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Slovo na úvod
Rok sa svojim pravidelným tempom blíži k svojmu koncu. Ešte máme pred
sebou niekoľko týždňov na splnenie predsavzatí, s ktorými sme išli do tohto
roku. Postupne sa budeme pripravovať na najkrajšie sviatky roka a neskôr
budeme bilancovať.
Jubileum OČOVANA
Posledné mesiace roka sa budú u nás v obci niesť v znamení 80. výročia
vzniku folklórnej skupiny Očovan. Zoskupeniu ľudí, ktorí Očovú úspešne
reprezentujú široko – ďaleko a robia nám dobré meno. Aj prostredníctvom
neho Očovú spoznávajú ľudia v rôznych kútoch našej krajiny ako aj za jej
hranicami. Právom sme na tento kolektív všetci hrdí. S jeho činnosťou je
spojených veľké množstvo očovských rodín. Výročie bude možnosťou pre
stretnutie viacerých generácií Očovanov, aj pre tých, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodli pre život v inej obci či meste alebo aj v inej krajine. Myslím
si však, že ich myseľ určite v niektorých momentoch zakotví pri spomienkach na Očovú, v ktorej vyrastali a strávili nezabudnuteľný kus svojho života. A určite pri rozhovoroch s priateľmi, známymi, utrúsia nejaké to slovo aj
o Očovej, jej tradíciách a snáď aj o našom „súbore“. Asi aj pookrejú pri spomienkach na „svoju obec“. A ku spomienke pri dobrej nálade patrí aj nejaká naša očovská pieseň, či vo víre zábavy a tanca aj nejaká tanečná figúra.
Aj to sú návraty domov, k nám do Očovej.
Majetkovo – právne záležitosti
Stále sú tu však väzby. Či na rodinu, na pôdu, na majetok. Aj toto nás spája
a pri našom plánovaní musíme s našimi rodákmi spolupracovať a rozprávať sa. A nielen s nimi. Pri pohľade do katastra zisťujeme, že mnoho parciel
v obci je problematických z hľadiska ich majetkového usporiadania. Je to
dedičstvo minulosti, ale už aj súčasnosti. Usporiadanie majetkovo –právnych vzťahov k dedičstvu prináša niekedy dosť problémov. Z časového aj
z administratívneho hľadiska sú to dosť náročné procesy. Ale je ich potrebné riešiť a vyriešiť. Závisí od nich naplnenie niektorých našich obecných,
ale aj rodinných predsavzatí. Nie všetko je v poriadku a niekedy maličkosti
môžu brániť splneniu stanoveného cieľa. Preto netreba tieto veci podceňovať a snažiť sa dať vzťah k majetku do poriadku.
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Sme radi, že výročie súboru sa bude môcť uskutočniť v budove kultúrneho
domu, ktorý prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Jej zámerom bolo predovšetkým zníženie energetickej náročnosti budovy. Z tohto dôvodu bolo zrealizované zateplenie teplo - výmenného plášťa budovy, obvodových stien,
stropov nad javiskom, v podkroví ako aj prvého stropu budovy a balkónov.
Vymenené boli nevhodné výplne otvorov /dvere, okná/ a použité nové klampiarske výrobky. Pôvodné liatinové telesá a vykurovacie teleso boli vymenené, zrealizovaná bola úprava vykurovacej sústavy, výmena termostatických hlavíc a ventilov. Riešené boli hygienicko – sociálne zariadenia na I.
poschodí vrátane nového rozvodového potrubia a keramických obkladov.
Vyriešila sa bezbariérovosť na vstupe do KD vytvorením rampy pre osoby
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vykonané boli nevyhnutné stavebné práce, ktoré súviseli s rekonštrukciou. Na uvedenú investičnú
akciu obec získala finančné prostriedky v sume 150 358,81 eur z Environmentálneho fondu z programu v oblasti „Zvyšovanie energetickej účinnosti
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zbrúsená a nalakovaná podlaha v sále

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ číslo L2. Náklady obce
vrátane spoluúčasti pri tejto akcii boli vo výške 14 307,19. Uvedená rekonštrukcia bola ukončená koncom augusta 2016 a v druhej polovici októbra
prebehla kolaudácia stavby.
V priebehu vyššie uvedených rekonštrukčných prác bol zistený havarijný
stav na kanalizačnom a vodovodnom potrubí v sociálnych zariadeniach na
prízemí kultúrneho domu. Vzhľadom k tomu sa pristúpilo k „Údržbe a rekonštrukcii časti vnútorných priestorov kultúrneho domu“ z rozpočtových
prostriedkov obce. Pozostávala z výmeny časti kanalizačného potrubia, realizácie nového vodovodného potrubia do sociálnych zariadení, ich rekonštrukcie, odstránenia zavlhčených omietok na murive a realizáciou sanačných omietok. Súčasťou údržby bola aj demontáž opotrebovaných podlahových krytín, vyrovnávka podlahových plôch nivelizačnou hmotou a montáž nových podlahových krytín vo vestibule KD, učebni základnej umeleckej školy (ďalej len ZUŠ), knižnice, schodiska v KD a chodby na jeho I. poschodí nad knižnicou. V súvislosti so značným opotrebovaním poškodených
obvodových omietok vo vestibule, v knižnici a učebni ZUŠ boli odstránené
staré omietky, demontáž obloženia stien dreveným obkladom, odsekanie
a odobratie obkladačiek zo stien, nahradenie novými omietkami a realizácia nových obkladov stien. Súčasťou údržbárskych prác bola aj oprava prípadne výmena zárubní. Zrealizoval sa kazetový podhľad vo vestibule, učebni ZUŠ a v bufete. Súčasťou rekonštrukcie bola aj realizácia kazetového stropu v hľadiskovej časti kinosály, v jej stropnej osvetľovacej časti, s realizáciou
nového osvetlenia v strope, oprava poškodených, zatečených omietok na
strope a obvodových múroch v tejto časti. Zároveň vo všetkých dotknutých
priestoroch KD boli vykonané maliarske práce, vymenené všetky vypínače a zásuvky, ako aj nefunkčné svietidlá. Rozšírený bol priestor bufetu a vymenené dvere v časti ZUŠ. Náklady dosiahli sumu 39 593,72 eur. V nasledujúcich rokoch v prípade súhlasného stanoviska poslancov by sme pristúpili k údržbe ďalších priestorov v KD v jeho ľavom trakte a v pivničnej časti.
Momentálne pracujeme na žiadosti o získanie finančných prostriedkov na
realizáciu zberného dvora. Predpokladané náklady na základe projektovej
dokumentácie sú vo výške 166 023,16 eur. V prípade, že bude obec úspešná
s jeho realizáciou by sme začali po ukončení verejného obstarávania pravdepodobne začiatkom II. štvrťroka 2017. V tom istom období začneme aj
s rekonštrukciou klubovne na Holcovom Majeri. Dúfajme, že sa nám podarí zrealizovať aj ďalšie pripravené projekty, o ktorých sme písali v predchádzajúcich číslach Hučavy.
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Invázne druhy rastlín
Oznamujeme občanom, že aj na území obce Očová sa stretávame s výskytom inváznych rastlín, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko
pre človeka a taktiež znehodnocujú životné prostredie. Na základe
uvedeného uverejňujeme povinnosti vyplývajúce pri ochrane prirodzeného druhového zloženia ekosystémov:
Od 1. januára 2014 je v platnosti novela zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, ktorou došlo aj k úpravám časti „Ochrana prirodzeného
druhového zloženia ekosystémov“, vrátane povinností týkajúcich sa nepôvodných a inváznych druhov rastlín (§ 7b zákona).
Na účely zákona o ochrane prírody a krajiny sa za invázny druh považuje
nepôvodný druh, ktorého introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť (§ 2 ods. 2 písm. r). Nežiaducimi vlastnosťami
inváznych rastlín je, že sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich
prirodzených biotopov, čím znižujú biologickú rozmanitosť. Cieľom prijatých legislatívnych opatrení v oblasti rozširovania nepôvodných a inváznych druhov je ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov.
Táto ochrana zahŕňa reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov, sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií, spôsobu ich šírenia, odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov. Mnohé nepôvodné a invázne druhy rastlín, ktoré sa k nám v minulosti dostali najmä z Ázie a Ameriky ako
okrasné príp. medonosné rastliny, intenzívne zaberajú rozsiahle plochy
v sídlach i vo voľnej krajine.
Invázne druhy rastlín zásadným spôsobom ovplyvňujú a menia pôvodné
druhové zloženie vegetácie, spôsobujú ekonomické škody a niektoré predstavujú pre človeka zdravotné riziko (peľové alergie, kožné reakcie resp. popáleniny). Okrem biologického znehodnocovania pozemkov, invázne druhy
rastlín v mnohých prípadoch poškodzujú povrchy ciest a úžitkových plôch,
vytvárajú nepriechodnosť korýt vodných tokov a pod. Pri rozsiahlom rozšírení inváznych rastlín dochádza k navýšeniu nákladov na ich odstránenie, preto je efektívnejšie neodkladať ich odstraňovanie a riadiť sa pokynmi
orgánov ochrany prírody. Problémy spojené s rozširovaním nepôvodných
druhov v našej prírode, si v posledných rokoch vyžiadali zakotvenie špecifických povinností priamo v zákone. Ministerstvo životného prostredia SR
vo vyhláške č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody
a krajiny ustanovilo zoznam inváznych druhov rastlín (príloha č. 2a). Novelou vyhlášky účinnou od 15.6.2014 bol zoznam rozšírený o 2 druhy bylín a 4 druhy drevín. Príloha č. 2a vyhlášky obsahuje najexpanzívnejšie invázne druhy rastlín a to nasledovné:
Bylinné druhy:
Dreviny:
- ambrózia palinolistá
- pajaseň žliazkatý
- glejovka americká
- beztvarec krovitý
- pohánkovec (krídlatka)
- kustovnica cudzia
- boľševník obrovský
- javorovec jaseňolistý
- netýkavka žliazkatá
- zlatobyľ kanadská
- zlatobyľ obrovská
Podľa spôsobu rozmnožovania vyhláška v prílohe č. 2a odporúča aj najvhodnejší spôsob odstraňovania inváznych druhov rastlín (mechanický, chemický alebo ich kombináciu), postup prác pri odstraňovaní, ako
aj najvhodnejšie obdobie pre ich vykonanie.
POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA Č. 543/2002 Z. z.
Invázne druhy rastlín uvedené v prílohe č. 2a vyhlášky sa podľa § 7b ods.
2 zákona zakazuje:
- držať, pestovať, rozmnožovať,
- prepravovať, dovážať,
- obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich
Tento zákaz platí pre každého. Znamená to napr., že je zakázané predávať
a dovážať uvedené druhy rastlín, vrátane ich semien. Rovnako je zakázané
tieto druhy pestovať, rozmnožovať aj v záhradách a záhradkárskych osadách, parkoch a pod. Niektoré z týchto druhov stále patria k obľúbeným
záhradným trvalkám. Podľa § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný:
STARAŤ SA O POZEMOK tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu
a na vlastné náklady ODSTRAŇOVAŤ invázne druhy rastlín zo svojho
pozemku spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška (príloha č. 2a).
Na odstránenie inváznych rastlín Vám odporúčame postrekový arboricid
a herbicid GARLON new.

Triedenie je hračka,
tvrdia Slováci
Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického
úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6% na recykláciu, 12%
končí v spaľovni, 6% sa kompostuje, ale až 76% končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.
Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je
určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy.Mnohí
ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam
patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení.
Do žltého kontajnera na plasty patria:
PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetikya čistiacich prípravkov, fólie, vrecká, igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum.
Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.
Nepatria sem: pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či
pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.
Do modrého kontajnera na papier patria:
papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky,plagáty, obálky,
pohľadnice, ba aj krepový papier.
Nepatria sem: nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier
s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.
Do zeleného kontajnera na sklo patria:
sklenené nádoby, obaly, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.
Nepatria sem: zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky,
drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok,
TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové
štuplíky a korky zo sklenených fliaš.
Do červeného kontajnera na kovy patria:
plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal,
či starý kovový riad.
Nepatria sem: kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby
z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.
Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka
nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera.
ENVI-PAK Bratislava

Očová – údržba toku Hučava

r. km 6,500 – 8,500 /pri futbalovom štadióne/
Vyššie uvedená akcia bola zaradená v pláne opráv a údržieb Správy
povodia stredného Hrona Zvolen pre rok 2016.
Akciu realizovala firma PURSTAV – KB, s. r. o. Lieskovec, ako víťaz verejného obstarávania v mesiaci júl 2016. Jej cieľom bolo zlepšiť povodňovú ochranu Obce Očová zlepšením podmienok na plynulý odtok vôd.
Z prietočného profilu boli odstránené nánosy a a brehy, kde boli pri
prechode povodňových prietokov vytvorené nánosy boli opevnené
lomovým kameňom.
Odstránených bolo približne 200 m3 nánosov, následne bola vykonaná úprava pláne na ploche 500 m2. Výmole boli opevnené kamenným záhozom v množstve 120 m3. Pred začiatkov prác mechanizáciou sa ešte odstránilo v nevyhnutnom rozsahu krovie v miestach
jednotlivých lokalít. Náklady na stavbu boli 10 666 €.

Ing. Marián Kmeť, člen komisie stavebnej a životného prostredia
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Info o uskutočnených podujatiach od augusta 2016
„Krása v tradícii“
Pri príležitosti konania 13. ročníka folklórnej prehliadky Očovská
folklórna hruda 2016 Obec Očová a Komisia školstva, kultúry a športu pri OZ vyhlásili 2. ročník súťaže o najkrajšie priečelie a priedomie domu „Krása v tradícií“.
Do súťaže sa zapojili občania Očovej, vrátane občanov Kalinovca
a Holcovho Majera. A bolo čo obdivovať. Naaranžované kroje, krojové zvršky, vyšívané obrusy zdobili balkóny, predzáhradky a ploty.
Staré pracovné náradia nám pripomenuli ťažkú prácu našich predkov v minulosti, hudobné nástroje nás zasa presvedčili o láske k hudbe, spevu, tancu a ľudovému umeniu.
Ďakujeme všetkým, ktorí výzdobou prispeli k príjemnej atmosfére
a dôstojnému privítaniu priaznivcov folklóru nielen z Podpoľania,
ale i z celého Slovenska.

rodina Vetráková – 1. miesto

rodina Válovčanová – 2. miesto

rodina Hazuchová – 3. miesto

Oslavy SNP a Dňa Ústavy Slovenskej republiky
28. augusta 2016 si občania Očovej pripomenuli 72. výročie SNP
položením kytice k pamätníku padlých v II. svetovej vojne a vzdali hold obetiam povstania. Po piesni a básni v podaní ženskej speváckej skupiny Matičiarky sa k prítomným prihovorili predseda ZO
SZPB v Očovej p. Dušan Hancko a starosta obce p. PhDr. Ján Sen-

ko. Oslavy pokračovali vo večerných hodinách na Bočine, kde po
tónoch slovenskej hymny na počesť výročia Dňa Ústavy Slovenskej
republiky, bola zapálená „partizánska vatra“. O občerstvenie sa už
tradične postarali očovskí hasiči.

Oslavy SNP vo Zvolene
Oslavy SNP v Zolnej
Zvolenský jarmok
Ženská spevácka skupina Matičiarky na osla- Matičiarky na oslavách SNP v Zolnej dňa 16. septembra pri príležitosti konania Zvolenvách SNP vo Zvolene dňa 26. augusta.
16. septembra.
ského jarmoku a Podzámskych hier vystúpil
vo Zvolene aj DOS „Pilindoš“ – seniori z Očovej so svojou hrou Nie je Adam ako Adam.

- dd -
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Očovská folklórna hruda 2016 (12. – 14. augusta 2016)
13. ročník Očovskej folklórnej hrudy sa uskutočnil v dňoch
12. – 14. augusta 2016. Môžeme konštatovať, že to bol ročník, ktorý
návštevnosťou prekonal ten minulý. Zároveň sa nám podarilo získať dostatok finančných prostriedkov od podporovateľov, aby sme
ho mohli zhodnotiť ako úspešný. Touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým podporovateľom prehliadky, sponzorom, Fondu umenia SR
a Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú a materiálnu podporu. Veľká vďaka patrí aj organizátorom, dobrovoľníkom
a všetkým ochotným ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
pri príprave a realizácii Očovskej folklórnej hrudy 2016.
Janka Holíková

ZLATÉ SRDCE
Združenie Zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku
v Slovenskej republike pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku
na celoslovenskom seminári Z lásky a úcty k človeku udeľovalo
najvyššie celoslovenské ocenenie Združenia ZPOZ.
Ocenenie ,,ZLATÉ SRDCE“ za dlhoročnú a obetavú prácu si
prevzala v Cikkerovej sieni radnice mesta Banská Bystrica pani
Viera Šimkovičová, predsedníčka Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Očovej, ktorá v našej obci pracuje
v ZPOZ takmer od jeho vzniku.
Anna Výbohová

Šťastie je život a mať deti…
Narodili sa:
Kristína Pohorelcová
Tomáš Hrončiak
Peter Trebula
Laura Budáčová
Linda Verešová
Emma Žiaková
Adrián Berky
Ela Filkorová
Marko Richter
Jakub Výboh

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Pavel Holík, Očová, Budovateľská 480/18
Stanislav Štollmann, Očová, Športová 715/10
Oľga Jamrišková, Očová, Dvoriská 258/7
Peter Výbošťok, Očová, Obchoditá 903/28
Margita Sámeľová, Očová, SNP 365/151
Ján Valúška, Očová, 1. mája 611/29
Anna Jokelová, Očová, ČSA 56/37
Ján Holík, Očová, Mieru 537/48
Anna Homolová, Očová, Štefana Pilárika 990/8
Ján Čierny, Očová, Holcov Majer 942/52
Anna Šatarová, Očová, Lesná 235/2
Anna Výbohová

4

Očovská Hučava - Váš tok informácií

3/2016

XIX . ročník nesúťažnej prehliadky detských folklórnych súborov a skupín
Dňa 16. septembra 2016 Základná škola s materskou školou Mateja
Bela – Funtíka v Očovej zorganizovala XIX. ročník nesúťažnej prehliadky detských folklórnych súborov a skupín. Termín bol posunutý z júna
na september, pretože od jari prebieha rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a júnové počasie bolo premenlivé a neumožňovalo realizovať
podujatie na otvorenom priestranstve.
Od roku 1995 sa na ZŠ s MŠ MBF v Očovej realizuje projekt regionálnej výchovy a vyučovania. Jeho cieľom je priblížiť žiakom a verejnosti ľudové tradície Podpoľania a uchovať ich pre budúce generácie. Jedným z nositeľov a šíriteľov ľudovej kultúry Podpoľania je detský folklórny súbor Poľana, ktorý pracuje pri ZŠ s MŠ MBF v Očovej nepretržite od roku 1962. Súbor vystupoval na nespočetnom množstve podujatí v Slovenskej republike, ale školu i obec reprezentoval i v zahraničí:
Česko, Holandsko, Nemecko, Srbsko, Chorvátsko, Ukrajina, Rakúsko.
V máji 2016 hosťoval DFS Poľana v poľskom meste Lubsko, kde predstavil ľudové tradície Podpoľania . Žiaci a študenti Základnej školy E. Bojanowskiego v Lubsku nás navštívili v dňoch 14. – 17. septembra 2016.
Aby sme našim hosťom priblížili ešte viac podpolianske tradície aj ľudovú kultúru Slovenska a tiež sa zoznámili s nepatrným zlomkom poľskej kultúry, zorganizovali sme XIX. ročník našej tradičnej prehliadky
16. septembra 2016 v Remeselnom dvore v Očovej.
V programe, ktorý si prišli pozrieť aj účastníci Univerziády univerzít
III. veku Poľska, Ukrajiny, Ruska, Litvy a Turecka, ktorá sa konala na
TU vo Zvolene, účinkovali:
- Žiaci tanečného odboru ZUŠ v Očovej
- DFS Poľana pri ZŠ s MŠ MBF v Očovej
- Tanečná skupina žiakov školy E. Bojanowskiego z Lubska
- Kabaret Zoska z Lubska
- Spevácka skupina z Lucku na Ukrajine
Pre poľských žiakov a študentov bol počas ich pobytu pripravený aj iný
program: výstup na Pustý Hrad nad Zvolenom, návšteva rímsko-katolíckeho kostola v Očovej, prehliadka Očovej. V Remeselnom dvore

v Očovej sa zoznámili s tradičnými ľudovými remeslami a aj si niektoré činnosti vyskúšali: vyšívanie krivou ihlou, tkanie pokrovcov, modelovanie z hliny voľnou rukou a na hrnčiarskom kruhu aj tvorbu stromčekov šťastia. Výrobky si žiaci zobrali domov ako pamiatku na chvíle
strávené v Očovej. Videli aj klasickú murovanú chlebovú pec.
Organizácia takéhoto rozsiahleho podujatia si vyžaduje nielen dôsledné plánovanie a prípravu, ale aj finančné prostriedky, ktoré získavame
z rôznych projektov alebo od sponzorov. Vložené investície sa nám určitým spôsobom vrátia, pretože už dnes máme pozvanie pre DFS Poľana na účinkovanie v poľskom Lubsku, dokonca na Ukrajine a na viac
vystúpení na TU vo Zvolene. Takto budú môcť naši žiaci opätovne šíriť ľudovú kultúru Podpoľania v podobe tancov, spevu, krojov v inom
regióne Slovenska i v zahraničí a tiež spoznávať tradície iných krajín,
aj menej známych.

Touto cestou vyslovujem poďakovanie poslancom BBSK za poskytnutie dotácie na organizáciu nášho folklórneho podujatia a nákup krojových súčastí. Tiež ďakujem všetkým rodičom, ktorí nám pomáhali
s organizovaním podujatia a prijali do svojich domácností poľské deti.
Anna Sojková

Milí občania, vážení rodičia,
dňa 14. septembra 2016 vo večerných hodinách členovia DFS Poľana
a rodičia privítali priateľov z Poľska, ktorí vystúpili na nesúťažnej prehliadke DFS – 19. ročník v Remeselnom dvore v Očovej. Nesúťažná
prehliadka sa konala v septembri a nie 6. júna z dôvodu rekonštrukcie
kultúrneho domu. Vedenie školy a DFS touto cestou vyslovuje poďakovanie rodinám, ktoré sa postarali o ubytovanie a stravu pre priateľov
z Poľska. Zároveň ďakujeme našim sponzorom, ktorí pripravili balíčky a darčeky pre hostí sú to: OcÚ Očová a starosta obce PhDr. Ján Senko, Vierka Košteková, Lenka a Martin Seleckí a všetkým rodičom, ktorí
prispeli k posedeniu a postarali sa o občerstvenie. O ubytovanie sa po-

starali: 1. rodina Bučková, 2. rodina Povaľačová – Spodniaková, 3. rodina Novodomcová – Dávidíková, 4. rodina Jablonková, 5. rodina Balážová, 6. rodina Sámeľová, 7. rodina Válková, 8. rodina Košteková, 9.
rodina Badinková, 10. rodina Dominiková, 11. rodina Klimentová, 12.
rodina Račková, 13. rodina Sásová, 14. p. Šimkovičová, 15. p. Sojková,
16. p. Toběrná. Divákom sa predstavili tanečníci a hudobníci ZUŠ, detskí tanečníci z Lupska a kabaret dospelých z Poľska, po nich sa predstavil domáci detský folklórny súbor Poľana.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie v mene svojom a v mene vedenia školy.
Viera Šimkovičová

MLADÍ OČOVSKÍ RYBÁRI NAJLEPŠÍ NA SLOVENSKU
Centrum voľného času pri Základnej škole s materskou školou Mateja Bela – Funtíka v Očovej ponúka vlastným žiakom, ale aj deťom z iných obcí, paletu záujmových útvarov – krúžkov, v ktorých môžu pod vedením
vedúcich z radov učiteľov, rodičov alebo členov rôznych organizácií, rozvíjať svoj talent a naučiť sa mnoho
užitočného. Rybársky krúžok už niekoľko rokov vedie Ing. Daniel Poničan a jeho zverenci aj v minulosti dosiahli na rôznych súťažiach pekné výsledky. Na konci minulého školského roka zverenci Ing. Poničana postúpili na celoslovenskú súťaž Zlatý Blyskáč, ktorá sa
konala v dňoch 15. – 18. septembra 2016 v obci Vrbové – Piešťany. Súťažilo sa v teoretických vedomostiach formou testov a tiež v praktických činnostiach.
Mestskú organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu vo Zvolene a tiež očovskú školu reprezentovalo družstvo žiakov z Očovej a zo Zvolena v zložení: Richard Lauroško, stredoškolák – absolvent ZŠ v Očovej; Jakub Poničan, 8. ročník ZŠ v Očovej; Martin Poničan, 6. ročník ZŠ v Očovej; Kristián Lupták, 7. ročník ZŠ v Očovej; Saška Lepková, 8. ročník ZŠ J. Alexyho Zvolen - Sekier.
Mladí rybári preukázali svoju zručnosť, vedomosti a získali v súťaži 1. miesto. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy, obce a regiónu, vedúcemu za ich dôslednú prípravu a veríme, že v budúcnosti budú opäť úspešní.
Anna Sojková
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Život v našej Základnej umeleckej škole
Na stromoch už opäť pomaly začína
opadávať lístie a na našej Základnej
umeleckej škole sa opäť otvorili pomyselné brány na cestu za poznaním
krás umenia. Tento školský rok 2016/17 sa stretávame v novších
a krajších priestoroch, nakoľko časť Kultúrneho domu a ZUŠ bola
počas prázdnin zrekonštruovaná, celá budova zateplená, čím získala nový - krajší šat. Toto by však nebolo možné bez podpory nášho
zriaďovateľa – Obce Očová.
Tak, ako po minulé roky, tak aj v tomto školskom roku sa budeme s našimi žiakmi stretávať nielen tu v Očovej, ale už tradične aj

na našich elokovaných pracoviskách v obciach Lieskovec a Vígľaš.
Školu v tomto školskom roku bude spolu navštevovať 282 žiakov
vo všetkých odboroch - v Očovej 165 žiakov, na elokovanom pracovisku v Lieskovci 45 žiakov a vo Vígľaši 72 žiakov vo všetkých
odboroch. Poskytovať kvalitné a ucelené umelecké vzdelávanie
v tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore je našou prioritou,
čo sa odzrkadľuje aj na účasti našich žiakov na rôznych súťažiach.
Tie mali nielen regionálny ale celoslovenský či dokonca medzinárodný charakter.
Každý rok sa snažíme vyučovanie v jednotlivých odboroch o niečo vylepšiť – inovovať a obohacovať tak našu ponuku predmetov
pre našich žiakov. Minulý školský rok 2015/16 to bolo založenie
Detskej ľudovej hudby „Sláčik“, ktorá pracuje pod vedením Slávka
Melicherčíka a predstavila sa aj v programe detských folklórnych
kolektívov na Očovskej folklórnej hrude 2016. Teraz prinášame
novinku pre tanečníkov a to spoluprácu našej Základnej umelec-

kej školy s DFS Poľana, kde budeme
spoločne realizovať súborovú prácu
už od najnižších ročníkov.
A čo nás ešte čaká tento školský rok?
Bude to znovu veľmi pestré, ale zároveň aj tradičné... Okrem triednych
a interných koncertov, ktoré pre Vás
pripravujú pedagógovia našej školy s Vašimi ratolesťami, to budú aj
verejné koncerty a vystúpenia... 17.
decembra sa na „Očovských Vianociach“ predstavia tanečníci a hudobníci a nebude chýbať ani stánok s výrobkami žiakov výtvarného odboru.
V predvianočnom čase to bude spoločný „Adventný koncert“ našej ZUŠ spolu so ZUŠ Nádvorná zo Zvolena a s Evanjelickým cirkevným spevokolom a.v. zo Zvolena vo Zvolenskom evanjelickom
kostole, 20. decembra Vianočný koncert v Evanjelickom kostole a.v.
v Očovej „A zasa sú tu Vianoce...“. Začiatkom roka sa už tradične
stretnú žiaci hudobných odborov našej školy so žiakmi ZUŠ Nádvorná zo Zvolena na koncerte pod názvom „Novoročné zvítanie“
na Zvolenskom zámku. Prvý polrok tohto školského roka zakončíme tak ako každý rok - Polročným koncertom žiakov všetkých
odborov, tu v KD v Očovej. Verím, že si nájdete čas a strávite tak
spolu s nami príjemné chvíle pri speve, hudbe a tanci. A ak sa budete chcieť dozvedieť ešte viac, tak nás nájdete na našej webovej
stránke www.zusocova.webnode.sk Tešíme sa na Vás.
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová, riaditeľka ZUŠ Očová

Súťaž o „Naj“ gazdovskú misu

z regionálnych produktov v Domove dôchodcov v Detve

Súťažný tím z Domova seniorov Dolinka

6

Jeseň patrí v zariadeniach pre seniorov tradične súťažným podujatiam, stretnutiam seniorov spojených s kreatívnymi aktivitami. Stretnutia starých priateľov, kolegov z práce, výmena skúseností, zážitkov, noviniek patria medzi obľúbené činnosti seniorov. Preto sme
radi ak im môžeme aspoň občas sprostredkovať návštevu partnerských domovov v regióne. V Domove dôchodcov v Detve si v rámci súťažného dopoludnia pre nás pripravili tému s gastromomickým nádychom.
Úlohou pre súťažiacich bolo pripraviť, naaranžovať a nastolovať misu
z tradičných potravín, typických regionálnych produktov z nášho
kraja. Sily v tvorivosti, fantázii v tejto disciplíne si zmerali družstvá
seniorov z Domova seniorov Dolinka z Očovej, Domova dôchodcov
Detva, DD a DSS Hriňová a DD a DSS Bukovec Sebedín.
Výsledky snaženia seniorov boli úžasné, gazdovské misy prekypovali fatáziou a tvorivosťou vo výzdobe a použitých surovín na prípravu. Každá bola iná, jedinečná, ale v každej nechýbali naše typické, regionálne pochúťky.
Očovská Hučava - Váš tok informácií
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Vyrezávanie tekvíc
v Domove seniorov Dolinka

Stalo sa zvykom, že v jeseň si ľudia
skrášľujú svoje priedomia plodmi,
ktoré si vypestovali vo svojich záhradách. K jeseni neodmysliteľne patria
tekvice. Vyrezávanie tekvíc do podoby duchov, čarodejníc a ich umiestnenie v oknách alebo na priedomí patrí medzi starodávne slovanské zvyky.
Svetlo sviečky malo odstrašiť neprajníkov od obydlia, alebo ukázať cestu
zblúdeným dušiam. V Domove seniorov Dolinka sme ostali verní tomuto zvyku. Tradične v tomto jesennom čase usporiadavame stretnutie
seniorov spojené s vyrezávaním tekvíc.
Seniori zo Sebedína, Hrochote, Hriňovej a Hodruši Hámrov sa 29. septembra stretli v Očovskom parku, v Domove seniorov Dolinka, aby sa
pokúsili vyrezať z nami vypestovaných tekvíc, tekvičiek a všakovakých
ozdôb čo najzaujímavejšie a najkrajšie dielo.
Slniečko nám svietilo, šteklilo nás svojimi hrejivými lúčmi a tak sme sa všetci s chuťou pustili do práce. Výsledky fantázie, tvorivosti, výzdoby boli prekrásne, rozhodnúť o najkrajšie vyrezanej tekvici bolo
ťažké a tak o výsledku rozhodlo hlasovanie všetkých účastníkov podujatia.
Víťazmi sa však stali všetci účastníci a súťažiaci. Veď podstatné je to, že sme sa všetci spolu stretli, porozprávali, posedeli spoločne v parku. Občerstvili sa rozvoniavajúcim sa gulášom a sladkými dobrotami. Spolu sme si zaspomínali, porozprávali a prežili príjemné chvíle v peknom prostredí
Mgr. Anna Mlynarčíková, Domov seniorov Dolinka

Zo života ZO SZPB v Očovej
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je občianske združenie, ktoré vyvíja svoju činnosť v našej obci,
združuje priamych účastníkov odboja za národné oslobodenie a proti fašizmu v rokoch 1939 až 1945, za obranu demokracie a sociálnu spravodlivosť a ostatných občanov, ktorí súhlasia s jej poslaním
a cieľmi. Tak ako po predchádzajúcich rokoch výbor ZO SZPB pripravil v zmysle plánu práce aj na tento rok okrem miestnych osláv
týkajúcich sa výročí oslobodenia obce, ukončenia 2. svetovej vojny
a SNP niekoľko akcií a podujatí, o ktorých by sme chceli informovať občanov našej obce.
25. júna sme zorganizovali turistický výlet na pietne miesto havárie dopravného lietadla LI-2, ktoré počas SNP s cieľom dopraviť na
letisko Tri duby príslušníkov 2. Čs. paradesantnej brigády v ZSSR

havarovalo dňa 7. októbra 1944 v katastri obce Očová, časti masívu
Poľany, lesnej časti Mačinová. Turistického výletu sa zúčastnilo 48
členov ZO, ich rodinní príslušníci a občania obce. Súčasťou výletu
bolo položenie kytice vďaky a spoločné posedenie pri turistickej chate na lúkach Vaľúškovej pri ohníku a opekaní v prírode.

23. júla sme zorganizovali turistický výlet do Kysliniek, s cieľom nav-

štíviť a zoznámiť sa s históriou a súčasným životom v Hrochotskej
doline, ktorá je súčasťou LZ Vígľaš. Počas SNP v horárňach a senpokračovanie na str. 8 ›››
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pokračovanie zo str. 7 ›››

níkoch Hrochotskej doliny, v chalupách obyvateľov osady Kyslinky boli vybudované sklady proviantu, zbraní, munície a vojenského
materiálu, ktorý sem bol dopravovaný lesnou úzkokoľajnou železnicou z Vígľaša cez Očovú. Turistického výletu sa zúčastnilo 62 členov ZO, ich rodinných príslušníkov a občanov obce. Výletu sa zúčastnilo aj 15 členov ZO SZPB z Detvy, Zvolena a Hrochote. Položením kytice vďaky sme dali hold pamiatke padlých v SNP. Po pochôdzke v prírode a spoločnom posedení pri ohníku a opekaní mali
účastníci možnosť súťažiť v streľbe zo vzduchovky a hode granátom.
Na záver boli víťazi v kategóriách ocenení medailami a potleskom.

10. septembra sme zorganizovali turistický výlet po pamätných sto-

pách v SNP do obce Pohronský Bukovec a mesta Brusno. V obci Pohronský Bukovec dňa 3. novembra 1944 boli zajatí fašistickou jednotkou generáli SNP Ján Golian a Rudolf Viest. V horských masívoch obce počas SNP bola vybudovaná základňa 1. Čs. partizánskej
brigády J. V. Stalin. Za pomoc obyvateľov partizánom bola obec na
jar v roku 1945 fašistami vypálená. Turistického výletu sa zúčastnilo 43 členov ZO, ich rodinných príslušníkov a občanov obce. Polo-

žením kytice vďaky k pamätníku zajatých generálov sme vzdali hold
ich pamiatke. Následne sme si prehliadli pamätník partizánskej brigády Stalin a po turistickej túre aj zrekonštruované bunkre. Sprievodné slovo a odborný výklad podal predseda miestnej ZO SZPB
Ing. Blažej Rybár, za čo sme sa vrelo poďakovali. Následne sme sa
autobusom presunuli do mesta Brusno, v ktorom počas SNP bola
vojenská nemocnica. Jedna časť účastníkov výletu sa rozhodla pre
prehliadku mesta a areálu kúpeľov a druhá časť si zvolila prehliadku
objektu budovy hasičskej zbrojnice, kde nás predseda DHZ p. Dušan Zázrivec a člen DHZ p. Ján Hudák zoznámili s históriou hasičov a ich plánmi do budúcnosti.
Tento príspevok možno zaujme niektorých občanov obce a prispeje k ich rozhodnutiu stať sa v budúcnosti členom našej organizácie.
Dušan Hancko – predseda ZO SZPB
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Slávnosť v Očovej
Prvá októbrová nedeľa 2.10.2016 bola v Očovej
i v Zolnej veľmi radostnou. Pri príležitosti 230. výročia posvätenia ev. a. v. kostola v Očovej sa dopoludnia konali slávnostné služby Božie. Po nich bol
spoločný obed a popoludní sa oslavy presunuli do
filiálky Zolná, kde bol najprv zasadený strom reformácie č. 139, potom nasledovalo divadelné prestavenie- veselohra z dedinského prostredia: Nie je
Adam ako Adam a napokon spoločné posedenie.
Pre členov cirkevného zboru i pozvaných hostí bolo
výnimočné to, že medzi nich zavítal aj br. generálny biskup Miloš Klátik s manželkou, ktorý poslúžil kázňou Božieho slova a na záver služieb Božích
požehnal prítomných. Medzi pozvanými hosťami
nechýbal ani br. zástupca dištriktuálneho dozorcu ZD Slavomír Hanuska s manželkou, br. konsenior Zvolenského seniorátu Daniel Duraj, br. farár
Ján Kecer- bývalý zborový farár, br. farár v. v. Juraj
Kevický s manželkou, br. farár Branislav Kováč zo
Zvolenskej Slatiny, s. farárka Fraňová z Hrochote a domáca farárka Irena Paľovová. Vzácnosťou
Prítomní si vypočuli históriu cirkevného zboru i chrámu Božieho
a pri odchode zo služieb Božích si mohli so sebou odniesť aj leták
s históriou kostola, ktorý vydal cirkevný zbor Očová práve k tomuto významnému jubileu.
V rámci príhovorov a pozdravov hostí zazneli milé slová z úst br.
kurátora Jána Chabadu, br. Slavomíra Hanusku, br. Daniela Duraja, br. Jána Kecera, br. Vladimíra Lovása, ale aj z úst pána starostu
obce Očová a zároveň poslanca NR SR Jána Senku.
Hlboko do sŕdc sa mnohým účastníkom vryli slová kázne br. gen.
biskupa, založenej na slovách z Písma Svätého z Listu Júdu: Ale vy,
milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo
nášho Pána Ježiša Krista na večný život. (v.20,21)
Prežili sme krásny, požehnaný deň Pánov plný radosti, zasmiali sme

bolo tiež to, že na oslavy zavítali aj hostia zo Srbska: br. farár Vladimír Lovás s rodinkou a s cirkevníkom z Aradáča.
Na začiatku slávnosti básňou i kvetmi privítali hostí a účastníkov bohoslužieb deti v kroji. Taktiež po kázni vystúpili so svojím programom najmenší škôlkari, deti zo základnej školy (ZŠ s MŠ M. Bela
Funtíka v Očovej), mládež s básňami i piesňami ako aj domáci spevokol spolu so spevokolom študentov Ev. gymnázia v Banskej Bystrici.

sa na veselohre v podaní Divadelného ochotníckeho súboru Pilindoš- seniori z Očovej a zasadili sme na pamiatku strom reformácie v Zolnej. Pán Boh ho večer pokropil dažďom a tak veríme, že sa
strom reformácie ujme a že aj tí, ktorí prídu po nás, si pri pohľade
naň spomenú nielen na dielo reformácie, ale aj na dielo, ktoré tu po
sebe zanechávame my, a predovšetkým aj na dielo predkov, ktoré
v Očovej už stojí 230 rokov a to: krásny chrám Boží.
Mgr. I. Paľovová, zborová farárka

3/2016
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80 rokov FSk Očovan
Vážení Očovania, srdečne Vás pozývame na podujatia, ktoré organizujeme pri príležitosti 80. výročia založenia Folklórnej skupiny
Očovan. Okrem podujatí, uvedených na farebnej prílohe Vás pozývame vypočuť si zasvätené prednášky odborníkov z oblasti folklorizmu na seminár na tému Cesty od folklóru k folklorizmu nielen na Podpoľaní dňa 7.11.2016 od 9.30 hod. v Remeselnom dvore Očová. Pre bývalých členov a pozvaných hostí tiež organizujeme

10

v KD Očová dňa 19.11.2016 o 17.00 hod. premiéru nového programu FS Očovan pod názvom „V Očovej doma“ spolu so spoločenským posedením a muzikou. Toto predstavenie uvedieme o týždeň
neskôr aj pre širokú verejnosť doma v Očovej a neskôr aj vo Zvolene a v Bratislave. Veľmi sa na Vás tešíme a veríme, že spolu prežijeme krásne chvíle, plné spevu, hudby a tanca, nášmu srdcu blízkeho.

Očovská Hučava - Váš tok informácií

Ing. Pavel Holík
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Obecná knižnica Očová
Obec Očová v apríli 2016 vypracovala žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup knižničného fondu pre obecnú knižnicu. Projekt pod názvom Doplnenie
knižničného fondu novou literatúrou bol zaslaný Fondu na podporu umenia
v Bratislave. Zo žiadaných 1 200,00 € nám bolo schválených 1 100,00 €. Obec sa
bude podieľať na spolufinancovaní vo výške najmenej 60,00 €. Za poskytnutú
dotáciu sa do knižnice nakúpi krásna a náučná literatúra pre dospelých a krásna a náučná literatúra pre deti a mládež. Nákup kníh sa zrealizuje
v IV. štvrťroku 2016.
Za poskytnutú dotáciu Fondu na podporu umenia aj touto cestou ďakujeme.

Obec Očová

a
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Očovej

pozývajú na oslavy

Dňa červených makov

11. november 2016

Program:
o 10.50 hod. – zraz účastníkov pri obecnom úrade
(piatok)
o 10.55 hod. – sprievod k pamätníku padlých v I. svetovej vojne
o 11.05 hod. – položenie kytice
o 11.11 hod. – tichá modlitba za padlých vojakov v I. svetovej vojne a vojnových veteránov
– zvonenie zvonov v trvaní 1 minúty

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

! ! ! U P OZO R ŇUJE OBČANOV !!!

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej
na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov,
najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,
nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú
starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka,
syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa
auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze
v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby
znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný alebo
známy. Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj
taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú, že kvôli
zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze a preto posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom,
aby si vždy overili, či naozaj volá ich príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.
Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich

podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade vystupujú ako predávajúci a na tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky) ponúkajú výrazné
zľavy alebo darčeky zadarmo. V mnohých prípadoch však môže ísť
o podvodníkov, ktorí sa snažia získať dôveru seniorov, následne sa
dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej
chvíli im ukradnú celoživotné úspory.
KR PZ Banská Bystrica

3/2016
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OZNAM

Vážení čitatelia knižnice a návštevníci kina,
oznamujeme Vám, že obecná knižnica bude otvorená od 2. novembra 2016.
Kino Osveta Očová začína premietať od 5. novembra 2016.

Kino Osveta O č o v á

november 2016

DIGITALIZÁCIU TOHTO KINA FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND V RÁMCI KOMPLEXNÉHO
PROJEKTU REALIZOVANÉHO VĎAKA FINANČNEJ PODPORE PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Sobota
5. november 2016
17.00 hod.
ASFK
2,00 €

Sobota
12. november 2016
18.00 hod.
Forum Film
2,00 €

Cesta do fantázie (na tento film kino prijíma kultúrne poukazy)
Japonská animovaná rozprávka. Cesta do fantázie je dobrodružná snímka, kde sa neodohrávajú
boje, hlavná postava nemá nadprirodzené schopnosti, ani sa tu neháda dobro so zlom. Rozprávanie o desaťročnom dievčatku, ktoré sa ocitne v čarovnom meste duchov, bôžikov a strašidiel, sa obíde bez schém a prvoplánových atrakcií sezónnych animovaných hitov. Naopak, divákov každého
veku pohltí unikátnou víziou autora, vďaka ktorej každý záber dýcha čarovnosťou, hravosťou, nápaditosťou, ale aj melanchóliou a emotívnosťou.
PRE DETSKÝCH DIVÁKOV JE PRIPRAVENÉ PREKVAPENIE.
Mládeži prístupný, český dabing, 124 min.
Učiteľka
Nadčasový príbeh o učiteľke, na prvý pohľad milej a láskavej, ktorá rafinovaným spôsobom manipuluje žiakmi a ich rodičmi, je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Dej strhujúceho a veľmi aktuálneho filmu o sile ľudského charakteru sa síce odohráva na začiatku 80. rokov, ale ide o príbeh
univerzálny, ktorý by sa mohol odohrať kdekoľvek a v akejkoľvek dobe. Pretože skorumpovanosť,
rovnako ako malosť a vypočítavosť vládnu svetom neustále.
Hrajú: Zuzana Mauréry, Csongor Kassai, Peter Bebjak, Zuzana Konečná a ďalší.
MN do 12 rokov, 102 min.

Chlapec
Americký horor. Gréta je mladá Američanka, ktorá začne po svojom príchode do Anglicka pracoPozor zmena
vať ako pestúnka v odľahlej dedine. Po nástupe na nové pracovné miesto zistí, že osemročný chlaNedeľa
pec, o ktorého sa má starať, je porcelánová bábika v životnej veľkosti. Jeho rodičia mu venujú rov20. november 2016 nakú starostlivosť ako ich predchádzajúcemu živému synovi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi zomrel,
a s ktorého smrťou sa stále nemôžu vyrovnať. Rodičia pre Grétu pripravia zoznam činností, pod18.00 hod.
ľa ktorého sa má o chlapca - bábiku starať. Gréte je zoznam spočiatku na smiech. Až po rade rušiContinental Film vých a nevysvetliteľných udalostí si s hrôzou uvedomí, že práca pestúnky v tejto rodine bude asi jej
najhoršou nočnou morou.
1,50 €
Hrajú: Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson, Diana Hardcastle, Jim Norton a ďalší.
MN do 15 rokov, český dabing, 97 min.
Pozor zmena

Nedeľa
27. november 2016
18.00 hod.
Bontonfilm
1,00 €

Hardcore Henry
Americko-ruský akčný film. Zobudil si sa, nič si nepamätáš. Najskôr preto, že ťa práve oživili. Krásna žena pri tebe hovorí, že ťa miluje a že sa voláš Henry. Máš akoby umelé ruky a nohy. Zrazu niekto
vtrhol do miestnosti, strieľa na teba a ženu. Ženu, ktorá ťa miluje, unášajú preč. Si v neznámom meste, kde sa ťa neustále pokúša niekto zabiť. Vraj chlapík Jimmy je s tebou. Nie si si tým úplne istý, ale
zatiaľ na teba aspoň nestrieľa. Aký je tvoj účel a kto vlastne si. Hor sa do akcie! A ešte niečo. Veľa
šťastia, Henry. S najväčšou pravdepodobnosťou ho budeš naozaj potrebovať.
Hrajú: Sharlto Copley, Danila Kozlovskij, HaleyBennet, Andrej Dementěv a ďalší.
MN do 15 rokov, český dabing, 97 min.
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