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Slovo na úvod – alebo – ako sa snažíme
Najkrajšie sviatky roka pritiahnu k stromčeku celé
rodiny. Tak to má byť. Treba si vychutnať vianočnú
atmosféru. Byť opäť spolu a blízko. Porozprávať
sa v rodinnom kruhu spoločne o všeličom dobrom
aj zlom. S Vianocami sa neudržateľne blíži aj záver
roka. S ním je spojené aj bilancovanie. Zamyslenie
sa nad tým, čo sme stačili urobiť, čo sme zanedbali,
čo bude treba urobiť. Aj keď ešte nie sme v jeho konečnom závere, môžeme aj v obci predbežne hodnotiť, rekapitulovať.
Ľudia najradšej hodnotia to, čo vidia. Dosť často
nám unikajú veci a činnosti, ktoré sú nevyhnutné
k tomu, aby sme sa dopracovali k tomu čo je vidieť.
A to sú veľmi náročné úlohy (odborne aj časovo). Bez
nich nie je možné sa dopracovať k stanovenému, konečnému, viditeľnému cieľu. Najmä preto je potrebné
si takéto činnosti pripomenúť, aby sme lepšie pochopili cestu, ktorá k cieľu vedie, ktorou kráčame.

Projektové plánovanie– to chce nevyhnutný čas

Aj v Očovej plánujeme. Pripravili sme Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na r. 2015 – 2023
(PHaSR). Obsahuje aj sumár úloh, ktorých naplnenie by malo viesť k lepšiemu, príjemnejšiemu životu
v obci a k jej rozvoju. Na „Pláne“ sme pracovali od
marca a jeho definitívnu podobu schváli obecné zastupiteľstvo v decembri, spoločne s rozpočtom obce
na nasledujúci rok 2016. PHaSR bude prístupný pre
širokú verejnosť na obecnej webovej stránke. Začalo sa s prácami nad zmenami územného plánu.
V rámci neho vytipujeme územia nielen pre rozvoj
bytovej a investičnej výstavby. So Slovenským pozemkovým fondom riešime prevod pozemkov do

vlastníctva obce (napr. športový štadión, pozemky
pod cestami a pod.) a so Slovenským vodohospodárskym podnikom výmenu pozemkov v okolí potokov. „Čistíme“ majetkové „portfólium“ obce. Táto
aktivita pomôže v budúcnosti vedeniu obce pri plánovaní ďalších investícií. Veríme, že v relatívne krátkom
časovom období, by sme mali mať podstatnú časť
našich územných požiadaviek, vo vzťahu k menovaným inštitúciám, usporiadaných. Riešime územie
pre zberný dvor, vrátane výkupu pozemkov. Vstúpili
sme do rokovaní ohľadom prípravy projektovej dokumentácie a možnej rekonštrukcie vodovodu a asi aj
kanalizácie v miestnej časti Holcov majer.

Príprava projektov a ich realizovanie

Zabezpečili sme projektovú dokumentáciu pre
realizáciu rekonštrukčných prác na kultúrnom dome
(a Základnej umeleckej školy) a podali projekt na
Environmentálny fond pre získanie finančných prostriedkov (9.10.2015). Zásadným spôsobom sme
pomohli pri riešení problematiky realizácie projektu odkanalizovania obce. Projekt bol „STVaK-om“
predložený riadiacemu orgánu (30.9.2015) a teraz
čakáme na výsledok a možnosť jeho realizácie. Tu by
som chcel poďakovať aj zástupcom združenia Mikroregiónu Hučava – Zvolensko za aktivity a nevyhnutné
práce pri delimitácii majetku a prácach na projekte.
Po vyjadrení Slovenských elektrární k možnosti
zabratia územia v okolí elektrickej siete na vytipovanom území, by sme sa pustili do projektu nového
zberného dvora. Pracujeme na projekte rekonštrukcie obecného úradu s cieľom zapojenia sa do pripravovanej výzvy na spolufinancovanie z prostriedkov

európskych štrukturálnych fondov. V spolupráci so
Slovenským vodohospodárskym podnikom riešime
protipovodňové aktivity na toku Hučavy vo výške viac
ako 500 tis. €. Obecné hasičské auto čaká generálna oprava, ktoré bude financovaná z vyčlenených
prostriedkov ministerstva vnútra.

Projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného
svetlenia, kamerový systém a iné aktivity

Veľmi sa tešíme, asi všetci, že sa nám projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia podarilo zrealizovať.
V dvoch etapách (v 2 a 3-tej) sme rozšírili kamerový
a monitorovací systém v obci. Realizovali sme prekrytie terasy na Domove sociálnych služieb „Dolinka“,
parkovisko pri materskej škôlke, práce po povodni a úpravy koryta suchých potokov, ako aj niektorých prícestných rigolov v obci. Zemnými prácami
sme upravili pozemky na cintoríne, odstránili sme
v ňom „náletovú“ zeleň a zlikvidovali sme jej koreňové sústavy. Na jar pristúpime k realizácii oplotenia
cintorína. Čiastočne boli riešené výtlky na cestách.
Aktivity pracovníkov Obecných služieb sa už stali
samozrejmosťou. Lenže, kosenie verejných priestorov vrátane cintorína, nakladanie s odpadmi, likvidácia nevhodných drevín, zimná údržba ciest a ďalšie
práce nimi vykonávané sú pre obec a spokojnosť
našich občanov veľmi dôležité. Mimochodom, na
obecnej stránke www.ocova.sk je zverejnený plán
zimnej údržby cestných komunikácií v obci. Môžete
sa oboznámiť ako bude obec zabezpečovať zjazdnosť miestnych komunikácií, priechodnosť chodníkov a určených parkovísk v zimnom období.
pokračovanie na 2. strane

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Od 13. 10. 2015 sa v obci realizovali práce na
projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Očová“. Práce budú spoločne so záverečným meraním ukončené v prvej polovici decembra 2015.
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci Očová bola realizovaná v rámci operačného
programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci prioritnej osi Energetika, opatrenia
2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v
oblasti energetiky, kód výzvy: KaHR
-22VS-1501, kód projektu ITMS:
25120220321. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume
225 945,30 €, so spoluúčasťou
obce vo výške 5% v celkovej výške
11 891,86 €.
Predmetom akcie bola výmena
a doplnenie svietidiel na celkový
počet 358 s LED technológiou
(predtým 197 ks) tak, aby boli naplnené príslušné normy platné v
tejto oblasti. Nové svetelné body
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sa vyznačujú vysokou účinnosťou, nízkymi alebo
nulovými svetelnými emisiami, nízkym príkonom,
vysokou svietivosťou a dlhou životnosťou. Predpokladom je ročná úspora cca 65%, vo finančnom vyjadrení pri súčasných cenách energie cca
11 000 €. Realizovala sa aj výmena výložníkov svietidiel a rekonštrukcia 4 rozvádzačov. Časť svietidiel
je programovo načasovaná a v nočných hodinách
v rámci úsporného režimu vypínaná. V rámci skvalitnenia svietenia a lepšieho pokrytia priestranstiev
v obci vykonáme inventarizáciu stromov popri miestnych komunikáciách v spolupráci s príslušným orgánom štátnej správy, s návrhom na ich odstránenie,
-jsprípadne úpravu ich vzrastu a tvaru.

„Z obsahu vyberáme“:
– informácie obecného úradu
– zo života organizácií
– reprezentujú nás vo svete
– srdce som upísala folklóru – jedna z nás
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pokračovanie z 1. strany
Samozrejme, že našim cieľom je ďalšie skvalitňovanie činnosti tejto obecnej organizácie. Ing. P. Holík
je novým štatutárom inštitúcie od 1. 8. 2015 a verím,
že prispeje k činnosti tejto organizácie tak, aby s ňou
bola spokojnosť zo strany Vás, občanov. Treba pripomenúť aj prácu aktivačných pracovníkov. Prispievajú
svojou činnosťou k zabezpečovaniu akútnych prác,
ktoré obec potrebuje. Medzi iným dočisťovali aj miestny potok. Lenže ten sa nám opäť napĺňa plastovými
fľašami, zeleným a iným „odpadom“. Niektorí z nás
sú nepoučiteľní a asi budeme musieť pristúpiť aj k verejnej kritike.

Problematika odpadov

Oblasť, ktorej budeme venovať v nasledujúcom
období veľkú pozornosť. Do života v r. 2016 vstupuje
nový zákon o odpadoch. Prehodnotíme výšku poplatku za miestny odpad. Skvalitňovať chceme triedenie
odpadu, učiť našich obyvateľov ako postupovať pri li-

kvidácii odpadov. Našou snahou bude, aby obec stála táto oblasť menej financií. Momentálne stačí výška
poplatku na pokrytie cca 60 – 70% nákladov na zber
komunálneho a triedeného odpadu. Pripravujeme
zavedenie kompostérov do každej domácnosti
(domu, bytovky) a aj na verejné priestranstvá. S tým
bude súvisieť aj starostlivosť o zeleň v obci ako aj v
našich domácnostiach. Musíme si uvedomiť, že sme
zodpovedný za svoj majetok a poriadok v ňom (na
ňom). A týka sa to nielen kosenia. Pripravíme program odpadového hospodárstva pre obec.

Parkovanie áut popri (na) komunikáciách

Ešte jeden problém, na ktorý upozorňuje čoraz
viac občanov. Parkovanie áut na verejných priestranstvách či komunikáciách. Najvypuklejší je na ul. J.R.
Poničana a ČSA v blízkosti školy. Z verejných priestranstiev si niektorí naši občania aj na iných uliciach
začínajú robiť vlastné parkoviská, nielen pre svoje,
ale aj firemné autá, či mechanizmy. Obsadzujú mies-

Rozširovanie kamerového
a monitorovacieho systému v obci
V októbri bola realizovaná 3. etapa rozširovania kamerového a monitorovacieho systému v našej obci. Bolo rozmiestnených ďalších 6 kamier
s vysokou rozlíšiteľnosťou snímania. Po jej ukončení širšie centrum obce
a miestny cintorín monitoruje už 12 kamier. Veríme, že aj vďaka tejto investícii sa zvýši bezpečnosť občanov a ochrana verejného ako aj súkromného
majetku. Systém pomôže pri možnej identifikácii osôb pri páchaní trestnej
činnosti. Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému v obci bolo
realizované vďaka finančnej podpore z Ministerstva vnútra SR - Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality- vo výške 8 000,- eur. Spoluúčasť obce bola
cca 20 % v sume 2 067,64 eur. Celková investícia v rámci 3. etapy bola vo
výške 10 067,64 eur. Plánujeme ďalšie rozširovanie kamerového systému a
budeme sa zapájať do výziev v tejto oblasti.
-js-

ta, ktorých nie sú majiteľmi, nestarajú sa o tento priestor, a dá sa povedať, že ho aj znehodnocujú (likvidácia zelene, prehĺbené koľaje na pôde po dažďoch,
poškodzovanie rigolov a pod.) a bránia plynulosti dopravy. Problém popri cestných komunikáciách vzniká aj na uliciach (Partizánska, SNP, Mieru...). Zrejme
bude potrebné nové dopravné značenie v obci.

Na záver

Problémov, ktoré treba riešiť v obci je naozaj
dosť. Hovorí o nich PHaSR. Chce to trpezlivosť, ale
samozrejme aj činorodosť. Vybavovanie, „hľadanie“
finančných prostriedkov, presadzovanie projektov
a ich realizácia. Nasledujúci rok by nás opäť mal presvedčiť o tom, že sme sa posunuli o krok ďalej.
Na záver tohto „slova na úvod“ Vám všetkým
chcem popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov
a aby ste rok 2016 prežili v šťastí, zdraví, spokojnosti
a podľa vlastných predstáv.
PhDr. Ján Senko, starosta obce

Na internetovej stránke obce
prinášame novinku a to mapový
portál Geosense. Tento mapový portál miest
a obcí je produkt, ktorým chceme občanom poskytnúť informácie o pozemkoch
a stavbách v katastri našej obce priamo z pohodlia svojho domu.
V súčasnosti obec zakúpila základný balík programu, v ktorom sú základné
informácie o katastrálnom území, všetky parcely v stave C a E s ich grafickým
zobrazením, budovy so súpisnými číslami a obecný majetok. Všetky informácie,
ktoré si vyhľadáte, si môžete ihneď pre vlastnú potrebu vytlačiť.
Do budúcnosti chceme mapový portál doplniť o ďalšie produkty a to územný
plán, inžinierske siete, občiansku vybavenosť ap. Nakoľko sme práve v procese
zmeny územného plánu, sú plánované investičné akcie v rámci inžinierskych sietí
a občianskej vybavenosti, budú tieto údaje doplnené po ukončení jednotlivých
akcií z dôvodu ich aktuálnosti.
- jh -

Realizácia vysokorýchlostného optického internetu v Očovej
Od 45. týždňa, po dohode so spoločnosťou DTNET, s.r.o. Detva, prebieha v
našej obci budovanie optickej siete. Jej cieľom je skvalitnenie služieb pre obyvateľov Očovej v oblasti vysokorýchlostného internetu. Zákazníkom, ktorí prejavia
o túto službu záujem, prevádzkovateľ DTNET ponúka vysokorýchlostný optický
internet a digitálnu televíziu Teatro so 7- dňovým archívom a s programami v HD
kvalite. Vzhľadom k prebiehajúcim prácam prosíme občanov obce o trpezlivosť,
nakoľko sa v obci bude pohybovať vozidlo s plošinou popri stĺpoch elektrického

vedenia NN. Práce by mali byť zrealizované v priebehu 2 mesiacov. V prípade
záujmu o služby DTNET-u sa obyvatelia našej obce môžu informovať o ponuke v
zákazníckom centre DTNET-u na ulici M. R. Štefánika 65 v Detve (budova VUB
banky) alebo na tel. čísle 0908 888 921. Kontaktná osoba za DTNET je p. Miroslav Minich 0918 787 050. Ďalšie aktuálne informácie budeme prinášať aj
prostredníctvom našej webovej obecnej stránky.
- jh -

Autobusové spoje stoja
už aj pod Zvolenským zámkom

Trhové dni
v roku 2016

Na základe viacerých podnetov od občanov, týkajúcich sa zastavovania autobusových spojov v meste pod Zvolenským zámkom, a po rokovaniach starostu obce
s vedením SAD a. s. Zvolen, na ktorých starosta obhájil túto požiadavku bolo dohodnuté, že od 01.09.2015 zastavujú autobusové spoje smerujúce do Očovej aj na zastávke
Poľana – pod zámkom.
Týka sa to týchto spojov (uvedené sú časy odchodov zo zastávky Poľana – smer
Očová):
06:27 - pracovný deň

13:41 – pracovný deň

07:36 - pracovný deň

14:32 – pracovný deň

09:17 - pracovný deň

15:12 – každý deň

09:52 - pracovný deň (Detva cez Očovú)

15:47 – pracovný deň

10:46 - každý deň

16:32 – pracovný deň

12:07 - pracovný deň

17:21 – pracovný deň

13:02 - pracovný deň okrem školských prázdnin

20:18 – pracovný deň

13:07 - sobota, nedeľa, sviatok

22:27 – každý deň
- jh -
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Povodeň
V dôsledku prudkého dažďa v našej obci starosta vyhlásil 24. 7. 2015
o 17.30 hod.
II. stupeň povodňovej aktivity. Prudký dážď spôsobil nárast prietoku vody
a čiastočné vybreženie tokov Očovka, upravené rameno toku Hučavy a Harajec.
Zaplavenie spôsobilo aj stekanie veľkého množstva vody z okolitých polí
a kopcov. Voda so sebou priniesla bahno, kamene, polámané konáre, ktoré
zahatali prícestné rigoly a miestne komunikácie. Zaplavené boli ulice: J. R. Poničana, Lesná, Partizánska, Mieru, Dolná a dolná časť SNP. V miestnej časti
Obchoditá prívalová vlna odniesla časť štrkovej miestnej komunikácie a silný
vietor postŕhal konáre stromov. Vďaka rýchlemu zásahu členov Dobrovoľného

hasičského zboru Očová, zamestnancov Obecných služieb Očová a strojov
Poľnohospodárskeho družstva Očová na sprietočnení rigolov a potokov sa
podarilo zabrániť vzniku väčších škôd na majetku a v priebehu niekoľkých dní
odstrániť škody, ktoré boli spôsobené. V rámci nich bolo rozšírené a prehĺbené koryto suchého jarku od Partizánskej ulice až po Sadovnícku ulicu, až za
ohrozený transformátor. Prehĺbené a rozšírené bolo aj koryto na ul. J. R. Poničana po Harajec a z neho odvezené nánosy zo zničených hrádzok na Bočine. Prečistený bol prícestný rigol na Dolnej ulici a čiastočne bol vybudovaný
odvodňovací rigol v časti ul. Mieru pri hornom stredisku poľnohospodárskeho
družstva. V časti Obchoditá bola upravená miestna komunikácia a odstránené
konáre zo stromov popri hlavnej cestnej komunikácii.
II. povodňový stupeň bol zrušený 3.8.2015 o 16,00 hod. Výdavky obce na
záchranárske práce boli 3 873,88 EUR.
- ah -

Dobrovoľný hasičský zbor v Očovej
informuje o povinnosti občanov pri používaní komína a dymovodu
Občan je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov.
Čistenie a kontrola komína sa vykonáva:
– posúdením umiestnenia horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča,
– kontrolu telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej
cesty,
– vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadením spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier
a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu, kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu
a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.
Na vykonávanie čistenia a kontroly a preskúšania komína musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.
Preskúšanie komína sa vykonáva:
– skúškou plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
– posúdením vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a horľavých materiálov v blízkosti komína, dymovodu
a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
– kontrolou priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadením spalín otvormi na čistenie a kontrolou komína a dymovodu.
Komín možno vypaľovať len výnimočne. Komín môže vypaľovať iba kominár resp. revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci. komín možno vypaľovať len vtedy, ak je odolný proti vyhoreniu sadzí.

Odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla,
zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. Preskúšanie komína môže vykonávať len
kominár alebo revízny technik komínov.
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu
vykonal. Vydáva potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, alebo urobí zápis do
denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu s dátumom vykonania kontroly a čistenia komína alebo
dymovodu spolu s menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala.
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo potvrdenie o vykonaní preskúšania komína sa vydáva na účely kontroly a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu
štátny požiarny dozor.
Lehoty čistenia a kontroly komína a dymovodu:
ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným
výkonom do 50 kW, raz za
– štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá
alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
– šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné
palivá a ak ide o komín bez vložky,
– dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné
palivá a ak ide o komín s vložkou,
ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným
výkonom nad 50 kW, raz za
– dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá
alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
– šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče plynné palivá.
Komín, na ktorý je pripojený spotrebič, ktorý nebol v prevádzke od
ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená uvedená
vyššie, nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť, pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať
jeho kontrola a čistenie.
Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
3/2015
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Info o uskutočnených podujatiach od júna do novembra 2015
7. – 9. 8. 2015

8. 8. 2015

12. ročník Očovskej folklórnej hrudy bol okrem zaujímavého programu venovaný aj významným očovským folklórnym osobnostiam. Ocenenie ministra kultúry
SR Mareka Maďariča, najvyššiu cenu Národného osvetového centra - cenu sv.
Gorazda si pri príležitosti významného životného jubilea prevzal folklorista, choreograf, výrobca ľudových nástrojov a nestor folklóru Ján Priechodský.

Očovania, ako aj všetci návštevníci Očovskej folklórnej hrudy, si mali možnosť horúci sobotňajší deň spríjemniť nielen folklórom, ale mohli ulahodiť svojim
očiam prehliadkou starých modelov áut, ktoré do našej obce
zavítali v rámci podujatia „Spanilá jazda veteránov“.
A bolo sa ozaj na čo pozerať.
Tí, čo si toto podujatie nenechali
ujsť, mali možnosť vidieť krásne staré autá, nielen zo Slovenska, ale z Európy
a Ameriky. Medzi veteránmi nechýbal rolls royce, ako i rôzne exkluzívne historické modely a autá, ktoré sú už len jediné na svete.

29. 9. 2015

Za záslužnú a plodnú prácu s najmladšou generáciou a za reprezentáciu detského folklórneho súboru Poľana na Slovensku a v zahraničí a pri príležitosti životného jubilea bola ocenená pani Viera Šimkovičová cenou Národného osvetového centra a cenou Podpolianskeho osvetového strediska. Obidvom jubilantom
odovzdal pozdravný list obce Očová jej starosta PhDr. Ján Senko. Pozdravný
list starostu obce bol odovzdaný aj ďalšiemu jubilantovi p. Antonovi Budinskému
v rámci programu, ktorý bol venovaný jeho tvorbe.

71. výročie SNP a Deň Ústavy SR sme si pripomenuli pietnou spomienkou pri
pamätníku padlých v II. svetovej vojne. Po krátkom kultúrnom programe, ktorý
pripravili žiačky základnej školy pod vedením p. Viery Šimkovičovj, sa prihovoril
starosta obce PhDr. Ján Senko.
Pietny akt bol poďakovaním všetkým vojakom, partizánom, ale i obyčajným
ľuďom, ktorí neváhali za slobodu položiť to najcennejšie – svoj život.
V závere predseda ZO SZPB p. Dušan Hancko pozval prítomných na pokračovanie osláv na Bočinu, kde bola vo večerných hodinách zapálená vatra a príhovor
ku Dňu Ústavy SR. O občerstvenie sa ako vždy postarali naši hasiči. Všetkým
zúčastneným na oslave patrí naše poďakovanie.

18. 10. 2015
Trojdňový program festivalu sa niesol už tradične v duchu oprášiť a priblížiť ľudové zvyky a tradícií našich starých otcov a materí, nielen z okolia Podpoľania, ale
aj z iných regiónov Slovenska a blízkej Moravy. V stravovacom areáli sme mohli
obdivovať šikovné ruky majstrov rôznych remesiel. Záštitu nad podujatím prevzal
predseda NR SR Peter Pellegrini, ktorý sa počas dvoch dní festivalu aj zúčastnil.
Naše poďakovanie patrí všetkým podporovateľom a organizátorom,
ktorí sa podieľali na príprave a realizácii Očovskej folklórnej hrudy 2015,
podujatí, ktoré má už svojich stálych obdivovateľov návštevníkov nielen
z nášho regiónu, ale aj z celého Slovenska a aj blízkeho zahraničia.

8. 8. 2015
Počas trvania folklórneho festivalu bola vyhlásená
súťaž „o najkrajšie priečelie a priedomie domu“

pod názvom „Krása v tradícii“. Očovania promptne zareagovali a milo prekvapili ozaj prekrásnou a zaujímavou výzdobou. Tie najkrajšie priečelia a priedomia
boli odmenené hodnotnými cenami víťazom.
4

Nezabudli sme ani na našich dôchodcov, ktorí sa v
tomto roku dožívajú významných životných jubileí. Práve im bolo v Mesiaci úcty
k starším venované prijatie
na obecnom úrade, kde
po slávnostnom príhovore
starostu obce a kultúrnom
programe bol každému jubilantovi odovzdaný malý darček, ako pozornosť za všetko dobré a krásne, čo urobili počas svojho života a ešte stále robia pre svojich
najbližších. Po prijatí ich kroky, ako aj kroky ostaných našich občanov, smerovali
do kultúrneho domu. Tam už boli pripravení profesionálni herci zo Slovenského
komorného divadla Martin s divadelnou hrou „...príď kráľovstvo tvoje...“.
Cez ich divadelný prejav
sme sa oboznámili so životnými etapami jedného z najvýznamnejších a vedúcich
osobností slovenského národného života v polovici 19.
storočia, kodifikátora spisovnej slovenčiny autora súčasného slovenského jazyka, politika, jazykovedca, pedagóga, novinára a spisovateľa Ľudovíta Štúra, ktorého
200. výročie narodenia sme
si na celom Slovensku pripomenuli 28. októbra.
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27. 10. 2015

Bol utorok podvečer a
Remeselný dvor sa premenil na príbytok najrozmanitejších masiek a zlých strašidiel. Deti z materskej školy
ako i žiaci zo základnej školy sa prezentovali vo svojich
maskách s ambíciou získať
cenu o najkrajšiu masku.
Na jednotlivých stanovištiach boli pripravené strašidlá, ktorým masky museli
preukázať svoje vedomosti
a schopnosti či už v speve, tanci, alebo v prednese
básničiek. Po súťažiach a
vyhlásení najkrajšej masky nasledovala zábava a deti sa výborne zabavili na diskotéke.

15. 11. 2015
V preplnenej sále kultúrneho domu sa konal už 11. ročník prehliadky ľudových piesní. V programe Očová spieva
2015 ako prví vystúpili očovskí škôlkári, mikrofóny ďalej
patrili žiakom základnej školy
a žiakom základnej umeleckej školy. Bodku za programom urobili ľudovkami, či už
veselými alebo smutnými, ostrieľaní speváci z našej obce
a blízkeho okolia.

11. 11. 2015
Už po druhý krát sme si v našej obci pripomenuli Deň červených makov - pamiatku venovanú padlým vojakom v I. svetovej vojne a vojnovým veteránom.
Pietna spomienka tichou modlitbou pri pamätníku padlých v I. svetovej vojne sa
konala v stredu 11.11.2015 o 11.00 hod.

- dd -

Pripravujeme:
december 2015
12. 12. – Očovské Vianoce – zabíjačka, jarmok v RD
21. 12. – „A zasa sú tu Vianoce“ vianočný koncert v Rímsko-katolíckom kostole
26. 12. – Vianočné vystúpenie FS Očovan v kultúrnom dome
– Štefanská zábava
január 2016
27. 01.

– Polročný koncert žiakov ZUŠ Očová v kultúrnom dome

29. 01.

– Rodičovský ples 2016 v Remeselnom dvore Očová

Šťastie je
život a mať
deti …
Narodili sa:
Juraj Vateha
Marína Staňová
Katarína Jansová
Natália Račková
Hana Ďuríková
Liliana Agnes Bednarčíková
Emily Ďurišová
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Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá …
Zomreli:
Juraj Kmeť, Očová, Družstevná 848/4
Marian Kamenský, Očová, J. R. Poničana 827/115
Karol Günthner, Očová, Jána Palárika 457/3
Juraj Uhliar, Očová, Letecká 7/13
Ján Maľa, Očová, Mieru 555/74
Ondrej Krnáč, Očová, Dolná 694/9
MUDr. Metod Fendek, Očová, Medzinárodného dňa detí 80/1
Pavel Holík, Očová, Nábrežná 675/1
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V OČOVEJ
sa predstavili žiaci hudobného odboru. V decembri Vás pozývame na Otvorené
hodiny všetkých odborov a to v termíne od 7. do 11. decembra podľa platných
rozvrhov hodín a samozrejme na „Očovské Vianoce“, ktoré sa tento rok uskutočnia 12. 12. v Remeselnom dvore. V rámci kultúrneho programu sa v tento deň
predstavia žiaci tanečného a hudobného odboru našej školy a samozrejme na
vianočných trhoch nebude chýbať stánok s vlastnoručne vyrobenými vianočnými
dekoráciami žiakov výtvarného odboru. V novom kalendárnom roku 2016 nás
po vianočných prázdninách 27. januára čaká Polročný koncert kde sa predstavia žiaci všetkých odborov. Na záver by sme Vás ešte radi pozvali na Koncert
učiteľov, ktorý nás čaká 16. marca 2016.

Jeden školský rok máme za sebou a už sme stihli privítať nový školský rok, ktorý pevne veríme, že bude zas o niečo lepší ako ten predchádzajúci. Okrem toho,
že sme v minulom šk. roku oslávili 20. výročie vzniku našej školy, absolvovali
sme aj niekoľko úspešných podujatí, ako napr.: Novoročné zvítanie, Polročný
koncert, Interné koncerty, Záverečné koncerty, Absolventské koncerty, Môj
prvý koncert a mnoho ďalších. Naši žiaci neoddychovali ani cez prázdniny a zúčastnili sa na niekoľkých podujatiach. Žiaci hudobného odboru sa predstavili na
50. ročníku Folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve, žiaci tanečného a hudobného odboru vystúpili na Dňoch obce Vígľaš, na Výskumno-šľachtiteľskej stanici
vo Vígľaši-Pstruša a v neposlednom rade nesmieme zabudnúť na Očovskú folklórnu hrudu, kde sa predstavili žiaci tanečného odboru v dvoch programoch
a to: „U nás tak, u vás tak, tancujeme všelijak“, ktorého autorom bola Anna
Petríková Bambúchová a v hlavnom programe „Keď spomienky ožívajú“.

Pevne veríme, že aj v tomto školskom roku nás budete podporovať Vašou
účasťou na našich koncertoch. Všetky naše pripravované podujatia a vystúpenia
si tiež veľmi ľahko nájdete aj na našej web stránke www.zusocova.webnode.sk
alebo na facebooku v skupine ZUŠ Očová.
Mgr. art. Zuzana Dindešová

A čo nás čaká v novom školskom roku? Tak ako po minulé roky škola pôsobí
na elokovaných pracoviskách vo Vígľaši a v Lieskovci a od tohto školského roka
už aj v materskej škole v Očovej. Školu v tomto roku navštevuje 313 žiakov v troch
odboroch: hudobnom, tanečnom a výtvarnom. Našim cieľom je aj naďalej pripravovať kvalitné podujatia, spolupracovať s inými inštitúciami a naďalej vychovávať
„malých“ umelcov. Dňa 11. novembra 2015 sa konal Interný koncert, na ktorom

Vyrezávanie tekvíc v Domove
seniorov Dolinka v Očovej
Stalo sa tradíciou, že k jeseni neodmysliteľne patrí jesenná výzdoba, vyrezávanie a zdobenie tekvíc, rôzne jesenné dekorácie zo šípok, šúpolia, padajúceho lístia, ktoré nám jeseň ponúka.
Pekné slnečné a teplé jesenné dni sme sa rozhodli využiť na príjemné posedenie spojené nielen s aktivitou vyrezávania tekvíc, ale aj so spoločným stretnutím seniorov zo zariadení sociálnych služieb zo Slovenskej Ľupče, Sebedína,
Poltára, Detvy a Hriňovej. V priestoroch altánku v parku si seniori posedeli pri
vyrezávaní tekvíc, všetci sa snažili to, aby tá ich tekvica bola najoriginálnejšia,
najzaujímavejšia, jedinečná. Bolo vidieť, že sa každý snažil dať do svojej práce
kus citu, estetického cítenia a lásky. V príjemnom prostredí bolo pripravené
pre všetkých občerstvenie s možnosťou opekať si slaninku, prípadne klobásky. Chvíle prežité spolu zostanú pre nás všetkých neopakovateľným zážitkom.
6
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Úcta seniorom, pozdravy
od FS Hajduky z Poľska
Október je mesiacom, ktorý je venovaný úcte k starším, je venovaný našim
seniorom. Vždy v tomto období venujeme pozornosť a prejav úcty seniorom vo
zvýšenej miere ako znak uznania a poďakovania za prácu, za všetko čo vykonali. Každoročne našich seniorov do zariadenia prídu pozdraviť deti zo Základnej
školy v Očovej programovým pásmom vyjadriť im svoj pozdrav a poďakovanie.
Tento rok sme privítali aj vzácnych hostí Folklórny súbor Hajduky z Vyšných Lapš v Poľsku, ktorý pôsobí pod patronátom Spolku Slovákov v Poľsku.
Predstavili sa s tancami z nášho regiónu, zo Spiša, ale aj tancami z Poľska.
Vystúpenie venované seniorom zapôsobilo na všetkých, úsmev na tvárach,
pocit šťastia bol tým najväčším poďakovaním.
Mgr. Anna Mlynarčíková

Belius spieval aj v Čechách
Ženský spevácky zbor Belius získal pozvanie účinkovať na V. ročníku
európskeho festivalu zborov ECHO 2015 v Hodoníne, Česká republika
v dňoch 2. až 4. októbra 2015. Išlo o podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovať divákom umenie zborového spevu z domáceho ako aj zo
zahraničného prostredia, čo prináša kultúrnu rozmanitosť umenia danú
odlišnosťou a jedinečnosťou každého zúčastneného zboru. Umožňuje
nielen stretávanie sa zborov, ale podporuje aj rozvoj zborového spevu
ako takého. Diváci tu mali možnosť vidieť kvalitné zmiešané, ženské
ako aj mužské spevácke zbory mládeže a dospelých.
Očovský zbor sa tu mal možnosť stretnúť so speváckymi telesami,
ako Lucky Voice Band z Prahy(Česká republika), VocaliX (Rakúsko) či
so Smíšeným pěveckým sborem města Hodonín (Česká republika).
Belius počas festivalu predviedol svoje umenie na troch vystúpeniach, a to v amfiteátri Lázní Hodonín, v sále Evropa, kde ponúkol divákom spolu s ďalšími účinkujúcimi koncert na vysokej úrovni, čo diváci
ocenili obrovským potleskom. Nakoniec Belius obohatil nedeľnú omšu
v miestnom chráme Sv. Vavřince.
Členky Beliusu prežili pekné chvíle v príjemnom prostredí mesta Hodonín, nadviazali nové priateľstvá a prispeli k celkovo dobrej atmosfére
celého festivalu.

Belius získal „zlato“!
V dňoch 6. až 7. novembra 2015 sa v neďalekej Banskej Bystrici konal 35. Festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého
so zahraničnou účasťou.
Ženský spevácky zbor Belius sa počas festivalu zúčastnil súťaže v speve sakrálnej tvorby cirkevných a svetských speváckych
zborov. Súťaž sa konala v sobotu 7. 11.2015 v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.

Okrem nášho zboru súťažilo ďalších 7 zborov: Spevácky zbor mesta Nová
Baňa Cantus Monte Regis, Spevácky zbor pri Rímskokatolíckom kostole v Krupine, Dievčenský spevácky zbor Konzervatória J. L. Bellu z Banskej Štiavnice,
Cambiar La Musica z Pohronskej Polhory, Chorus Via Musica z Prešova, Miešaný spevácky zbor Collegium Cantus z Banskej Bystrice a Komorný spevácky
zbor Chorus Cremniciensis z Kremnice.
Belius svojím vystúpením získal „zlaté pásmo“, čím potvrdil výbornú kvalitu
a svoje miesto medzi speváckymi zbormi. Diváci aj porota ocenili hlavne hlasovú
úroveň členiek zboru, náročnosť repertoáru a jedinečnosť prejavu.
Festival bol ukončený galakoncertom, kde vystúpili hostia ako Komorný zbor
V. Figuša-Bystrého, Padina (Srbsko) a Gentlemen Singers, Hradec Králové
(Česká republika).
Anna Výbohová, členka zboru

3/2015
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Naša cesta do Číny
Dobrý chýr o očovskom súbore zaletel až do ďalekého čínskeho Šanghaja, odkiaľ sme dostali pozvanie na 9. ročník festivalu už v novembri minulého
roku. Pozvanie sme prijali, všetky potrebné materiály zaslali, v Bratislave čínske víza vybavili a 13. októbra o 3.30 ráno sme sa 24 členovia FS Očovan
na cestu vydali. Autobus nás zaviezol na letisko do Viedne a odtiaľ sme
s prestupom na väčšie lietadlo vo švajčiarskom Zürichu zaleteli až do
Šanghaja, ktorý má podľa oficiálnych údajov 26 miliónov obyvateľov. Prileteli
sme tam 14. októbra skoro ráno. Po krátkom oddychu a dlhej veselej noci
sme absolvovali exkurziu do miestnej základnej školy medzi deti priamo počas vyučovania. Deti boli ustrojené v jednotnej rovnošate s červenou šatkou
na krku. Tak ako boli pre nás zaujímavé milé tváričky detí, tak sme boli pre
nich atrakciou aj my, lebo okrem toho, že sme Európania, boli sme oblečení v očovských krojoch. Pri vstupe do školy nás
privítala sympatická pani riaditeľka a okrem spontánnej hravosti a radosti detí tu bolo cítiť aj prísnu
disciplínu. Škola bola veľmi moderná, všade žiarila čistota, naleštený mramor a fungujúce moderné
elektronické tabule a obrazovky, vonku boli priestranné tartanové športoviská a krásna záhradná
úprava vonkajšej zelene a kvetov. V závere nášho
pobytu na škole sme spolu s čínskymi deťmi urobili pre ich spolužiakov a pedagógov kultúrny program, ktorý mal veľký ohlas. Pri našom odchode
už za bránou školy čakali húfy prevažne starých
rodičov, ktorí sa starajú o deti, zakiaľ rodičia pracujú. V ten istý deň večer sme ešte absolvovali
oficiálne otvorenie festivalu spolu s účastníkmi z
ďalších 9 krajín sveta. Usporiadatelia nás obdarovali peknými spomienkovými darmi, ktoré si môžete pozrieť v Klube Očovan a pripravili pre všetkých
zúčastnených bohaté, pod chutnými jedlami prehýbajúce sa stoly. Dobrú
náladu v sále sprevádzalo súborové zoznamovanie sa a spoločné fotenie.
Prvé dni pobytu v Šanghaji boli teda plné zážitkov a dojmov a podobné
boli aj tie ďalšie.
Nasledujúce dni sme absolvovali v popoludňajších , ale aj v dopoludňajších hodinách 1 až 2 vystúpenia denne. Organizačne bolo všetko perfektne
pripravené, my sme sa museli trošku prispôsobiť požadovanej presnosti,
vystúpenia sa konali buď v pekných divadlách s obrovskými javiskami, alebo
pod holým nebom na dobre pripravených pódiách. Nikde nechýbala pekná
výzdoba a vlajočky krajín zúčastnených súborov, ktoré rozdávali ako divákom, tak aj účinkujúcim, veľké bilboardy o konaní festivalu početne lemovali hlavné dopravné ťahy po celom Šanghaji. Účasť divákov bola teda vždy
zaručená a jediným, ale dosť dôležitým nedostatkom bola malá skúsenosť
miestnych zvukárov s ozvučením živej hudby, ako sme mali my. Naše vystúpenia sme vždy obmieňali a využili sme široký repertoár našich tancov, čo
malo veľmi dobrý ohlas v odborných i laických kruhoch festivalu. Čestný
riaditeľ festivalu z Belgicka nás okamžite pozval na účinkovanie na tri festivaly do Francúzska. V sobotu 17. októbra sme popoludní absolvovali nezabudnuteľný sprievod ulicami Šanghaja. Okrem zahraničných účastníkov sa
ho zúčastnilo aj veľa domácich skupín. Usporiadatelia vylúčili dopravu zo
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širokých ulíc, sústredili nás najskôr všetkých v hľadisku ultramodernej basketbalovej haly a odtiaľ sme sa postupne vydávali do pestrého sprievodu.
Predstavili sme sa tancom pred hlavnou tribúnou a tiež na početných zastaveniach počas trasy. Cesty boli lemované tisíckami divákov po obidvoch
stranách, fotografovali, mávali a tiež spontánne a hlasne odpovedali na silné
Jankovo Hrončiakovo pozdravenie „AHOJ“. Ako všetko ostatné, aj sprievod
bol skvelo zorganizovaný, atmosféra výborná, priateľská a veselá.
Po našom prílete do Šanghaja sa s nami skontaktoval generálny konzul
SR , pán František Hudák, ktorý neváhal a spolu s manželkou sa prišiel
pozrieť na naše vystúpenie a navštívili nás o pár dní neskôr aj v našom hoteli
na neformálne stretnutie a zaujímavý rozhovor. Pánovi Hudákovi sme tiež
vďační za jeho pomoc pri získavaní pozvania na tento zájazd.
Okrem vystupovania sme však mali aj dostatok času pozrieť si samotné mesto Šanghaj, toto
obrovské ľudské mravenisko. Pri našich spoločných výletoch sme najviac využívali služby rozvetveného šanghajského metra. Zažili sme, ako
silno sa treba predierať , aby sme sa dostali tam,
kam chceme, aby sme sa ešte pred zavretím dverí
dostali dnu alebo von z vozňa. Po metre sme sa
pohybovali s rešpektom, vždy spoločne a pod vedením našich skúsených a scestovaných členov.
Treba ešte skonštatovať, že metro bolo rovnako
veľmi moderné, čisté, prehľadne značené a presné. A my sme si teda mohli na vlastné oči prezrieť
a vychutnať scenériu moderných mrakodrapov
v centre Šanghaja, ktorá vynikne najmä pri pestrom večernom osvetlení. A ako by to bolo, keby Očovania nevyskúšali aj iné
ponúkané možnosti a tak sme sa spolu vydali na najvyššiu tunajšiu vyhliadku na vrchole budovy Svetového finančného centra, ktorá sa nachádza na
100. poschodí a výťah nás vyviezol do výšky 475 metrov. Dojmy z výšky a zo
scenérie vysvieteného nočného veľkomesta boli nezabudnuteľné.
Z nášho pobytu v Šanghaji vychádza teda veľmi plodná vzájomná výmena. My sme zažili veľa krásnych chvíľ pri prehliadkach mesta, školy, pamätihodností a na oplátku sme sa zasa my domácim odvďačili špičkovou
prezentáciou našej slovenskej kultúry. V posledný deň konania 9. ročníka
tohto festivalu nám samotní usporiadatelia pripravili výlet do mesta a večer
zazneli fanfáry veľkolepého zatváracieho ceremoniálu s bohatým kultúrnym
programom a nebývalým ohňostrojom. Všetci sme sa podpísali na podpisovú stenu pod našu zástavu a rozlučovali sme sa s členmi ostaných súborov
i s milými organizátormi.
Na druhý deň skoro ráno na úsvite nového dňa sme už nakladali batožinu
do autobusu, ktorý s nami smeroval na letisko. Zazneli posledné poďakovania, prebehli stisky rúk a objatia, vypadli veru aj slzy dojatia. Naša účasť
na festivale sa stáva spomienkou a naše lietadlo sa dvíha k nebu, aby sme
sa ešte toho dňa večer znovu stretli s našimi blízkymi doma, plní dojmov
a poznania, že aj v Šanghaji žijú dobrí ľudia.
								
Pavel Holík
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Jedna z nás: Viera Šimkovičová
Zaujímavá umelecká činnosť má doposiaľ v živote nášho ľudu najrozmanitejšie
podoby. K tým najfrekventovanejším patria tanečné, spevácke, či hudobné súbory folklórneho zamerania, z ktorých už celý rad získali uznanie nielen doma, ale
i za hranicami našej vlasti. V posledných rokoch pribúda na Slovensku aj stále
viac detských súborov, ktoré vďaka citlivému prístupu, poväčšine pedagógov
miestnych škôl, získavajú úprimný a hlboký vzťah k nášmu kultúrnemu dedičstvu
a tradíciám. Veď neraz chvíle voľného času detí, ktoré pôsobia v týchto súboroch, vypĺňa nielen aktívna spevácka, muzikantská či tanečná činnosť, ale aj činnosť zberateľská, zameraná na zoznamovanie sa starých, takmer už neznámych
ľudových piesní, tanečných prvkov a vzorov, aplikovaných na tradičných ľudových
odevoch. Aj tým deti prispievajú svojimi objavmi k doplneniu expozícií izieb ľudových tradícii v jednotlivých regiónoch, nadobúdajú k nim vzťah, obdiv a úctu. Za
tým všetkým však stojí človek, pedagóg, nadšenec...

ma k tejto láske bližšie priviedla pani učiteľka v prvej triede Adela Kovačovičová,
s ktorou sme často vystupovali doma i na okolí. Po skončení ZDŠ v Kokave som
pokračovala v štúdiu na Pedagogickej škole pre učiteľov prvého a piateho ročníka v Rimavskej Sobote. Škola neskôr bola preložená do Lučenca a tam som
ukončila toto štúdium maturitou. Ako mladá učiteľka som nastúpila v Hnúšti a po
krátkom pôsobení na tejto škole som prijala miesto učiteľky na ZDŠ v Šoltýske
i úlohu, oživiť činnosť s mládežou. Začala som sa venovať tancu hlavne deťom
a s mládežou som dala do pohybu ochotnícke divadlo, s ktorým sme ročne odohrali tri divadelné predstavenia. Založila som i SZM, dychovú hudbu a po trojročnej učiteľskej dobe, som pôsobila v základnej škole Ďubákovo. Z tejto školy som
sa presťahovala do Očovej, nakoľko som sa vydala, a keďže folklór bol blízky
môjmu srdcu, nebolo ťažké zapojiť sa do folklórnej činnosti v dedine. V Očovej
už 52 rokov žijem a verejne som bola stále činná. Za svoju činnosť dom dostala

Srdce som upísala folklóru
Jednou z nich je i Vierka Šimkovičová, niekdajšia učiteľka Základnej školy
v Očovej. Popri všetkom, čo som zatiaľ spomenul treba povedať, že je dlhoročnou vedúcou detského folklórneho súboru Poľana, ktorému upísala celú dušu
a počas dlhých rokov s ním prežila nemálo starostí i radostí. Počiatky tejto jej
záľuby, treba hľadať v dávnejšej minulosti.
l Odkedy ťa láska k folklóru chytila za srdce?
Už počas rokov na základnej škole v Kokave nad Rimavicou, som sa venovala
tancu vďaka mojej mamičky, ktorá tancovala v dedinskom súbore. Predovšetkým

desiatky ocenení, čestných uznaní, ďakovných listov za príkladnú a obetavú prácu na úseku školstva a verejnoprospešnú prácu za zachovanie a šírenie ľudových
tradícií Podpoľania, doma i v zahraničí.
l V ktorom roku si sa upísala detskému folklórnemu súboru Poľana
a aké boli jeho začiatky?
Práca s deťmi ma vždy bavila. Stále som bola nimi obklopená a nebolo to
inak ani v Očovej. Začiatky samozrejme neboli ľahké i z dôvodu, že som si ťažko
zvykala na mentalitu dediny. Už od môjho príchodu do dediny, som sledovala
prácu vedúceho folklórneho súboru Očovan Jána Priechodského, ktorý celý svoj
život upísal folklóru a výrobe rôznych folklórnych predmetov, ktoré k folklóru patria. Keď sme v roku 1962 založili detský folklórny súbor Poľana, začala som spoluprácu s Jánom Priechodským, Jánom Hudobom, riaditeľom základnej školy.
So súborom sme sa zúčastňovali na regionálnych prehliadkach v Detve, Východnej, Likavke, Bratislave, Nových Zámkoch a ďalších mestách a dedinách. Každú delegáciu, ktorá do Očovej zavítala sme vítali s našimi krásnymi pesničkami
a tancami. Folklór Podpoľania sme šírili a dodnes šírime nielen doma, ale i v zahraničí. Spomeniem niektoré: Česko, Juhoslávia, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Rakúsko, Sýria, Nórsko, Ukrajina a vo viacerých ďalších štátoch sa prezentovali očovské detičky so svojim súborom.
l V súbore si vychovala nejedného chýrneho speváka a tanečníka. Na
ktorého si najviac spomínaš?
V detskom folklórnom súbore pracovalo za tie roky veľa detí. Áno, vychovala
som mnoho tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Viacerí z nich vystupujú vo vyspelých súboroch, buď ako tanečníci, speváci alebo aj vedúci súborov. Najviac si
spomínam na Jána Gašku, Jána Priechodského, Jána Jamrišku, Jána Pivolusku,
Pavla a Ondreja Lenára, Jaroslava Žubritovského, Ivana Smutného, Jakuba
Nuošku, Margarétu Maľovú, Luciu Ľuptákovú, Martinku Igriniovú, Luciu Janákovú a mnoho ďalších. Mala som ich veľmi rada a zažili sme nielen veľa krásnych zážitkov na vystúpeniach, ale zmenili i môj prvotný názor na mentalitu Očovčanov.
l Spomínala si, že základy pre tance si získala od niekdajšej učiteľky
Adely Kovačovičovej. Aká bola spolupráca s Jankom Priechodským, Pavlom Lenárom, Paľkom Holíkom a inými?
Veľmi dobrá, Napríklad tanec Jána Priechodského tancujeme dodnes.
V súbore pomohol i Pavel Lenár, ktorý pre súbor pripravil dve choreografie
„Z Očovej do Poník“ a „Chabadovský“. Keď sa z Bratislavy vrátil Pavel Holík, ktorý
pôsobil niekoľko rokov v Lúčnici, a keď som ho oslovila, bol súboru nápomocný
aj finančne. Postavil pre nás nové tance „Cepíkový“, Lucie, Fašiangy, Palicový
a iné. Hudobne nám veľmi dobre pomáhal i Dušan Holík a detská ľudová hudba,
ktorá vznikla pri ZUŠ Očová s jej primáškou Katkou Chabadovou – Černákovou,
začo im aj touto cestou ďakujem. Poďakovanie patrí i všetkým hudobníkom, ktorí
detskému folklórnemu súboru pomohli, alebo v ňom pôsobili.
l Venuješ sa doposiaľ detskému folklórnemu súboru a aký je terajší
záujem detí o účinkovanie v ňom?
Od roku 1962 až doteraz pracujem s deťmi. Záujem o účinkovanie v detskom
súbore je na veľkosť našej školy dobrý. Každý rok sa zapíše vyše 60 detí. V tomto
roku je ich 62. Dva roky v súbore pôsobia aj deti cigánskeho pôvodu, ktorých je
devätnásť. Teší ma pocit a som hrdá na to, že vediem mladú generáciu k tomu,
aby nezabúdali na tradície, ktoré im zanechali naši predkovia, aby ich upevňovali
a kultúrne sa správali...
Zhováral sa Ján Debnár
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Činnosť Pozemkového
spoločenstva obce Očová
Pozemkové spoločenstvo obce Očová je spoločenstvom s právnou subjektivitou a hospodári na spoločnej nehnuteľnosti s výmerou 1 646 ha. Z 1103
známych vlastníkov – fyzických osôb je viac ako 200 vlastníkov zomretých a doteraz neboli ukončené dedičské konania. Ide o výmeru cca 75 ha. V prípade
ukončenia dedičských konaní sa dedičom vyplatia podiely na zisku za 3 roky
dozadu od termínu predloženia dokladov. Aj toto by mohlo motivovať dedičov na
vysporiadanie majetku. Slovenský pozemkový fond má v správe alebo vlastní viac
ako 300 ha výmery PS, čo je viac ako 19,00 % celkovej rozlohy a podstatnú časť
z toho tvoria neznámi vlastníci , u ktorých však je uvedená niekde celá adresa,
prípadne číslo domu a vysporiadanie vlastníctva je reálne. Aj keď sa za posledný
rok vysporiadalo cca 10 ha je to len malý zlomok.
V katastrálnom území Dúbravy došlo k zmene čísiel LVLV 1115 je po
zmene 3572 a LV 768 je po zmene 2007. Bolo by vhodné, aby si tieto
zmeny zaznamenali všetci členovia, ktorí vlastnia pozemky na uvedených
listoch vlastníctva. PS obce Očová má zriadenú webovú stránku www.pozemkove-spolocenstvo-ocova.webnode.sk , na ktorej podobne ako na informačnej
tabuli PS umiestnenej na Dome služieb môžete nájsť informácie o činnosti PS.
Kancelária PS je na I. poschodí v Dome služieb ul. SNP 67 a úradné hodiny
sú každú stredu od 13,00 hod. do 17,00 hod. Členovia PS, ktorí sa rozhodnú
predať, alebo darovať svoje pozemky, nemôžu predať len niektoré pozemky, ale
všetky pozemky ktorých sú vlastníkmi v PS, pretože ide o spoločnú nehnuteľnosť.
Ponuky na odpredaj pozemkov sú zverejnené na web stránke PS a na informačnej tabuli.
Aby sa zefektívnila práca výboru PS a ušetrili sa aj náklady spojené s poplatkami za poštovné, žiadame členov PS, aby nahlásili svoju e-mailovú adresu, na
ktorú im môže byť zaslaná pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré
pripravuje výbor zvolať v mesiaci marci 2016, na e-mailovú adresu psoocova@
gmail.com.
PS je povinné udržiavať zjazdnosť ciest a poriadok na cestách a okolo ciest,
, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti. Okrem cesty ,
ktorá spája obec Očovú s obcou Hrochoť budú na všetkých bočných cestách
vybudované závory, aby sa zamedzilo prístupu nedisciplinovaným občanom, ktorí
svoj odpad vyvážajú na tzv. čierne skládky. Nový zákon o odpadoch, ktorý má
platiť od budúceho roka, by mohol byť pre Pozemkové spoločenstvo obce Očová
likvidačný v prípade uloženia pokuty zo strany orgánov životného prostredia, čoby
pocítili všetci členovia PS. Namiesto výplaty podielov cca 40,OO € na 1 ha výmery by hrozila strata. Výbor Pozemkového spoločenstva žiada všetkých občanov,
aby svojim správaním neporušovali zákon o odpadoch a aby cestu z Očovej na
Hrochoť nepovažovali za zberný dvor. V prípade, že sa okolo cesty budú naďalej
vytvárať skládky odpadu pristúpime k vybudovaniu závory ,ako krajnej možnosti,
aby sme uchránili čistotu v okolí cesty, tým ale znepríjemníme život aj väčšine
slušných občanov našej, ale aj iných obcí ktorí cestu využívajú.
					
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROIng.
KU Rudolf
201predseda
6 Huliak

HARMONOGRAM
OBEC OČOVÁZBERU
ODPADU V ROKU 2016

Vzhľadom k tomu, že od 01.07.2016 bude účinný nový Zákon o

OBEC OČOVÁ

odpadoch č. 79/2015, čo prinesie viacero zmien v odpadovom

Vzhľadom k tomu,
že od triedených
01. 07. 2016
bude účinný
nový
Zákon o odpadoch
hospodárstve
aj v zbere
zložiek
KO, bude
harmonogram
zberu
č. 79/2015, čo prinesie viacero zmien v odpadovom hospodárstve aj v zbere
na 2.polrok
2016KO,
upresnený
najneskôr dozberu
30.06.2016
triedených
zložiek
bude harmonogram
na 2.polrok 2016 upresnený
najneskôr do 30. 06. 2016.

MESIAC
JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
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Skončila sa jesenná časť
futbalových súťaží súťažného
ročníka 2015/2016
Do súťažného ročníka 2015/2016 sme prihlásili tri družstvá. Dve mládežnícke družstvá – družstvo mladších žiakov kategórie U – 13 a družstvo
staršieho dorastu kategórie U – 19 a jedno družstvo dospelých.
Družstvo mladších žiakov účinkuje v súťaži Oblastného futbalového zväzu
Zvolen kategórie U -13. Po jesennej časti sú na 1 mieste z 10 súťažiacich
mužstiev so ziskom 27 bodov. Žiaci odohrali 9 zápasov s bilanciou 9 víťazstiev, 0 remíz a 0 prehier, s celkovým skóre 71 strelených a 15 inkasovaných gólov. Najlepšími strelcami sú Igor Oláh so 31 strelenými gólmi, ktorý
je aj najlepším strelcom celej súťaže. Ďalej Jozef Klinec so 14 gólmi a Adam
Kováč s 11 gólmi. Som veľmi rád, že sa naším žiakom tak darí a dúfam, že
im táto forma vydrží aj v jarnej časti súťaže. Družstvo mladších žiakov trénuje p. Pavel Gajdoš, ktorému patrí veľká vďaka za čas venovaný chlapcom.
Chcem sa poďakovať aj rodičom, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní zápasov a zároveň aj poprosiť ostatných rodičov ktorých chlapci hrávajú o väčšiu
spoluprácu pri organizácií zápasov.
Družstvo staršieho dorastu účinkuje v súťaži Stredoslovenského futbalového zväzu v Banskej Bystrici v kategórii U -19. PO jesennej časti súťaže
sú na 7 mieste zo 14 súťažiacich mužstiev so ziskom 18 bodov. Dorastenci
odohrali 14 zápasov s bilanciou 5 víťazstiev, 3 remízy a 6 prehier so skóre
30 strelených a 36 inkasovaných gólov. Najlepšími strelcami družstva sú
Tibor Gašpar, Milan Čunderlík , Jakub Martin Tereň a Matúš Berky všetci s
5-mi strelenými gólmi. Trénerom dorastencov je Ján Šimkovič, ktorému pomáha Milan Šumný, ktorým patrí poďakovanie za odvedenú prácu. Veľkou
slabinou dorastencov je v prístupe k tréningovému procesu, disciplínou v
zápasoch a v predzápasovom režime. Verím, že keď sa tieto nedostatky
aspoň čiastočne odstránia zlepší sa postavenie družstva v tabuľke a uľahčí
sa tým aj práca trénerom.
Družstvo dospelých účinkuje v súťaži Oblastného futbalového zväzu Zvolen v 1 triede. Po jesennej časti súťaže sú na 11 mieste z 13 súťažiacich
mužstiev so ziskom 14 bodov. Odohrali 12 zápasov s bilanciou 4 víťazstvá, 2
remízy a 6 prehier so skóre 13 strelených a 20 inkasovaných gólov. Najlepšími strelcami družstva sú Dušan Široký a Roman Bartoš s 3-mi strelenými
gólmi. Trénerom družstva je Ondrej Debnár a asistentami sú Maroš Hraško
a Štefan Pavlík, ktorým patrí poďakovanie za odvedenú prácu. Začiatok
súťaže bol dobrý, ale postupne sa družstvo po nepresvedčivých výsledkoch
začalo prepadať v tabuľke až na terajšie 11 miesto. Veľkým problémom v
zápasoch je disciplína hráčov a nesústredenie sa hráčov na hru, ale na rozhodcov a divákov hlavne u mladších hráčov. Bohužiaľ družstvo je najtrestanejšie v celej súťaži. Hráči by si mali uvedomiť, že nereprezentujú len seba
ale aj obec a sponzorov. Dúfam, že sa to v jarnej časti zlepší.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým ľuďom a sponzorom, ktorí
nám pomohli a to: Starostovi obce Očová a obecnému zastupiteľstvu, PD
Očová, TJ Družstevník Očová s Ing. Jurajom Chabadom, Obecnému podniku Očová, firme REMONTA s.r.o. Zvolenská Slatina, stavebniny RAJJAN,
AGROBON Zvolen, PROBUGAS Miroslav Mazúch, UNIAGRO s.r.o. Zvolenská Slatina a PERON Slovakia s.r.o.
V neposlednom rade chcem poďakovať Vám naším fanúšikom. Teší ma
Vaša hojná účasť na našich domácich zápasoch. Veľké poďakovanie patrí
aj tým, ktorí nás chodia povzbudzovať aj na ihriská súperov. Dúfam, že návštevnosť našich zápasov bude aj v jarnej časti súťaže taká vysoká a možno
aj vyššia. Budeme sa o to snažiť našimi výkonmi. Príďte podporiť aj našich
žiakov a dorastencov.
Ďakujem !
Jaroslav Sás
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Rodičovský ples 2016
Každoročne Občianske združenie: Združenie rodičov
a priateľov školy pri Základnej škole s materskou
školou M. B. Funtíka v Očovej organizuje rodičovský ples, ktorý plní dve úlohy: príjemne sa zabaviť
a hlavne získať čo najviac finančných prostriedkov,
ktoré sú použité na skvalitnenie výučby, či iné aktivity našich detí v škole a škôlke. Atmosféra plesu je
vždy dobrá, spríjemnia ju svojím vystúpením deti zo
ZUŠ v Očovej, do tanca hrá kvalitná hudba a celý večer sa podáva dobré jedlo. Ceny v tombole sú lákavé
a tak sa predá veľa lístkov, ktoré sú jedným z príjmov z plesu. Výťažok z minulého plesu bol 564,15
Eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli či už finančne,
alebo sponzorsky do tomboly za takúto peknú sumu.
Výkonný výbor ZRPŠ Vás srdečne pozýva na Rodičovský ples 2016, ktorý sa uskutoční dňa 29. januára 2016 o 19:30 v priestoroch Remeselného dvora
Očová. Vstupné je 25,- Eur, hudba DJ Pietro, občerstvenie Reštaurácia Pod Zámkom Vígľaš. Pripravený je zaujímavý program v podaní detí z umeleckej
školy, kvalitné meníčko, tombola a hudba do tanca.
Vy všetci, ktorí máte záujem a chuť sa zabaviť,
máte len jednu dôležitú úlohu, ktorú musíte splniť
a to kúpiť si lístky, pripraviť dobrú náladu a prísť!
Budeme sa snažiť uspokojiť všetkých záujemcov
o ples. Predaj lístkov sa začne hneď po novom
roku v obecnej knižnici a v škole u pani riaditeľky
PaedDr. Anny Sojkovej.
Tešíme sa Vás.
Mgr. Janka Dominiková

Očovské Vianoce
Obec Očová Vás pozýva do Remeselného dvora v Očovej
nasiaknuť predvianočnej atmosféry a spoločne rozsvietiť
náš vianočný stromček.
Pridajte sa k nám dňa 12.decembra a spríjemnite si deň aj
týmto programom:
od 10:00 hod. okúsime atmosféru vianočného trhu, kde
nájdete klobásky, kapustnicu, hurky, punč, adventné vence,
perníky, oblátky, vianočné ozdoby, dekorácie, výrobky našich
detí, med a ďalšie prekvapenia v predajných stánkoch.
od 13:00 hod. kultúrny program od Ondreja do Vianoc.
Program je venovaný predvianočným aj vianočným zvykom,
v ktorom účinkujú žiaci ZUŠ v Očovej, DFS Poľana, deti MŠ,
FS Očovan, Matičiarky, Ženský spevácky zbor Belius.
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DECEMBER 2015
Sobota
12. 12. 2015

San Andreas

1,00 €

Americký katastrofický film. Po tom, čo o sebe dá vedieť nechválne známy tektonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii
zemetrasenie o sile 9 stupňov Richterovej škály, vydávajú sa pilot prieskumného a záchranného vrtulníka (Dwayne Johnson)
a jeho bývalá manželka, s ktorou už dlhšiu dobu nežije, na cestu z Los Angeles do San Francisca, aby zachránili svoju jedinú
dcéru. Ich zložitá cesta na sever je však len začiatok. Keď si už myslia, že to najhoršie majú za sebou, veľká dráma sa len začne.
Hrajú: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino, Colton Haynes a ďalší.
MN do 12 rokov, 114 min, dabing

Sobota

Wilsonov

18.00 hod.
Continental film

19. 12. 2015
18.00 hod.
Forum Film
2,00 €

Česko-slovenská výpravná komédia s detektívnou zápletkou nadväzuje na poetiku legendárnych filmov Oldřicha Lipského Adéla
ještě nevečeřela či Tajomstvo hradu v Karpatoch. Píše sa rok 1919 a v novorodiacej sa strednej Európe začína primátor Dangl
snívať svoj veľký sen. Plánuje pripojiť svoje mesto - budúcu Bratislavu - k Spojeným štátom americkým a premenovať ho na
Wilsonov. Všetko ide ako po masle, až na jeden nepríjemný problém! V starej židovskej štvrti vyčíňa tajomný vrah. Miestny policajný zbor je v koncoch a preto prichádza špeciálna posila spoza oceánu. Príslušník americkej FBI Aaron Food (Jiří Macháček),
špecialista na drogy, mafiu, komunistov, socialistov a inú zberbu, vyriešil už 513 vrážd a teraz pomôže aj Wilsonovu. Za svojho
pomocníka si vyberie mladého policajného čakateľa Eisnera (Vojtěch Dyk). Strhujúca honba po šialenom vrahovi sa môže začať.
Hrajú: Jiří Macháček, Vojtěch Dyk, Tatiana Pauhofová, Jan Kraus, Ľuboš Kostelný
MN do 12 rokov, 115 min.

JANUÁR 2016
Sobota
09. 01. 2016

Magic Mike XXL

1,00 €

Americká komédia. Tri roky potom, čo Mike na vrchole svojej kariéry ukončil dráhu striptéra, sú aj ďalší Králi Tampy pripravení
zavesiť toto povolanie na klinec. Chcú tak však urobiť svojou vlastnou cestou - posledným dychberúcim predstavením na Myrtle
Beach. Aj s legendárnym Magic Mikeom. Na ceste za ich poslednou show, na ktorej si urobia niekoľko prestávok v Jacksonville
a Savane, aby obnovili staré priateľstvá a spoznali nových ľudí, sa naučia nové triky a prekvapivým spôsobom dajú zbohom
vlastnej minulosti.
Hrajú: Amber Heard, Jada Pinkett Smith, Channing Tatum, Matt Bomer a ďalší.
MN do 15 rokov, 115 min., český dabing

Sobota

Hurá do praveku

18.00 hod.
Continental film

16. 01. 2016
17.00 hod.
Intersonic
1,00 €
Sobota
23. 01. 2016
18.00 hod.
Continental film
1,00 €
Sobota
30. 01. 2016
18.00 hod.
Bontonfilm
1,00 €

Animovaná rozprávka (USA/Južná Kórea). Dej sľubuje na začiatku cestu časom. Ernie, Max a Julia radi robia v súčasnosti hlúposti a ani cesta o 65 miliónov rokov do histórie ich v tomto smere nezmení. Spočiatku síce hrozí, že pôjde o život, keď pristanú
do hniezda T-Rexa, ale na ich prekvapenie ich pojme ružový T-Rex (teda ona) ako svoje mláďatá a vydajú sa na veľkú cestu. Prídu
aj väčšie dinosaury a dostaví sa aj nebezpečenstvo. No skôr či neskôr budú musieť aj vyriešiť otázku, ako sa dostať domov...
Mládeži prístupný, 82 min., český dabing

Šibenice
Americký horor. Nový horor z dielne Warner Bros, ktorý sa odohráva na strednej škole. 20 rokov po strašnej nehode počas
školských hier sa študenti v pomýlenej snahe rozhodnú uctiť si túto tragédiu - ale čoskoro zistia, že niektoré veci je lepšie nechať
na pokoji.
Hrajú: Cassidy Gifford, Reese Mishler, Pfeifer Brown a ďalší.
MN do 15 rokov, 87 min., český dabing

Čistič
Slovenská dráma. V najnovšom filme výrazného slovenského režiséra Petra Bebjaka sa ocitneme vo svete Tomáša (Noël Czuczor), ktorého osamelý život tvorí striktné opakovanie rovnakých činností. Ako pracovník pohrebnej služby sa živí čistením miest,
na ktorých skonali ľudia alebo domáce zvieratá. Jeho stereotypné dni naruší až nová záľuba, ktorú objaví, keď je okolnosťami
prinútený zostať skrytý v dome zákazníkov aj po skončení svojej práce. Tomáš začína tajne sledovať životy pozostalých priamo z
ich domácností a bizarnému koníčku prepadá čoraz viac a viac. Keď sa zamiluje, situácia sa mu nečakane vymkne spod kontroly.
Hrajú: Noël Czuczor, Rebeka Poláková, Kamil Kollárik, Éva Bandor, Jana Oľhová a ďalší.
MN do 15 rokov, 94 min.
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