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Milí spoluobčania !
Zdá sa mi, že rok 2016 prebehol neuveriteľne rýchlo. Jeho posledný štvrťrok bol doslova hektický a odrazu sme sa ocitli v novom
roku. Je tu teda rok 2017 . Na jeho prahu Vám všetkým, milí spoluobčania, prajem predovšetkým zdravie, čo je zrejme najdôležitejšie, spokojnosť v rodinách, a nevyhnutný kus šťastia pri napĺňaní svojich snov a predsavzatí. Ale aj vzájomné porozumenie, ktoré
je veľmi potrebné k spokojnému životu nás všetkých.
Pred nami je rok, do ktorého nastupujeme aj my v obci s novými predsavzatiami, novými záväzkami, cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť. Záväzky motivujú, sú hnacím motorom našich snažení,
sú esenciou nášho života Tie naše na úrovni vedenia obce sledujú ďalšie skvalitňovanie života v našej obci. Opäť sa chceme posunúť o krôčik ďalej pri plnení našich sľubov. Veľkú časť z nich sa
nám podarilo splniť v roku 2016. Písali sme o nich v predchádzajúcich číslach „Hučavy“. Bolo ich naozaj dosť. Pre pripomenutie
ich spomeniem len heslovite.
Čo sme urobili a zabezpečili
- oplotenie cintorína a jeho vnútorné úpravy vrátane altánku s vodovodom a sedením a umiestnením drevenej plastiky do jeho areálu
(+ 2 ks drevených plastík v iných priestoroch obce), odvodňovací kanál v jeho zadnej časti
- r ekonštrukcia sociálnych zariadení a úprava podlahovej plochy
čakárne v zdravotnom stredisku
- zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu, oprava a uteplenie obvodového plášťa, úprava jeho vnútorných priestorov
- r ealizácia detského ihriska v zadnej časti parku domova sociálnych služieb Dolinka
- výmena vykurovacieho kotla a a rozvodov v plynovej kotolni
Domu služieb, oprava kanalizačných rozvodov v pivničnej časti
- obnovený salaš v priestoroch Remeselného dvora
- úprava dvorovej časti Klubu dôchodcov
- s pevnenie plochy a osadenie zámockej dlažby pod altánkom na
Holcovom Majeri
- oprava strechy a výmena strešnej krytiny na budove bývalého automotoklubu v blízkosti letiska
-o
 dstránenie nevhodných drevín v intraviláne obce
-n
 áhradná výsadba drevín a kríkov v počte 248 ks, ktoré boli zasadené v intraviláne obce
- prečistenie regulovaného potoka pretekajúceho obcou
-d
 oriešili sa ďalšie územia v obci, ktoré boli v správe Slovenského
pozemkového fondu, Okresného úradu v Banskej Bystrici alebo
individuálnych vlastníkov, ktoré prešli do majetku obce
- z ačalo sa s výkupom pozemkov pod pripravovaný areál zberného dvora pri mechanizačnom stredisku PD
- obec získala pre potreby DHZ novo repasované hasičské auto
Tatra 815 a protipovodňový vozík
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- údržbu vodného toku Hučavy a výrub stromov a kríkov za futbalovým štadiónom
- údržbu na upravenom ramene Hučavy tzv. mlynský náhon v časti Harajec
Rekonštrukčné práce v školských zariadeniach
Z rozpočtu základnej školy a v jej réžii bolo zabezpečené odvodnenie
budovy kotolne, časti budovy školy a oprava plotu – areál budovy za
kotolňou v celkovej hodnote 15 749 eur. V budove materskej školy
boli zrekonštruované sociálne zariadenia v pravej časti prízemia ako
aj výmena radiátorov a deliace steny medzi WC v sume 6326 eur.
Na plnení uvedených aktivít sa podieľali dodávateľské firmy, ktoré vzišli ako úspešné z procesu verejného obstarávania, ale aj Obecné služby so svojimi zamestnancami, aj s ľuďmi v rámci aktivačných prác.
Poďakovanie za aktivity a prácu
Samozrejme, že život v obci nie len o investičných akciách a rekonštrukčných prácach. Svoje úlohy si plnila Základná škola s materskou
školou Mateja Bela-Funtíka, Základná umelecká škola, Domov sociálnych služieb Dolinka alebo už spomenuté Obecné služby či zamestnanci Obecného úradu. Všetkým by som im chcel za odvedenú prácu v roku 2016 aj touto cestou poďakovať.
Musím sa poďakovať aj všetkým, ktorí „svojou rukou“ prispeli k organizácii života v obci, príprave podujatí v obci: členom dobrovoľného hasičského zboru, aktívnym členom spoločenských organizácií a občianskych združení, ktoré vyvíjajú činnosť na území obce
(SZPB, Jednota dôchodcov, TJ...). Za vynikajúcu reprezentáciu obce
patrí vďaka jubilujúcemu folklórnemu súboru „Očovan“, speváckemu zboru „Belius“, divadelnému kolektívu „Pilindoš“, detskému
folklórnemu súboru „Poľana“ či speváckemu zoskupeniu „Matičiarky“. Záslužnú prácu odviedli naši ZPOZ-áci. Po sľubnej jarnej časti všetci veríme, že rok 2017 bude úspešnejší pre futbalové mužstvá
TJ. Som rád, že si vieme pri našej práci porozumieť s predstaviteľmi cirkví v našej obci, vedením Poľnohospodárskeho družstva a Pozemkového spoločenstva.
Verím, že tomu tak bude aj v nastupujúcom roku. Mal by byť rokom,
kedy by sa dlhoročné snaženie našej obce o vybudovanie novej kanalizačnej siete a čističky odpadových vôd stalo realitou a začne sa s ich
realizáciou. Stojíme pred ďalšími výzvami, ktoré sme si stanovili a chceme ich naplniť či už v investičnej, projektovej alebo v ekonomickej
oblasti. Postupne sa budeme snažiť rozširovať ponuku v oblasti kultúrno-spoločenského života. Veríme, že budeme v nich úspešní. Samozrejme, že očakávame od Vás, vážení spoluobčania, spoluprácu
a pomoc. A vzhľadom na pripravované a postupne realizované akcie budeme potrebovať aj vašu trpezlivosť a dôveru.
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PhDr. Ján Senko, starosta
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Parkovanie motorových
vozidiel na miestnych
komunikáciách

Správne triedenie odpadu
Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov
dodržiavali FARBY vriec, resp. nádob, nasledovne:

Plasty

Určite ste si mnohí z Vás všimli, že miestne komunikácie sa stávajú verejnými parkoviskami. Majitelia osobných áut nechávajú svoje autá odstavené na ceste, čím obmedzujú ostatných účastníkov
cestnej premávky, bránia riadne vykonať zimnú údržbu ap. V záujme riešiť tento problém na základe množiacich sa sťažností od
občanov a tiež podnetov od poslancov na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, obec požiadala Dopravný inšpektorát PZ vo Zvolene o súhlas na osadenie dopravného značenia – dopravných značiek „Zákaz státia“ na uliciach Mieru a J. R. Poničana, kde je situácia najhoršia. Dopravný inšpektorát našej žiadosti vyhovel, avšak
obec zatiaľ k tomuto reštriktívnemu opatreniu nepristúpila, ale listom oslovila všetkých vlastníkov nehnuteľností na týchto uliciach.
V liste ich upozornila na dodržiavanie § 23 ods. 1 a § 25 ods. 1 zákona 8/2009 o cestnej premávke.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí si uvedomili, že
svojim konaním porušujú zákon a zároveň obmedzujú nielen susedov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky, pretože situácia na uvedených uliciach sa zlepšila. Naopak, stále sa nájdu takí
(a pravidelne tí istí), ktorí neberú ohľad na ostatných, na bezpečnosť premávky a dodržiavanie zákona.
Upozorňujeme však aj ostatných občanov, že zákon o cestnej premávke je platný pre všetkých. Opakujúce problémy sú aj na iných
miestnych komunikáciách v obci, napr. ulici Partizánskej. V prípade, že nedôjde k zlepšeniu, obec bude pravidelne v spolupráci s Dopravným inšpektorátom PZ vykonávať kontroly a pristúpi
k osadeniu dopravného značenia v obci.

žlté vrece, resp. žltá nádoba

Sklo

zelené vrece, resp. zelený zvon

Kovy

červené vrece, resp. červená nádoba

Papier

modré vrece, resp. modrá nádoba
Do nádob a vriec patria najmä odpady z obalov !!!
Pracovníci zberu jednotlivých druhov odpadu sa pri zbere riadia farbou vriec, a teda nesprávne uložený odpad vám nebude odobratý.
Vozidiel pri zbere jednotlivých zložiek je viacero v obci a každé
zbiera inú farbu, preto ak domácnosť nemá vyloženú príslušnú
farbu vreca tam ani nezastane.
Nadrozmerné kusy jednotlivých druhov odovzdávajte v zberniach
odpadov alebo v zberných dvoroch.

Trhové dni v roku 2017
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OZNAM

Vážení občania,

v snahe zlepšovať informovanosť občanov o dianí v obci,
aktuálnych situáciách, kultúrnych a športových podujatiach, ktoré sú prevažne vysielané cestou miestneho rozhlasu, ponúkame možnosť dostávať tieto informácie cestou elektronickej pošty.
Vyzývame preto občanov, ktorí by mali o túto službu záujem, aby nahlásili svoju emailovú adresu na sekretariát obecného úradu osobne, telefonicky alebo na adresu
podatelna@ocova.sk.

Január

23. 01.

Február

27. 02.

Marec

27. 03.

Apríl

24. 04.

Máj

22. 05.

Jún

26. 06.

Júl

24. 07.

August

28. 08.

September

25. 09.

Október

23. 10.

November

27. 11.

December

18. 12.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE OČOVÁ ZA ROK 2016
Počet obyvateľov celkom k 31. 12. 2016

2533

Z toho: občanov (nad 15 rokov)

2192
341

detí (do 15 rokov)
Priemerný vek obyvateľov

42,59

Obec Očová - ohlasovňa pobytu v roku 2016 zaznamenala tieto zmeny:

na trvalý pobyt sa do obce prihlásilo 51 občanov
narodilo sa 29 detí
zomrelo 36 občanov
z trvalého pobytu sa z obce odhlásilo 47 občanov
celkový úbytok obyvateľov za rok 2016 3
Anna Výbohová
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Info o uskutočnených podujatiach od októbra 2016:
11. 11. 2016 - Deň červených makov
Obyvatelia Očovej si spolu so žiakmi základnej školy položením
kytice, básňou, príhovorom a tichou modlitbou za zvukov zvonov,
pripomenuli Deň červených makov – pamiatku venovanú všetkým
padlým vojakom v I. svetovej vojne a vojnovým veteránom. Oslavy organizovala Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Očovej spolu s Obcou Očová.
Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli uctiť pamiatku obetí.

80. výročie založenia FSk Očovan
Od 18.11.2016 do 6.1.2017 sa konala séria vystúpení jubilujúcej
FSk Očovan. Pri príležitosti okrúhleho výročia bola FSk Očovan
ocenená medailou „Pocta svätého Gorazda“. Toto významné ocenenie folklórnej skupine udelila generálna riaditeľka Národného
osvetového centra v Bratislave, pani PhDr. Jana Kresáková. Jubilujúcemu súboru pozdravným listom zablahoželal aj minister kultúry SR, pán Mgr. Marek Maďarič a zároveň všetkým bývalým aj súčasným členom poďakoval za rozvoj a šírenie umenia, za zveľaďovanie, zachovávanie a reprezentáciu našej tradičnej kultúry nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí.

17. 12. 2016 - Očovské Vianoce
Predvianočnú atmosféru blížiacich sa sviatkov sme si mohli vychutnať už 17. decembra na podujatí Očovské Vianoce, kde nechýbali tradičné zabíjačkové špeciality, sladkosti a rôzne vianočné ozdoby a výrobky. V kultúrnom programe sa predstavil ženský spevácky zbor Belius, žiaci základnej školy, materskej školy,
základnej umeleckej školy a členovia FSk Očovan.

4. 12. 2016 - Nie je Adam ako Adam
4. decembra 2016 sa v kultúrnom dome predstavil DOS Pilindoš
– seniori z Očovej so svojou hrou Nie je Adam ako Adam. Divadelnej hry sa naši dôchodcovia zhostili výborne a za skvelé herecké výkony, s ľahkým humorom z dedinského prostredia, ich diváci odmenili dlhým potleskom. Za všetkých prítomných divákov sa divadelníkom poďakoval starosta obce p. PhDr. Ján Senko.

5. 12. 2016 - Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša
Kultúrny dom v Očovej patril 5. decembra 2016 predškolákom
materskej školy a žiakom I. stupňa základnej školy MBF. Žiaci sa
tu stretli na podujatí Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša. Aj
takouto formou sa organizátori snažia u detí vzbudiť lásku ku knihám, k samotnému čítaniu. Podujatie je charakteristické tým, že nečítajú deti, ale „veľkí čítajú malým“. V Očovej sa do čítania zapojili:
PhDr. Ján Senko - starosta, Prof. Ing. Milan Križo, DrSc - vysokoškolský pedagóg a spevák ľudových piesní, Patrícia Pivolusková - herečka, Mgr. Art Ondřej Daniš - herec, PaedDr. Anna Sojková - riaditeľka ZŠ s MŠ MBF a MgA. Viera Kučerová - herečka a prezidentka
CSČD. Moderátorkou čítania bola Ing. Anna Bažíková.
Kultúrny program, s nádychom blížiacich sa Vianoc, pripravili žiaci ZUŠ Očová. Na záver: „Čítajme deťom 20 minút denne, každý týždeň“ to je hlavným odkazom pre nás dospelých, či už rodičov, starých rodičov, učiteľov a kamarátov.

- dd-
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Nemusí horieť, aby ste stretli očovských hasičov
Vážení občania, prihováram sa vám trochu netradične. Nakoľko aj
úloha dobrovoľných hasičov je väčšinou spojená s požiarmi, živelnými pohromami a inej pomoci so zásahovou technikou, my sme sa
rozhodli v rámci taktických cvičení pripravenosti „zasiahnuť“ inak.
So skupinkou nadšencov z radu hasičov sme tak ako po minulé roky,
aj tento vytvorili ľadovú plochu na malom ihrisku futbalového štadiónu v Očovej. Tohoročné nízke teploty mrazu nám boli veľmi nápomocné, preto sa nám aj napriek nerovnosti ihriska, podarilo zaliať až ¾ tejto plochy. Novinkou roku bolo, po dohode s vedením ZŠ
MBF, zalievanie multifunkčného ihriska na dvore základnej školy.
Spolu s vyučujúcim telesnej výchovy a poslancom obecného zastupiteľstva Mgr. Jánom Šimiakom sme oslovili niekoľko rodičov, ktorí nám prišli pomôcť s vyprataním snehu z ihriska a technika mohla
nastúpiť. Len pre vytvorenie lepšieho obrazu, na zaliatie tohto ihriska bolo potrebných 6 zásobníkov CAS 32 TATRA 815, čo predstavuje 51 600 litrov vody. Ihrisko futbalového štadiónu bolo zalievané
pomocou benzínového motorového čerpadla Heron, ktoré pri po-

užitom hadicovom vedení a prevádzkových podmienkach dodáva
cca 500 l vody za minútu. Každoročne čerpáme priemerne 10 hodín,
ak si to prepočítame, vyjde nám cca 300 000 l vody. To som spomenul len na okraj, najdôležitejšia myšlienka a dôvod prečo to robíme,
je vzbudiť v našej mládeži a samozrejme aj dospelých nadšenie pre
trochu športu a pohybu. Úprimne sa tešíme z každého návštevníka,
ktorého stretneme na ľade. Taktiež žiaci základnej školy počas hodín telesnej výchovy, ale aj vo svojom voľnom čase s radosťou brázdia plochu školského ihriska. Na záver sa chcem poďakovať zúčastneným rodičom a členom dobrovoľných hasičov Očovej za pomoc.
Peter Sámeľ, poslanec obecného zastupiteľstva a predseda DHZ Očová

Mená zúčastnených hasičov na fotke: Lukáš Prítuľa, Rastislav Kyseľ, Peter Dubecký, Zdeněk Dubecký, Ondrej Jombík, Peter Sámeľ, Jaroslav Sámeľ.

SILVESTROVSKÁ KORČUĽOVAČKA
Posledný deň v starom roku mnohí naši občania, ba aj celé rodiny s deťmi využili zimný, ale pritom nádherný slnečný SILVESTER 2016 na to, aby si vychutnali silvestrovkú atmosféru nielen

Šťastie je život a mať deti…
Narodili sa:
Sára Bridišová
Ján Jaso
Natan Kašica
Natália Debnárová
Šimon Juríček
Martin Selecký
Šárka Škradová
Lukas Tanečka

pri sviatočnom stole, ale aj na korčuliach na zamrznutej ploche
,,TIKI TAKA“.
Anna Výbohová

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Anna Pivolusková, Očová Mieru 534/59
Anna Leštáková, Očová Slnečná 671/27
Ján Svoreň, Očová J. R. Poničana 751/37
Jozef Fekiač, Očová Holcov Majer 952/16
Ján Holík, Očová Letecká 1/1
Margita Olšiaková, Očová Mieru 526/34
Anna Holíková, Očová Mieru 537/48
Jozefína Kuricová, Očová Gagarinova 656/34
Ondrej Hrončiak, Očová M. B. Funtíka 101/13
Anna Výbohová
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Obecné služby 2016
Domáce Obecné služby Očová vnímajú naši občania najmä
prostredníctvom služieb, s ktorými sa priamo stretávajú. Jedná sa
o našu hlavnú činnosť, ktorou je najmä udržiavanie verejnej zelene a poriadku v obci, oranie a kultivátorovanie záhrad, kosenie, prevádzkovanie zberného dvora, pomoc občanom pri odvoze konárov na jar i na jeseň, kedy tiež odvážame vo vakoch opadané lístie zo stromov. Verejných priestranstiev je od jedného konca obce po druhý neúrekom a tak naši zamestnanci vo vegetačnom období ani nepúšťajú krovinorezy z rúk. Navyše minulý rok
bol pre vegetáciu veľmi priaznivý, zrážok bolo dosť a tak sme napríklad cintorín kosili 4x. Samozrejme všetku trávu treba aj pohrabať, naložiť a odviezť.
Okrem týchto základných činností sme si minulý rok predsavzali aj zveľadiť obecný majetok v oblastiach, na ktoré sa v minulosti
neušiel čas ani prostriedky. Prispôsobili sme priestory na prízemí
Remeselného dvora, presťahovali sme sem administratívu z najvyššieho poschodia a postupne vytvárame v uvoľnených priestoroch podmienky pre ubytovanie našich návštevníkov počas remeselných kurzov alebo kultúrnych podujatí. Preťahovali sme našu
drevársku dielňu z nevyhovujúcich priestorov požiarnej zbrojnice do budovy AMK pri letisku. Tu bolo tiež potrebné budovu dovybaviť elektroinštaláciou a tiež novou strechou, pretože do budovy už výdatne zatekalo. Máme to za sebou a ostáva nám zveľadiť omietkou, stierkami a nátermi vonkajšiu fasádu i vnútorné steny. Toto všetko sa deje vlastnými silami za plnenia všetkých ostat-

ných pracovných povinností, ktoré drevodielňa má.
Zámerom nášho podniku je tiež vytvárať väčšiu pridanú hodnotu
našej činnosti. Prvým krokom je rozvoj v oblasti drevených konštrukcií a celkovo spracovania dreva. Tento náš zámer sa v praxi
premenil na zhotovenie dreveného altánku pre potreby materskej
školy vrátane lôžka a podlahy zo zámkovej dlažby s novými lavičkami, rekonštrukciu objektu salaša v areáli RD, t.j. odstrojenie,
doplnenie, prehobľovanie všetkých vonkajších stien i vnútorných
priečok, svojpomocná výroba i založenie okien, zhotovenie hlinených i drevených podláh, vnútorného ohniska s výmurovkou, drevené stropy i prelatenie, výmena a uloženie darovanej krytiny, ďalej sme zhotovili nový drevený prístrešok pri vstupe do cintorína
taktiež so zámkovou dlažbou, pri čom sme sem umiestnili aj jednu zo sôch, ktoré vznikli počas OFH 2016. Zaobstarali a inštalovali sme novú oceľovú bránu pre vstup do areálu RD z ulice ČSA,
robili dokončovacie zemné práce pri oplotení cintorína, vykosili sme tiež verejné priestranstvá na Holcovom Majeri vrátane gaš1/2017

tanového hája, zhotovili sme tam podlahu zo zámkovej dlažby do
altánku pri predajni Jednota, poskytli sme materiál na rekonštrukciu betónového skeletu studne. Vynovili sme strechu nad obecnými garážami, kde zatekalo, odpratali sme starú, zapáchajúcu nelegálnu skládku odpadu pri Hučave, zorganizovali Deň Zeme, kedy
sme spolu s našimi aktívnymi občanmi vyčistili okolie cesty v Hájoch od Hrochotského mlyna po Očovú, okolie „Mestskej cesty“
na Aladár, neporiadok pri potoku smerom k Holcovmu Majeru,
zorganizovali sme 3 týždňové turnusy detského tábora počas letných prázdnin, kurzy remesiel pre deti aj dospelých z Detvy, Slatinských Lazov, Zvolena a i. Materiálovo i pracovne náročné bolo
prebudovanie dvora Klubu dôchodcov, ktorý bolo najskôr potrebné vypratať od rokmi nahromadených materiálov, konštrukcií i neporiadku, vykopať a odviezť zeminu, urobiť makadamové lôžko
a uložiť na celú plochu zámkovú dlažbu. Nemálo práce je tiež potrebné na zabezpečenie najväčšej domácej kultúrnej akcie - OFH,
spolupracovali sme pri podujatiach ako Strašidelný mlyn, Očovské Vianoce, uvoľňovali a upratovali sme priestory nášho kultúrneho domu pri jeho rekonštrukcii, uskutočnili náhradnú výsadbu
za povolený výrub drevín, rôzne opravy, údržbárske a skrášľovacie práce na objektoch a priestranstvách obce. Našou snahou bolo
tiež podnietiť našich občanov k väčšej separácii domáceho komunálneho odpadu z ekologických dôvodov, ale aj z dôvodu, že na
jeho likvidáciu vynakladáme vysoké finančné čiastky. A naopak
separované zložky odpadu a ich likvidácia sú pre obec finančne
omnoho výhodnejšie. Využívam preto aj túto príležitosť, aby som
vás, milí spoluobčania informoval, že za manipuláciu so zbernými kuka nádobami platíme rovnako či už sú naplnené alebo nie
(za 110 l nádobu 1,272€/ks, za 240 l nádobu 1,68€/ks pri každom
naložení vysypaní a vrátení). Každá domácnosť má v našej obci
minimálne jednu takúto nádobu, zber sa robí každé dva týždne
a spolu sú to s odvozom a likvidáciou veľmi vysoké náklady, ktoré
by vedel každý z nás určite využiť oveľa efektívnejšie. Preto je pre
nás všetkých omnoho výhodnejšie, ak sa domáci odpad poctivo
podľa dostupných inštrukcií separuje a občania vykladajú zberné
kuka nádoby na vysypanie len keď sú naozaj naplnená ( a nie pri
každom dvojtýždňovom odbere).
Všetku túto prácu by sa nám minulý rok určite nebolo podarilo vykonať len s kmeňovými zamestnancami, ale využili sme možnosť
dočasne zamestnať znevýhodnených uchádzačov o prácu, evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene. Celkovo sme takto dočasne zamestnali 8 znevýhodnených uchádzačov, ktorých mzdové náklady nám do výšky 95% preplácal UPSVaR Zvolen.
Na záver vám, milí spoluobčania, prajem v roku 2017 dobré zdravie, pohodu a zdar v živote a tiež dobrú spoluprácu s podnikom
Obecných služieb Očová.
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80. výročie FSk Očovan
Koniec roka 2016 sa v kultúrnej oblasti našej obce niesol okrem už tradičných akcií v duchu 80. výročia založenia FSk Očovan.
Folkloristi sa na túto udalosť chystali poctivo už od samého začiatku
roka. Pripravovali sme nový celovečerný program pod názvom V Očovej doma a tiež program starších členov folklórnej skupiny Zo zlatého fondu. Okrem toho sme tiež celoročne pripravovali vhodné zábery do domáceho nástenného kalendára, vydaného pri tejto príležitosti,
zhromažďovali sme písomný aj fotografický materiál pre vydanie knihy pod názvom 80 rokov FSk Očovan. Fotografie do kalendára nafotil tento krát mladý rodák zo Stožku. Matúš Výbošťok a na knihe spolupracoval tím spoluautorov Tibor Kučera, Anna Sojková, Pavel Holík a Monika Holíková. Všetko sa dá určite urobiť ešte lepšie a dokonalejšie, ale zatiaľ ako východisko pre ďalšie generácie ponúkame aspoň tento základ.
Dňa 7. 11. 2016 sme tiež zorganizovali celodenný odborný seminár
v Remeselnom dvore pod názvom Cesty od folklóru k folklorizmu
nielen na Podpoľaní, za účasti odborníkov z oblasti etnológie a etnomuzikológie, čo bola v dnešnej hektickej dobe dosť náročná úloha. Na
tomto podujatí odzneli odborné príspevky od autorov: Hana Hlôšková, Alžbeta Lukáčová, Oskár Elschek, Katarína Babčáková, Zuzana BEŇUŠKOVÁ, Štefan Zima, Roman Malatinec, Pavel Holík a rovnako aj zloženie poslucháčskeho publika bolo veľmi vzácne. Stretli sa
tu vedúci folklórnych súborov, riaditelia a pracovníci osvetových stredísk, domov kultúry i zanietení folkloristi.
18. novembra 2016 sa FSk Očovan predstavila verejnosti programom
Zo zlatého fondu. Bol to vlastne prierez dlhoročnou plodnou tvorbou
FSk Očovan. Videli sme najmä programy dlhoročného vedúceho Jána Priechodského, doplnené vstupmi od P. Holíka. Starší členovia sa na tento program pripravovali tri mesiace, mladí ich doplnili, aby všetko dobre dopadlo a nohy i hlasivky dobre slúžili. Sála nášho kultúrneho domu bola
krásne naplnená a diváci si program s uspokojením pochvaľovali, ba niektorí nás aj povzbudzovali, aby sme program niekedy pri vhodnej príležitosti ešte zopakovali. Muziku viedol Jaroslav Harazín. Vo vynovenom vestibule KD pripravila Monika Holíková pre návštevníkov výstavu fotografií prierezom histórie od vzniku až po súčasnosť
folklórnej skupiny.
19. novembra 2016 sme konečne pozvaným hosťom a bývalým členom predviedli nový scénický program od autora, mladého vedúceho FSk Očovan Pavla Hossu pod názvom V Očovej doma. Tento program je krásnym tanečným divadlom, ktoré stvárňuje skutočnú epizódu zo života dvoch
mladých ľudí, dievčaťa z Očovej a mládenca z východného Slovenska. Títo sa stretnú na svadbe mládencovho brata na východnom Slovensku, padnú si vzájomne do oka a prekonávajú rôzne životné prekážky, kým sa ich cesty znova stretnú a môžu prežívať vzájomnú lásku. Dej tohto programu je inšpirovaný skutočnou udalosťou zo života autorových rodičov. Pri príprave už od začiatku roka vznikali nové

tance, nové tanečné kombinácie zostavené do šiestich obrazov. Hudbu pre program upravoval Michal Budinský a pre očovský súbor hral
pod vedením Michala Oťapku Temperament Cimbal Orchestra, doplnený o muzikantov FSk Očovan. Laická i odborná verejnosť si veľmi pochvaľovala vynikajúci výkon tohto zoskupenia. Choreograficky
odviedol pre program najväčšiu prácu práve jeho autor Pavol Hossa
a prispeli aj Pavel Holík a východniarske choreografie zostavil Michal
Majer z Banskej Bystrice. Okrem už menovaných v novom programe
účinkuje aj očovský ženský spevácky zbor Belius pod vedením Oľgy
Budinskej. Program má tiež vlastnú svetelnú a zvukovú réžiu a krásny zážitok umocňuje aj meniaca sa scéna i nové kroje.
Treba povedať, že program V Očovej doma vyvolal u publika silné, krásne reakcie. Pri gratuláciách to vyjadrili mnohí rečníci, ale spomeniem
najmä slová vedúceho FSŽ Marína Jána Jamrišku,
nášho rodáka, ktorý aj do televíznej kamery s oduševnením povedal, že tento program je prelomový v dramaturgii tvorby Očovanov, že bravúrne tanečne stvárňuje ťažkú tému, zachováva si čistotu
a je silný aj po emocionálnej stránke. Na premiére
tohto programu boli okrem iných vzácnych hostí
prítomní v sprievode nášho pána starostu aj pani
Janka Laššáková, poslankyňa NR SR s manželom
a pán Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR, ktorý vo svojom preslove vyjadril názor, že sme videli
to najlepšie, čo na Slovensku dnes máme. Ďakujem
zo srdca všetkým a že uvedené slová neboli ďaleko
od pravdy, o tom svedčia plné hľadiská na vystúpeniach FS Očovan ako doma (3x), tak aj v Bratislave i v DK Podborová vo Zvolene. Po vystúpeniach počúvame skutočne oduševnené reakcie, prichádzajú sa na ne
pozrieť aj ľudia zďaleka ako napríklad od Trnavy, Prievidze, Ružomberka, či z Oravy. Ľudia si odovzdávajú vynikajúce dojmy a naša obec
si vďaka našej pôvodnej kultúre, šikovnosti mladých i starších získava
rešpekt, úctu a dobré meno na Slovensku. Treba za to poďakovať v prvom rade mladému autorovi Pavlovi Hossovi, všetkým tanečníkom,
spevákom, muzikantom, ktorí nakoniec ani všetci nie sú iba z Očovej,
ale dochádzajú k nám aj zo Zvolenskej Slatiny, z Vígľaša, zo Zvolena,
a ktorí strávili mnohé celé dni od rána do večera, víkendy i večery na
nácvikoch nezištne len pre nadšenie a radosť. Ďakujeme za podporu
vedeniu obce, Folklórnemu združeniu Očovan, Poľnohospodárskemu družstvu, Fondu na podporu umenia, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, štedrým sponzorom, všetkým predchádzajúcim generáciám účinkujúcich, vedúcim a tvorcom, bez ktorých by sme neboli dnes tam kde sme, všetkým divákom i vám, naši milí Očovania,
ktorí nám držíte palce a prajete našej nadšeneckej práci.
Veríme, že sa ešte dlho budeme spoločne tešiť z radosti a krásy, ktorú FS Očovan rozdáva doma i mimo našej obce, aby bol život družnejší, veselší a krajší.
Pavel Holík
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Život v našej Základnej umeleckej škole
Detská spontánnosť prelínajúca
sa až s profesionálnymi speváckymi a hudobnými výkonmi, harmónia vyžarujúca z krásnych melódií a zaplnené kostoly nielen v Očovej, ale aj vo Zvolene boli
hlavnými atribútmi Vianočných koncertov na ktorých potešili
ucho poslucháča aj žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy z Očovej. Tie sa uskutočnili18. decembra v Evanjelickom a. v. kostole sv. Trojice vo Zvolene a 20. decembra v Evanjelickom a. v. kostole v Očovej, kde sa v spolupráci so ZUŠ zo
Zvolena a Zvolenským cirkevným zborom predstavili speváci
sólisti, Detský komorný spevácky zbor pod dirigentskou paličkou Mgr. art Evy Luckej a nechýbali ani naši talentovaní hudobníci a ľudová hudba pod vedením Slávka Melicherčíka s pomocou Lenky Bernátovej.

Mnohé aktivity a úspechy ZUŠ v Očovej sú dobre známe nielen v blízkom okolí, ale aj ďaleko za hranicami Očovej, o čom svedčia aj ocenenia našich žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.
K najaktívnejším patrí jednoznačne spevácka trieda Evky Luckej, ktorá
sa so svojimi koncertmi zaraďuje medzi najnavštevovanejšie podujatia
v našej ZUŠ a výkony spevákov sú ocenené neutíchajúcimi aplauzmi.
Jednotlivé sóla speváčok a spevákov za klavírneho sprievodu Zdenka
Huszárika sú dôkazom špičkovej odbornej prípravy.
Za takýmito výnimočne úspešnými koncertmi stojí množstvo úsilia,
času, ochoty žiakov neúnavne na sebe pracovať, no hlavne kvality práce učiteľov, ktorí do Očovej dochádzajú zo Zvolena či Banskej Bystrice.
Pre zaujímavosť musím uviesť, že Hudobný odbor patrí k najstarším
odborom školy. Učitelia v tomto odbore pracujú so 112 talentovanými deťmi, u ktorých rozvíjajú ich nadanie vysoko profesionálnym prístupom. Hudobný odbor v súčasnom období poskytuje výučbu spevu,
hru na klavíri, akordeóne, heligónke, husliach, gitare, viole, kontrabase, keyboarde, zobcovej flaute, klarinete,cimbale a spoločnú prácu
v Detskej ľudovej hudbe a Detskom komornom speváckom zbore. Samozrejme nemôžem zabudnúť ani na tanečníkov a výtvarníkov,
ktorí svojimi výkonmi a umeleckými dielami spestria nejedno vystúpenie.V neposlednom rade je dôležité zdôrazniť aj nenahraditeľnosť spolupráce, ktorá na ZUŠ v Očovej príkladne funguje už dlhé roky. A tak, ako aj po roky minulé, aj do tohto nového roka sme si
pre Vás pripravili opäť pár tradičných, ale aj nových podujatí na ktoré Vás srdečné pozývam...

PaedDr. Anna Petríková Bambúchová, riaditeľka ZUŠ Očová

1. február Polročný koncert o 17.00 hod. v KD Očová
29. marec Učiteľský koncert o 17.00 hod. v KD Očová
9. apríl Vítanie Jari v Očovej... Areál Remeselného dvora
19. apríl Interný koncert žiakov HO v ZUŠ
21. máj Koncert ku Dňu matiek o 17.00 hod. v KD Očová
6. jún	Môj prvý koncert a Absolventský koncert žiakov HO o 17.00 hod. v KD Očová
14. jún Záverečný koncert ZUŠ o 17.00 hod. v KD Očová
15. jún Prijímacie skúšky do všetkých odborov ZUŠ od 13.00 hod v priestoroch ZUŠ v Očovej
1/2017
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Okienko Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku Očová
Členovia Cirkevné zboru Očová sa v jesennom období a v závere roka 2016
potešili bohatej úroda na poli duchovnom. Začiatok školského roka sme
privítali s deťmi a rodičmi na rodinnej opekačke v kantorskom dvore. Nedeľné popoludnie 18.9.2016 sme venovali starším, pre ktorých sme zorganizovali tzv. Nedeľu diakonie. Toto podujatie začalo v chráme Božom, kde
starší členovia nášho cirkevného zboru spolu s rodinnými príslušníkmi pristúpili k sviatosti Večere Pánovej. Potom sme sa presunuli do zborovej siene, kde bolo pripravené pohostenie, videoprezentácia zo života cirkevného
zboru a naše srdcia rozveselil aj jeden mládežník hrou na harmonike.
Dňa 24.9.2016 sme si zase obuli „túlavé topánky“ a spolu s ďalšími členmi Zvolenského seniorátu ECAV
sme sa zúčastnili výletu do Vydrova, previezli sme sa na historickej železničke, navštívili múzeum v Čiernom Balogu.
V nedeľu 25.9.2016 sa v chráme
Božom konala nezvyčajná udalosť:
konfirmácia dospelých mužov a prijatie do Evanjelickej cirkvi a. v.
O týždeň na to- v prvý októbrový
víkend sa konali ďalšie nezvyčajné udalosti. Náš evanjelický kostol v Očovej oslávil 230. výročie
svojho posvätenia. K tomuto výročiu dostal krásny darček- až dva
páry mladých ľudí uzavreli v sobotu 1.10.2016 manželstvo. A v nedeľu k nám zavítali vzácni hostia: dôstojný
pán biskup doc. PhDr. Miloš Klátik PhD. s manželkou, zástupca dištriktuálneho dozorcu Západného dištriktu PaedDr. Mgr. Slavomír Hanuska
s manželkou, vznešený pán konsenior Mgr. Daniel Duraj,, velebný pán farár Mgr. Ján Kecer ako aj ďalší evanjelickí farári zo Slovenska i Srbska. Spolu s nami zdieľali našu radosť aj pán starosta obce PhDr. Ján Senko ako aj
ďalší významní predstavitelia miestnych organizácií, naši milí domáci cirkevníci z Očovej, Holcovho Majera, Sebedína a Zolnej. Svojím programom
nás potešili deti i mládež a po skončení Slávnostných služieb Božích sme
sa presunuli do Remeselného dvora na obed a potom do Zolnej, kde sme
pri evanjelickej zvonici zasadili Strom reformácie a potom sa zabavili na
divadle Nie je Adam ako Adam v podaní domáceho ochotníckeho divadelného súboru Pilindoš seniori.
V druhý októbrový víkend sme ďakovali na Službách Božích s Večerou
Pánovou za požehnané úrody zeme. Poďakovanie za úrody zeme je ra-

dostná príležitosť, kedy je oltár i chrám Boží ozdobený ovocím i zeleninou, ktoré sa urodili. Na oltári nechýba ani chlieb či klásky obilia. Spoločne vtedy ďakujeme za všetko požehnanie i prosíme Pána Boha o odpustenie našich hriechov.
V dňoch 14.-16.10.2016 sme si opäť s našimi cirkevníkmi obuli „túlavé topánky“ a išli sme na návštevu do Aradáča v Srbsku. Cestovalo nás spolu 30
ľudí a naši milí hostitelia nám otvorili nielen svoje domácnosti, ale i srdcia.
Dňa 31.10.2016 sme si pripomenuli Pamiatku reformácie. Potom sme spomínali na našich zosnulých a ako to
už býva v 1. nedeľu po Pamiatke zosnulých sa v našom kostole konala
tzv. Zlatá konfirmácia- teda stretnutie konfirmandov, ktorí boli konfirmovaní pred 50 rokmi. Pozvanie na túto slávnosť prijalo 12 „Zlatých“ konfirmandov a konfirmandiek. Spoločne vyznali Všeobecnú
vieru kresťanskú a pristúpili k sviatosti Večere Pánovej.
Zanedlho 14.11.2016 do Očovej zavítali evanjelickí duchovní na Seniorálnu pastorálnu konferenciu kňazov Zvolenského seniorátu.
Pri príležitosti Mikuláša náš cirkevný zbor zabezpečil aj osobnú návštevu Mikuláša v domácnostiach detí,
ktoré chodili počas roka na detskú
besiedku konanú pravidelne okrem
prázdnin počas Služieb Božích na fare. Za ich usilovnosť vstávať v nedeľu
ráno do kostola ich Mikuláš potešil sladkým prekvapením. Taktiež Mikuláš navštívil aj deti (u nich doma) v Zolnej a v Bečove, aby ich odmenil za
to, že prichádzali na detskú besiedku do Zolnej. Deťom bolo venované aj
ďalšie popoludnie 10.12.2016, keď sa v zborovej sieni konali vďaka finančnej dotácii obce Očová Tvorivé dielničky pre šikovné ručičky.
Evanjelický kostol sa pred Vianocami 20.12.2016 stal dejiskom koncertu
pod názvom „A opäť sú tu Vianoce“. A tradične v Štedrý večer nám Slávnostné služby Božie spestril FS Očovan i deti a mládež svojím programom.
Napokon sme sa s odchádzajúcim rokom 2016 rozlúčili na Službách Božích, kde naše srdcia potešila pieseň detí a domáceho spevokolu a kde zaznela Kuzmányho litánia ako aj Staroslovienky Otče náš.
Ďakujem všetkým, ktorí v uplynulom roku 2016 sa zúčastňovali aktivít
v cirkevnom zbore, všetkým, ktorí nás modlitebne i finančne podporovali. Nech Vám to Pán Boh vynahradí svojou láskou a milosťou.
Mgr. Irena Paľovová, zborová farárka

Ženský spevácky zbor BELIUS získal TRETIE ZLATO
Dňa 12. 11. 2016 sme sa my, Ženský spevácky zbor Belius, zúčastnili 36. Festivalu zborového spevu Viliama Figuša- Bystrého v Banskej
Bystrici, kde sme v súťaži v speve ženských speváckych zborov získali
pod vedením MgA. et Mgr.art. O. Budinskej už tretie ocenenie „zlaté pásmo“. Obhájili sme si tak ocenenie z 35.ročníka daného festivalu
a zlaté pásmo z roku 2013, ktoré sme získali na medzinárodnom festivale Festa Choralis v Bratislave, kde sme súťažili spolu so ŽSZ Campana z Brezničky .
V roku 2016 sme mali rozmanitú činnosť, z ktorej spomeniem aspoň účinkovanie na podujatiach našej obce, na 80.výročí FSk Očovan, svadbách, prehliadkach zborov a pod. Zorganizovali sme už tradičný vianočný koncert a niekoľko ďalších vlastných koncertov. Celkovo sme absolvovali 25 vystúpení rôzneho charakteru. Tento rok by
sme sa chceli zúčastniť a zmerať si naše sily na medzinárodnej súťaži speváckych zborov PRAGA CANTAT 2017 v Prahe a pokračovať
v našej pestrej činnosti. Naďalej si rozširujeme svoj repertoár a pracujeme na zvyšovaní našej kvality. Ak tiež radi spievate a chcete svojim spevom tešiť srdcia iných ľudí, neváhajte a prihláste sa do nášho
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zboru. Skúšame 1x v týždni v priestoroch Remeselného dvora. Bližšie informácie získate na našej stránke www.belius.sk.
Na záver chcem v mene nášho zboru poďakovať všetkým našim sponzorom i tým, ktorí nám venovali svoje 2% z daní. Všetkým ľuďom prajem v novom roku veľa zdravia a úspechov.
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Martina Pramuková, členka zboru
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Koniec jesennej časti
súťažného ročníka
2016/2017 vo futbale
Vážení športoví priatelia!
Od augusta 2016 sa začala nová futbalová sezóna 2016/2017. Do
nového súťažného ročníka sme prihlásili tri družstvá. Družstvo
mladších žiakov, družstvo dorastu a družstvo dospelých.
Družstvo mladších žiakov hrá v kategórii U – 13 Oblastného futbalového zväzu Zvolen. Mladší žiaci odohrali 9 súťažných zápasov
s bilanciou 9 prehier s celkovým skóre 2 strelené a 40 inkasovaných
gólov. Sú na 10-om mieste. Góly dali Jakub Jablonka a Adam Sás.
Družstvo trénuje pán Pavel Gajdoš, za čo mu patrí veľké poďakovanie. Teší ma zvýšený záujem chlapcov o futbal hlavne z 1,2 a 3
triedy. Ďakujem všetkým rodičom a starým rodičom detí, ktoré
hrajú súťažné zápasy, že podporujú svoje deti v športe a hlavne za
pomoc pri organizovaní domácich zápasov. Teší ma aj návštevnosť
domácich zápasov, ktorá je na slušnej úrovni a dúfam, že bude ešte
stúpať. Deti sú veľmi radi, keď ich z tribúny podporíte povzbudzovaním a potleskom aj keď sa im herne nedarí.
Družstvo dorastu hrá v štvrtej lige skupiny „C“ Stredoslovenského futbalového zväzu Banská Bystrica. Dorastenci na jeseň odohrali 13 súťažných zápasov s bilanciou 3 víťazstvá 1 remíza a 9 prehier. Celkové skóre majú 24 strelených a 54 inkasovaných gólov
a sú na 12-om mieste. Za jesennú časť dostali 17 žltých a 2 červené karty. Najlepšími strelcami sú Erik Gašpar so 7 a Tibor Gašpar
so 6 strelenými gólmi. Družstvo dorastu vedie pán Milan Šumný,
ktorému patrí veľká vďaka. V doraste nám pretrvávajú nedostatky z minulej sezóny a to nezáujem o tréningový proces a nedisciplinovanosť počas zápasov ( zbytočné komunikovanie s divákmi
a rozhodcami ). Ďakujem tým málo rodičom, ktorí občas pomôžu
pánu Šumnému pri zápasoch. Bohužiaľ je to málo. Chcel by som
poprosiť rodičov a starých rodičov o väčšiu pomoc hlavne pri organizovaní domácich zápasov. Mrzí ma nezáujem mladých chlapcov vo veku od 14 do 19 rokov o šport ako taký ( nie len o futbal ).
Družstvo dospelých hrá v prvej triede Oblastného futbalového
zväzu Zvolen. Na jeseň odohrali 13 súťažných zápasov s bilanciou
2 víťazstvá 5 remíz a 6 prehier s celkovým skóre 15 strelených a 21
inkasovaných gólov a sú na 12-om mieste. Za jesennú časť dostali
41 žltých a 3 červené karty. Najlepším strelcom je Július Zajac so
4-mi strelenými gólmi. Družstvo trénuje pán Ondrej Debnár s asistentmi pánom Štefanom Pavlíkom a pánom Marošom Hraškom,
ktorým patrí za to poďakovanie. Znova sa nám opakujú nedostatky z predchádzajúcej sezóny a to nedisciplinovanosť počas zápasov
a nezáujem o tréningový proces. Sme družstvo s najväčším počtom žltých kariet. Stále nám chodí na tréningy málo hráčov a to
sa odzrkadľuje aj v zápasoch.
Pozitívom je , že sme na 5-om mieste v počte inkasovaných gólov. Na druhej strane zase veľkým negatívom je že, že sme na delenom 12-om mieste v počte strelených gólov. 15 gólov za 13 zápasov s priemerom 1,15 gólu na zápas je veľmi málo.
Na záver ďakujem našim sponzorom a podporovateľom: Vedeniu
obce a obecnému zastupiteľstvu obce Očová, PD Očová, Obecnému podniku Očová, ZŠ s MŠ MBF Očová, RAJJAN s.r.o, Pekáreň
Chamir, Agrobon Zvolenská Slatina.
V neposlednom rade ďakujem Vám naším fanúšikom za Vašu podporu aj keď sa nám nedarí. Veľmi si vážime fanúšikov, ktorí cestujú aj na zápasy hrané na ihriskách súperov.
Dúfam, že nám budete fandiť aj naďalej.

Plán kultúrno-spoločenských
a športových podujatí
na I. polrok 2017 v obci Očová
JANUÁR............................................................................................
27. 1. – Rodičovský ples – kultúrny dom
(dátum sa upresní) – EDUCATE SLOVAKIA – medzinárodný vzdelávací
projekt s lektormi z krajín hovoriacich anglickým
jazykom – základná škola
(dátum sa upresní) – školské filmové predstavenie pre žiakov ZŠ s MŠ
MBF Očová – kultúrny dom
FEBRUÁR.........................................................................................
1. 2. – Polročný koncert žiakov ZUŠ Očová – kultúrny dom, 17.00 hod.
16. 2. – Fašiangový karneval pre žiakov základnej a materskej školy – kultúrny dom
(dátum sa upresní) – š
 kolské filmové predstavenie pre žiakov ZŠ s MŠ
MBF Očová – kultúrny dom
MAREC...............................................................................................
4. 3. – Minifutbalový turnaj pri príležitosti oslobodenia obce – telocvičňa ZŠ
5. 3. – 72. výročie oslobodenia obce Očová
- 16.15 hod. - pietna spomienka pri pamätníku padlých v II. svetovej vojne
- 17.00 hod. - N
 ie je Adam ako Adam – divadelné predstavenie v podaní
DOS Pilindoš – seniori z Očovej – kultúrny dom
(dátum sa upresní) – tenisový turnaj vo štvorhrách pri príležitosti oslobodenia obce – telocvičňa ZŠ
(dátum sa upresní) – Týždeň slovenských knižníc – podujatia pre žiakov
ZŠ s MŠ MBF - obecná knižnica
(dátum sa upresní) – š
 kolské filmové predstavenie pre žiakov ZŠ s MŠ
MBF Očová – kultúrny dom
29. 3. – Učiteľský koncert – ZUŠ – kultúrny dom, 17.00 hod.
APRÍL ............................................................................................
9. 4. – Vítanie jari – Remeselný dvor
19. 4. – interný koncert ZUŠ – kultúrny dom, zrkadlová sála, 16.30 hod.
22. 4. – Deň Zeme – akcia zameraná na úpravu a očistu životného prostredia v obci a okolí
30. 4. – stavanie hlavnej máje tradičným spôsobom – centrum obce
(dátum sa upresní) – veľkonočné tvorivé dielne pre deti, rodičov, starých rodičov a verejnosť – priestory základnej školy
(dátum sa upresní) – š
 kolské filmové predstavenie pre žiakov ZŠ s MŠ
MBF Očová – kultúrny dom
MÁJ............................................................................................
7. 5. – 72. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom
- 17.00 hod. - Pietna spomienka pri pamätníku padlých v II. svetovej vojne
- 19.00 hod.- Zapálenie vatry na Bočine, vystúpenie heligonkárov
(dátum sa upresní) – C
 yklistické preteky pre žiakov základnej školy pri
príležitosti 72. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom
(dátum sa upresní) – premiéra novej divadelnej hry v podaní DOS Pilindoš
21. 5. – Deň matiek – program žiakov ZUŠ – kultúrny dom
27. 5. – Rúcanie „hlavnej máje“ pred kultúrnym domom
(dátum sa upresní) – Náučný chodník – športovo vedomostná súťaž pre
žiakov, učiteľov, rodičov a starých rodičov pri príležitosti osláv MDD
(dátum sa upresní) – š
 kolské filmové predstavenie pre žiakov ZŠ s MŠ
MBF Očová – kultúrny dom
JÚN.............................................................................................
1. 6. – Oslavy MDD - filmové predstavenie – kultúrny dom - športové súťaže – školský areál
2. 6. – 55. výročie založenia DFS Poľana - nesúťažná prehliadka detských folklórnych súborov so zahraničnou účasťou – kultúrny dom
6. 6. – absolventský koncert + „Môj prvý koncert“
– kultúrny dom, 17.00 hod.
(dátum sa upresní) – Čítajme si... 2017 – detský čitateľský maratón –
obecná knižnica
14. 6. – záverečný koncert žiakov ZUŠ Očová – tanečný odbor + výstava výtvarného odboru – kultúrny dom, 17.00 hod.
(dátum sa upresní) – o
 slavy 115. výročia narodenia Jána Roba Poničana – akadémia k výročiu očovského rodáka – kultúrny dom

Jaroslav Sás, prezident FO
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Pripomíname si známych rodákov
Štefan Pilárik
Ôsmeho februára si pripomíname 324. výročie úmrtia nášho významného rodáka Štefana Pilárika.
Tento slovenský barokový básnik, prekladateľ a autor autobiografických diel sa narodil v Očovej v roku 1615. Pochádzal z rodiny evanjelického farára a dostalo sa mu solídneho vzdelania vo
viacerých školách (Očová, Bardejov, Banská Bystrica). Po ukončení štúdia pracoval ako učiteľ a evanjelický farár a kazateľ. Pôsobil na pomerne veľkom území Slovenska. Dôležitou udalosťou v jeho živote bolo turecké zajatie, ktoré bolo v tomto období bežné kvôli tureckým útokom. Svoje osudy v zajatí pútavo opísal v autobiografickom diele Sors Pilarikiana - Lós Pilárika Štefana. Jeho dielo bolo jediným viac-menej faktografickým
dielom v slovenskej literatúre tohto obdobia. Po vyslobodení zo
zajatia pôsobil ako farár v Nemecku, kde aj v roku 1639 umrel.

Matej Bel - Funtík
Pred 333 rokmi sa narodil v Očovej jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia,
zakladateľ modernej vlastivedy
v Uhorsku, polyhistor, pedagóg,
jazykovedec, historik, geograf,
evanjelický farár, encyklopedista, priekopník slovenského osvietenstva, Matej Bel Funtík. Narodil sa 24.marca 1684 v remeselnícko-roľníckej rodiny. Po otcovi, ktorý bol mäsiar, mal prímenie
Funtík. Študoval na viacerých vysokých školách aj v zahraničí. Mal všestranné vedecké záujmy,
ovládal slovenský, maďarský, nemecký, latinský, grécky a hebrejský jazyk. Bol jedným z iniciátorov vydávania prvých tlačených novín na našom území Nova Posoniensia, ktoré prinášali správy aj o kultúrnom živote Uhorska a stali sa vzorom pri
zakladaní novín na Slovensku v neskorších rokoch. Jeho hlavným životným dielom bol projekt komplexného vlastivedného
historicko-geografického výskumu Uhorska - Historicko-zemepisné poznatky o súvekom Uhorsku (Notitia Hungariae novae historico geographica). Jeho rozsiahle vedecké dielo bolo
unikátnym príspevkom k vedeckému bádaniu u nás a vo svete. Už počas života dostal veľké ocenenia. Nazývali ho “magnus
decus Hungariae“ (veľká ozdoba Uhorska), zvolili ho za člena
korešpondenta londýnskej Royal Society, berlínskej Akademie
der Wissenschaften a mnohých ďalších učených spoločností.
Panovník ho povýšil do šľachtického stavu. Matej Bel umrel
29.augusta 1749 v Bratislave.

Ján Rob Poničan
Básnik, prozaik, publicista a prekladateľ Ján Rob Poničan bol príslušníkom skupiny ľavicovo orientovaných intelektuálov a jedným
zo spoluzakladateľov časopisu
DAV.
Od jeho úmrtia uplynie 25. februára 39 rokov. Ján Rob Poničan sa
narodil 15. júna 1902 v Očovej.
Predčasne stratil rodičov, a preto vyrastal u príbuzných. Absolvoval gymnázium, potom študoval
na Vysokej škole technickej v Prahe, no po dvoch rokoch prestúpil na právo, ktoré ukončil v roku
1927. Najskôr bol advokátskym koncipientom u Vladimíra Clementisa, neskôr si otvoril vlastnú
advokátsku prax. Zastupoval najmä robotníkov a komunistov. Advokátsku prax vykonával do roku 1947, neskôr bol tajomníkom Advokátskej komory, verejným a štátnym notárom. Pracoval aj ako tajomník a podpredseda Spolku slovenských spisovateľov a vedúci maďarskej redakcie Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry.
Literárnou kritikou je považovaný za jedného z iniciátorov proletárskeho prúdu v slovenskej literatúre. Poničanov debut Som,
myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím, poznačený vitalizmom a senzualizmom, sa stal manifestom slovenskej socialistickej poézie. Napísal viaceré básnické zbierky, prózy a drámy. Okrem vlastnej tvorby prekladal diela významných svetových autorov - Moliera, Schillera, Puškina, Majakovského a Pasternaka. Ján Rob Poničan zomrel 25. februára 1978
v Bratislave vo veku nedožitých 76 rokov.
Mgr. Mária Mruškovičová

Doplnenie knižničného fondu novou literatúrou
Obecná knižnica v Očovej získala v roku 2016 z Fondu na podporu
umenia dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výške 1 100,00 €.
Cieľom projektu bola obnova knižničného fondu o knihy slovenských a svetových autorov, s prihliadnutím na čitateľské záujmy
a potreby registrovaných čitateľov a zároveň im poskytnúť knižné
novinky z oblastí ich záujmu k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb. Akvizícia bola zameraná na nákup kníh pre všetky vekové kategórie čitateľov. Za uvedenú sumu
sa do knižnice kúpilo 113 knižničných jednotiek:
- 76 kn. jednotiek krásnej literatúry pre dospelých (beletria)
- 10 kn. jednotiek náučnej literatúry pre dospelých
- 24 kn. jednotiek krásnej literatúry pre deti a mládež
- 3 kn. jednotky náučnej literatúry pre deti a mládež
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Zriaďovateľom obecnej knižnice je Obec Očová, ktorá v roku 2016
poskytla na nákup kníh finančnú čiastku vo výške 426,09 € a do
knižnice sa z rozpočtu obce kúpilo 42 nových titulov.
Každá kniha, po zaregistrovaní v prírastkovom zozname a v programe KIS MaSK a po označení logom poskytovateľa dotácie, sa uloží podľa vecného triedenia do regálov a je pripravená k absenčnému alebo prezenčnému vypožičiavaniu.
Obecná knižnica v Očovej Fondu na podporu umenia za poskytnutú dotáciu ďakuje.
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HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2017
OBEC OČOVÁ

DEŇ ZBERU
MESIAC

1/2017

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

TRIEDENÝ ODPAD

JANUÁR 11

25

24

FEBRUÁR 8

22

21

MAREC 8

22

21

APRÍL 5

19

18

MÁJ 3

17

JÚN 14

28

13

JÚL 12

26

11

AUGUST 9

23

8

SEPTEMBER 6

20

5

OKTÓBER 4

18

3

NOVEMBER 1

15

DECEMBER 13

27

31

29
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NEBEZPEČNÝ
ODPAD

20

16

31

19

28
26
11

uvádza scénický program pri príležitosti 80. výročia založenia FSk Očovan

V Očovej doma

18. Marec 2017 - O 18:00

kultúrny dom očová
Predaj lístkov na Obecnom úrade v Očovej

Kino Osveta O č o v á

február 2017

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

Sobota
4. február 2017
18.00 hod.
Continental film

1,00 €
Sobota
11. február 2017
17.00 hod.
ASFK

2,00 €
Sobota
18. február 2017
18.00 hod.
ITA Film

1,00 €

V zajatí démonov 2

Americký horor. Nadprirodzený thriller z dielne New Line Cinema, V zajatí démonov 2 v réžii Jamesa Wana, prichádza do kín po mimoriadne úspešnej rovnomennej prvej časti. Filmoví nadšenci sa tak môžu tešiť na ďalší skutočný príbeh renomovaných démonológov
Eda a Lorraine Warrenovcov. Hlavných postáv sa opätovne zhostili nominantka na Oscara Vera Farmiga a Patrick Wilson ako Lorraine
a Ed Warrenovci, ktorí v jednom zo svojich najdesivejších paranormálnych prípadov cestujú do severného Londýna, aby pomohli slobodnej matke s výchovou štyroch detí, v dome plnom zákerných duchov.
Hrajú: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O‘Connor, Maria Doyle Kennedy a ďalší.
MN do 15 rokov, 128 min., český dabing

Až na severný pól

Francúzsko-dánsky animovaný dobrodružný film. Pätnásťročná Saša je dcéra bohatých aristokratických rodičov v Rusku koncom 19.
storočia. Sníva o ďalekom severe a smúti nad osudom svojho dedka Olukina, významného vedca a polárnika, ktorý sa doteraz nevrátil zo svojej poslednej expedície, na ktorej sa pokúsil dobyť severný pól. Olukin predal svoje poslanie výskumníka Saše, ale jej rodičia
to neschvaľujú a už jej dohovárajú svadbu. Saša sa rozhodne vzoprieť svojmu osudu, utiecť z domu a nájsť svojho dedka, aj keby mala
ísť až na severný pól.
Mládeži prístupný, 81 min., český dabing

Bláznivá päťka

Francúzska komédia. Pät kamarátov z detstva si užíva život v byte v srdci Paríža - vďaka veľkorysosti jedného z nich, Samuela. Jeho otec
mu však náhle zastaví prísun peňazí a Samuel sa v snahe neprezradiť nepríjemnú situáciu svojim priateľom púšťa do riskantných projektov. Šťastie mu veľmi nepraje a nechtiac sa zapletie s miestnou mafiou, poštve proti sebe drogových dílerov a dokonca sa stáva hľadaným políciou. Nezostáva mu nič iné, než sa kamarátom priznať a požiadať ich o pomoc... Bláznivá francúzska komédia plná neočakávaných zvratov, ktorá po uvedení vo Francúzsku úspešne zaútočila na bránice divákov všetkých vekových kategórií.
Hrajú: Pierre Niney, Francois Civil, Igor Gotesman, Margot Bancilhon, Idrissa Hanr a ďalší.
MN do 12 rokov, 102 min., český dabing

Ninja korytnačky 2

Sobota
25. február 2017
18.00 hod.
CinemArt

1,00 €

Americký akčný dobrodružný film. Prichádzajú jednoznačne najrýchlejšie korytnačky, ktoré sa kedy plazili po povrchu zemskom. Nepriateľ korytnačiek číslo jeden, krutý Asiat prezývaný Trhač, práve zdrhol z väzenia, kde mal dosť času na to, aby vymyslel plán, ktorým
by so zelenými mutantmi zrovnal skóre (práve oni sa veľkou mierou podieľali na jeho zatknutí). Kvôli jeho realizácii sa spojí so šialeným
vedcom Baxterem Stockmanem, ktorý vyvinul špeciálny mutagén schopný premeniť človeka na zviera. Prvými dvoma pokusnými králikmi sa stanú Bebop a Rocksteady. Obaja sa samozrejme okamžite pustia po stope korytnačiek, ktoré im idú naproti. V boji proti zlu sa
na stranu zelených korytnačiek postaví osvedčená reportérka April O´Neillová a mladý rebel Casey Jones, ktorý to s hokejkou a pukom
vie. Na rozdiel od hokejistov Casey netriafa do bránky, ale do ľudí. Bude to bitka, akú svet nevidel.
Hrajú: Megan Fox, Stephen Amell, Will Arnett, Laura Linney, Alessandra Ambrosio a ďalší.
MN do 12 rokov, 112 min, český dabing
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