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Slovo na úvod
Dovolenkové obdobie je v plnom prúde. Načerpávame nové sily do nasledujúceho obdobia. Aj napriek tomu pokračujeme v prácach, ktoré sme si
naplánovali. Trochu si ich priblížime.
Investičné aktivity
Koncom júna bolo dokončené oplotenie cintorína v celkovej hodnote 29
200 eur. Na jeho realizáciu nám bola poskytnutá dotácia z MF SR vo výške
13 500 eur. Popri tom sme zrealizovali aj protipovodňové odvodnenie a vyčistenie suchého potoka za jeho zadnou časťou pri mechanizačnom stredisku vo výške 2150 eur. V blízkosti tohto územia plánujeme s výstavbou nového zberného dvora. Momentálne zabezpečujeme jeho projektovú dokumentáciu.

V mesiaci máj sme začali s realizáciou akcie „Zníženie energetickej náročnosti Kultúrny dom Očová“. Vysúťažená cena je výške 156 871,80. Finančné prostriedky sme získali prostredníctvom Environmentálneho fondu. Spoluúčasť obce je vo výške 5% z uvedenej ceny. Termín ukončenia je
stanovený do konca mesiaca august 2016. Uvažujeme aj o možnosti ďalších
prác vo vnútri objektu kultúrneho domu, ktoré by skvalitnili celkový vzhľad.
Momentálne prebieha nacenenie predpokladaných prác a potom bude nasledovať rozhodnutie obecného zastupiteľstva ako budeme ďalej pokračovať. Rekonštrukčné práce by boli financované z rozpočtových prostriedkov
obce.
Z dôvodu požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sme
pristúpili k rekonštrukcii sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku tak,
aby spĺňali požadované normy aj ohľadom bezbariérovosti. Hrozilo nám
uzatvorenie jeho prevádzky. Upravili sme aj podlahovú plochu čakárne pre
pacientov. Na tieto práce boli vyčlenené prostriedky z obecného rozpočtu
do výšky 10 000 eur. Predpokladáme však, že na základe vysúťažených podmienok bude konečná suma oproti predpokladanej sume nižšia.

Pripravuje sa realizácia detského ihriska v zadnej časti parku domova dôchodcov Dolinka vo výške 2000 eur a výmena kotla a rozvodov v plynovej
kotolni Domu služieb v sume cca 5000 eur.
Odpadové hospodárstvo
V tomto čísle venujeme veľký priestor problematike nakladania s odpadmi.
Podarilo sa nám legalizovať prevádzku zberného dvora v súvislosti s novým
zákonom o odpadoch. Zatiaľ v priestoroch v centre obce. Jeho prevádzka bude
zmenená. Obraciam sa na obyvateľov Očovej, aby rešpektovali požiadavky na
prevádzku dvora. Nie všetok odpad bude možné uložiť v jeho priestoroch.
Ak chceme, zatiaľ, v súčasných priestoroch zachovať jeho prevádzku do realizácie nového zberného dvora čo najdlhšiu dobu, musíme dôsledne napĺňať
ustanovenia prevádzkového poriadku, ku ktorému sa obec zaviazala. Naďalej platí možnosť uloženia odpadu v priestoroch zberovej spoločnosti Marius
Pedersen na Lieskovskom kopci. Bolo by veľmi vhodné, keby tieto priestory
naši občania využívali v čo najväčšej možnej miere. Venujte preto pozornosť
informáciám ohľadom nakladania s odpadmi, ktoré sú vo vnútri tohto čísla,
prípadne na webovej stránke obce, a snažte sa postupovať podľa nich. Tejto
problematike sa budeme venovať aj v budúcom období, pretože máme v nej
dosť veľkej medzery. Je v záujme nás všetkých, aby sme čo najviac separovali, triedili odpad. Dôležitá bude aj osvetová činnosť medzi našimi obyvateľmi tak, aby sme nemuseli pristúpiť k zvyšovaniu poplatkov za zber komunálneho odpadu. Naďalej vyvíjame aktivity k tomu, aby sme mohli začať s realizáciou nového zberného dvora v budúcom roku. Snažíme sa obec zapojiť aj
do ďalších projektov odpadového hospodárstva s cieľom pomáhať občanom
v tejto veľmi náročnej oblasti.
Očovská folklórna hruda
Trinásty ročník sa uskutoční v dňoch 12. – 14. 8. 2016. Malé prekvapenie
je pripravené na piatok. Mierne sme zmenili programovú koncepciu tohto
večera. Uvidíme akú prinesie odozvu. Veríme, že trochu ulahodíme mladšej a strednej generácii. Aj pre ďalšie dni je pripravený kvalitný program
za účasti vynikajúcich umeleckých telies a kvalitných interprétov ľudového umenia. Chcel by som sústrediť vašu pozornosť na výzdobu priedomia
priečelia rodinných domov počas HRUDY. Minulý rok sme boli milo prekvapení, takže dúfame, že tento rok to bude opäť zaujímavé a dotvorí to atmosféru v obci. Motiváciou určite budú aj pripravené hodnotné ceny.
Na druhý polrok pripravujeme aj ďalšie akcie. Ich termíny a miesto realizácie budeme postupne upresňovať z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác v kultúrnom dome.
Podľa možnosti si ešte čo najviac užite letných slnečných lúčov. Načerpajte nových síl, ktoré sa nám všetkým určite zídu do konca roka.

zatepľovanie javiska v KD
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PhDr. Ján Senko, starosta obce
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Ako separovať v domácnostiach
Od 1. 1. 2016 vstúpil do platnosti zákon č. 79/2015 o odpadoch. Podľa tohto zákona má byť bilancia príjmov a výdavkov obce v súvislosti
s odpadmi vyrovnaná. To znamená, že súhrn všetkých príjmov obce
vo forme poplatkov od občanov, ktoré uhrádzajú občania raz ročne
vždy na začiatku kalendárneho roka, by sa mal vyrovnať skutočným
nákladom, ktoré obec za odvoz a likvidáciu odpadu platí. V súčasnosti
je však situácia taká, že obec platí za odpady zhruba o 1/3 finančných
prostriedkov viac, ako od občanov získa (vo finančnom vyjadrení je
to asi o 20 000 € viac, ako sú príjmy od občanov). V záujme vyrovnania tejto nepriaznivej bilancie by sa však obec nechcela vydať cestou
zvyšovania poplatkov od občanov a preto jedinou schodnou alternatívou je znižovanie nákladov na likvidáciu odpadov a to lepšou separáciou odpadov, znižovaním množstva vyvezeného komunálneho
odpadu. V období 2. polroka 2016 sa chceme preto sústrediť na pomoc našim občanom pri triedení odpadov v domácnostiach a tak aj
na prípravu na nový rok 2017, kedy by sme radi zaviedli nový cyklus
zberu a odvozu odpadov, a to 1x mesačne komunálny odpad a 1x mesačne separovaný odpad.
Najväčšie výdavky vznikajú obci pri likvidácii komunálneho odpadu
prostredníctvom kuka nádob. Platíme 2x až 3x mesačne (podľa počtu odvozov v mesiaci) jednak za manipuláciu so zbernými nádobami (naloženie do zberného auta, vysypanie, vyloženie – 110 l nádoba
1,272 €/ks, 240 l nádoba 1,68 €/ks), a jednak za uloženie zozbieraného
odpadu na skládke podľa celkovej hmotnosti. Okamžitú úsporu a zníženie nákladov už v 2. polroku 2016 je preto možné dosiahnuť nevykladaním kuka nádob na priedomia na vysypanie, pokiaľ nie sú na-

plnené – výrazne sa tým znížia náklady na manipuláciu (v obci sa vysýpa cca 560 ks 110 l kuka a 260 ks 240 l kuka nádob).
Úsporu tiež dosiahneme zlepšením triedenia odpadu na jednotlivé
zložky, čím sa zníži hmotnosť zostávajúceho komunálneho odpadu
a tým aj náklady za jeho zneškodnenie. Pri separácii odpadov sa budú
snažiť našim občanom pomáhať zamestnankyne Obecných služieb
Očová, ktoré sú o triedení poučené a v prechodnom období od 1.7.2016
by tieto triedili odpad občanov z ich kuka nádob do obdržaných farebných vriec, pokiaľ im tieto sprístupníte pred vašimi obydliami, aby
sme tak nevstupovali do vašich dvorov a zachovali vaše súkromie.
Pre nezvyšovanie poplatkov za odpady pre našich občanov je preto dôležité:
-	nevykladať zberné kuka nádoby na priedomia na vysýpanie, pokiaľ nie sú naplnené
-	triediť odpady, zvyšovať podiel odpadov odovzdávaných vo farebných vreciach
a tým znižovať objem komunálneho odpadu v kuka nádobách. Pri
tomto procese triedenia pomôžu zamestnankyne OS Očová. Zber
triedeného odpadu vo farebných vreciach, ktoré domácnosti obdržali (žlté – plasty, zelené – sklo, červené – kovy tetrapaky, modré – papier), je podľa nového zákona pre obec od 1.7.2016 bezplatná (uhrádzajú ju Organizácie zodpovednosti výrobcov).
Len takýmto spôsobom dokážeme znížiť náklady na likvidáciu odpadov, ušetriť našim občanom finančné prostriedky už v prechodnom období 2. polroka 2016 a znížiť frekvenciu vývozu odpadov v roku 2017.
Ing. Pavel Holík, riaditeľ Obecný služieb Očová

Zberný dvor Očová – otvorenie
Oznamujeme občanom, že od 20. júla 2016 je Zberný dvor v Očovej opätovne otvorený.

Prevádzková dvora zberného dvora: streda: 14.00 - 17.00 hod. sobota: 8.00 - 12.00 hod.
Do zberného dvora môžu občania odovzdať: veľkoobjemovný odpad, plasty, sklo, papier, bytový textil, biologicky rozložiteľný odpad a drevo. Ostatné zložky odpadu môžu občania obce Očová bezplatne odovzdať do zberného dvora fy Marius Pedersen Zvolen - Bakova jama. Pri odovzdaní odpadu (okrem zmesového komunálneho a pneumatík) je potrebné sa preukázať občianskym preukazom s trvalým pobytom v obci Očová.
Zberný dvor Marius Pedersen je otvorený v pracovných dňoch od 6.30 do 15.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod.

OBEC OČOVÁ
so sídlom Obecný úrad Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová

OZNAM

TRIEDENIE ODPADU!
Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FARBY vriec resp. nádob, nasledovne:

Papier – modré vrece resp. modrá nádoba
Plasty – žlté vrece resp. žltá nádoba
Sklo – zelené vrece resp. zelený zvon
Kovy – červené vrece resp. červená nádoba
Do nádob a vriec patria najmä odpady z obalov !
Nadrozmerné kusy jednotlivých druhov odovzdávajte v zberniach odpadov alebo v zberných dvoroch.
Pracovníci zberu jednotlivých druhov odpadu sa pri zbere riadia farbou vriec, a teda nesprávne uložený odpad vám nebude odobratý.
V prípade, že nemáte farebné vrecia na triedený odpad, môžete si ich prevziať v Remeselnom dvore Očová.
2

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Obec Očová vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na:
najvýhodnejšie návrhy na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových
priestorov v Dome služieb Očová, ulica SNP s.č. 339 a to:

- nebytové priestory
na 3. nadzemnom podlaží: 118,11 m2
- nebytové priestory
na 4. nadzemnom podlaží (podkrovie): 214,20 m2
Znenie súťažných podmienok je zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke obce Očová. Záujemcovia si ich môžu osobne prevziať na adrese: Obecný úrad Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová na sekretariáte starostu obce u p. Trnkovej počas úradných hodín.
Termín obhliadky je treba dohodnúť vopred na t. č. 045/ 534 90 69.

Lehota na predkladanie návrhov končí 2. 8. 2016 o 15.00 hod.

Očovská Hučava - Váš tok informácií
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HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2016
OBEC OČOVÁ
deň zberu
MESIAC

ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY ODPAD

TRIEDENÝ
ODPAD

JÚL

13

27

12

AUGUST

10

24

9

SEPTEMBER

7

21

6

OKTÓBER

5

19

4

NOVEMBER

2

16

DECEMBER

14

28

30

1

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

20
29

27

Deň Zeme
„Deň Zeme je deň venovaný Zemi.“ V modernom ponímaní ide
o ekologicky motivovaný sviatok.
Nás ľudí upozorňuje, alebo lepšie povedané mal by nás upozorniť na
dopady ničenia životného prostredia. Bola už vyslovená aj myšlienka, že by Deň Zeme bolo lepšie posunúť na letný slnovrat, pretože by
pekné počasie prilákalo viacej ľudí. Nezdá sa však pravdepodobné, že
by sa našla vôľa ľudí a na brigáde v rámci Dňa Zeme by sa zišla väčšia
skupina ľudí, nie len malá hŕstka, ako tomu bolo v sobotu 30. apríla
2016 na Dni Zeme v Očovej.
Organizátorom bola Obec Očová v spolupráci s Obecnými službami v rámci myšlienky: ,,Spoločne za čistejšie životné prostredie v našej obci.“
Možno, keby sme boli všímavejší a viac by nám záležalo na našom životnom prostredí, nebolo by potrebné na Deň Zeme likvidovať divoké skládky, čím vznikajú pre obec nie zanedbateľné finančné náklady.
Anna Výbohová
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Info o uskutočnených podujatiach od apríla 2016
NEDVĚDI S KAPELOU
24. apríla 2016 sa v kultúrnom dome konal koncert Františka a Vojtu
Nedvědovcov s kapelou. Sála bola vypredaná do posledného miesta. Fanúšikovia z Očovej a blízkeho okolia si vypočuli známe folkové a trampské piesne a niektoré pesničky si so spevákmi aj zaspievali. Za príjemnú atmosféru a umelecký zážitok sa účinkujúcim poďakoval starosta obce p. PhDr. Ján Senko.
NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV V OBECNEJ KNIŽNICI
27. mája 2016 navštívili priestory obecnej knižnice predškoláci materskej školy. Jedným z dôvodov návštevy bolo aj to, aby mali deti
predstavu, čo je to knižnica, koľko kníh sa v nej nachádza a aké plní
poslanie. Bol im vysvetlený rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom, dozvedeli sa ako vzniká kniha, ako sa s knihami zaobchádza,
ako sa správa v knižnici a pod. Detičky boli veľmi aktívne a na položené otázky vedeli odpovedať. Na záver hádali hádanky, prezerali si rozprávkové knihy, detské ilustrované encyklopédie a za pekné
a slušné správanie dostali sladkú odmenu.
Veríme, že návštevou knižnice si deti vytvoria pozitívny vzťah ku
knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
71. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom si obyvatelia Očovej pripomenuli 8. mája pietnou spomienkou pri pamätníku padlých v II. svetovej vojne. K občanom, ktorí si prišli uctiť pamiatku obetí najväčšieho vojnového konfliktu, sa prihovoril predseda ZO SZPB p. Dušan Hancko, ako i starosta obce p. PhDr. Ján Senko. Krátky kultúrny
program pripravila ženská spevácka skupina Matičiarky.

„VÁĽANIE VEĽKEJ MÁJE“
Tak, ako mládenci z FS Očovan na začiatku mesiaca máj, máju v strede obce postavili, tak isto ju na konci váľali. 28. mája sa v popoludňajších hodinách zišli pred kultúrnym domom všetci priaznivci tohto pekného zvyku. Ako prví divákom zatancovali členovia FS Očovan, spev a tance predviedli žiaci z detského folklórneho súboru Poľana a zaspievať si prišli aj ženy zo speváckej skupiny Matičiarky. Pred
samotným zvalením máje, pán starosta PhDr. Ján Senko, poďakoval súboristom za uchovávanie tejto peknej tradície a odovzdal mládencom fľašu pálenky na povzbudenie. Všetko dobre dopadlo a mája bola zvalená. Najväčšiu radosť mali samozrejme tí najmenší, ktorí si išli
nohy zodrať, aby boli prví pri máji. Mať v ruke farebné stuhy, ktoré ju celý mesiac zdobili, bol pre nich veľký zážitok
Ďakujeme účinkujúcim a hudobníkom za pekné kultúrne podujatie a divákom za návštevu.
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ČÍTAJME SI... 2016
2. júna sa obecná knižnica už po siedmykrát
zapojila do celoslovenského podujatia - 9. ročníka najpočetnejšieho detského čitateľského
maratónu na Slovensku Čítajme si... 2016. Čítali sme knihu Mimi a Líza, z ktorej každý žiak
prečítal jednu stranu knihy. Ako poďakovanie
čítajúci dostali sladkú odmenu. Na pamiatku
sa každý podpísal na plagát, ktorý bude zdobiť obecnú knižnicu celý rok. Do maratónu sa
zapojilo 121 žiakov očovskej školy.
Všetkým zúčastneným ako i pedagogickému
zboru ďakujeme.
TENISOVÝ TURNAJ
Telovýchovná jednota Družstevník Očová - Tenisový klub usporiadal dňa 2. 7. 2016 tenisový turnaj vo štvorhrách o pohár pána
Jána HULINU.
Celkové poradie zúčastnených dvojíc:
1. miesto: Ing. Štefan HRONČEK, Dušan CHABADA
2. miesto: Ing. Miroslav MELICH, Jaroslav TOMAŠOVIČ
3. miesto: Ing. Juraj CHABADA, Juraj CHABADA
4. miesto: Marek VÝBOH, Ľubomír MELICHERČÍK
5. miesto: Ján VALIGURSKY, Michal VALIGURSKY

Z ČINNOSTI ZPOZ-u

krst

OKOLO SOPKY POĽANA
Najkrajšie a najväčšie amatérske cyklistické preteky na Slovensku.
Takmer 300 pretekárov sa 3. 7. 2016 postavilo na štart Tour de Volcano - Memoriálu Ľubomíra Kundratu. Už piaty ročník absolvoval
pelotón trasu z Banskej Bystrice cez Brezno, Čierny Balog, Detvu,
Očovú, Čerín, Môlču naspäť do Banskej Bystrice.

rozlúčka s deviatakmi

občianska rozlúčka

2/2016

Očovská Hučava - Váš tok informácií

- dd -

5

Fujarista z Očovej
,,Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo,
obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato.“
Týmito slovami začala svoj príhovor Mgr. Irena Paľovová, zborová farárka
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Očová pri obnovenom hrobe očovského rodáka - fujaristu Martina Danku. Obnovenie hrobu inicioval Roman
Malatinec zo Spolku fujaristov. V sobotu 16. júla 2016 sme si pripomenuli na
cintoríne v Očovej meno človeka, ktorý sa zapísal do histórie obce. Zástupca
starostu obce Mgr. Ján Šimiak vo svojom príhovore okrem iného povedal: ,,Rád si zahrám na fujare, aj si rád zaspievam a vážim si odkaz našich predkov.“ Keďže celovečerný program prehliadky
fujaristov v Korytárkach pod názvom ,,Pastorále z Očovej bol venovaný očovským fujaristom ,,žijúcim, ako aj tým nežijúcim,“ prišlo niekoľko fujaristov aj k hrobu očovského baču a inšrumentalistu, aby mu zanôtili na fujarách a píšťalkách tie najobľúbenejšie... O dôstojné a pietne miesto posledného odpočinku Martina Danku sa pričinili milovníci folklóru zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, Obec Očová, Poľnohospodárske družstvo Očová, Folklórne združenie Očovan, Občianske združenie Javorie Korytárky, Spolok fujaristov.
Anna Výbohová

Ob e c Oč ová

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na II. polrok 2016 (plán bude priebežne aktualizovaný)
AUGUST
12. – 14. 8. – Očovská folklórna hruda 2016
– súťaž o najkrajšie priečelia a priedomie
13. 8. – „Spanilá jazda veteránov“ bude prechádzať z Vígľaša cez Očovú
do Zvolena. Predpokladaný príchod od Dúbrav do Očovej je
o 10.20 hod. Autá pôjdu po ulici J. Palárika a SNP smerom na
Zolnú. Zo Zvolena do Vígľaša cez Očovú sa budú vracať v čase
od 12.00 hod.
21. 8. – „Nie je Adam ako Adam“
– divadelné predstavenie v podaní očovských „dôchodcov“
– Remeselný dvor
22. - 26. 8. – Denný letný tábor – Remeselný dvor
28. 8. – Oslavy 72. výročia SNP – pietna spomienka pri pamätníku
padlých v II. svetovej vojne
– zapálenie vatry na Bočine
Kultúrne podujatia v kultúrnom dome budú dodatočne termínované, z dôvodu
prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcie budovy.

SEPTEMBER
– školské filmové predstavenie – kinosála KD
OKTÓBER
– školské filmové predstavenie – kinosála KD
– Mesiac úcty k starším – prijatie dôchodcov v obradnej
miestnosti obecného úradu
– pozdravy žiakov základnej školy s kultúrnym programom
– Domov seniorov Dolinka, OV SZPB Zvolen
– jesenné tvorivé dielne detí so starými rodičmi – základná škola

Šťastie je život a mať deti…
Narodili sa:
Dominik Slančík
Matúš Hanes
Emma Šmálová
Hana Václavíková
Lýdia Černáková
Soňa Putnoky
Tomáš Kyseľ
Sára Klimentová
Tereza Chudjaková

26. 10. – Strašidelný mlyn – Remeselný dvor
NOVEMBER
– školské filmové predstavenie – kinosála KD
11. 11. – Deň červených makov – pietna spomienka tichou modlitbou pri
pamätníku padlých v I. svetovej vojne
18. 11. – Program 80. výročie FSk Očovan
– vystúpenie FSk Očovan – kultúrny dom
19. 11. – „V Očovej doma“ – premiéra programu FS Očovan pre
pozvaných hostí a bývalých členov FSk Očovan - kultúrny dom
– spoločenský večer – PD Očová
26. 11. – „V Očovej doma“ – 1. repríza programu FS Očovan
– vystúpenie pre verejnosť – kultúrny dom
27. 11. – Vystúpenie FSk Očovan – kultúrny dom
– Týždeň boja proti drogám - besedy, športové podujatia,
výchovné programy pre žiakov (termín bude určený centrálne
pre Slovensko)
DECEMBER
– školské filmové predstavenie – kinosála KD
6. 12. – Mikuláš v základnej a materskej škole
17. 12. – Očovské Vianoce
– zabíjačka, vianočné trhy, kultúrny program
– Remeselný dvor
– Vianočná akadémia
– vystúpenie žiakov základnej školy – kultúrny dom
– Vianočné besiedky v triedach základnej školy
20. 12. – „ A zasa sú tu Vianoce“ – hudobno-spevácky program
– Kostol ev. a. v. cirkvi
26. 12. – Vystúpenie FS Očovan + Štefanská zábava – kultúrny dom
- dd -

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Ján Hanuska, Očová, ČSA 126/123
Ján Šimiak, Očová, Pri vleku 251/11
Zuzana Holíková, Očová, Slnečná 674/33
Anna Hriňová, Očová Holcov Majer 922
Anna Výbohová
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Obecné služby

Zo života organizácií

Pracovníci obecných služieb sa v období I. polroka snažili okrem
svojich základných činností vykonávať práce na zveľaďovaní obecného majetku a rozvíjaní niektorých aktivít s väčším úsilím.
A tak sme v skorom jarnom období mali veľa práce pri zabezpečovaní odvozu konárov z priedomí našich občanov i z cintorína, vykonávali sme výrub a odvoz schválených drevín, čistili sme zanesené rigoly, poorali a pokultivátrovali sme záhrady našim občanom,
odstraňovali trsy trávy v dedinskom potoku.
Od začiatku vegetačného obdobia takmer neutíchajú krovinorezy našich pracovníkov, a hoci na jednom konci obce skončíme a na
druhom začneme s kosením, stále je veľa narastenej trávy, ktorú treba ešte pokosiť v Očovej alebo aj na Holcovom Majeri. Okrem centra obce udržujeme futbalový štadión, Skalinu, plochy popri hlavnej
ceste SNP a na ulici ČSA, cintorín je pokosený už druhýkrát, vstup
do obce od Zvolenskej Slatiny i Dúbrav, priestor okolo bytoviek, ul.
Mieru, miestnu časť Píla i Balkán, cestu na Harajec, rovnako aj Pukanec a Holcov Majer, skrátka všade kde treba a stačíme. Pokosenú
trávu treba pravdaže aj pohrabať a odviezť a stále by bolo čo zlepšovať.
Ešte v zimnom období sme v krátkom čase zvládli presťahovanie
drevoobrábacích strojov z požiarnej zbrojnice do priestorov AMK
pri letisku, kde naša drevodielňa pokračuje vo svojej činnosti. Naši
chlapi zhotovili nový drevený altánok pre deti a inštalovali ho do
priestorov záhrady materskej škôlky vrátane zhotovenia lôžka a podlahy zo zámkovej dlažby i novo vyrobených drevených lavičiek.
Zrekonštruovali sme objekt dreveného salaša v areáli Remeselného
dvora, dali nové drevené i hlinené podlahy, steny, svojpomocne vyrobené okná, dvere, stropy i nanovo prelatovanú strechu so štítom.
Krytinu sme z úsporných dôvodov použili už staršiu, darovanú (od
starostu). Naši pracovníci tiež prevádzali potrebné práce pri dokončovaní nového oplotenia cintorína a v tejto dobe dokončujeme už
dlhšie očakávaný drevený prístrešok pri vstupe do cintorína nad prívodom vody. Zaobstarali sme tiež novú oceľovú bránu do Remeselného dvora z ulice ČSA a dokončujeme vlastnými silami uloženie
zámkovej dlažby vo dvore „Klubu dôchodcov“ na ul. SNP. Vznikne
tam tak usporiadaný priestor, oproti značnému neporiadku v minulosti. Vyhoveli sme tiež žiadosti občanov Holcovho Majera a zostrojili lôžko s uložením zámkovej dlažby v altánku stojacom pred
predajňou Jednota COOP, vynovili sme strechu nad obecnými ga-

rážami, kde zatekalo, a už nezateká, zlikvidovali nelegálnu a zapáchajúcu skládku odpadu pri
kamenných múroch pri Hučave, zorganizovali Deň Zeme -vyzbierali s občanmi za 3 kontajnery odpadu od „Mestskej cesty“
na Aladár, cesty na Holcov Majer, popri ceste v Hájoch na Hrochotský mlyn a inde.
Snažíme sa oživiť činnosť v samotnom Remeselnom dvore.
Administratívu sme presťahovali z druhého poschodia na prízemie, aby sme boli prístupnejší pre
našich občanov a aby sme tiež vytvorili voľný priestor pre ubytovacie možnosti návštevníkov našich kurzov remesiel i turistov. Svojpomocne sme si skonštruovali na prízemí drevopriečku a presťahovali techniku i zariadenie. O našich možnostiach remeselných kurzov informujeme školy v regióne i po celom Slovensku a plánujeme
oslovovať aj väčšie firmy i cestovné kancelárie, aby sme tak pritiahli do Očovej viac návštevníkov, viac zdrojov a pracovných príležitostí. Prvé výsledky sa už začínajú dostavovať, mali sme viackrát na
návšteve deti zo zvolenských škôl, z Detvy, zo Slatinských Lazov, organizujeme 3 turnusy týždňových letných táborov pre deti, a hlásia
sa aj dospelí záujemcovia o remeslá. V prízemných priestoroch RD
plánujme otvoriť predajňu ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov a informačné stredisko. Okrem týchto aktivít pečieme aj domáci chlieb v murovanej peci.
Práce je teda veľa, viacero činností som kvôli stručnosti ani nespomenul (rozvoz stravy, odstraňovanie havárií, údržba a pod.), ale aj
plánov máme stále dosť. Chceme vytvárať ľuďom príležitosť pre prácu, skrášľovať našu obec, zlepšovať služby pre našich občanov. Tak
ako všade, aj my narážame najmä na finančné limity a trápia nás
predovšetkým vysoké výdavky na likvidáciu odpadu, k čomu navrhujeme riešenie Ale o tom píšme na inom mieste.
Ing. Pavel Holík, riadite Obecných služieb Očová

DFS POĽANA V POĽSKU
Detský folklórny súbor Poľana, ktorý pracuje pri ZŠ s MŠ MBF v Očovej, bol v dňoch 10. – 13. 05. 2016 na zájazde v poľskom meste Lubsko. Prijali sme pozvanie riaditeľky Základnej školy E. Bojanowskiego pani Renaty Jasinskej a to nielen na jednorazovú návštevu, ale aj
na ďalšiu spoluprácu v oblasti kultúry a vzdelávania.
Zájazd bol organizovaný s Univerzitou tretieho veku na TU vo Zvolene. Poslucháči UTV vo Zvolene sa pravidelne zúčastňujú v Lubsku na športovej senioráde – a pani Jasinska pri návšteve Zvolena
v marci 2016 prejavila záujem nadviazať partnerstvo so ZŠ s MŠ
MBF v Očovej.
Cesta bola náročná, okolo 700 km, s viacerými zastávkami. Hostitelia nám však pripravili bohatý program. V utorok večer bol každý
rád, že sa dostal na ubytovanie (žiaci a učitelia bývali v rodinách)
a mohol si oddýchnuť. Prvý večer patril zoznamovaniu sa s novými kamarátmi a rodinami.
V stredu ráno sme sa zúčastnili na otvorení Medzinárodnej seniorády univerzít tretieho veku v miestnej športovej hale. Okrem slovenských účastníkov tohto športového podujatia tu boli aj tímy z Nemecka a Poľska. Po uvítacom ceremoniáli naše dievčatá zaspievali a pozreli sme si ukážky zápasenia a gymnastiky domácich žiakov.
2/2016

Dopoludnia sme absolvovali prehliadku mesta a prijatie u primátora.
Popoludní bol kultúrny program v Lubskom
dome kultúry, kde účinkoval nielen DFS Poľana, ale aj miestny Kabaret Zoška a boli ocenení víťazi športových súťaží. Vystúpenie detí
malo obrovský úspech. Každý člen súboru dostal po skončení programu od primátora mesta veľkú bomboniéru a plyšového levíka.
Po krátkom odpočinku v hostiteľských rodinách mali deti diskotéku
v spoločenskej miestnosti školy, na ktorú pripravili rodičia a domáci učitelia občerstvenie. V tomto čase už medzi slovenskými a poľskými deťmi neexistovala žiadna jazyková bariéra.
Náročný program bol vo štvrtok , pretože predpoludním mali členovia DFS Poľana 3 vystúpenia na rôznych miestach.
V meste Jasienie vystupovali na ihrisku uprostred veľkého sídliska,
kde sa zhromaždili deti z miestnych škôl a pristavovali sa okoloidúci občania. Diváci boli aj na balkónoch a oknách okolitých do-
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Všetci účastníci podujatia strávili štvrtkové popoludnie v mestskom
športovom areáli, kde si deti zahrali loptové hry, cvičili na rôznom
športovom náčiní, dokonca sa zabávali v pieskovisku. kto bol hladný, mohol sa nasýtiť, pretože hostitelia zorganizovali v areáli grilovačku. Deti z DFS Poľana sprevádzali na akcii členovia rodín, v ktorých boli ubytovaní.
Rozlúčka v piatok ráno bola smutná, pretože aj počas krátkeho pobytu sa nadviazali kamarátstva a všetci dúfajú v ďalšie stretnutia. Aj
s odstupom času sú deti v kontakte cez mobily, e-mail a facebook.
Anna Sojková

mov. Primátor tohto mesta obdaroval účinkujúcich niekoľkými kilogramami krowiek a iných cukríkov a každý dostal písaciu súpravu – večné pero a pentelku. Ďalšie vystúpenie sa konalo pred radnicou v Lubsku. Aj tu boli divákmi žiaci miestnych škôl a okoloidúci. Hoci primátor mesta videl program v predchádzajúci deň v kultúrnom dome, opäť sa prišiel na mladých Očovčanov pozrieť. Prialo nám aj počasie – bolo slnečno a teplo. Poslednou zastávkou bolo
vystúpenie v škole v mestečku Górzyna, tentokrát v telocvični. Tu
hostitelia pripravili pre účinkujúcich občerstvenie v podobe domáceho pečiva a minerálok. Riaditeľ školy pozval DFS Poľana na návštevu aj v budúcom roku.

Úspechy žiakov základnej školy v Očovej

ŠKOLSKÝ ROK 2015 – 2016

V druhom polroku školského roka zúročujú žiaci nadobudnuté vedomosti, zručnosti a svoj talent v rôznych súťažiach. Výsledky, ktoré
dosiahli sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
SÚŤAŽ

Olympiáda zo SJL
Olympiáda z RUJ

MENO ŽIAKA

Lucia Halamová

TRIEDA

UMIESTNENIE
OBVOD okres

kraj región

1.

bez umiestnenia

9.

1.

ŽIAKOV PRIPRAVO VALI

Mgr. M. Mruškovičová

Lucia Halamová

9.

1.

Technická olympiáda – kat. A

Richard Lauroško
Roman Valchoň

9.
8.

6.

-

PaedDr. R. Stadtrucker

Technická olympiáda – kat. B

Jakub Poničan

7.

4.

-

PaedDr. R. Stadtrucker

Celoslovenská súťaž

úspešná riešiteľka

64. miesto celkom
5. miesto –téma Tajomstvá prírody

Mgr. K. Rajčoková

EXPERT (cca 9000 súťažiacich)
Celoslovenská súťaž

Jakub Poničan

7.

Technická olympiáda – kat. B

Peter Bahleda

7.

7.

-

PaedDr. R. Stadtrucker

Ukáž svoj talent – výtvarná súťaž

Natália Balážová

9.

2.

nepostupová

PaedDr. A. Toběrná

Dejepisná olympiáda – kat. C
- kat. D

Lucia Halamová
Filip Mišutka

9.
8.

2.
2.

úspešní riešitelia

Mgr. K. Rajčoková

6.

3.

-

Mgr. L. Fiľová

Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenTimotej Rudík
ských povestí

-

Oslobodenie-71. výročie (SZPB) - dejepis

Lucia Halamová
Lenka Halamová
Filip Mišutka

9.
9.
8.

1.

1.

Mgr. K. Rajčoková

Detský hudobný festival Dobrá Niva

Lea Válková – sólový spev
Pavel Bízik – sólový spev

5.
5.

3.
2.

-

V. Šimkovičová

Detský hudobný festival Dobrá Niva

Skupina mladšie dievčatá
S. Račková, V. Klimentová,
E Ďurišová, A. Mruškovičová,
K. Novodomcová, L. Válková,
L. Kováčová, L.Valchoňová

5., 6., 7.

3.

-

V. Šimkovičová

Detský hudobný festival Dobrá Niva

Skupina staršie dievčatá
Lu. Halamová, Le. Halamová,
M. Sásová, N. Balážová, S. Račková, V. Klimentová

7., 9.

2.

-

V. Šimkovičová

Štúrov Zvolen – súťaž v rétorike

Ema Ďurišová – I. kategória
Miriam Sásová – II. kategória

6.
9.

2.
1.

Biologická olympiáda

Jakub Poničan

7.

3.

nepostupová

PaedDr. A. Sojková

Slávik Slovenska – spev ľudovej piesne

Sebastián Šimiak

2.

3.

-

Mgr. Ján Šimiak

Mgr. L. Fiľová

Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i Očovej. Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom, ktorí sa žiakom venovali a pripravovali ich na súťaže.
Anna Sojková
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Hráme, spievame, tancujeme, maľujeme...
Prázdniny sa nám pomaly rozbiehajú. Deti, ale aj pedagógovia majú
pred sebou obdobie oddychu a reláxácie, aby načerpali nové sily. Veď
si to aj všetci zaslúžia, pretože máme za sebou ďalší, môžem povedať že úspešný školský rok. Žiaci a pedagógovia našej školy absolvovali spolu 35 vystúpení nielen tu v obci Očová, ale aj v okolitých
obciach či v meste Zvolen. Samozrejme nemôžem zabudnúť, že sme
sa zúčastnili aj viacerých súťaží a prehliadok, kde sa nám podarilo získať
veľmi pekné umiestnenia.
Veď sa presvedčte sami...
Hudobný odbor:
Iuventus canti - Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina v klasickom speve
3. miesto v I. kategórii - Ema Huliaková, tr. uč. Mgr. art. Eva Lucká
Celoslovenská Súťaž v hre na husliach a ostatných sláčikových
nástrojoch v Brezne
Strieborné pásmo v V. kat. - Dominika Ľuptáková v hre na husliach,
tr. uč. Mgr. art. Lenka Jančová
Zlaté pásmo v VIII. kat. - Peter Suja v hre na kontrabase, tr. uč. Roman Berky Dis. Art.

Regionálna prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych
skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov
Strieborné pásmo - Denisa Farbiaková, Daniela Fáberová, Simona Fábryová, Zuzana Jaloviarová, Timea Gondová, tr. uč. Monika Holíková
Slávik Slovenska 2016 - Okresné kolo súťaže v speve ľudovej piesne
3. miesto v II. kategórii - Pavel Bízik, tr. uč. Mgr. art. Eva Lucká

Zlatá struna 2016 vo
Zvolene - oblastná
súťaž žiakov v hre na
sláčikové nástroje
2. miesto v 3. r./2. č.
kategórii- Dominika Ľuptáková, tr.uč.
Mgr. art. Lenka Jančová
3. miesto v 3. r./2. č. kategórii- Alexandra Koreňová, tr. uč. Mgr. art.
Lenka Jančová
Hnúšťanský akord - okresné kolo žiakov ZUŠ v hudobnej náuke
2. miesto kat. A - Zuzana Šuleková, Petra Hrončiaková, Bianka Bieliková
Výtvarný odbor:
Celoslovenská súťažná prehliadka žiakov výtvarných odborov ZUŠ
Zlaté pásmo v II. kat.- Zuzana Čipčalová, tr.uč. Mgr. Miroslava Havranová
Zlaté pásmo v II. kat.- Michaela Šusteková, tr.uč. Mgr. Miroslava
Havranová
Výtvarná súťaž „Prechádzky umením“
2.miesto v 2. kat. – Daniela Horniaková, tr. uč. Mgr. Miroslava Havranová
„Hasič očami detí“ – výtvarná súťaž vyhlásená Okresným riaditeľstvom HaZZ vo Zvolene
1. miesto Silvia Gáborová, tr. uč. Mgr. Miroslava Havranová
Tanečný odbor:
Tanečníci sa síce veľa sútaží nezúčastnili – len dievčatá
1. a 2. roč. II časti s choreografiou p. uč. Lenky Chamulovej získali
Diplom za účasť, ale žiaci podali vynikajúce výkony na Očovských
vianociach, na Vianočnom trhu a ľudovom divadle na Vígľaškom
zámku, Vítaní jari v Očovej, Zvolenskom námestí na Dňoch lesa
2016, Slatinskom jarmoku a čaká ich ešte 13. augusta vystúpenie na
Očovskej folklórnej hrude 2016.

Veľmi sa z výkonov našich žiakov a zo zodpovednej a obetavej práce pedagógov teším, a verím, že sa v septembri opäť stretneme vo vynovených priestoroch našej Základnej umeleckej školy. Zároveň všetkých záujemcov o štúdium v našej škole pozývam na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 7.septembra v priestoroch Základnej umeleckej školy v Očovej. Bližšie informácie nájdete aj na našej web. stránke www.zusocova.webnode.sk.
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová

Koniec futbalových súťaží súťažného ročníka 2015/2016
V súťažnom ročníku 2015/2016 sme mali 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 účinkovalo v súťaži Oblastného futbalového zväzu Zvolen kategórie U -13. Po jesennej časti súťaže boli
chlapci na 1. mieste z 10 súťažiacich mužstiev so ziskom 27 bodov.
V zimnom období v mužstve nastali určité zmeny. Z mužstva odišli
dvaja najlepší hráči Igor Oláh a Jozef Klinec, ktorí odišli do MFK
2/2016

Detva a do mužstva prišlo veľa mladých hráčov, čo ma veľmi teší.
Žiaci v jarnej časti odohrali 9 zápasov s bilanciou 1 víťazstvo, 0 remíz a 8 prehier, s celkovým skóre 10 strelených a 56 inkasovaných
gólov. Najlepšími strelcami sú Róbert Kováč so 4 gólmi a Adam Kováč s 3 gólmi. Celkovo skončili na 5-om mieste so ziskom 30 bodov
a celkovým skóre 81 strelených a 71 inkasovaných gólov. Celkovo
najlepším strelcom nášho družstva sa stal Igor Oláh s 31 strelenými
gólmi, za ním nasledujú Jozef Klinec a Adam Kováč so 14 strelený-
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mi gólmi a Róbert Kováč s 12 strelenými gólmi. Veľmi ma mrzí prístup starších chlapcov, ktorí mali byť lídrami mužstva po odchode
dvoch najlepších hráčov. Prestali chodiť na tréningy a aj zápasy a to
sa odrazilo aj na výsledkoch. Na druhej strane dostali dosť príležitostí mladší chlapci, ktorí len v zime začali chodiť na tréningy. Veľa
z nich hrali svoje súťažné zápasy prvýkrát v živote. Som rád, že ich
to baví a dúfam, že budú aj v nasledujúcej sezóne tak vzorne chodiť na tréningy a zápasy. Družstvo mladších žiakov trénuje p. Pavel
Gajdoš, ktorému patrí veľká vďaka za čas venovaný chlapcom. Som
rád, že spolupráca s rodičmi a starými rodičmi sa zlepšila. Týmto
im chcem poďakovať za pomoc pri organizovaní hlavne domácich
zápasov a dúfam, že táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej.
Družstvo staršieho dorastu účinkovalo v súťaži Stredoslovenského
futbalového zväzu v Banskej Bystrici v kategórii U -19. PO jesennej
časti súťaže boli na 7. mieste zo 14 súťažiacich mužstiev so ziskom
18 bodov. Dorastenci v jarnej časti odohrali 11 zápasov s bilanciou
3 víťazstvá, 0 remíz a 8 prehier so skóre 28 strelených a 36 inkasovaných gólov. Celkovo skončili na 9 mieste so ziskom 27 bodov a celkovým skóre 56 strelených a 72 inkasovaných gólov. Najlepším strelcom družstva je Matúš Berky s 10-mi strelenými gólmi. Trénerom
dorastencov bol Ján Šimkovič, ktorému pomáhal Milan Šumný, ktorým patrí veľké poďakovanie za odvedenú prácu. Bohužiaľ aj v jar-

nej časti súťaže pretrvávali nedostatky z jesennej časti a to prístup
hráčov k tréningovému procesu, disciplínou v zápasoch a v predzápasovom režime. Dúfam, že v nasledujúcej sezóne sa to zlepší.
Družstvo dospelých účinkovalo v súťaži Oblastného futbalového
zväzu Zvolen v 1. triede. Po jesennej časti súťaže boli na 11. mieste
z 13 súťažiacich mužstiev so ziskom 14 bodov. V jarnej časti odohrali 11 zápasov s bilanciou 4 víťazstvá, 2 remízy a 5 prehier so skóre 14 strelených a 21 inkasovaných gólov. Celkovo skončili na 6-om
mieste so ziskom 27 bodov a celkovým skóre 26 strelených a 40 inkasovaných gólov. Najlepšími strelcami družstva sú Dušan Široký
s 8-mi a Filip Hraško so 6-mi strelenými gólmi. Trénerom družstva
bol Ondrej Debnár s asistentmi Marošom Hraškom a Štefanom Pavlíkom, ktorým patrí veľké poďakovanie za odvedenú prácu. Jarnú
časť súťaže sme začali sériou troch prehier so skóre
1 : 12 . Potom prišlo jedno víťazstvo a dve remízy a verili sme, že sa
to začne zlepšovať. Znova prišli dve prehry. Na šťastie koniec sezóny nám vyšiel a jednou remízou a tromi víťazstvami po sebe sme sa
z 11-ho miesta prepracovali na celkové už spomenuté 6-te miesto.
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, Obecným službám Očová, firme REMONTA – Juraj Chabada, stavebniny RAJJAN, Agrobon Zvolen, Probugas Miroslav Mazúch, Uniagro s.r.o. Zvolenská Slatina, Peron Slovakia a Pekáreň
Chamir Dušan Chabada.
V neposlednom rade chcem poďakovať Vám našim fanúšikom. Veľmi ma teší zvýšená návštevnosť na našich domácich zápasoch. Som
rád, že sa zvýšila aj návštevnosť na zápasoch mladších žiakov. Chlapci sú veľmi radi, keď im tlieskate a povzbudzujete ich, aj keď sa im
nedarilo. Veľké poďakovanie patrí aj tým, ktorí nás chodia povzbudzovať aj na ihriská súperov. Dúfam, že aj v nasledujúcej sezóne Vás
bude na našich zápasoch vo všetkých kategóriách len pribúdať. My
sa našimi výkonmi budeme o snažiť .
Ďakujem !

Jaroslav Sás

Seniorátne stretnutie detí Zvolenského seniorátu v Očovej
Predposledná májová sobota (22. 5. 2016) bola v našej obci veľmi
radostnou. Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa detí
konalo sa v Očovej stretnutie detí do 12 rokov. Všetko sa to začalo
v evanjelickom kostole, kde po registrácii prítomných privítala domáca zborová farárka. Účastníci tohto stretnutia si zaspievali niekoľko piesní pod vedením brata farára Romana Dovalu a jeho dcér
a potom sa započúvali do Božieho slova. Spoločne s bratom farárom uvažovali nad biblickým rozprávaním o Dávidovi a Goliášovi.
Na záver úvodnej pobožnosti sa pomodlili, zaspievali niekoľko piesní a dostali pokyny k priebehu stretnutia. Potom sa spolu presunuli
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do neďalekých priestorov ZŠ s MŠ M. Bela Funtíka.
Tam mohli deti z jednotlivých cirkevných zborov Zvolenského seniorátu súťažiť ako tímy vo vybíjanej a futbale a individuálne v ping
- pongu. Okrem týchto športových disciplín si mohli účastníci vybrať z bohatého programu. Mohli sa zapojiť do súťaže v kreslení pastelkami a v kreslení na asfalt, zaskákať si na nafukovacom hrade, potrápiť si hlavičky pri rôznych hlavolamoch či zabaviť sa s animátorkami voľného času alebo spolu s rodičmi sa zahrať zaujímavé spoločenské hry zapožičané od Spoločenstva Evanjelickej mládeže (SEM).
Chvíle im spríjemňoval aj jeden mládežník z Očovej a to piesňami
na harmonike.
Veľkú radosť deťom spôsobila aj „Cesta do zasľúbenej zeme“, ktorú mohli absolvovať v skupinkách. Na
štarte do zasľúbenej zeme
ich privítali dve milé tety,
ktoré im porozprávali, čo
ich na ceste čaká, na mapke
im ukázali trasu tejto cesty
a keď celú cestu deti absolvovali, opäť sa vrátili k týmto tetám a ony im prezradili, kde sa zasľúbená zem
so sladkými odmenami nachádza.
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Počas cesty do zasľúbenej zeme deti navštívili jednotlivé stanovištia,
kde sa im predstavili v historickom oblečení biblické postavy: Abrahám, Izák, Jákob, Jozef a Mojžiš. Všetci piati im porozprávali svoje
skúsenosti s Pánom Bohom a povzbudili ich, aby sa deti nechali Pánom Bohom viesť vo svojom živote. Potom im dali kontrolné otázky, pri ktorých zistili, či deti pozorne počúvali a preverili ich zručnosť pri nejakej praktickej úlohe. Za odmenu dali deťom na ich papierového „sprievodcu“ indíciu a to: písmenko a pečiatku.
Keď deti absolvovali stretnutie so všetkými biblickými postavami,
z písmen na papierovom sprievodcovi sa dozvedeli, čo je zasľúbenou zemou pre kresťanov a aký Kľúč k nej otvára bránu. (Zasľúbená zem: nebo, Kľúč do zasľúbenej zeme: Pán Ježiš Kristus.) Napokon tohto „papierového sprievodcu“ ukázali v malej„zasľúbenej
zemi“ a dostali sladkosti.
Keď účastníci stretnutia pocítili hlad i smäd, stačilo im zájsť do jedálne, kde na nich čakali bohato prestreté stoly a napokon aj menší
obed. Na záver stretnutia detí bolo vyhodnotenie, vyhlásenie víťazov
v športových a iných súťažných disciplínach, modlitba i požehnanie.
Číselná bilancia: Zaregistrovaných bolo ráno 191 účastníkov:
z toho 123 detí a 68 dospelých. V priebehu dňa pribudli ešte aj ďal-

ší. Takže prítomných bolo vyše 200. Do akcie sa zapojilo 36 dobrovoľníkov- evanjelikov aj neevanjelikov, 21 očovských domácností sa postaralo o dobroty na prestreté stoly a 2 spolusestry prispeli finančným milodarom, ďalší zasponzorovali zapožičanie kostýmov pre biblické postavy.
Poďakovanie patrí predovšetkým Pánu Bohu, ktorý nám požehnal
krásne počasie a chránil nás. Veľkú vďaku chcem vysloviť aj sponzorom podujatia: predovšetkým Obci Očová; ďalej Orange, Zvolenskému seniorátu, Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Očová a ďalším nemenovaným darcom.
Srdečná vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní stretnutia, každému dobrovoľníkovi i všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili. Vďaka za ústretovosť: pani riaditeľke ZŠ s MŠ M. Bela
Funtíka, pani vedúcej školskej jedálne i pani kuchárke, taktiež aj Remeselnému dvoru Očová ako aj Vnútromisijnému výboru nášho
cirkevného zboru.
Nech všetkým darcom i dobrovoľníkom Pán Boh vynahradí ich láskavosť svojím požehnaním.
Mgr. Irena Paľovová, zborová farárka CZ ECAV na Slovensku Očová

Ob e c Oč ová

Očovan - folklórne združenie priaznivcov ľudovej kultúry a tradičného umenia,
Komisia školstva, kultúry a športu pri OZ
pri príležitosti konania 13. ročníka folklórneho festivalu Očovská folklórna hruda v dňoch 12. – 14. augusta 2016

vyhlasujú 2. ročník súťaže

„O najkrajšie priečelie a priedomie rodinného domu“

„Krása v tradícii“
Hodnotiť sa bude estetická úprava okolia domu, ako i výzdoba s nádychom folklóru.
Súťaží sa o hodnotné ceny: 1. cena: 3-dňový pobyt s polpenziou pre 2 osoby v jednom z hotelov siete TRINITY HOTELS & RESORTS
2. cena: motorová kosačka zn. John Deere
3. cena: „živá kosačka“
4. cena: poukážka na nákup tovaru v predajni COOP Jednota Očová v hodnote 25,00 € a ďalšie zaujímavé ceny.
Informácie k súťaži:
- priečelia a priedomia domov by mali byť vyzdobené počas celého trvania folklórneho festivalu Očovská folklórna hruda 2016 - od piatku do nedele večera
- hodnotenie bude prebiehať v sobotu od 8.00 hod. do 20.00 hod. (rodinné domy vyzdobené neskoršie, porota nebude akceptovať)
- hodnotia sa vyzdobené rodinné domy na všetkých uliciach v Očovej.
Výsledky budú oznámené v nedeľu pred záverečným galaprogramom hrudy „Otcovizeň nášho ľudu“ a zároveň budú odovzdané ceny. Je potrebné, aby všetci
súťažiaci boli prítomní pri odovzdávaní cien.

2/2016
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OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA
XIII. PREHLIADKA TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY
Podujatie realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja.
20.30 – 22.00 hod. Spolu putujú už dávno

PIATOK 12. august 2016

Účinkujú: FSk Heľpa, FSk Očovan, Matičiarky Očová
Program pripravil: Pavel Holík

19.30 hod. Nová pravoda

Program tvorcov súčasnej doby, vychádzajúcich
z pradávnych koreňov našej pôvodnej kultúry
Účinkujú: Rusín Čendéš Orchestra, Družina, hosť Jiří Stivín
Program pripravil: Pavel Holík

23.00 – 04.00 hod. Ľudová zábava
Stravovací areál – malá scéna
Hrá: ĽH Mateja Kováča z Hrochoti

NEDEĽA 14. august 2016

SOBOTA 13. august 2016 - Remeselný dvor

10.30 – 12.00 hod. Gajdy

10.00 – 11.30 hod. Roztrhlo sa vrece

Program venovaný gajdám a ich zápisu do kultúrneho
dedičstva UNESCO
Remeselný dvor
Účinkujú: Roman Bienik, Helena Záhradníková, Jozef Šimonovič

Program detských kolektívov a jednotlivcov zúčastnených na festivale
a s nimi heligonkári ZUŠ Očová, Detská očovská ĽH
Sprevádza: Ján Jankov, Ema Huliaková, Paľko Bízik
Program pripravili: Anna Petríková Bambúchová, Ján Jankov

14.00 – 14.30 hod. Carpona Krupina

11.30 – 12.00 hod. Detská školička tanca

Hlavná scéna – futbalový štadión
Program pripravil: Jaroslav Uhrín

Program zameraný na výučbu tancov pre deti
Program pripravila: Anna Petríková Bambúchová

14.40 – 16.30 hod. Otcovizeň nášho ľudu

10.00 – 12.30 hod. Škola hry na fujare

Záverečný galaprogram festivalu
Účinkujú: FS Devín, FS Kopaničiar, DFS Jurošík,
FS Očovan, Javory a liesky Badín, Roman Bienik,
Helena Záhradníková, DFS Poľana, Matičiarky
Očová, FS Detva, fujaristi z Očovej,
Matias Rusín a Miroslav Trebuľa, Anna
Šatanová a Ján Malatinec,
Mužská spev. skupina FS Partizán a ĽH Miroslava
Kapca, rodina Jána Murína z Detvy
Program pripravil: Roman Malatinec Sprevádza: Jozef Šimonovič

Remeselný dvor – interiér, II. posch.
Pripravil a vyučuje: Dušan Holík

12.00 – 12.30 hod. FSk Slatina – V Slatine na tanci
Pripravila: Janka Szúdorová

SOBOTA 13. august 2016 - Štadión
13.00 hod. Ako išlo vajce na vandrovku
Program pre deti
Stravovací areál – malá scéna
Účinkuje: Divadlo Z kufra von Bratislava, vstup voľný

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
- Súťaž o najkrajšie priečelie a priedomie - vyhodnotenie
v nedeľu 14. augusta 2016 o 14.30 hod. pred galaprogramom
- Tradičná kuchyňa Hrudy v stravovacom areáli
- Rezbári v akcii – výroba drevorezieb v stravovacom areáli
- Výstava očovských krojov – budova Remeselného dvora
- Výstava insitného umenia „Kovačickej školi“
jedného z najstarších rodov Knjazovic – budova RD
- Výroba ovčieho syra a žinčice v salaši RD (sobota)
- Tkanie pokrovcov v budove RD

15.00 hod. Detí ako maku

Hlavná scéna
Program detských folklórnych súborov
Účinkujú: DFS Drienka Slovenská Ľupča, DFS Jurošík Michalovce,
DFS Poľana Očová, ZUŠ Očová
Program pripravila: Anna Petríková Bambúchová
Sprevádza: Ján Jankov, Ema Huliaková, Pavol Bízik

16.30 hod. Z ďaleka sa schádzajú, tancujú, hrajú, spievajú
Účinkujú: FS Devín Bratislava, FS Kopaničiar Myjava, FS Hriňovčan Hriňová
Program pripravil: Ján Šimiak
Sprevádza: Ján Šimiak

19.30 hod. Hudba pekne znie

Hudobný program venovaný jubilantovi Ing. Jozefovi Berkymu
Účinkujú: ĽH Roba Uhrína, ĽH FS Podpoľanec, ĽH FS Kopaničiar, ĽH Zvolenskí vrchári
Program pripravil: Slavomír Melicherčík Sprevádza: Marek Pivoluska

INfORmácIE PRE NáVŠTEVNíKOV OBcE
Služby božie v Evanjelickom a.v. kostole Očová
nedeľa 14. 8. 2016 o 10.00 hod.
Bohoslužby v Rímsko-katolíckom kostole Očová
sobota 13. 8. 2016 o 8.00 hod.
nedeľa 14. 8. 2016 o 10.20 hod.

Zmena programu vyhradená!

12. - 14. augusta 2016
OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA
ORGANIZÁTORI PODUJATIA:
Obec Očová, Poľnohospodárske družstvo Očová,
Folklórne združenie Očovan.
Tel.: 045/534 90 69, mobil: 0905 741 938
email: podatelna@ocova.sk
www.ocova.sk, www.ocovan.sk, www.remeselnydvor.eu
Organizátori srdečne ďakujú partnerom podujatia a všetkým podporovateľom OČOVSKEJ FOLKLÓRNEJ HRUDY 2016, ktorí prispeli k tomu, aby Očová privítala účastníkov OFH 2016 dôstojne a s úctou.

Ing. Ľubomír Chabada

POzemkOvé sPOlOčensTvO
OBCe Očová

Očovská Hučava ■ Vydáva: Obec Očová, ul. SNP 330/110, 962 23 Očová ■ IČO: 00 320 153 ( 045/5349069 ■ e-mail: podatelna@ocova.sk ■ www.ocova.sk ■ ISSN 1338-8401 ■ Registračné číslo MK
SR EV 4030/10 ■ Šéfredaktor: PhDr. Ján Senko ■ Redakčná rada: Dana Dorotová, Janka Holíková, Svatava Trnková, Anna Výbohová, Anna Hossová ■ Občasník ■ Náklad: 900 ks ■ Adresa redakcie:
Obecný úrad Očová, ul. SNP 330/110, 962 23 Očová ■ Príspevky nie sú honorované, rukopisy a fotodokumentáciu nevraciame ■ Tlač: KOPRINT, s. r. o., Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica ■

12

Očovská Hučava - Váš tok informácií

2/2016

