovanie koncepcie, jednak pre obec ako aj pre aeroklub.
Obec zatiaľ neprijala žiadne rozhodnutie k budúcnosti letiska a teda ani nič
nepredala . Chcel by som upozorniť našich občanov, že rôzne overené informácie o tom, že sme niečo predali sa nezakladajú na pravde a sú len výmyslom ľudí,
ktorí „potrebujú niečo šíriť“ a možno aj komplikovať veci a to bez objektívnych
znalosti súčasného stavu. Chcem podotknúť, že ak aeroklub o niečom rozhodol /o čom my nemáme informáciu doloženú overenými listinami/je to slobodné
rozhodnutie tohto občianskeho združenia na základe jeho stanov alebo štatútu.
S plnou vážnosťou a so záujmom sprístupniť priestor „letiska“ čo najširšiemu
okruhu verejnosti, urobiť z neho rekreačný - oddychový priestor aj pre Očovú
a zároveň so snahou udržať spojitosť obce so športovým lietaním, pristupujeme
k tomuto problému. Sme tak trochu aj pod časovým tlakom, lebo nechceme pripustiť stratu licencie aeroklubu na prevádzkovanie letiska a letovej prevádzky.
Termín 31. 12. 2015 sa blíži a je potrebné nájsť do tohto dátumu riešenie. Verím,
že sa nám to podarí.
PhDr. Ján Senko

Neznečisťujme si miestny potok Očovka
Po veľmi náročných jednaniach sa obci Očová podarilo do plánu činnosti
a nákladov Povodia stredného toku Hrona - Zvolen presadiť prečistenie nánosov
a usadenín na toku Očovky. Po biologických postrekoch v mesiaci máj, cieľom
ktorých bolo zabránenie ďalšiemu rastu burín a ich likvidácii, sa v júni realizovalo
prečisťovanie koryta potoka od nánosov. Použité boli mechanizmy a prečistené boli úseky, kde to dovoľoval prístup z brehu. Obmedzujúcim boli nevhodne
umiestnené a rastúce porasty okolo potoka, ktoré zabraňovali prístup a použitie
mechanizmov. Momentálne sa prostredníctvom obecných služieb a aktivačných
pracovníkov dočisťuje tok potoka. Bohužiaľ, niektorí naši občania nezobrali túto
skutočnosť na vedomie a opäť hádžu do potoka trávu rastliny, plasty ako aj iný
odpad. Opäť ho znečisťujú a spôsobujú upchávanie jeho prietoku v dolných
častiach a opätovnú tvorbu nánosov. Cieľ, ktorý sme sledovali, sa práve týmito občanmi môže míňať účinku. Je len na nás v akej čistote si budeme obec
udržiavať a ako sa v nej budeme cítiť. Zdá sa, ako by niektorí z nás boli nepouči-

Miestny rozhlas
V poslednom čase registrujeme problémy, že v miestnom rozhlase sú niekedy vysielané informácie, ktoré nie sú poskytované naším obecným úradom.
Tento problém je spôsobený prenikaním informácií na nám pridelenú frekvenciu
z iných obecných úradov. Aj napriek našim opakovaným upozorneniam firme,
ktorá zabezpečuje servis miestneho rozhlasu sa nám nedarí tento problém
odstrániť.
Prosíme občanov o trpezlivosť, kým sa nám nepodarí doriešiť dobudovanie
siete miestneho rozhlasu.
-st2

teľní a nenapraviteľní. Preto aj touto cestou žiadame našich občanov, aby na odpad využívali zberné nádoby k tomu určené. Zároveň prosím našich obyvateľov,
aby upozorňovali svoje okolie na nesprávne konanie a apelovali na udržiavanie
čistoty nielen prietoku potoka Očovka, ale aj iných priestorov v obci.
-OU-

Zberný dvor
Uvedomujem si, že jeho umiestnenie v centre obce je veľmi nedôstojné
a vôbec do tohto priestoru nepatrí. Chápem ho ako dočasné. Od nástupu do funkcie vyvíjame aktivity, ktoré smerujú k vytipovaniu vhodného priestoru pre umiestnenie zberného dvora. Rozhovory na túto tému som viedol s vedením poľnohospodárskeho družstva, pozemkovým spoločenstvom obce ako aj so Slovenským
pozemkovým fondom. Máme vytipované lokality, kde by sme mohli umiestniť zberný dvor.
Vstupujeme do rokovaní s vlastníkmi pozemkov. Výsledok týchto rokovaní nám
umožní uvažovať o ďalších realizačných postupoch. Až potom budeme môcť projektovať a hľadať finančné zabezpečenie na jeho realizáciu. Na vyriešenie problému
zberného dvora tak budeme potrebovať dlhšie časové obdobie. Zatiaľ ho budeme
musieť prevádzkovať v súčasných priestoroch a klásť dôraz na udržiavanie primeraného poriadku vo dvore a operatívnejšie odvážanie odpadu na určené skládky.
Problém nám pomôže riešiť aj dôslednejšie separovanie odpadu v domácnostiach ako aj dôslednejšia separácia odpadu za vašej pomoci pri zvážaní odpadu do
zberného dvora. Za pochopenie a ústretovosť pri riešení tejto problematiky vám
chcem touto cestou poďakovať.
PhDr. Ján Senko

Očovská Hučava – Váš tok informácií

2/2015

Rozpočet Obce Očová a jej zriadených organizácií k 31. 12. 2014, k 31. 3. 2015 a rozpočtové opatrenia

Povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu
Každoročne upozorňuje pozemkový a lesný odbor Okresného úradu vo Zvolene na povinnosť vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na zákonnú
povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu. Úrad upozorňuje
vlastníkov, nájomcov ako aj správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave a to pravidelným kosením, dôsledným a včasným odstránením burín. Používali prípadne iné
agrotechnické opatrenia, ktoré prispejú k ekologickej stabilite územia, zachovaniu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a ochranu pred jej poškodením a degradáciou.
Vzhľadom k tomu, že aj v našej obci pribúdajú pozemky, na ktorých nie je

zabezpečovaná kosba a pozemky sa zaburiňujú, pričom hrozí poškodzovanie
susedných pozemkov, opätovne upozorňujeme občanov na starostlivosť o svoje
pozemky a ich pravidelnú kosbu.
Zároveň upozorňujeme, že v prípade neplnenia si tejto povinnosti môže správny orgán uložiť pokutu do výšky 995 eur a za správny delikt až do výšky 33 200
eur.
Dúfame, že v našej obci štátna správa nebude musieť pristúpiť k týmto nepopulárnym opatreniam, a že naši občania pravidelnou údržbou a kosením trávnatých porastov budú udržiavať svoje pozemky v primeranej kvalite.
-jh-

Dodržiavajme dobré susedské vzťahy
Vážení občania, z dôvodu množiacich sa podaní
na riešenie susedských sporov, dovoľujeme si Vás
informovať o všeobecných zásadách, ktoré vyplývajú
z platnej legislatívy SR.
(1) V záujme vytvárania dobrých susedských vzťahov sú jednotliví vlastníci objektov alebo pozemkov
povinní zachovávať ich hranice a tieto svojvoľne nemeniť.
(2) Odvádzanie povrchových vôd usmerňovať tak,
aby tieto neboli odvádzané na susedný pozemok alebo chodník.
(3) Ovocné stromy a iné porasty umiestňovať
v dostatočnej vzdialenosti od hranice susedného pozemku a ich koruny udržiavať tak, aby nezasahovali
na susedný pozemok. Dôležitá je vzdialenosť drevín
od hraníc pozemku, aby neboli narúšané vlastnícke
práva suseda tienením, presahovaním konárov a koreňovou sústavou. Vzdialenosť kmeňa stromčeka
alebo stredu kríka od spoločnej hranice parciel by
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nemala byť menšia ako polovica predpokladanej výšky dreviny v dospelosti.
(4) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by
nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto
najmä nesmie ohrozovať susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na
ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie
nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov
hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi,
parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované
zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne,
prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo
svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy
stromu presahujúce na jeho pozemok.
Právna úprava susedských vzťahov vychádza zo
zásady, že susedské práva sa môžu účinne uplatňovať iba na základe princípu vzájomnosti – ochrana
Očovská Hučava – Váš tok informácií

poskytovaná právam vlastníka jednej veci nesmie byť
v nepomere k spravodlivej ochrane, ktorá prislúcha
právam vlastníka druhej veci. Samozrejme, nie podľa
zásady – keď mne zdochla koza, nech zdochne aj
susedovi, ale skôr podľa starého dobrého – nikdy
nerob druhému to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.
Aj v tom prípade teda platí, že práva jedného sa končia tam, kde sa začínajú práva druhého.
Všeobecné vymedzenie základných práv a povinností obsahuje ustanovenie § 127, ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa vlastník veci musí
zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval
výkon jeho práv.
Veríme, že ak sa budeme riadiť týmito pravidlami,
budeme predchádzať zbytočným konfliktom v okolí,
nebudeme zbytočne zaťažovať druhých, aby riešili
veci, ktorým sa dá predísť.
Janka Holíková
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Mladosť je túžba živá po kráse,
je hlas nebeský v zemskom ohlase,
je nepokoj duší svätý,
je tá mohutnosť, čo slávu hľadá,
je kvetín lásky rajská záhrada,
je anjel v prachu zaviaty!

Uvítanie
V ten istý deň vyžarovalo v obradnej miestnosti šťastie a radosť nielen z očí
našich deviatakov, ale aj z očí rodičov, ktorí priniesli svoje ratolesti na slávnostný
obrad Uvítania detí do života.
Novorodeniatka sprevádzali aj starí rodičia a ich blízki, čo dotvorilo a spríjemnilo atmosféru celého obradu.
Starosta obce zaželal deťom, aby vždy rozkvitali zdravím, múdrosťou, láskou
a šťastím.

Úryvok zo známej Sládkovičovej ,,Maríny“ si starosta obce PhDr. Ján Senko
nevybral pre deviatakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku na Základnej
škole s materskou školou Mateja Bela - Funtíka v Očovej náhodou.
Veď osláviť mladosť a radosť mladých ľudí, ktorí prijali pozvanie na slávnostný
obrad rozlúčky so školou v doprovode svojej triednej pani učiteľky, pani riaditeľky školy, rodičov a hostí, bolo aj pre členov Zboru pre občianske záležitosti
úžasným zážitkom.
V očiach mladých ľudí bolo vidieť šťastie a spokojnosť. Šťastie z prežitých chvíľ
počas deviatich rokov na tunajšej škole, na ktoré sa nezabúda, a spokojnosť
z toho, že už dozreli do stredoškolských lavíc, kde ich čaká ďalšia etapa života.

„Veď, čím by sme boli bez detí, veď majú naraz
v dlani viac, než čo je pre nás na celý život.“

Správy o kultúrno-spoločenských a športových podujatiach za II. štvrťrok 2015
12. 04. – repríza divadelnej hry „Žobrácke dobrodružstvo“ v podaní DOS „Pilindoš“ v kultúrnom dome
19. 04. – valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva obce Očová v kultúrnom dome
22. 04. – slávnostná akadémia žiakov pri príležitosti 20. výročie vzniku ZUŠ v Očovej
25. 04. – upratovanie obce pri príležitosti Dňa Zeme
01. 05. – stavanie máji a prvá podpolianska ľudová zábava v krojoch v kultúrnom dome
09. 05. – spomienka na 70. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom pri pamätníku padlých v II. svetovej vojne a zapálenie vatry na Bočine
16. 05. – vystúpenie folklórneho súboru Vranovčan s programom Čierno-biely svet v kultúrnom dome, vo večerných hodinách ľudová zábava
22.05. – I. Slovensko-kubánsky festival v Remeselnom dvore
30. 05. – „váľanie hlavnej máje“ spojený s kultúrnym programom FS Očovan a nakrúcanie príspevku do programu Slovenskej televízie pre jej reláciu
Kapura – v prípade záujmu si pozrite archív RTVS link: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7803/68659
05. 06. – 18. ročník nesúťažnej prehliadky detských folklórnych súborov v kultúrnom dome
06. 06. – privítanie účastníkov Mierového behu 2015
12. 06. – pozdravenie účastníkov pelotónu 3. etapy Medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“
18. 06. – najpočetnejší detský čitateľský maratón Čítajme si... 2015 – čítalo 137 žiakov našej školy
27. 06. – turnaj o pohár starostu obce Očová v minifutbale
– tenisový turnaj vo štvorhrách o pohár Jána Hulinu
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1. Slovensko-kubánsky festival sa začal v Očovej
V dňoch 22. až 24. mája 2015 sa uskutočnil 1. SLOVENSKO-KUBÁNSKY
FESTIVAL. Konal sa v Očovej a v Detve a to pod záštitou J. E. Loipy Sánchez
Lorenzo, veľvyslankyne Kubánskej republiky, ktorá navštívila Očovú v sprievode
konzula, jej manželského partnera Gilberta Jose Espineira Aquino.
Festival sa začal v piatok 22.5.2015 u nás v Očovej. Pani veľvyslankyňu
a kubánskych hostí privítal starosta obce PhDr. Ján Senko. Vo svojom príhovore
uviedol, že je rád, že na pôde Očovej vzniká tradícia a obec je na jej začiatku
ako prvá. Festival začal hymnami. Slovenská v podaní Dušana Holíka odznela
vo fujarovom hudobnom podaní.. V programe neskôr vystúpil folklórny súbor
Očovan, ženský spevácky zbor Belius ako aj Matičiarky. Neskôr sa so svojim
umením prezentoval aj spevák Eusébio, Team Cuba a vynikajúci kubánsky flautista a spevák Alberto Herrera. Kubánska samba zdvihla zo sedadiel aj divákov
a v areáli Remeselného dvora sa tancovalo v jej rytme. Návštevníci festivalu mali
možnosť ochutnať typické kubánske jedlá, ale aj očovské špeciality. Aj napriek
nepriazni počasia v závere úvodnej časti panovala vo dvore veľmi dobrá nálada.
Podujatie pokračovalo vo večerných hodinách vystúpením kubánskej kapely
a tanečnou zábavou v priestoroch „remeselného humna“.
Organizátormi I. Slovensko-kubánskeho festivalu v Očovej a v Detve boli Akadémia vzdelávania, Spoločnosť priateľov Kuby vo Zvolene, mesto Detva, Kultúrne
centrum A. Sládkoviča, obec Očová. Významnú pomoc poskytli spoluorganizátori podujatia: Detvianska umelecká kolónia, Zvolenský ženský klub a Remeselný
dvor Očová.

Výraznou mierou k úspešnému priebehu festivalu v Očovej pomohli Ing. Anna
Bažíková a Mgr. Ján Šimiak, poslanci obecného zastupiteľstva.
-dd-

Mierový beh PEACE RUN prechádzal aj Očovou
V sobotu 6. júna 2015 obyvateľov Očovej pozdravili bežci s horiacou pochodňou – symbolom mieru, tolerancie a porozumenia medzi ľuďmi celého sveta.
Mierový beh založil v roku 1987 športovec, umelec, filozof Sri Chinmoy a túto
horiacu pochodeň niesli dobrovoľníci cez viac ako 140 krajín sveta. Bežcov s
pochodňou sme v Očovej privítali pred kultúrnym domom.
Za znenia oficiálnej hymny behu Peace Run (Mierový beh) bežci odovzdali
pochodeň do rúk starostu obce PhDr. Jána Senka a možnosť podržať ju v ruke
mali aj účastníci stretnutia. Starosta poďakoval účastníkom mierového behu za
pekné posolstvo, ktoré priniesli a spoločne vyslali tieto myšlienky všetkým ľuďom
do celého sveta. Bežcov pozdravili svojim vystúpením členovia DFS Poľana a
hostia z Kysača zo Srbska, ktorí boli účastníkmi detského folklórneho festivalu.
Deti miestnej ZŠ, ktoré bežcov sprevádzali boli nadšené, že si mohli zabehnúť
s horiacou pochodňou. Nevadilo im ani horúce slnko ani kropaje potu na ich
čielkach.
-dd-

Šťastie je
život a mať
deti …
Narodili sa:
Ela Kapcová
Sebastián Oroslán
Ján Kysel
Peter Folk
Timotej Kučera
Veronika Kmeťová
Jakub Francisty
Patrik Berky
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Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá …
Zomreli:
Zuzana Šantová Očová Jána Palárika 467/19
Anna Vajsová Očová J. R. Poničana 745/27
Peter Golian Očová Komenského 701/10
Ondrej Dorot Očová ČSA 67/57
Juraj Zaťko Očová Jána Palárika 456/4
Soňa Kropáčová Očová Obchoditá 905
Margita Holíková Očová SNP 406/216
Ján Pivoluska Očová Slnečná 664/13
Hedviga Matúšková Očová Holcov Majer 953
Margita Mulicová Očová ČSA 44/2
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Zo života základnej školy

Poľana opäť v Chorvátsku
Ako členovia detského folklórneho súboru Poľana sme už precestovali kus
sveta na rôzne festivaly a kultúrne podujatia. Tak sme sa aj 28. mája 2015 vybrali na detskú a mládežnícku časť folklórneho festivalu Brodsko kolo do mesta Slavónski Brod v Chorvátsku. Dostali sme totiž pozvanie od predstaviteľov
folklórneho súboru Broda, s ktorým naša škola udržuje už dlho priateľské vzťahy
a aj sa navštevujeme.
Cesta bola dlhá, ale zábavná. Pred príchodom do Slavónskeho Brodu sme sa
zastavili v Iloku, kde žijú aj Slováci. Pozval nás tam riaditeľ základnej školy a jeden
pán učiteľ – Vlatko Miksad, pretože chcú s našou školou nadviazať spoluprácu
vo vzdelávacej a kultúrnej oblasti. V Iloku sme sa zoznámili s mnohými deťmi zo
školy. Ukázali nám triedy a povedali, ako sa oni učia.
Do Slavónskeho Brodu sme prišli večer. Po večeri v penzióne na brehu rieky
Sávy v centre mesta, sme sa ubytovali v izbách, ktoré boli veľké a mali pekný
interiér. Boli sme unavení a niektorí sa chceli aj vyspať.
Na druhý deň, v piatok, sme mali po raňajkách vystúpenie v jednej základnej
škole pre jej žiakov a naše vystúpenie sa im páčilo. Po obede v našom penzióne sme navštívili centrum mesta s peknou pešou zónou, mohli sme nakupovať
a osviežiť sa veľmi dobrou chorvátskou zmrzlinou, pretože počasie sa výrazne
zlepšilo a oteplilo sa.

v pevnosti
Aj cesta domov bola dlhá a okrem pozerania filmov a hrania kariet, sme ju
takmer všetci prespali, pretože sme cestovali v noci. Domov sme prišli v pondelok ráno a mali sme voľný deň, lebo pre ostatných žiakov boli v škole akcie
k MDD.
Naši hostitelia sa o nás vynikajúco starali, mali sme výbornú stravu, pestrý
program. Náš zájazd do Chorvátska bol skvelý, plný zábavy, ale aj poznávania.
Dúfam, že o rok tam pôjdeme znova.
Lucia Halamová
8.trieda , ZŠ Očová

školská záhrada v Iloku
Večer pre nás hostitelia pripravili program s chorvátskymi deťmi v Radničnom
dome, čo je základňou folklórneho súboru Broda. Tam sme si zatancovali, učili
sme sa krokové variácie chorvátskych tancov a naši noví kamaráti zase naše
tance. Po diskotéke sme sa vrátili do penziónu a išli rovno do postelí, okrem nás,
starších dievčat, ktoré sme dlho hrali karty a klebetili.
V sobotu sme najprv navštívili veľké nákupné centrum, aby sme pomíňali zamenené peniaze, potom sme sa poprechádzali po súkromnej zoologickej záhrade v prímestskej časti, ktorá sa nám naozaj veľmi páčila. Podvečer sme mali
vystúpenie mimo mesta na jednom sprievodnom podujatí Brodskeho kola. Účinkovali sme spolu so súbormi z Chorvátska, Macedónska, Čiernej Hory, Bosny
a mali sme veľký úspech – nielen naše spevy a tance, ale aj kroj.
Posledné predpoludnie sme strávili prehliadkou protitureckej pevnosti s muzejnou expozíciou stredovekého žalára a mučiacich zariadení a zahrali sme sa
v detskom parku. Po obede sme sa pobalili a pripravili na hlavné festivalové vystúpenie – galaprpgram Brodského kola. Tam vystupovalo vyše dvadsať folklórnych súborov, ale pretože čas pokročil a nás čakala dlhá cesta domov, nepočkali
sme do úplného konca.

vystúpenie v škole

ÚSPECHY ŽIAKOV OČOVSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Činnosť základnej školy sa nesústreďuje len plnenie úloh štátneho a školského
vzdelávacieho programu v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov, ale zabezpečuje
aj aktivity, ktoré podporujú rozvoj talentu a nadania žiakov. Škola poskytuje možnosť rozvíjať osobnostné predpoklady žiakov v záujmovej činnosti alebo prípravou
žiakov na rôzne predmetové súťaže a olympiády. Škola dáva žiakom možnosť
realizovať sa aj v oblastiach umeleckých a kultúrnych.
V školskom roku 2014-2015 pracovalo v škole v 14 záujmových útvaroch
( krúžkoch) vyše 90% všetkých žiakov školy, ktorí v nich rozvíjali svoje tvorivé
schopnosti a zručnosti, ale zúčastnili sa aj na viacerých súťažiach, kde dosiahli
pekné výsledky v rámci okresu, kraja a Slovenska. Hasiči, ktorých vedie pán Dušan Hancko pravidelne reprezentovali v súťaži Plameň, výborné výsledky dosiahli
mladí poľovníci pod vedením pána Jána Jankova. Poľovníci iniciovali v zime aj
súťaž o výrobu najkrajšej a najúčelnejšej vtáčej búdky (foto v galérii na www.zsocova.edu.sk). Niektoré búdky a kŕmidlá boli rozvešané v školskom areáli a počas
zimy doplňované krmivom pre zimujúce vtáky. Rybári, ktorých vedie Ing. Daniel
Poničan, dosiahli úspechy v súťaži Zlatý blyskáč a postúpili až do celoslovenskej
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súťaže, ktorá bude pokračovať až do septembra 2015, pretože sa musí prihliadať
na termíny povoleného výlovu rýb. Žurnalistický krúžok vydával školský dvojmesačník „Školská ozvena“ pod garanciou Mgr. Márie Mruškovičovej ( jednotlivé
čísla sú zverejnené na www.zsocova.edu.sk). Členovia DFS Poľana reprezentovali školu a región Podpoľania na Slovensku i v zahraničí a získali ocenenia za
tanečný a spevácky prejav.
Práca v iných záujmových útvaroch ( napr. matematický, konverzácia z anglického jazyka, technický a informatický) určite pomohla žiakom aj v príprave na
predmetové súťaže a olympiády, na ktoré ich pripravovali učitelia jednotlivých
učebných predmetov. Žiaci v týchto súťažiach dosiahli pekné výsledky, len škoda, že niektoré súťaže končia na úrovni okresného kola a nemajú pokračovanie
vo vyšších kategóriách.
Ďakujem všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu školy a obce a tiež pedagogickým zamestnancom a vedúcim záujmových útvarov, ktorí sa im v priebehu
školského roka venovali, často vo svojom voľnom čase, niekedy aj cez víkend.
Anna Sojková

Očovská Hučava – Váš tok informácií

2/2015

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
14. 5. 2015 sa žiak 6. ročníka ZŠ s MŠ Mateja Bela – Funtíka v Očovej zúčastnil v CVČ Domino vo Zvolene na okresnom kole 49. ročníka biologickej
olympiády, kategória D (žiaci 6. a 7. ročníka). Vo vedomostnej súťaži žiak obsadil
4. miesto.
V projektovej súťaži, ktorá pozostávala zo spracovania úlohy, vytvorenia fotodokumentácie a písomného spracovania témy, získal 1. miesto. Jakub si ako

projektovú úlohu zvolil zmapovanie živočíšnych druhov v časti toku Hučavy, ktorá
preteká cez Očovú a chotárom Očovej. Pri terénnom pozorovaní objavil dosť
šokujúce skutočnosti o toku našej riečky a v závere práce sa rozhodol navrhnúť riešenia a apelovať na myslenie a konanie spoluobčanov, pretože ľudia sú
zodpovední za znečistenie Hučavy a ľudia majú možnosť prispieť k zlepšeniu
aktuálneho stavu.
Jakubovi blahoželáme k úspechu a jeho aktuálnu prácu ponúkame na zamyslenie všetkým, ktorí prejavia záujem.
Anna Sojková

Detskí speváci a tanečníci k memorandu
K svojrázu a tradíciám rázovitej Očovej patrí aj detský
folklórny festival.
V rodisku polyhistora Mateja Bela, ale aj básnika Jána
Poničana, či skvelého primáša Jána Berkyho-Mrenicu
st., majú zaujímavú tradíciu spojenú s folklórom. Koncom
deväťdesiatych rokov si v Očovej začali pripomínať Memorandum národa slovenského formou prehliadky detských
folklórnych súborov. Takýmto nenásilným spôsobom formujú národnú pamäť a hrdosť mladej generácie už osemnásť
rokov. Na nesúťažnej prehliadke účinkujú domáce detské
súbory, ale nechýbajú ani hostia z krajanského zahraničia.
Tento rok popri domácom súbore Poľana, ktorý vedie pani
Viera Šimkovičová, potešili divákov súbory Širinka z Prenčova a Kokavan z Kokavy nad Rimavicou. Od krajanov zo
Srbska prišiel známy detský súbor Vienok z Kysača, ktorý
dlhé roky vedie Ján Slávik. Vienok sa na druhý deň predstavil aj kúpeľnom mestečku Kováčová.
Matičiari v Očovej sa aj takto podieľajú na napĺňaní poslania Matice slovenskej. Festival, ktorý pomaly zaokrúhľuje dve desiatky ročníkov, sa môže z roka na rok uskutočniť
vďaka grantom a podporným programom ministerstva kultúry, ale významnejšie ho financuje obec a základná škola,
o čom by vedel zasvätenejšie informovať poslanec NR SR
a starosta obce, pán PhDr. Ján Senko, ktorý otváral aj tento
ročník a privítal na ňom všetkých účastníkov.
Text a foto: Marek HANUSKA
2/2015
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Okienko Evanjelickej cirkvi a. v.
Milí čitatelia Hučavy,
rada by som Vás poinformovala o dianí v našej obci konkrétne na
pôde nášho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Očová.
V dňoch 19. januára 2015 a 9. marca 2015 nám boli z kostola
odcudzené zvodové rúry. Toto boli nepríjemné udalosti, ale vďaka
Pánu Bohu, zažili sme aj príjemné udalosti a tých bolo viacero.
Dňa 15. februára 2015 sme mali v zborovej sieni karneval pre deti.
Zúčastnilo sa ho 15 detí a dospelých. Spoločne sme uvažovali nad
Biblickým textom, súťažili, tancovali, plnili rozličné úlohy. Jednou
z nich bolo aj vytvorenie masky dospelákom, pričom deti mali na dospelácku masku dať nejakú časť svojej masky a spoločne vytvorenej
maske mali dať meno. Nechýbalo ani občerstvenie vďaka štedrosti
našich cirkevníkov. Program obohatil aj kúzelník svojimi trikmi.
Počas pôstneho obdobia sme sa zapojili aj do Svetového dňa
modlitieb, program ktorého pripravili ženy z Bahamy a účastníci si
tento program mohli vypočuť v podaní nášho zborového spevokolu.
V posledný marcový piatok sme sa s deťmi zúčastnili Biblickej
olympiády v Banskej Bystrici, na ktorej súťažilo asi 50 účastníkov
v rôznych kategóriách. Deti dosiahli nasledovné výsledky: 2. kategória: Tereza Dominiková- 12. miesto; 3. kategória: Lenka Halamová- 4. miesto, Lucia Halamová- 5. miesto, Andrej Žák- 8. miesto.
Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu.
Veľkonočné slávnostné služby Božie v 1. slávnosť veľkonočnú
obohatilo vystúpenie detí a nášho zborového spevokolu. Deti nacvičili pásmo básní a piesní. Spolu vystúpilo 18 detí.
V 1. nedeľu po V. noci sme sa s naším zborovým spevokolom zúčastnili prehliadky spevokolov pod názvom Pliešovské zvony v mojej rodnej obci v Pliešovciach. Ďakujem našim členkám spevokolu
a bratovi kantorovi za reprezentáciu. Srdečná vďaka aj vedeniu
obce Očová za ústretovosť pri zabezpečovaní dopravy na túto akciu
ako aj na iné akcie konané mimo našej obce.
Dňa 24. apríla 2015 sa konala v našom kostole súťaž detí a mládeže v speve. Táto súťaž pod názvom Duchovná pieseň prilákala do
našej obce deti a mladých z rozličných kútov Zvolenského seniorátu. V súťaži sa predstavilo 15 súťažiacich, ktorí spievali piesne, čo
boli povinné pre ich kategóriu, ako aj piesne, ktoré si vybrali. Tešíme
sa z toho, že najmladšia účastníčka tejto súťaže bola naša škôlkarka
z Očovej Sofia Melicherčíková. Pri vyberaní víťazov to mala porota naozaj ťažké. Po skončení súťaže a občerstvení sa prítomní dozvedeli výsledky, dostali ceny a po spoločnej modlitbe plní dojmov
a zážitkov sa vrátili domov.
Na ďalší deň: 25. marca 2015 mali naši konfirmandi sústredenie
na fare. Spoločne sme si pozreli film o Pánovi Ježišovi, nacvičili pieseň, objednali pizzu. Taktiež deti a mládež počas viacerých stretnutí
vyrábali darčeky ku Dňu matiek.
Druhá májová nedeľa bola príležitosťou, kedy sme aj v našom cirkevnom zbore chceli potešiť všetky mamy, staré a prastaré mamy
pri príležitosti Dňa matiek. Program si pripravilo 11 detí zo ZŠ a 12
detí z MŠ. Každá účastníčka Služieb Božích dostala pri odchode
z kostola vyrobený darček.
Dňa 21. mája 2015 sa v zborovej sieni konala prednáška o diakonii. Prednášala ju pracovníčka Evanjelickej diakonie Mgr. K.
Šoltésová, PhD. Prišlo si ju vypočuť: 21 účastníkov. Dozvedeli sa
o tom, čo diakonia je, aké diakonické zariadenia máme na Slovensku, počuli aj o možnosti zapožičania určitých zdravotných pomôcok pre nemocných.
O deň neskôr- 22. mája 2015 sa 9 mládežníkov nášho cirkevného zboru zišlo k pozeraniu filmu Martin Luther. Počas filmu si pochutili na pizzi a koláčoch.
V sobotu 20. júna 2015 bola veľká brigáda, na ktorej sme upratovali kostol, zborové priestory i okolie cirkevných budov. Do brigády
sa zapojili rodičia a starí rodičia konfirmandov, niektorí konfirmandi,
ochotní cirkevníci a cirkevníčky a dokonca aj jedna škôlkarka – Viktorka Krieková.
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V Deň otcov- 21. júna 2015 sa deti po Službách Božích a Detskej
besiedke pod vedením zborovej farárky a za sprievodu niektorých
dospelých zúčastnili tzv. zmrzlinovej výpravy, ktorej cieľom bolo spoločné posedenie pri zmrzline, ktorá bola odmenou za účasť na besiedke a zapájanie sa do aktivít v cirkevnom zbore.
V posledný pracovný týždeň školského roka sa v každý deň konfirmandi intenzívne stretávali na fare, kde sa spoločne pripravovali
na slávnosť konfirmácie, nacvičovali piesne, vyrábali darčeky pre
rodičov. Ich dvojročná príprava na ich veľký deň- deň konfirmácie
vyvrcholila konfirmačnou slávnosťou 28.júna 2015, na ktorej bolo
konfirmovaných 1 chlapec a 4 dievčatá z Očovej, 1 dievča z Dúbrav
a 2 chlapci i 1 dievča zo Zolnej.
A napokon sa chcem ešte zmieniť o tom, že náš kostol si bolo
prezrieť viacero turistov pod vedením pána Dorota ako aj škôlkari
pod vedením p. učiteľky Hulinovej.
Ako ste sa mohli dočítať, prvý polrok r. 2015 bol bohatý na udalosti. Ďakujem Pánu Bohu za Jeho požehnanie. A srdečná vďaka
i všetkým, ktorí priložili ruku k dielu pri organizovaní akcií ako aj tým,
ktorí sa našich organizovaných aktivít zúčastnili.
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S ko n č i l a f u t b a l o v á s e z ó n a
V nasledujúcom príspevku by som vás chcel oboznámiť s účinkovaním futbalových družstiev zastrešujúcich FO TJ Družstevník Očová a zmenách, ktoré sa
stali vo vedení FO.
V ukončenom súťažnom ročníku 2014/2015 sme mali v súťaži pod správou
Oblastného futbalového zväzu Zvolen dve družstvá. Družstvo dospelých účinkovalo v 1 triede a družstvo mladších žiakov vo vekovej kategórii U – 13. Pod
správou Stredoslovenského futbalového zväzu účinkovalo družstvo starších dorastencov vo vekovej kategórii U – 19 v III. lige skupiny juh.
Družstvo dospelých nastúpilo do súťaže ako nováčik. V sezóne 2013/2014 sa
podarilo družstvu dospelých postúpiť z 2 triedy do 1 triedy.
Družstvo skončilo po jesennej časti súťaže na poslednom mieste so ziskom
4-och bodov a stratou na predposledné družstvo Sielnice 6 bodov. Bilancia družstva bola 1 víťazstvo, 1 remíza a 11 prehier.
Tieto výsledky boli spôsobené odchodom niekoľkých kvalitných hráčov do
iných mužstiev, ktoré hrajú vo vyšších súťažiach. Bohužiaľ vedeniu klubu sa ich
nepodarilo udržať a ani adekvátne nahradiť. Ďalším faktorom, a o to podstatnejším, bolo samotné pristúpenie hráčov k jednotlivým zápasom (životospráva
a prístup k tréningovému procesu).
Družstvo staršieho dorastu bolo vo svojej lige takisto nováčikom. V sezóne
2013/2014 sa mu podarilo postúpiť z IV .ligy do III. ligy. Družstvo skončilo po jesennej časti na poslednom mieste so ziskom 6-ich bodov a bilanciou 1 víťazstvo,
3 remízy a 9 prehier.
Pod výsledok sa podpísala vyššia kvalita súťaže, ale hlavne životospráva niektorých hráčov, dochádzka hráčov na zápasy a prístup k zápasom a tréningovému procesu.
Družstvo mladších žiakov skončilo po jesennej časti na 5-tom mieste so ziskom 16 bodov a bilanciou 5 víťazstiev, 1 remíza a 4 prehry.
Po zhodnotení výsledkov jednotlivých družstiev po jesennej časti a po zistení,
že v obci je spisovaná petícia za ozdravenie futbalu v Očovej, ktorá bola predložená na riešenie vedeniu obce a výboru TJ Družstevník Očová, pod ktorú futbalový
klub patrí, vydal výbor futbalového oddielu, ktorý pracoval v tomto zložení: Ján
Šimkovič; Lukáš Grega; Jaroslav Sás; Anna Sedliačiková a Tomáš Priadka na
členskej schôdzi konanej dňa 14.2.2015 vyhlásenie, že po skončení súťažného
ročníka 2014/2015 ukončí svoju činnosť k 30.6.2015. K tomuto dátumu sa zaviazalo zvolať členskú schôdzu na ktorej bude zvolený nový výbor futbalového oddielu. Túto skutočnosť oznámilo vedeniu obce aj vedeniu TJ Družstevník Očová.
Jarná časť súťažného ročníka sa niesla v znamení udržania sa družstiev dospelých a staršieho dorastu vo svojich súťažiach.
Družstvu dospelých sa po zlepšených výkonoch v jarnej časti podarilo udržať
sa v 1 triede. V jarnej časti súťaže ukončilo so ziskom 15–ich bodov s bilanciou 4
víťazstvá, 3 remízy a 6 prehier. Celkovo získali 19 bodov a skončili na predposlednom mieste s 5 bodovým náskokom pred poslednou Sielnicou.
Družstvu staršieho dorastu sa aj napriek zlepšeným výkonom v jednotlivých
zápasoch nepodarilo si udržať III. ligu a vypadli do IV. ligy dorast skupiny C.
Jarnú časť súťaže ukončilo so ziskom 10 bodov s bilanciou 2 víťazstvá, 4 re-

mízy a 7 prehier. Celkovo získali 16 bodov a skončili na poslednom mieste so
stratou 1-ho bodu za predposlednou Žarnovicou.
Mladší žiaci aj v jarnej časti súťaže pokračovali v rozpačitých výkonoch v jednotlivých zápasoch. V jarnej časti získali 11 bodov za 3 víťazstvá, 2 remízy a 5
prehier. Celkovo získali 26 bodov a skončili na 7-om mieste.
Dňa 17.6.2015 sa konala členská schôdza FO TJ Družstevník Očová, na ktorej
okrem iného bolo schválené odstúpenie výboru FO. Na tejto schôdzi si členovia
volili nový výbor. Voľba nového výboru bola verejná a novými členmi výboru FO sa
stali: Štefan Pavlík; Ondrej Debnár; Maroš Hraško; Anna Sedliačiková a Jaroslav
Sás.
Nový výbor FO mal prvé zasadanie dňa 19.6.2015. Na tomto zasadaní sa členovia výboru dohodli na rozdelení jednotlivých funkcií. Tieto sa rozdelili verejným
hlasovaním členov výboru. Na tomto zasadaní sa zúčastnil aj predseda TJ Družstevník Očová p. Ing. Juraj Chabada ako hosť.
Funkcie boli rozdelené takto:
Prezident klubu a managér Jaroslav Sás
Tajomník klubu Štefan Pavlík
Pokladník klubu Anna Sedliačiková
Člen výboru Ondrej Debnár
Člen výboru Maroš Hraško
Na záver môjho príspevku by som sa chcel poďakovať predchádzajúcemu výboru za odvedenú prácu nielen v minulom ročníku, ale aj za prácu, ktorú robil pre
klub v predošlých rokoch. Nedá sa hodnotiť práca výboru len na základe jednej
neúspešnej sezóny.
Ďalej by som chcel poďakovať vedeniu obce Očová pod vedením starostu
obce p. PhDr. Jána Senka a poslancom obecného zastupiteľstva za finančnú
a materiálnu pomoc, bez ktorej by futbalový klub nemohol fungovať. Za pomoc pri
doprave žiakov na súťažné stretnutia.
Ďalej by som sa chcel poďakovať podniku Obecné služby Očová a PD Družstevník Očová za pomoc pri údržbe priestorov tribúny štadióna, hracej plochy
a okolitých priestorov.
Všetkým sponzorom ktorí nám pomohli materiálne alebo finančne. V neposlednom rade aj ostatným ľuďom, ktorí nám pomáhali pri organizovaní nielen
súťažných zápasov jednotlivých družstiev ale aj pri organizovaní rôznych podujatí
konaných na štadióne.
Chcel by som vyjadriť presvedčenie, že spolupráca s menovanými subjektmi
a dúfam, že aj s ďalšími bude pokračovať na minimálne rovnakej úrovni ako doteraz. Ešte by som chcel poprosiť občanov, ktorí by nám chceli nejakým spôsobom
pomôcť, aby sa nám ozvali. Ľahko je spoza plota na ihrisku, alebo v krčme pri
pive kritizovať. Keď kritizujete, tak nám dajte aj návrhy na riešenia problémov,
ktoré vidíte. Nemáme problém s konštruktívnou kritikou, sme naklonení každému
dobrému nápadu ako futbal v Očovej pozdvihnúť na vyššiu úroveň.
Jaroslav Sás
Prezident FO

Turnaj o pohár starostu obce Očová
Dňa 27.6.2015 sa konal na futbalovom štadióne miestnej Telovýchovnej jednoty už tretí ročník turnaja v malom futbale o pohár starostu obce Očová.
Turnaj otvoril starosta Očovej pán PhDr. Ján Senko.
Turnaja sa zúčastnilo 15 družstiev z Gelnice, Fiľakova, Hriňovej, Detvy, Zvolena, Zv. Slatiny a Očovej, ktoré boli rozdelené do 4-och základných skupín.
Najskôr sa hrali zápasy v skupinách, systémom každý s každým. Po odohratí
zápasov v skupinách sa najlepšie tri družstvá z každej skupiny stretli v ďalšom
priebehu už vo vyraďovacej fáze turnaja.
Postupne sa medzi štyri najlepšie družstvá, ktoré hrali už o umiestnenie prepracovali družstvá: Vychodňare, Bad Boys, Drím Tím, L- Trade. Z týchto štyroch
družstiev sa vytvorili dvojice, ktoré hrali o medaile. O 3 miesto hrali Vychodňare
proti Bad Boys. Zápas sa skončil výsledkom 1:0 pre tým Bad Boys po pokutových kopoch.
Do finále 3 ročníka sa prepracovali družstvá Drím Tímu, ktorý sa do finále dostal 3-tí krát za sebou a družstvo L- Trade. Po zápase mali väčšiu radosť hráči
Drím Tímu, ktorým sa po výsledku 3:0 podarilo obhájiť prvé miesto z vlaňajšieho
ročníka. Keďže vyhrali turnaj tretí krát za sebou putovný pohár im ostáva.
Konečné umiestnenie: 1. miesto – Drím Tím
2. miesto – L- Trade
3. miesto – Bad Boys
4. miesto – Vychodňare
Najlepším strelcom turnaja sa stal: Juraj Záturecký ( Drím Tím)
Najlepším hráčom bol: Dominik Machava ( L- Trade)
Najlepším brankárom bol: Martin Makovický (Vychodňare)
Ceny umiestneným odovzdal p. Ing. Juraj Chabada, predseda TJ Družstevník
Očová.
Hráči aj diváci si úroveň a organizáciu turnaja pochvaľovali a predbežne prisľúbili účasť aj na ďalšom ročníku.
Chcel by som sa poďakovať sponzorom turnaja Obecnému úradu Očová. Ďalej veľké poďakovanie patrí Obecným službám Očová, ktoré nám vyrobili bránky
na turnaj, požičali nám stoly a inak nám pomohli. Potom PD Očová za pomoc pri
organizácii turnaja a príprave ihriska pred a po turnaji.
2/2015

V neposlednom rade by som sa chcel poďakovať p. Šimkovičovi za organizáciu turnaja a ostatným ľuďom, ktorí nám uvarili chutný guľáš. P. Fabyiánimu za
dodržiavanie pitného režimu pre návštevníkov turnaja, ale hlavne hráčom jednotlivých družstiev. Ďalej p. Gregovi a všetkým ostatným, ktorí sa postarali o to, aby
bol turnaj na čo najvyššej úrovni.
Je mi jasné, že sa našli aj nejaké tie chybičky, ale v budúcnosti sa im budeme
snažiť vyhnúť.

Víťazné družstvo: Horný rad zľava : Juraj Záturecký, Aleš Čerkýň, Maroš Pádar,
Jakub Babic.Dolný rad zľava : Miroslav Selecký, Ján Kouřil, Patrik Široký, Ľudovít
Jamnický.
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Predbežný plán kultúrno-spoločenských
a športových podujatí na II. polrok 2015
7. - 9. 8.

– Očovská folklórna hruda 2015

29. 8.

– Oslavy 71. výročia SNP a Dňa Ústavy –vatra na počesť výročia SNP

september – školské filmové predstavenie pre žiakov základnej a materskej školy
október

– Mesiac úcty k starším
– Strašidelný mlyn
– školské filmové predstavenie pre žiakov základnej a materskej školy

november – školské filmové predstavenie pre žiakov základnej a materskej školy
11. 11.
– Deň červených makov
15. 11.
– Očová spieva
december
12. 12.
21. 12.
26. 12.

– školské filmové predstavenie pre žiakov základnej a materskej školy
– Očovské Vianoce
– „A zasa sú tu Vianoce“ vianočný koncert v Rímsko-katolíckom kostole
– Vianočné vystúpenie FS Očovan v kultúrnom dome
– Štefanská zábava

Športovať môžeme všetci
Nájsť si v dobe, kedy chodíme všetci unavení po celom dni,
čas na seba samého, môže byť pre niekoho výzvou ako vyliezť
na najvyššiu horu sveta. Vieme. No skúsiť to môžeme všetci. Mnohí z Vás ste si už možno všimli, že v našej obci pribudol
priestor, kde sa je možné športovo vyžiť, no najmä zlepšiť seba
samého. ElitGym je nová telocvičňa v priestoroch Domu služieb
na 1. poschodí. Okrem klasických posilňovacích strojov sa
v ElitGym-e sústredíme na typ cvičenia, ktoré má obrovskú popularitu po celom svete – crossfit. Crossfit je typ komplexného spô-

sobu cvičenia, ktoré obsahuje vysokú variabilitu cvikov a typov tréningov. Cvičenia sú vykonávané v relatívne vysokej intenzite. Jeho
cieľom nie je byť najlepší v jedinej disciplíne, ale byť dobrým vo
všetkých. Celé cvičenie crossfitu funguje jednoducho - kombinuje
prvky vzpierania, gymnastické cvičenia a tzv. „kardio“ pri vysokej
intenzite v relatívne krátkom čase. Pomocou nich prispieva k zvyšovaniu celkovej fyzickej kondície. V CrossFit-e nejde len o silový
a kondičný program, ale zároveň v ňom nájdete životný štýl a komunitu ľudí, idúcu rovnakou životnou cestou. Silná komunita znamená spoločnú motiváciu, súťaženie, podporu,
skúsenosti, zážitky, pravidelnosť a teda vytvára
úžasnú oporu pre celkovú úspešnosť jednotlivca. Takáto komunita sa u nás postupne za
pol roka vytvorila. Sme veľmi radi, že sa k nám
pridávajú stále noví členovia, ktorí pociťujú
a najmä vidia výsledky svojej snahy na zmene
ich vzhľadu. Crossfit je aj o súťažiach a získavaní skúseností na nich. ElitGym je síce nováčikom na poli pôsobenia, no náš reprezentant sa už zúčastnil aj celoslovenskej súťaže
s postupom na medzinárodnú úroveň, kde sa
umiestnil v prvej desiatke súťažiacich z troch
krajín sveta ako celkovo tretí najlepší Slovák.
To, že je reprezentant z Očovej, zaznelo pred
všetkými účastníkmi viackrát. Keď budeme
chcieť, dokážeme všetko. Čakáme Vás medzi nami v skvelej partii ľudí, ktorá sa rozrastá
každým dňom. Všetky informácie o tréningoch
nájdete na webovej stránke www.elitgym.sk
alebo nás len tak príďte pozrieť, do priestorov telocvične, lebo ako sa vraví: „Lepšie
raz vidieť ako stokrát počuť“. Čakáme aj na
TEBA!

platená reklama
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Obec Očová
a
Komisia školstva, kultúry a športu pri OZ
pri príležitosti 12. ročníka folklórneho festivalu
Očovská folklórna hruda vyhlasujú súťaž

„o najkrajšie priečelie a priedomie domu“

Hodnotiť sa bude estetická úprava okolia domu ako i výzdoba
pri príležitosti konania festivalu.
Súťaží sa o hodnotné ceny:
1. cena: kosačka
2. cena: poukážka na nákup pohonných hmôt v hodnote
50,00 €
3. cena: „živá kosačka“
4. cena: plastová zberná nádoba na KO
5. cena: poukážka na nákup v predajni COO Jednota
Očová v hodnote 25,00 €
a ďalšie zaujímavé ceny.
Úpravu a výzdobu bude hodnotiť porota počas trvania festivalu
a výsledky sa oznámia v nedeľu pred záverečným galaprogramom hrudy „Keď spomienky ožívajú“.

august 2015
kino prijíma kultúrne poukazy s označením
„kino alebo ľubovoľné podujatie“

Sobota
01. 08. 2015
18.00 hod.
Continental film
1,00 €
Sobota

Sex v Paríži
Francúzska komédia. Paríž, láska a samozrejme francúzske ženy: slobodné, nepredvídateľné, sofistikované a vášnivé. Rozhodli
sa svoje tajomstvá odhaliť a podeliť sa o ne. Je to komédia o kariére, deťoch, láske, sexe a hlavne o tom, koho a čo ženy chcú...
Hrajú: Vanessa Paradis, Laetitia Casta, Isabelle Adjani, Audrey Fleurot, Alice Taglioni, a ďalší.
MN do 15 rokov, český dabing, 116 min.

Päťdesiat odtieňov sivej

2,00 €

Americký erotický film. Študentka literatúry Anastasia je podľa vlastných slov nezaujímavá a nudná ,,sivá myš“ s nízkym sebavedomím, pravý opak tajomného podnikateľa Christiana Greya, ktorého prišla vyspovedať pre článok do študentského časopisu.
Napriek tomu, že sa ju Grey snaží odradiť svojim chladným a odmeraným správaním, má ho plnú hlavu, tento fakt ešte prehĺbia
ich opakované pracovné stretnutia. Bez ohľadu na to, že ju varuje, aký je komplikovaný a v zlovestných náznakoch hovorí o svojom špecifickom vkuse, nie je Anastasia schopná odolať jeho príťažlivosti. Ani Grey však nie je voči tomuto plachému dievčaťu
imúnny a postupne jej začne otvárať dvere do svojej trinástej komnaty...
Hrajú: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Marcia Gay Harden, Luke Grimes, Rita Ora a ďalší
MN do 18 rokov, dabing, 124 min.

Sobota

Gunman: Muž na odstrel

15. 08. 2015
18.00 hod.
Barracuda Movie

22. 08. 2015
18.00 hod.
Bontonfilm
1,00 €
Sobota
29. 08. 2015
17.00 hod.
Ita film
1,00 €

Americký akčný krimi film. Napätie, že by sa dalo krájať, a zúrivý súboj dvoch oscarových drsniakov Seana Penna a
Javiera Bardema prinesie v rytme výstrelov a svištiacich guliek akčný špionážny thriller. Sean Penn sa ocitne v smrtiacej
slučke svojich bývalých kolegov a jedinou jeho šancou je zásada, že najlepšia obrana je útok. Sean Penn vždy pôsobil
ako drsniak, ale až teraz dostal rolu skutočného akčného hrdinu. Hrá vyčerpaného bývalého žoldniera a zabijaka Jima
Terriera, ktorý by svoju minulosť rád nechal za sebou. Jediné, po čom túži, je konečne sa usadiť so svojou dávnou láskou. Ale tajné služby sa svojich bývalých ovečiek tak ľahko nevzdávajú. Jim bude musieť očistiť svoje meno a postaviť sa
organizácii, pre ktorú pracoval.
Hrajú: Sean Penn, Javier Bardem, Jasmine Trinca, Idris Elba, Ray Winston a ďalší.
MN do 15 rokov, dabing

Malý Dráčik
Nemecká animovaná rozprávka. Dráčik Kokosík a jeho kamarát Oskar sa narodili na Dračom ostrove, avšak sú iní ako
ostatní. Kokosík je lietajúci drak, ktorý nelieta a Oskar je drak-mäsožravec, ktorý sa stal vegetariánom. Spoločne s vynaliezavou dikobrazkou Matildou musia zachrániť ostrov pred nebezpečnou sopkou, ktorá sa po rokoch odrazu prebudila.
To však bude možné iba vtedy, ak draci všetkých veľkostí a farieb uzavrú medzi sebou mier a spoja sily k záchrane ich
nádherného ostrova.
Mládeži prístupný, slovenský dabing, 80 min.
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