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ŠTVRŤROČNÉ PERIODIKUM OBECNÉHO ÚRADU OČOVÁ

Ej máje, máje, zelené máje...
Tradíciu váľania májov zachovávajú členovia FS Očovan
a rastie aj nová generácia
Za pár rôčkov vás vymeníme

„Z obsahu vyberáme“:
- výsledky tohtoročných
volieb za obec Očová
- rekonštrukcia základnej
školy
- rokovania obecného
zastupiteľstva
- virtuálny cintorín
- problémová mládež
- zo života DS Dolinka
- MDD
- program OFH 2009
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AKO SME VOLILI
Voľba prezidenta SR – 21. marca a 4. apríla 2009
Výsledky hlasovania v obci Očová:

Počet oprávnených voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Volebná účasť
Počet platných hlasov pre všetkých kandidátov
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
Dagmara Bollová
Ivan Gašparovič
Zuzana Martináková
Milan Melník
František Mikloško
Iveta Radičová
Milan Sidor

1. kolo
2 117
1 070
1 068
50,54 %
1 063
6
743
33
14
15
232
20

2. kolo
2 101
1 178
1 178
56,068 %
1 172
899

273

Pre porovnanie: volebná účasť v predchádzajúcich prezidentských voľbách bola
v 1. kole: 68,07 %
v 2. kole: 55,35 %

Voľby do Európskeho parlamentu 6. júna 2009
Výsledky volieb za obec Očová:
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných odovzdaných hlasov spolu
Volebná účasť
Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany:
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
Sloboda a Solidarita
SMER – sociálna demokracia
Strana zelených
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Demokratická strana
MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
Agrárna strana vidieka
Konzervatívni demokrati Slovenska - OKS
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja
Komunistická strana Slovenska
Rómska iniciatíva Slovenska
Slovenská národná strana
LIGA, občiansko-liberálna strana
Strana demokratickej ľavice
Slobodné Fórum
Kresťanskodemokratické hnutie

2 117
438
438
431
20,69 %
39
10
270
10
35
0
0
8
2
0
21
–18
0
7
7
4

Volebná účasť v historicky prvých voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 bola v našej obci 16,21 %.
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Naša škola konečne dostane nový „šat“...
Skoro po ročnom odstupe od schválenia nášho projektu „ Zníženie energetickej náročnosti objektov škôl“ ,
na Deň učiteľov /27.marca 2008 /, starosta obce podpísal na Ministerstve výstavby a RR zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku z európskych fondov
vo výške 457.483,- eur. Keďže dodávateľ stavby bol vybratý ešte pred podaním žiadosti o financie, - Kasiopeja ,
s.r.o.Banská Bystrica – práce na stavbe sa začali 15.mája
a plynule pokračujú.
Podstatou celého projektu zníženia energetickej
náročnosti je vlastne výmena všetkých okien a vchodových dverí, zateplenie, zmena systému kúrenia, výmena
plynových kotlov a radiátorov, výmena klampiarskych
konštrukcií na všetkých školských budovách : budova
školy, telocvičňa, družina a materská škola.
Finančné prostriedky sú v tomto projekte vyčlenené
aj na vybavenie školských budov – výpočtová technika,
katedry, školské zostavy lavíc a stoličiek, žiacké stoly,
interaktívna tabuľa. Pre materskú škôlku lehátka, stolíky
a stoličky .
Investor stavby: Obec Očová
Projektant stavby: Ing. arch. Martin Škoviera
Dodávateľ stavby: Kasiopeja s.r.o. Banská Bystrica
Stavebný dozor investora stavby: Ing. František Rapáč

Kontrola
v samospráve
Jednou z dôležitých a nezastupiteľných súčastí
každej riadiacej činnosti je aj kontrolná činnosť. V podmienkach územnej samosprávy je kontrola vymedzená
viacerými zákonmi. V prvom rade je to zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, resp. v určenom rozsahu
aj zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. Síce
nie priamo, avšak v dostatočnej miere vyplývajú pre oblasť kontroly povinnosti aj zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, ako aj zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Len zo samotného vymenovania základného zoznamu zákonov, pre Obecné zastupiteľstvo, Radu obce, komisie zriadené obecným
zastupiteľstvom, pre samotných poslancov obecného zastupiteľstva, štatutára obce t. j. starostu, i pre hlavného kontrolóra obce ako výkonného pracovníka obce špecializovaného len pre oblasť kontroly – vyplýva celý okruh oblastí, ktorým je potrebné v podmienkach samosprávy
venovať sústavnú pozornosť. Subjektami kontroly, oprávnenými a povinnými výkonom kontroly v samospráve sú teda v podstate všetci, ktorí
sa nejakým spôsobom v samospráve angažujú. To znamená že volené orgány – poslanci, starosta, ale aj samotní zamestnanci Obecného
úradu – hlavný kontrolór, prednosta ako vedúci zamestnanec, taktiež aj jednotliví zamestnanci úradu - najmä v zmysle § 4 – až 12 zákona
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Základným princípom kontrolnej činnosti v samospráve je dohliadať na to, či sa s verejné prostriedky, s ktorými samospráva hospodári,
vynakladajú hospodárne a efektívne a či výkon verejnej správy je účinný. Verejnými prostriedkami sa rozumejú všetky finančné prostriedky,
ktoré samospráva dostáva prostredníctvom podielových daní, miestnych daní a poplatkov, ale aj prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, resp. jednotlivých ministerstiev SR, prostriedkov z Európske únie, rôznych grantov, dotácií a pod. V podstate okrem darov do
oblasti samospráv, ktoré sú účelovo určené, sú to všetky ostatné finančné, ale aj hmotné prostriedky, prípadne majetkové práva.
Kontrola v samospráve teda vyplýva už zo samotnej podstaty samosprávy – je to totiž „kontrola nad správou vecí verejných“. Okrem
dohľadu nad verejnými prostriedkami, dohliada aj na vybavovanie podnetov a sťažností občanov, tak z hľadiska ich oprávnenosti, postupov
aj lehôt vybavovania, taktiež nad dodržiavaním slobodného prístupu občanov k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám, nad dodržiavaním ustanovení vyplývajúcich zo zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ale aj celého radu
ďalších zákonov, pre občanov nie až tak dôležitých ako vyššie vymenované.
Objektmi kontroly v samospráve sú samotná obec – prostredníctvom Obecného úradu, ako aj všetky subjekty, samostatné organizácie
– Právnické osoby zriadené obcou. Môžu nimi byť Rozpočtové organizácie, ako napr. školy, domovy dôchodcov, Príspevkové organizácie
obce, ktoré okrem hlavnej činnosti vyplývajúcej zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonávajú pre obec aj podnikateľskú činnosť
a pod. Vo všetkých týchto organizáciách sa vykonáva kontrola vynakladania verejných financií a dodržiavania ustanovení ďalších zákonov
vzťahujúcich sa nejakým spôsobom k samospráve najmä prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.
O tom, ako sa nám darí tieto povinnosti realizovať a napĺňať v podmienkach našej obce, sa pokúsim informovať Vás v ďalšom vydaní
nášho štvrťročníka „Očovská Hučava“.
Ing. Rudolf Šrojta, Hlavný kontrolór Obce Očová
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Poslanci obecného zastupiteľstva
udelili čestné občianstvo Jánovi Berkymu-Mrenicovi,
odsúhlasili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z európskych fondov na modernizáciu verejného osvetlenia
a prípravu projektu na revitalizáciu centra obce
schválili zriadenie príspevkovej organizácie OBECNÉ SLUŽBY

Anne Hossovej, ekonómke OcÚ
vykonať výberové konanie na dodávateľa odvozu komunálneho odpadu s cieľom zamedziť sústavnému nárastu
výdavkov na nakladanie s odpadmi.
Zodpovedná: Anna Hossová
Termín: do 30.4.2008

V mesiacoch január – máj sa uskutočnilo 5 zasadnutí
obecného zastupiteľstva, z uznesení vyberáme:

U z n e s e n i e  č. 100/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Anne Pivoluskovej, prednostke OcÚ
spracovať osobitný program úspor na každom referáte
OcÚ a vyčíslený materiál predložiť obecnej rade na schválenie.
Zodpovedená: Anna Pivolusková
Termín: 30.6. 2009

U z n e s e n i e  č. 84/2009:
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu, že v dôsledku svetovej hospodárskej krízy a dosť
napätého rozpočtu
sa poslanci OZ zriekajú odmien za účasť na OZ a OR
U z n e s e n i e  č. 87/2009:
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
rozpočet Obce Očová a rozpočtových organizácii Obce Očová
na rok 2009.
U z n e s e n i e  č. 90/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
starostovi obce Očová  v zmysle zákona 253/1994 Zb. §
5 v platnom znení,  odmenu za rok 2008 vo výške  10 %
súčtu platov za obdobie január – december 2008.
U z n e s e n i e  č. 92/2009:
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odmeny
a/ poslancom a členom komisií OZ pre rok 2009:
- poslanec za zasadnutie OZ
- poslanec za zasadnutie OR
- predseda a zapisovateľ komisie za zasadnutie
- člen komisie za zasadnutie komisie
b/ zástupcovi starostu obce pre rok 2009:
mesačne.

5,- EUR
3,5 EUR
3,5 EUR
2,- EUR
50,- EUR

U z n e s e n i e  č. 93/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj obecného pozemku   v k.ú. Očová, vedeného na
LV č.5304 Obec Očová , odčleneného z parc.č. E 615/2 pre
novovytvorenú parc.č. C 1212/3 o výmere 158 m2, ostatná
plocha , pre Drahoslava Petríka a manž. Gabrielu, bytom
Očová ul.SNP 28/16, pre majetko-právne usporiadanie pozemku pre rozšírenie záhrady, za cenu 3,32 EUR za m2.
U z n e s e n i e  č. 94/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj obecného pozemku  v k.ú. Očová, vedeného na LV
č.5304 Obec Očová , odčleneného z parc.č. E 4364/1 pre
novovytvorenú parc.č. C 1291/2 o výmere 13 m2, zastavaná
plocha , a parc.č. C 2390/7 o výmere 53 m2 , pre Jána
Rajčoka a manž. Evu
bytom Očová ul.SNP 274 , pre
majetko-právne usporiadanie pozemku na ktorom vlastnia
časť rodinného domu a užívajú predzáhradku, za cenu 0,66
EUR za m2.
U z n e s e n i e  č. 97/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
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U z n e s e n i e  č. 102/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Mgr. Miroslavovi Feješovi, riaditeľovi DS Dolinka
zabezpečiť na základe potrieb efektívneho využitia
Domova seniorov Dolinka rozšírenie prevádzky na plné
projektované parametre.
Zodpovedný: Mgr. Miroslavov Feješ
Termín: 15.5.2009
U z n e s e n i e  č. 103/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Anne Pivoluskovej, prednostke OcÚ
spracovať nový ideový zámer  na úpravu Územného plánu obce, tento prejednať vo všetkých komisiách, realizovať
pritom pripomienky občanov a poslancov a predložiť nový
variant na návrh zmien do obecného zastupiteľstva.
Zodpovedená: Anna Pivolusková
Termín: 30.6. 2009
U z n e s e n i e  č. 106/2009:
Obecné zastupiteľstvo
doporučuje
prijať výšku finančného daru od nového klienta DS Dolinka
vo výške 1.000,- Eur
U z n e s e n i e  č. 107/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Ing. Jánovi Maľovi, predsedovi komisie pre TUR
zabezpečiť podanie žiadosti o udelenie štatútu Sociálneho podniku na Ústredie práce Bratislava, pre rozpočtovú
organizáciu obce s ohľadom na zabezpečenie prevádzky
Remeselného dvora Očová.
Termín: 15.4.2008
Zodpovedný: Ing. Ján Maľa
U z n e s e n i e  č. 110/2009:
Obecné zastupiteľstvo
1.  s c h v a ľ u j e
prijatie komunálneho investičného úveru strednodobého od
OTP Banka Slovensko a.s. vo výške 299.000,- Eur / slovom
dvestodeväťdesiatdeväť tisíc eur /, na financovanie investičných akcií roku 2009, podľa špecifikácie v žiadosti o úver,
2.   s ú h l a s í
aby splátky úrokov a istiny v rokoch, ktorých sa tieto dotýkajú, prednostne zahrnie do rozpočtu obce a svoje záväzky
voči banke bude prednostne realizovať s podielom na daniach v správe štátu, plynúcich do príjmov obce zo ŠR na
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účet v OTP Banka Slovensko, a.s.pobočka Zvolen, č.účtu
7941225/5200.
U z n e s e n i e  č. 112/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Územný plán obce Očová, Zmeny a doplnky č.2
spôsob prerokovania návrhu Územného plánu obce Očová,
Zmeny a dopolnky č.2
a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri
jeho prerokovaní.
U z n e s e n i e  č. 116/2009:
Obecné zastupiteľstvo
u d e ľ u j e    
čestné občianstvo pánovi Jánovi Berkymu Mrenicovi – in
memoriam, za šírenie dobrého
mena rodnej obce Očová doma aj v zahraničí
U z n e s e n i e  č. 117/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
hlavnému kontrolórovi obce  v zmysle zákona č. 369/90
v platnom znení, mesačnú odmenu vo výške 25% mesačného platu za mesiace január – december 2008.
U z n e s e n i e  č. 118/2009:
Obecné zastupiteľstvo
a /  s c h v a ľ u j e  
komisiu na prípravu zriadenia príspevkovej organizácie obce
v zložení: Ing. Ján Maľa,
Anna Hossová, Jozef Krnáč, Ing.Anna Kulichová,
b/  d o p o r u č u j e
zriadiť príspevkovú organizáciu obce a predložiť materiály
na jej schválenie.
Termín : 15.5.2009, Zodpovední: členovia komisie
U z n e s e n i e  č. 120/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
započatie práce na projekte „Revitalizácia centra obce „
v rámci Regionálneho operačného programu , opatrenie 4.1.
Regenerácia sídiel .
U z n e s e n i e  č. 121/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle § 18   zákona o obecnom zriadení   rozšírenie
pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na celý
úväzok , od 1.5.2009.
U z n e s e n i e  č. 123/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zriadenie príspevkovej organizácie, ako právnickej osoby
Obce Očová „OBECNÉ SLUŽBY“ , so sídlom Remeselný
dvor ul.SNP 402/105, 96223 Očová, od 1.júna 2009.
U z n e s e n i e  č. 124/2009
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s predložením návrhu do komisie trvalo udržateľného rozvoja,
stavebnej a finančnej
na vypracovanie predbežného zadania na spracovanie
cenovej ponuky pre projekt „Výstavba bioplynovej stanice
v Očovej“.
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Podali sme projekty:
- Terénna sociálna práca v Očovej
/ z Fondu sociálneho rozvoja Ministerstva práce soc.
vecí a rodiny SR /
- Rozšírenie technologického vybavenia zberného
dvora Ekodvor Očová
/ z Enviromentálneho fondu Ministerstva životného
prostredia SR /
- Vytvorenie oddychovej zóny Domova seniorov
Dolinka „Oáza pokoja“
/z Enviromentálneho fondu Ministerstva životného
prostredia SR, v rámci
Programu obnovy dediny/
- Očovská folklórna hruda 2009
/ z Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávneho kraja /
- Modernizácia verejného osvetlenia v obci Očová
/ z operačného programu Ministerstva hospodárstva
SR/
-  Vzdelávanie zamestnancov Obce Očová
/ z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Úradu práce Zvolen /
-  Oprava strechy Domu služieb v Očovej
/ z Ministerstva financií SR /
- Doplnenie knižničného fondu do knižnice
/ z Ministerstva kultúry SR /
- Očová, Zvolenská Slatina – odvedenie a čistenie  
odpadových vôd
/ ako súčasť Mikroregiónu Hučava-Zvolensko, projekt
podal Mikroregión
z operačného programu Životné prostredie Ministerstva
životného prostredia SR /

Pripravujeme projekty:
- Revitalizácia centra obce Očová
/z regionálneho operačného programu Ministerstva výstavby a RR /
- Bioplynová a biofermentačná stanica v Očovej
/ z operačného programu Životné prostredie Ministerstva
životného prostredia SR /

Realizujeme projekty:
- Zníženie energetickej náročnosti objektov škôl:
ZŠ, MŠ, Družina, Telocvičňa
- Vytvorenie oddychovej zóny Domova seniorov
Dolinka „Oáza pokoja“
- Očovská folklórna hruda 2009
- Vzdelávanie zamestnancov Obce Očová
- Doplnenie knižničného fondu do knižnice
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Vážení občania, viete že na stránke obce
si môžete nájsť virtuálny cintorín?
je  tam možné
- vyhľadať hrobové miesta Vašich blízkych
- do kondolenčnej knihy vniesť spomienku na Vašich najbližších .
V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že v súčasnej dobe máme   spracovaný  
             digitálny informačný systém o území cintorína, ktorý zahŕňa:
- vyhľadávanie zosnulých
- zoznam zosnulých
- zoznam nájomcov
- hrobové miesta
- mapu
- zoznam neplatičov za hrobové miesta
Tento systém je sprístupnený len na účely administrácie pre Obecný úrad.
Priebežne podľa splatnosti hrobových miest Vám budú zasielané nájomné zmluvy.
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Z programu starostu
17. 12. 2008

- starosta sa zúčastnil slávnostného otvorenia Domu dôchodcov v Očovej

08. 01. 2009

-	starosta sa zúčastnil v Bratislave na pozvanie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Davida Paulovicha Escalonu slávnosti pri príležitosti štátneho sviatku Kubánskej
republiky

26. 01. 2009

-	starosta sa zúčastnil v Banskej Bystrici Infodňa v rámci Operačného programu Životné
prostredie

27. 01. 2009

-	starosta sa zúčastnil v Bratislave na pozvanie veľvyslanca Izraela p. Isaaca Herzoga spomienkovej
slávnosti holokaustu

17. 01. 2009

-	starosta sa zúčastnil vo Zvolene Seminára k občianskym obradom poriadaného BBSK – Podpolianskym
osvetovým strediskom vo Zvolene a Regionálnou radou Združenia ZPOZ Človek človeku

28. 02. 2009

- starosta otvoril Nohejbalový turnaj o putovný pohár oslobodenia obce Očová

28. 02. 2009

- starosta sa zúčastnil Výročnej členskej schôdze Základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov

01. 03. 2009

- starosta sa zúčastnil Výročnej členskej schôdze Základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov

01. 03. 2009

- starosta sa zúčastnil spomienkovej slávnosti konanej z príležitosti 64. výročia oslobodenia obce

05.-06. 03. 2009 - starosta sa zúčastnil celoslovenskej konferencie „Ako ďalej dedina...“ v rámci implementácie Programu
obnovy dediny na Slovensku na Teplom vrchu
10. 03. 2009

- starosta sa zúčastnil vo Vígľaši zasadnutia Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie

11. 03. 2009

-	(8,00 hod)starosta sa zúčastnil na pracovnom stretnutí starostov obcí, ktorého organizátorom bol Úrad
práce a bolo prejednané: Sociálne podniky, Malé obecné služby a dobrovoľnícke práce, Novela zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ...

11. 03. 2009

-	(10,00 hod) starosta sa zúčastnil Pracovnej porady starostov v súlade splnením „Harmonogramu oraniz.technického zabezpečenia voľby prezidenta SR“

13. 03. 2009

- starosta prijal na Obecnom úrade z príležitosti Medzinárodného dňa žien – ženy jubilantky z obce

18. 03. 2009

- starosta za zúčastnil zasadnutia výrobného výboru Mikroregiónu Hučava – Zvolensko (kanalizácia)

26. 03. 2009

- starosta sa zúčastnil Výročnej členskej schôdze PD v Očovej

27. 03. 2009

-	starosta podpísal v Bratislave zmluvu s Ministerstvom výstavby aRR o pridelení nenávratného finančného
prostriedku pre projekt Zníženie energetickej náročnosti objektov Základnej školy a Materskej školy

29. 03. 2009

- starosta sa zúčastnil Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva

09. 04. 2009

- starosta sa zúčastnil zasadnutia Koordinačného združenia Mikroregiónu Podpoľania

16.-17. 04. 2009 - starosta sa zúčastnil konferencie Regionálneho združenia miest a obcí v Dudinciach
22. 04. 2009

-	starosta sa zúčastnil v Banskej Bystri
súdržnosti EU“

29. 04. 2009

-	starosta sa zúčastnil Porady starostov obcí konanej k zabezpečovaniu úloh spojených s prípravou
a vykonaním volieb do Európskeho parlamentu

08. 05. 2009

-	starosta sa zúčastnil pietneho aktu kladenia venca pri pamätníku padlým pred Obecným úradom pri
príležitosti 64. výročia víťazstva nad fašizmom

19. 05. 2009

- starosta sa zúčastnil prezentácie v Prievidzi

23. 05. 2009

- starosta sa zúčastnil regionálnej súťaže hasičov v Pliešovciach

29. 05. 2009

- starosta sa zúčastnil Dňa poľa

31. 05. 2009

- starosta sa zúčastnil otvorenia viacúčelového ihriska v Dúbravách .
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ci konferencie „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky
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V čom sa vybíja naša mládež...
ničenie dopravného značenia v obci, odcudzenie a znehodnotenie zohnutím
ničenie značenia cykloturistických trás na miestach označujúce smer a trasy
poškodzovanie zelene a stromov, okrasných kríkov na verejne prístupných miestach, ako aj na pozemkoch súkromných osôb
nápisy na pamätníkoch a soche M. B Funtíka sprayom alebo fixovou tužkou
rozbitie sklenených informačných tabúl v centre obce
poškodzovanie autobusových zástavok a miestnej tržnice
poškodzovanie oplotenia, osvetlenia objektov verejného, ale aj súkromného majetku
ničenie informačných bezpečnostných tabuliek a bezpečnostného značenia na verejne prístupnom mieste /ZŠ, Dom služieb/
poškodzovanie bezpečnostného označenia priestorov letovej dráhy Aeroklubu Očová
násilne vnikanie do objektov súkromných osôb, hlavne vekovo prestárlych, neschopných chrániť svoj majetok
znečisťovanie verejných priestorov odpadkami, PET fľašami a papierom v miestnych lokalitách Staré hroby, socha M. B. Funtíka,
kotolňa Domu služieb, kotolňa ZŠ a vzduchotechnického systému PD Očová
Fotodokumentácia sa nachádza na obecnom úrade.

pohľad členov komisie pre ochranu verejného poriadku

Trhové dni v Očovej – II. polrok 2009
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júl 2009

27. 07. 2009

august 2009

24. 08. 2009

september 2009

28. 09. 2009

október 2009

26. 10. 2009

november 2009

23. 11. 2009

december 2009

21. 12. 2009

Šťastie je život a mať
deti …

Pre koho znela hudba
smutná, zadŕhavá…

Narodili sa:

Zomreli:

Alexander Šelc
David Gutzelnig
Matej Jablonka
Milan Bogár
Lukáš Kriek
Adam Petrík
Petra Kľačková
Adam Kyseľ
Sandra Mária Sliacka
Saša Kováčová
Filip Badinka

Jozef Ťavoda,
Očová Gagarinova 637/13
Anna Bieliková,
Očová Mieru 497/23
Margita Šoučíková,
Očová SNP 25/10
Anna Šoučíková,
Očová SNP25/10
Mária Sedliačiková,
Očová Gagarinova 647/20
Juraj Valúška,
Očová Mieru 554/69
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Juraj Pivoluska,
Očová Mieru 556/71
Mária Chabadová,
Očová J. R. Poničana 842/106
Pavel Maľa,
Očová SNP 33/11
Anna Michaľaková,
Očová J. R. Poničana 782/40
Anna Sýčová,
Očová Letecká 11/21
Anna Laurošková,
Očová Mieru 543/60
Anna Mazúchová,
Očová Gagarinova 635/11
Juraj Holík,
Očová H. Majer 910
Uvedené údaje sú za  I. polrok 2009
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Výpis z obecnej kroniky
Rok 1943
I. Úvod.
Vojna pokračuje ďalej, len náš národ doteraz akoby zázrakom je uchránený od všetkých
pohrôm. Predpokladalo by sa, že dlhé trvanie
vojny zapríčiní pohromu menovite na hospodárskom poli nášho štátu. Rok 1943 je rokom hospodárskej konsolidácie. Zásobovacie ťažkosti
minulých rokov boli prekonané a tým aj vojnová
bieda zažehnaná.
II. Udalosti v obci.
Oheň.
28. januára večer o 6. hodine vznikol oheň
a zhorelo 5 humien. Oheň bol zavinený asi
neopatrnosťou.
Zbierka na Vojnovú zimnú pomoc.
7. februára bola prevedená zbierka na
Vojnovú zimnú pomoc, ktorá vyniesla Ks.
13.000,-.
Za zozbierané peniaze sa lámala skala na
opravu ciest.
Politická škola HSĽS.
14. februára bola Politická škola HSĽS.
Prednášal direktor gymnázia vo Zvolene Pavel
Németh a okresný veliteľ HG Róbert Kubička. Novovymenovaní funkcionári zložili sľub
Strane.
Verejná oslava 14. marca.
14. marca bola verejná oslava na pamiatku 4. výročia samostatnosti. Oslava bola pred
budovou školy. Program vyplnili žiaci ľudových
a meštianskej školy. Slávnostnú reč predniesol
Ondrej Huťka, vedúci notár.
Program: 1./ Hymna.
2./ „Zaklínam“, báseň od A. Žarnova.
3./ Slávnostná reč.
4. „Slovenská modlitba“.
5./ Zborový spev
6./ Výstup k 14. III.
7./ Hold hrdinom.
8./ Zborový spev.
9./ Zborová recitácia.
10./ Telocvičný výstup.
11./ Kto za pravdu horí.
Návšteva Slovenského rozhlasu.
V mesiaci júni navštívil Slovenský rozhlas
obec, aby nahral na gramofónové platne pôvodné očovské piesne. Riaditeľ ev. a. v. ľudovej
školy a ev. a. v. kantor – katechéta Ivan Filípek
nacvičili s mládežou 24 piesní, ktoré potom boli
zachytené na platne. Tak sa teraz časom rozlieha po našej vlasti z ampliónov očovská pieseň,
aby robila z Očovana írečitého podpolianskeho
človeka.
Oheň.
21. augusta večer o 10. hodine vypukol
oheň v bývalom dome Ernesta Schmiedla,
ktorého majiteľom teraz je Potravné družstvo.
Zhorelo humno a hospodárske staviska. Škoda
bola krytá poistením.
Veľké horúčavy.
Celý rok 1943 sa vyznačoval zvláštnymi časovými pomermi. Jaro započalo veľmi zavčasu
do 21. marca boli všetky jariny posiate. Máj bol
veľmi chladný a mrazy boli častými hosťami. Jún,
2-3/2009

júl a hlavne august bol veľmi horúci. Boli dni,
kedy teplomer ukazoval 40 0C teploty. Cez celý
rok veľmi málo pršalo, takže sena a zemiakov sa
urodilo veľmi málo. Počasie nevadilo obiliu, ktoré
sa riadne vyvinulo a zrno bolo kvalitné.

prišiel miestny občan a o chvíľu bol Sýč zviazaný. Krekáč pred žandármi ušiel, avšak sa dlho
neskrýval, lebo doma v Hrochoti ho už čakali
žandári, ktorých o jeho výčinoch vyrozumeli
žandári z Očovej.

Branná výchova.
Toho roku vošiel v život nový slovenský
zákon o brannej výchove. Koncom júna bol prevedený súpis všetkých osôb povinných brannou
výchovou. Za miestneho veliteľa BV bol menovaný odborný učiteľ Andrej Šaling, za obvodného
veliteľa učit. Karol Žucha. S prevádzaním BV
sú ťažkosti, pretože občania len s nechuťou sa
zúčastňujú nástupov.

Spoluvrahov dopravili do väznice Krajského
súdu v Banskej Bystrici.

Krvavá noc v Očovej.
V stredu 8. decembra odohrala sa v Očovej
krvavá história, ktorá rozrušila celú obec. Ako
to vo väčšine prípadov býva, aj tu hrali svoju
smutnú úlohu pálenka, láska a nôž.
Tak asi o 14. hodine 8. decembra prišiel Juraj Krekáč, 29 ročný robotník z Hrochoti k svojmu
kamarátovi Jozefovi Sýčovi do Očovej, kde si
dali priniesť pálenku a popíjali až do 19. hodiny.
Do domu Sýčovcov prišla za Krekáčom aj slobodná Anna Matušíková, s ktorou mal známosť
napriek tomu, že je ženatý a otcom troch detí.
O tom sa však dozvedel jej otec a preto prišiel
za ňou a odviedol ju domov. Všetko by bolo
v poriadku, keby sa neboli Krekáč so Sýčom
rozhodli doplniť žalúdky v miestnom Potravnom
družstve.
Pri poháriku rozprával Krekáč Sýčovi, že on
sa veru nebojí nikoho. Bol už vraj dva razy trestaný pre násilie proti orgánom vrchnosti a že málo
čo za to dostal. Sýčovi zaimponovalo a hneď
dostal chuť do bitky. Ako prvú obeť vyhliadol
suseda Jána J., ktorého udrel pivovou fľašou po
hlave. Ján J. tušiac pokračovanie bitky, radšej
opustil krčmu a viac sa nevrátil.
Krekáč a Sýč odišli potom z krčmy na ulicu
s úmyslom vyvolať bitku. Sýč si otvoril vreckový
nôž. Sotva urobil 300 krokov, už sa im aj naskytla
príležitosť na zádrapku. Stretli totiž domov sa
poberajúceho Jozefa M., ktorého chytili za prsia
a začali ho z ničoho nič mlátiť. Keďže sa Jozef M.
bránil, pichol ho Sýč nožom do boka a ťažko ho
poranil. Napriek tomu však vypäl Jozef M. všetky
sily a ušiel. Ináč by ho boli dopichali.
Bitkárom to nestačilo. Vrátili sa preto po
ceste s úmyslom, že niekoho musia ešte nabiť.
A skutočne. Stretli 19 ročného Martina Gašku,
ktorého pristavili. Krekáč ho pre nič, za nič udrel
palicou po sluchách a Sýč mu pichol nôž do pŕs,
zasiahnuc srdce. Gaško padol na zem, kamaráti
ho odniesli k sestre a tam ihneď skonal.
Po tomto čine šli ďalej. Hneď nižšie stretli
Pavla P., ktorého pristavili a Sýč mu pichol nôž
do ruky, spôsobiac mu ľahšie poranenie.
Celá besná história odohrala sa v tichosti
a v dosť krátkom čase. Na žandársku stanicu

Porota odsúdila Sýča na 3 roky a Krekáča
10 rokov väzenia.
III. Hospodársky život.
Nové domy.
Stavebný ruch bol toho roku veľmi čulý.
Opravovali a prestavovali staré domy a nových
domov sa vystavilo 8. Ťažkosti pri novostavbách
sú tie, že každý kto chce stavať musí mať povolenie od Najvyššieho úradu pre zásobovanie.
Mlatba obilia a jeho odovzdanie.
Mlatba obilia sa prevádzala ako minulý rok.
Predpísané k odovzdaniu Obilnej spoločnosti
bolo:
Pšenice
3.019,50 q
Raži
1.223,54 q
Jačmeňa
48,21 q
Ovsa
93,19 q
Miešaniny
7,85 q
––––––––––––––––––––––––––
Spolu
4.392,29 q
Zemiaky.
Najvyšším úradom pre zásobovanie bolo nariadené odovzdať:
v jeseni 1943
1.367 q
na jar 1944
683 q
––––––––––––––––––––––––––
2.050 q
Úroda zemiakov bola asi o polovicu menšia
ako v roku 1942.
Kupectvo:
Následkom povinného dodávania dobytka
klesol obchod dobytkom oproti roku 1942. Vydaných bolo 3.629 pasov.
Povinné dodávania dobytka.
Za rok 1943 na nariadenie Najvyššieho
úradu pre zásobovanie povinne Slovpolu bolo
odovzdané 198 kusov rožného dobytka.
Zabíjačky.
V odpredaji ošípaných oproti roku 1942
nastali zmeny v tom, že bol zavedený voľný obchod v kúpe a predaji ošípaných. Ceny boli rôzne
v novembri až 46 Ks za kg živej váhy a koncom
decembra pre veľkú ponuku klesla cena za kg
živej váhy až na 30 Ks i menej. Zabíjať sa mohlo
tak ako minulý rok, len povinný odpredaj slaniny
bol zmenený. Chovateľ dal od zabitej svine 3 kg
slaniny, nechovateľ 5 kg po 30 Ks za kg.
Mlyny.
Zomleté obilie v očovských mlynoch.
Pokračovanie v budúcom čísle.

Pšenice
kg

Raž
kg

Jačmeň
kg

Ovos
kg

Ján Rajčok

340.328

140.346

13.738

11.315

František Bučko

165.769

81.378

235

2.850
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JUNIORI A SENIORI
Slnko nechcelo oslavovať Medzinárodný deň detí…

Komisia kultúry, školstva a športu pri Obecnom zastupiteľstve
Očová pripravila na 1. júna -Medzinárodný deň detí športové podujatie pre deti ZŠ s MŠ v Očovej.
Členovia komisie v spolupráci s vedením základnej školy, ZRŠ,
DHZ, MO SNS, MO SZPB pripravili rôzne súťaže pre deti všetkých
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vekových kategórií, zabezpečili občerstvenie. V pondelok ráno však
všetky prípravy boli zbytočné. Počasie bolo proti – slnko sa nie a nie
ukázať, dokonca sa z oblohy spustil riadny lejak.
Keďže deti školy boli pripravené oslavovať svoj deň, komisia
musela nájsť náhradný program. Telocvičňa školy sa rekonštruuje,
jediným východiskom bol
kultúrny dom.
A verte, bolo to dobré
riešenie. Narýchlo sa zabezpečila veľká karaoke – diskotéka. Zo začiatku sa síce žiaci
hanbili spievať, ale postupne
ostych opadol a na javisku
bolo niekedy viac spevákov,
ako tanečníkov na parkete.
Všetky deti dostali sladkú
odmenu, ktorú im venoval
obecný úrad, a tí, ktorí sa
nehanbili spievať sólo, dostali
čokoládu navyše. Nakoniec
z tohto náhradného programu
bolo príjemné podujatie, na
ktoré budú určite spomínať
všetci zúčastnení. Dokonca Slovenský rozhlas – rádio Regina odvysielala živý
vstup. Veľké poďakovanie
patrí všetkým organizátorom,
ale aj tetám kuchárkam, ktoré
pre všetky deti pripravili chutnú desiatu a COOP Jednote
SD, ktorá pre deti zabezpečila
minerálku.
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Ako si žijú v Domove seniorov ...
Ak je človek nespokojný so svojim stavom, môže ho zmeniť
dvomi spôsobmi. Buď zmení podmienky svojho života, alebo svoj
duševný postoj. To prvé nie je vždy možné, avšak to druhé je možné
vždy.
R. P. Emerson
Prvý jún 2009 sme si zapísali ako prvý polrok v živote obyvateľov Domova seniorov Dolinka v Očovej. Bolo to neľahkých šesť
mesiacov nielen pre zamestnancov, ale hlavne pre našich klientov.
Začínali sme 1.12.2008 hneď ráno. Ako prvý obyvatelia v ten deň
nastúpili „domáci“ : pani Bažíková, Jombíková, Balážová, Rajčoková, Hrončiaková, pán Šimkovič, ale aj pán Herban zo Zvolena.
Pobiehanie a vybaľovanie nemalo konca kraja. Prišiel večer a s ním
aj prvá noc v novom domove. Čo sa im prisnilo sme si porozprávali
ráno pri spoločných raňajkách. Náš domov sa postupne zapĺňal, jeho
miestnosťami sa začala šíriť atmosféra pokoja a kľudu. Prvé spoločné Vianoce sme trávili pri bohatom štedrovečernom stole, spoločne
sme si rozdali darčeky pod rozsvieteným vianočným stromčekom. Do
očí sa vtisli slzy spomienok, smútku ale aj prekvapenia na darčekmi,
ktoré boli prekvapením pre tých, čo ich neočakávali.
Fašiangy boli pre nás ďalším príjemným spestrením v živote
domova. Ako hostia k nám zavítali členky Klubu dôchodcov z Očovej,
ktorých spevácky výkon nás veľmi milo prekvapil. Ochutnali sme
dobré šišky a „krapne“, ktoré nám naši hostia priniesli.
Naše milé ženičky neobišla ani veľkonočná oblievačka. Korbáče
a voňavky, či aj zopár kvapiek studenej vody pokropilo ich hlavy,
občas blúzky.
Ku každej príležitosti si priestory domova vždy patrične vyzdobíme. Tak tomu bolo aj na 9. mája, kedy chodbami domova viala
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vôňa orgovánu a hlavne výborného guľáša. Množstvom spomienok
a video kazetami sme si pripomenuli skutočné životné príbehy
našich obyvateľov počas druhej svetovej vojny.
Deň matiek sa niesol v znamení spevu a tanca. Vystúpenie
detí zo ZŠ v Očovek a aj gymnastiek zo športového klubu v Detve
nenechalo suché ani jedno oko. Veď kto má k sebe tak blízko ako
starec a dieťa.
Človek je osobnosť jedinečná, neopakovateľná. V úvode som
použila citát R.P.Emersona., v ktorom je napísané, že ak človek nie
je spokojný so svojim stavom, môže ho zmeniť dvomi spôsobmi.
Každý z našich klientov si v živote prešiel už dosť veľký kus cesty,
ktorá bola len ťažká a namáhavá, plná trápenia. Ich zdravotný stav si
vyžaduje neustálu pomoc, opateru. Rozhodli sa pre domov seniorov.
Pre nich to bolo nesmierne ťažké rozhodovanie. Všetci dobre vieme,
že keď presadíme starý strom, zahynie. Avšak svetielka nádeje,
spokojnosti a šťastia v očiach našich obyvateľov nám hovoria, že
tie staré, múdre a duševne tak bohaté stromy, ktoré sme dostali do
starostlivosti sa nám zakorenili a život v nich pulzuje ďalej. Veríme,
že k nám prišli prežiť plnohodnotnú jeseň svojho života a svojou
každodennou prácou sa snažíme, aby si raz povedali, že neľutujú
deň, kedy sa rozhodli začať žiť v našom domove. K tomu potrebujeme nielen vlastné úsilie a prácu, ale aj pomoc najbližšieho okolia,
obyvateľov obce. Veď naši klienti sú stále Vašimi rodákmi a tí noví,
ktorí nie sú Očovania by sa nimi chceli stať – určite.
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sociálna pracovníčka Domova seniorov Dolinka
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Pozvánka na DETSKÝ TVORIVÝ TÁBOR 2009
Vážení rodičia, milé deti !
Členovia komisie kultúry, školstva a športu organizujú v čase letných prázdnin

od 6. júla do 10. júla 2009
detský tvorivý tábor pre deti tunajšej základnej školy s priloženým programom.
V prípade záujmu o detský tábor vyplňte návratku a odovzdajte ju najneskôr do 18.06.2009
do obecnej knižnice p. Dorotovej alebo do výtvarnej triedy ZUŠ p. Širokej.
Pedagogický dozor zabezpečený na celý týždeň.
Strava zabezpečená.
Poplatok na každý deň je 8,30 €.
Poplatok na celý týždeň je 35,00 €.

Detský  tvorivý tábor 2009
6. - 10. 7. 2009  - program

Pondelok:
8:00 - Tvorivá dielňa - desiata – Vlastnoručne zdobené a maľované tričká
12:00 – Obed
13:00 – 16:00 – Turistická vychádzka do blízkeho okolia – pohybové aktivity – Olovrant
Cena : 8,30 € ( 250,-SK)
Utorok:
8:00 – Tvorivá dielňa – desiata – HAMA zažehlovacie korálky
12:00 – Obed
13:00 – 16:00 – Pohybové aktivity a hry – Olovrant
Cena : 8,30 € ( 250,-SK)
Streda:
8:00 – 16:00 Výlet na Pustý hrad - Opekanie, hry a športové aktivity
Cena : 8,30 € ( 250,-SK)
Štvrtok:
Tvorivá dielňa - desiata – Pletenie z korálok – „Strom šťastia“
12:00 – Obed
13:00 – 16:00 – Turistická vychádzka do blízkeho okolia – pohybové aktivity – Olovrant
Cena : 8,30 € ( 250,-SK)
8:00 -

Piatok:
8:00 – Tvorivá dielňa – desiata - Plstenie z ovčej vlny – šperky, prívesky
12:00 – Obed
13:00 – 16:00 – Pohybové aktivity a hry - Olovrant
Cena : 8,30 € ( 250,-SK)

Cena za týždeň: 35,00€ ( 1054,41,-SK)
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,,Očovská folklórna HRUDA“

VI. Medzinárodná folklórna prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Piatok  : 7. 8. 2009
20.00 hod. udelenie čestného občianstva in memoriam Jánovi Berky Mrenicovi st.
20.15- 22.30 hod. - Primášov sen
– program venovaný pamiatke na Jána Berky Mrenicu st. (1939-2008) a jubilujúcemu SĽUKu.
Účinkujúci :	Diabolské Husle, Vrchársky orchester Juraja Pecníka, Sľuk – Bratislava Ján
Petrenka, Juraj Kubánka, Milan Križo, Anna Hulejová, Darina Laščiaková,
Barbora Botošová a Bohémiens, Eva Berkyová, Alexandra Berkyová, Bianka
Berkyová.
Poznámka: Autor: Roman Malatinec, J.B.Mrenica ml.
Moderátor: Martin Babjak
Sobota 8. 8. 2009
14.00 – 15.45 hod. -  Z ďaleka i blízka  
Zahraniční hostia – La compagnone Dijon Francúzko, Grajcar ĽH -ČR, Gradimír Belehrad – Republika Srbská,
DFS Poľana – Očová, FS Akragas Sicília Taliansko.
Poznámka: Autor: Pavel Holík
Moderátor: Pavel Holík
16.15 – 18.15 hod. - Odkazy starých otcov a materí
Účinkujú: FS Očovan, FS Hrochoťan, FS Praslica Kozárovce, FS Telgárt, ženská spevácka skupina z Detvy.
Poznámka: Autor: Ján Priechodský, Alena Selecká
Moderátor: Milota Široká.
19.00  – 20.30 hod. –  Jubilanti
Reprezentačný program folklórnych súborov FS Váh a FS Ekonóm
Poznámka: Autor: Miroslava Palanová, Lenka Konečná
21.00  - 22.30 hod. – Pastierska Nálada.
Hudobno - dramatické dielo z valaského prostredia Podpoľania .
Námet:
Roman Malatinec, réžia: Ľubomír Paulovič, Produkcia: Agentúra Folk, www.pastierskanalada.sk
Nedeľa 9. 8. 2009
13.30 - 15.30 hod. -  Pod našou Poľanou
- program detských folklórnych kolektívov z Podpoľania 	DFS Poľana z Očovej, DFS Slniečko z Detvy, DFS Ratolesť z Detvy, DFS Romka z Detvy ,
DFS z Poník .
Poznámka : Autor: Anna Petríková
Moderátor: Lýdia Bambuchová
15.30 - 17.45 hod. - POSLALI NÁS NAŠI K VAŠIM
Galaprogram - Slávnostný programový prierez OFH 2009, 9. august 2009
Poznámka : Autor: Anna Šatanová
Moderátor: Fedor Mikovič
Účinkujúci: ĽH J. Pecníka a Ján Mrenica ml. + speváci Križo, Palovič, Viera Berkyová
Program bude venovaný nedožitým 70- tinám Jána Berkyho Mrenicu.
ĽH Ďatelinka + solisti Jožko Výbošťok, Eva Faklová, Anna Šatanová, Veronika Spodniaková a ďalší......
(program bude venovaný okrúhlemu jubileu 60-tinám Ondreja Molotu)
detské folklórne súbory Poľana a Slniečko
zahraniční hostia La compagnone Dijon Francúzko a FS Akragas Sicília Taliansko.
	FS Detva z Detvy, FS Očovan z Očovej, FS Ekonóm z Bratislavy, FS Mladosť z Banskej Bystrici,
FS Poľana zo Zvolena, + ženská spevácka skupina z Detvy.
Zmena programu vyhradená.
Sprievodné podujatie:
Výstava: DUK DETVA – Krajina pod Poľanou – výstava obrazov krajiny Podpoľania
Heligónkári : v stravovacom areáli –Malatinec Roman.
Škola hry na fujaru: Dušan Holík
Škola tanca: Pavol Holík
Ľudová zábava: Elena a Pavol Chabadovci/ hrá ľudová hudba Slavomíra Melicherčíka
Jarmok remesiel v areáli amfiteátra.
2-3/2009

Huèava – Váš tok informácií

13

ZBERNÝ DVOR

Ekodvor Očová
1. Zberný dvor Očová je zriadený v areáli bývalého automotoklubu na pozemku obce na parc. Č.
KNC 4534.
2. Na zbernom dvore sa zhromažďujú a ukladajú tieto odpady:
Kód
15 01 02
20 01 39
15 01 04
20 01 40
15 01 07
20 02 01
16 01 03
20 01 34
20 01 36

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

3. Zberný dvor je určený pre občanov obce bezplatne.
4. Prístup na zberný dvor – streda 14,00 hod. - 17,00 hod.
   sobota  8,00 hod. - 10,00 hod.
     Prípadne individuálne po telefonickej dohode na t. č. 53 49 091 alebo
     0905 741 939 v pracovnej dobe OCÚ  Očová.
5. Za udržiavanie čistoty a poriadku na zbernom dvore a za dôsledné triedenie odpadu zodpovedá
obec Očová- prevádzka Ekodvor p. Krnáč, t.č. 0905 7410939.
Vážení občania ,
privážajte nám tento odpad  v stanovených dňoch, alebo nám zavolajte, aby to nevyzeralo takto

Serparujte !                    
                    Šetríte prírodné zdroje.
                                             Chránite životné prostredie.
14
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OZNAM

Oznamujem našim občanom, že od 1. júla 2009
bude na Obecnom úrade Očová

ŠTVRTOK - NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Týždeň slovenských knižníc

10. ročník Týždňa slovenských knižníc pod mottom
„Knižnice pre všetkých“
prebiehal od 23. do 27. marca 2009
V tomto týždni žiaci základnej školy v rámci školského vyučovania navštívili priestory obecnej
knižnice. Opäť im bolo pripomenuté poslanie a význam knižnice ako i dôležitosť čítania pre ich
ďalší rozvoj.
S najmenšími žiakmi sme čítali rozprávky, v ktorých dobro zvíťazí nad zlom. A práve šťastný
koniec je to, čo sa deťom v knižke najviac páči.
Starší žiaci si prečítaním povestí z okolia Zvolena priblížili dávnu minulosť vpádu Turkov na
naše územie.
O ťažkom živote detí v minulosti, ich práci namiesto vzdelávania sa, sa žiaci dozvedeli z knihy
Fraňa Kráľa Čenkovej deti.
Celý týždeň bol v knižnici venovaný významnému očovskému rodákovi Matejovi Belovi, ktorého 325. výročie narodenia sme si pripomenuli 24. marca. So žiakmi 8. triedy sme si pripomenuli
život a dielo tohto velikána, a položením kytice k pamätníku, uctili jeho pamiatku.
Matej Bel je pre nás súčasníkov jednou z najväčších osobností starého Uhorska. Jeho dielo
má dnes pre Slovákov obrovský význam ako prameň pre poznanie dejín 18. storočia. Jeho miesto
v dejinách slovenskej kultúry je pevné a nespochybniteľné. Takisto aj jeho miesto v dejinách Očovej
je pevne zakotvené, a malo by byť neustále zdôrazňované a pripomínané.
Matej Bel samozrejme za pomoci rodičov a priateľov, no najmä vďaka vlastnej práci, šikovnosti, vytrvalosti a komunikatívnosti dokázal vystúpiť z chudobných dedinských pomerov a postaviť
sa rovno pred panovníka. Za jeho veľké životné dielo ho panovníčka Mária Terézia povýšila do
šľachtického stavu. Dokázal sa z obyčajného dedinského prostredia vypracovať medzi vedeckú
i spoločenskú elitu Uhorska 18. storočia.

MATEJ BEL    -    NECH JE NÁM V PRÁCI   I   V ŽIVOTE PRÍKLADOM.
2-3/2009
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Júl - August - September 2009
Júl
Sobota
4.7.2009
17.00 hod.
TATRA

Sobota
18.7.2009
18.00. hod.
ITA

Sobota
25.7.2009
18.00. hod.
CONTINENTAL

KOZÍ PRÍBEH – POVESTI STAREJ PRAHY
Česká 3D animovaná komédia, odohrávajúca sa v českej stredovekej metropole, ktorá je ešte plná strašidiel, rodiacich sa legiend,
začínajúca dostávať svoju majestátnu tvár. Hlavní hrdinova filmu – dedinský mládenec Kuba a jeho prostoreká Koza sa pripletú k stavbe
Karlovho mosta, vzniku Orloja, príbehu Faustovho domu, ich kroky skríži kat Mydlář a spať im nedá ani povestný chlpatý duch. Paralelne
s Kubovým príbehom sa odvíja aj temnejší osud nádejného, ale veľmi chudobného študenta Matěja, pomocníka majstra Hanuša, ktorému
sa kvôli jeho chudobe smejú aj pražskí žobráci. Osudová náhoda ho privedie až do tajomného Faustovho domu, kde naň čakajú zvody
samotného Diabla. Zradní pražskí mocipáni ani Diabol nespia, a tak sa obe dejové línie pretnú vo veľkolepom finále.
Mládeži prístupný, 80 min.
LÍBAŠ JAKO BŮH
Česká komédia. Helena je sympatická profesorka francúzštiny a literatúry na gymnáziu. Patrí k obľúbeným pedagógom, vďaka
zdravému nadhľadu si rozumie so študentmi aj kolegami v zborovni. Ďaleko nepredvídateľnejšie chvíle ju čakajú v osobnom živote.
Súžitie v jednom byte s bývalým manželom, úspešným spisovateľom Karolom, problémy ovdovenej sestry Kristíny, manželské
problémy syna Adama a neskoré lásky babičky Alžbety – to všetko Helenu zamestnáva natoľko, že jej na vlastný život a vlastné city
akosi nezostáva čas. A napriek tomu jedného dňa príde to, čo obyčajne prichádza, keď už sme už na sny rezignovali....
Hrajú: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Bartoška a ďalší. Mládeži prístupný, 115 min.
NEBO PEKLO...ZEM
Slovensko-česká dráma. Klára má 22 rokov. Čaká ju úspešná kariéra baletky. Má dlhoročný vzťah s mladým a úspešným podnikateľom Tomášom. Sú šťastní. Klára si však zraní nohu, stane sa svedkom nevery svojho partnera, jej rodina sa rozpadáva
a nakoniec sa zamiluje. Aj napriek tomu, že netuší, čo sa odohráva v hlave 54-ročného Rudolfa, ktorého opustila manželka a žije
s 13-ročnou dcérou, Klára sa celá ponorí do nového vzťahu. V tomto novom svete nachádza dávno stratené istoty, kariéra prestáva
byť prioritou, všetko vyzerá ideálne... Hrajú: Zuzana Kanócz, Bronislaw Wroclawski, Lukáš Latinák, Dagmar Bláhová a ďalší.
MP od 15rokov, 95 min.

August
Sobota
1.8.2009
17.00 hod.
TATRA

NOC V MÚZEU 2
Americká komédia. Svetlá zhasli, dobrodružstvo začína. Bývalý nočný strážca Larry Daley je opäť zatiahnutý do ťažko predstaviteľného dobrodružstva, v ktorom ožíva história. Príbeh sa začína vo chvíli, keď Larry zanechal biedne platenú prácu strážcu
v múzeu a stal sa žiadaným vynálezcom Zdá sa, že má konečne všetko, po čom túži, no i tak mu niečo v živote chýba. Niečo ho
ťahá späť do múzea, tam, kde to mal rád, kde kedysi zažil neopakovateľnú magickú noc.Hrajú: Ben Stiller, Amy Adams, Johan
Hill a ďalší. Mládeži prístupný, 100 min.

Sobota
15.8.2009
18.00 hod.
ITA

TERMINÁTOR 4
Americký thriller. Film je zasadený do post-apokalyptického roku 2018. Christian Bale v roli Johna Connora, muža predurčeného
k tomu, aby viedol ľudský odpor voči Skynetu a jeho armáde Terminátorov. Ale budúcnosť, na ktorú bol Connor pripravovaný, sa
čiastočne zmení tým, že sa objaví Marcus Wright cudzinec, ktorého poslednou spomienkou je, že bol medzi mŕtvymi. Connor
musí rozhodnúť, či bol Marcus poslaný z budúcnosti alebo zachránený z minulosti. Ako Skynet pripravuje svoj konečný útok,
Conner a Marcus sa spolu vydávajú na odyseu, ktorá ich privedie do srdca Skynetu, kde sa dozvedajú hrozné tajomstvá, ktoré
stoja za možným vyvraždením ľudstva. Hrajú: Christian Bale, Sam Worthington ďalší. MP od 12 rokov
ODPOR
Americká dráma. Príbeh bratov Bielskich je jedným z najzaujímavejších príbehov 2. svetovej vojny. Prvý raz sa na svetlo sveta
dostal v Bielorusku v roku 1944, keď boli miestni ľudia svedkami ohromujúceho, takmer surrealistického obrazu: viac než 1200 ľudí
vyšlo z hlbokých a neobývaných bieloruských lesov. Film Odpor - je výnimočná, mimoriadne pôsobivá dráma o komplikovanosti
pomsty a spásy, sile spoločenstva a túžbe žiť, keď už nie je žiadna nádej. Hrajú: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa
Davalos a ďalší. MP od 15 rokov, 137 min.

Sobota
22.8.2009
18.00 hod.
TATRA

September
Sobota
5.9.2009
17.00 hod.
CONTINENTAL
Sobota
12.9.2009
18.00 hod.
ITA

Sobota
26.9.2009
18.00 hod.
SATURN

PEKLO S PRINCEZNOU
Česká rozprávka. Čo sa stane, keď si princezná Aneta nechce zobrať princa Jeronýma? Bude svadba, vojna alebo peklo na
Zemi? Princezná Aneta sa za žiadnu cenu nechce vydávať. A už vôbec nie za nešikovného princa Jeronýma, ktorému bola kedysi sľúbená výmenou za ochranu kráľovstva. Kráľ Bedřich však na svadbe trvá, pretože sníva o veľkej ríši. Porušenie sľubu by
znamenalo vyhlásenie vojny. Ako teda princeznú zachrániť a pritom neporušiť dohodu? Hrajú: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr
Nárožný a ďalší. Mládeži prístupný, 105 min.
ANJELI & DÉMONI
Americký thriller. Tím, ktorý stojí za svetovým fenoménom „Da Vinciho kód“ sa vracia, aby uviedol netrpezlivo očakávaný film Anjeli
& démoni založený na románovom bestsellery od Dana Browna. Tom Hanks opäť stvárňuje postavu harvardského odborníka na
religionistiku Roberta Langdona, ktorý znovu zisťuje, že sily so starobylými koreňmi sa nezastavia pred ničím, dokonca ani pred
vraždou, aby dosiahli svoj cieľ. Robert Langdon objaví dôkazy o znovu obnovení starovekého tajného bratstva známeho ako
Ilumináti – najmocnejšej tajnej organizácie v histórii – a zároveň musí čeliť smrteľnému nebezpečenstvu, ktoré ohrozuje najnenávidenejšieho nepriateľa tejto tajnej organizácie: katolícku cirkev. Hrajú: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer a ďalší.
MP od 12 rokov, 135 min.
HANNAH MONTANA
Americká hudobná romantická komédia. Fenomén televíznej stanice Jetix sa prvýkrát dostáva na filmové plátno. Miley Stewart
zápasí so školou, priateľmi a svojou tajnou druhou identitou – popovou hviezdou menom Hannah Montana. Keď hrozí, že jej
popularita obráti život úplne hore nohami, neostáva iné, ako sa jej vzdať. Aby vrátil Miley opäť na zem, berie ju jej otec domov
do Crowley Corners v Tennesee. Tam ju čaká stretnutie s realitou, ale aj zábava a románik, aký by si ani pop-hviezda Hannah
Montana nedokázala predstaviť. Hrajú: Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Vanessa Williams a ďalší. Mládeži prístupný
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