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Slovo na úvod
Máme za sebou takmer polrok z roku 2017. Vstupovali sme do neho
s veľkými očakávaniami, ktoré naďalej pretrvávajú. Hneď v úvodných mesiacoch sme pristúpili k príprave podmienok na realizáciu
projektov, ktoré sme si dali do záväzkov na tento rok. A tak sme
začali s čistením suchého potoka nad Lesnou ulicou, aby v ňom
mohla byť vykonaná čiastočná úprava koryta. S jej prácami by mal
začať Vodohospodársky podnik v mesiaci jún.
V týchto dňoch preberáme akciu “Rekonštrukcia klubovne na
Holcovom Majeri“. Prebiehala od mesiaca marec a jej konečná
hodnota je v číselnom vyjadrení 16 556 €. Dotácia vo výške 11 000 €
bola poskytnutá z MF SR. Holcov Majer tak bude mať dôstojnú
miestnosť na schôdzkovú a inú kultúrno-spoločenskú činnosť.
V mesiaci jún začnú ďalšie rekonštrukčné práce v budove kultúrneho domu – v pivničnej časti, okolo obvodových múrov , úprave vstupov do hľadiska a na javisko a na I. a II. podlaží jeho ľavého traktu. Úpravou jeho vnútorných priestorov získame aj nové
priestory pre šatne ako aj skladové priestory. Dôležitou úlohou je
odstránenie zavlhnutých a zaplesnutých omietok v pivničnej časti a realizácia nových sanačných omietok. Predpokladané náklady sú vo výške cca 77 000 €.
Obec Očová bola úspešná so svojou žiadosťou o finančnú dotáciu
z Envirofondu na výstavbu zberného dvora . Predpokladané náklady na jeho výstavbu, s ktorou začneme pravdepodobne v priebehu mesiaca jún 2017 za cintorínom pri mechanizačnom stredisku PD , sú vo výške 153 003,86 €. Spoluúčasť obce je 5% z celkových oprávnených nákladov t. j. cca 7 600 €. Po zrealizovaní tejto
akcie pristúpime z vyčisteniu priestorov tzv.“ Jasovho domu“ v centre obce a s prípravou projektovej dokumentácie na jeho využitie. Do konca novembra by sme tak mali odstrániť odpad z tohto
priestranstva a centrum obce by sme mali mať „relatívne“ v poriadku. Kým nezačne dlho očakávaná výstavba kanalizácie a čističky odpadových vôd.
Tu sa nachádzame v jej záverečnej schvaľovacej etape. Oproti predpokladu zo začiatku roka sa z dôvodu dlhšie prebiehajúcej súťaže na dodávateľa stavby a momentálne aj z dôvodu posudzovania
priebehu a výsledkov verejného obstarávania opäť posúva možný
začiatok výstavby zrejme až na jesenné mesiace. Nezostáva nám
nič iné len byť trpezliví...Obrazne povedané – chýba nám už len
jeden podpis. A na ten si ešte chvíľku budeme musieť počkať. Po
tomto akte budeme uvažovať o našich ďalších aktivitách. Najmä
čo sa týka plánovania opravy ciest a výstavby chodníkov v obci,
Teraz na trošku inú tému. O nej sme už písali aj v predchádzajúcich číslach Hučavy, ale po Dni Zeme sa budeme musieť rozhodnúť čo ideme robiť s čiernymi skládkami v blízkom okolí našej
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obce. Objavili sme ich niekoľko a dosť veľkého rozsahu, ale aj s nebezpečným odpadom. Na náklady obce tieto skládky budeme musieť zlikvidovať. A nebudú to malé finančné čiastky a to nie len na
ich likvidáciu, ale aj uskladnenie odpadu. Šokujúce na tom je to,
že v rámci obce máme priestor kde bolo možné a je možné tento
odpad „uskladniť“ a zlikvidovať ho za oveľa nižšie náklady. Občania majú možnosť zaviesť odpad aj priamo na skládku odpadu vo
Zvolenskej Slatine alebo do zberného dvora Mariusa Pedersena na
Lieskovskej ceste vo Zvolene. Ak budeme musieť takto likvidovať
odpad, obec bude zrejme nútená pristúpiť k radikálnejšiemu spoplatneniu poplatku za komunálny odpad. Čo je ešte zarážajúcejšie, že jednu skládku väčšieho rozsahu smerom na Holcov Majer
sme zlikvidovali /vyčistili/ a v priebehu niekoľkých dní tam opäť
začala vyrastať nová. Na inom mieste nájdete aj foto z niektorých
skládok. Musíme si zvyknúť, že sa musíme naučiť likvidovať odpad. A za jeho likvidáciu aj zaplatiť. Ak ho budeme likvidovať „voľne“, tak o chvíľku budú naši potomkovia žiť v obkľúčení skládok
odpadu, smradu, zápachu a iných dôsledkov z nich pochádzajúcich. Myslím, že na riešenie tohto problému vydávame veľa energie. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí prišli v sobotu 22. apríla a v rámci Dňa Zeme sa zapojili do čistenia vybraných priestorov v extraviláne obce.
Ešte niekoľko slov k separácii /triedeniu odpadu/ z domácností.
Dôležité je správne separovanie do príslušných farebných vriec.
Mohlo sa stať, že ak takto nie je odpad roztriedený, tak vám ho
zberová spoločnosť nepreberie. Treba si uvedomiť, že triedený odpad zbiera viac posádok áut a každá posádka preberá odpad uložený podľa farebnosti vreca. V centre obce sa nám neosvedčil kontajnerový zber. V kontajneroch nebýva roztriedený odpad a musíme ho likvidovať ako zmesový komunálny odpad a za ten už obec
platí, za roztriedené zložky obec neplatí. Aj vzhľadom k tomu vás
chcem, vážení spoluobčania, požiadať, aby ste triedeniu venovali patričnú pozornosť. Aby ste odpad likvidovali cez kuka nádoby a nevyvážali ho do okolia obce. Využite prípadne zberný dvor,
ktorý je k tomu určený a prevádzkovaný v stredu v popoludňajších hodinách a v sobotu dopoludnia. Ďakujem za pochopenie.
O ďalších aktivitách a aktualitách ste informovaní prostredníctvom webovej stránke obce, ktorá ešte prechádza menšími grafickými a obsahovými zmenami. Myslím, že postupne ste si už zvykli hľadať na nej informácie. My sa zase snažíme prostredníctvom
nej prinášať všetky informácie, ktoré si myslíme, že by ste o nich
mali vedieť, nielen tie, ktoré vyplývajú zo zákonov a povinnosti
obce ich zverejňovať.
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Vyhodnotenie rozpočtu obce Očová a jej zriadených organizácii
k 31. 12. 2016 a rozpočtové opatrenia
Vyhodnotenie rozpočtu obce Očová a jej zriadených organizácii k 31.12.2016 a rozpočtové opatrenia.

Bežné príjmy obce

( 100+200+300 )

2016

roz.opatr.

2016

roz.opatr.

2016

roz.opatr.

schválený

č.1,2/2016

k 31.03.

č.3,4,5/16

k 30.06.

č.6,7,8/2016

1 474 078 1 528 668,16

420 220,06 1 570 050,67

roz.opatr.

roz.opatr.

roz.opatr.

č.9,10,11/16 č.12,13,14/16 č.15,16,17/16

2016

2016

2016

k 30.09.

č.18,19,20

k 31.12.2016

838 998,48 1 587 530,67 1 588 293,67 1 586 405,67 1 608 911,72 1 300 269,87 1 626 055,06 1 712 648,51

Bežné prijmy škôl ZŠ s MŠ ( 200 )

38 700

39 193,02

12 045,37

39 303,92

21 137,66

39 303,92

39 303,92

39 303,92

40 701,63

30 002,85

40 701,63

Bežné prijmy škôl ZUŠ ( 200 )

10 000

10 000,00

3 816,19

10 000,00

5 072,58

10 00,00

10 000,00

10 000,00

10 276,65

5 286,73

10 276,65

9 643,29

105 000

105 000,00

26 455,79

105 000,00

55 458,07

105 000,00

105 000,00

105 000,00

105 527,49

83 676,14

115 000,00

114 758,38

Bežné príjmy domu dôchodcov (200 )
Bežné príjmy spolu=100+200+300
Bežné výdavky za obec ( 600 )

1 627 778 1 682 861,18

462 537,41 1 724 354,59

40 893,64

920 666,79 1 741 834,59 1 742 597,59 1 740 709,59 1 765 417,49 1 419 235,59 1 792 033,32 1 877 943,82

331 155

332 991,02

78 368,27

343 451,13

155 309,62

348 451,13

348 451,13

349 743,49

365 992,62

251 948,89

382 580,65

329 459,44

Obecné služby príspevok na bež.výdavky ( 600 )190 000

190 000,00

47 499,00

190 000,00

94 998,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

197 703,00

142 252,00

199 630,00

199 381,00

Bežné výdavky za školy ZŠ s MŠ + CVČ ( 600 )609 086

664 694,57

111 564,37

684 177,87

302 328,05

696 657,87

688 437,87

688 437,87

695 328,58

425 192,95

693 827,42

662 286,74

Bežné výdavky za školy ZUŠ ( 600 )

218 002

218 014,53

35 875,96

218 464,53

88 843,52

218 464,53

226 684,53

226 684,53

226 961,28

138 975,53

227 090,73

218 882,21

205 000

208 384,06

51 192,84

221 884,06

108 247,98

221 884,06

221 884,06

221 884,06

225 059,44

161 998,17

234 531,95

230 915,68

Bežné výdavky domu dôchodcov ( 600 )
Bežné výdavky spolu=600
Bežný rozpozpočet prebytok
Kapitálové príjmy obce=200+300
Kapitálové výdavky za obec ( 700 )
Kapitálové výdavky za školstvo ( 700 )
Kapitálové výdavky obce=700
Kapitálový rozpočet schodok

1 553 243 1 614 084,18

324 500,44 1 657 977,59

749 727,17 1 675 457,59 1 675 457,59 1 676 749,95 1 711 044,92 1 120 367,54 1 737 660,75 1 640 925,07

74 535

69 137,00

66 377,00

67 139,97

63 959,61

54 372,57

54 372,57

237 018,75

2 000

2 600,00

2 576,00

3 000,00

2 710,00

3 000,00

13 000,00

119 153,09

167 315,74

157 728,67

167 315,74

169 170,81

118 947

119 187,00

4 240,00

117 187,00

46 560,00

117 187,00

162 950,00

265 922,73

304 498,31

180 140,85

304 498,31

285 646,44

0

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1 053,21

3 000,00

1 053,21

4 240,00

120 187,00

46 560,00

181 194,06

118 947

122 187,00

-116 947

-119 587,00

66 377,00

-117 187,00

120 187,00

165 590,00

268 922,73

307 498,31

-117 187,00

-152 590,00

-149 769,61

-140 182,57

307 498,31

286 699,65

-140 182,57

-117 528,84
93 714,00

Finančné operácie príjmy obec=400+500

85 300

93 824,00

23 824,00

83 824,00

70 824,00

93 824,00

128 824,00

128 824,00

128 824,00

93 714,00

128 824,00

Finančné operácie výdavky obec=800

42 888

43 014,00

10 728,90

43 014,00

21 487,04

43 014,00

43 014,00

43 014,00

43 014,00

32 237,82

43 014,00

43 014,68

Finančné operácie-schodok, prebytok

42 412

50 810,00

50 810,00

85 810,00

85 810,00

85 810,00

85 810,00

50 699,32

50 810,00

Celkom príjmy = B+K+FO

1 715 078 1 779 285,18

488 937,41 1 821 178,59

994 270,79 1 838 658,39 1 884 421,59 1 988 686,68 2 061 557,23 1 670 678,26 2 088 173,06 2 140 828,63

Celkom výdavky = B+K+FO

1 715 078 1 779 285,18

339 469,34 1 821 178,59

817 774,21 1 838 658,39 1 884 421,59 1 988 686,68 2 061 557,23 1 333 799,42 2 088 173,06 1 970 639,40

Rozpočet celkom prebytok

0

0,00

0,00

0,00

170 189,23

Vyvesené: 11.5.2017

Rozpočet obce Očová
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Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Prevážame vzduch

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často.
Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti
kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme. To isté sa deje aj v prípade prineseného,
doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od
obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne. Ak nezačneme za
susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické. Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď
problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale

Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.
Riešenie?
Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera!
Autor: ENVI - PAK, a.s.

Informácie o dianí v obci vždy po ruke
Stiahnite si mobilnú aplikáciu do vášho mobilu a získajte okamžité
informácie o aktivitách, podujatiach vo Vašej obci priamo do mobilu. Nastavením notifikácie oznamov (zapnutie cez ikonu zvončeka na položke Oznamy) v mobilnej aplikácii vo vašom mobile
získate upozornenie na nové oznamy, ktoré boli zverejnené na webovej stránke obce, bez nutnosti ísť na webovú stránku. Úradné
hodiny obecného úradu a kontaktné informácie si môžete cez mobilnú aplikáciu uložiť pre prezeranie v offline režime. Budú tak
pre vás k dispozícii aj keď nebudete mať internetové pripojenie.
Informácie o obci, jej históriu, alebo fotogalériu pohodlne zdieľajte s priateľmi ako atraktívnu pozvánku na návštevu obce.
Buďte vždy informovaní o dianí v regióne:
• Akcie, divadlá, kiná, športové podujatia
• Ponuky práce
• Inzercia, predaj aj kúpa
• Firmy a služby, ich top ponuky
• Pohotovostné čísla, pohotovosti lekární
• Aktuálne spravodajstvo zo sveta i Slovenska

Technické informácie
Mobilná aplikácia Virtualne je dostupná pre operačné systémy iOS
a Android (od verzie 4.4). Pre správne fungovanie si aplikácia vyžaduje
prístup k niektorým funkciám v mobilnom telefóne, najmä k informáciám o internetovom pripojení, lokalizačným službám a podobne. Niektoré z funkcií sú nevyhnutné, iné môžete v prvotnom sprievodcovi nastavením vypnúť.
Spôsob inštalácie aplikácie
• Otvorte si túto stránku v prehliadači vášho mobilného telefónu.
• Kliknite na tlačidlo Google Play (App Store)
• Otvorí sa Vám obrazovka mobilnej aplikácie Virtualne v Google Play (App Store)
• Kliknutím na Inštalovať sa aplikácia nainštaluje do vášho mobilného telefónu
• Po nainštalovaní si v sprievodcovi nastavení vyberte vašu obec
a zobrazia sa vám všetky informácie
- jh -

Vlastníci pozemkov okolo elektrických vedení
majú povinnosti týkajúce sa drevín
Vlastníci a užívatelia pozemkov v ochrannom pásme elektrických vedení by v súvislosti s kríkmi a stromami nemali zabúdať na svoje zákonné povinnosti. Podľa nich treba udržiavať kríky a stromy v tomto pásme, ako aj priamo pod vedeniami, do maximálnej výšky troch metrov a zároveň v šírke štyroch metrov po oboch stranách elektrického vedenia udržiavať bezlesie. Občanov na to upozorňujú webové stránky viacerých bratislavských mestských častí. Ak stromy a kríky prerastajú výšku troch metrov, musí vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti zabezpečiť ich orezanie, resp.
vyrezanie. „O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad
výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote minimálne 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Stredoslovenskej energetike, u príslušného špecialistu správy
podľa obce,“ uvádza sa vo výzve. Orezy drevín s priemerom do piatich centimetrov sa
môžu vykonávať celoročne, s väčším priemerom iba v období od 1. apríla do 30. septembra príslušného roka. Pokiaľ ide o výruby drevín v ochrannom pásme, a to z dôvodu bezpečnej prevádzky elektrických sietí, tie sú možné len od 1. októbra do 31. mar2/2017

ca príslušného roka. Ešte predtým je však treba informovať
o tom príslušné orgány a následné využitie drevnej hmoty
po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. „V období hniezdenia
chránených druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva,“ upozorňuje zároveň výzva.
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Ako ohlásiť drobnú stavbu – užitočné informácie
Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho
vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
• prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne
a stavby športových zariadení,
• podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,
• oplotenie,
• prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.
Ohlásenie drobnej stavby sa podáva na príslušnom stavebnom
úrade.
Prílohy k ohláseniu:
1. list vlastníctva
2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
3. jednoduchý technický opis
4. jednoduchý situačný výkres
5. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby

6. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude
uskutočňovať nájomca
7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
8. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti, v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
9. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou
- jh -

Info o uskutočnených podujatiach od januára 2017:
Karneval
Školský žiacky parlament pod garanciou p. uč.
Kasanovej, zorganizoval 16. 2. 2017 v Kultúrnom
dome Očová, karneval masiek pre žiakov základnej a materskej školy Podujatie moderovala S. Ťavodová, ktorá vykonávala v škole 3-týždňovú pedagogickú prax, hudbu zabezpečil Erik Chabada. Prítomní rodičia, starí rodičia a ostatní diváci
mali možnosť vidieť vyše 80 zaujímavých masiek.

72. výročie oslobodenia obce
72. výročie oslobodenia obce si obyvatelia Očovej pripomenuli 5. marca 2017 pietnou spomienkou pri pamätníku padlých v II. svetovej
vojne. Príhovor k výročiu predniesol p. Hancko, predseda ZO SZPB
v Očovej, za Oblastný výbor SZPB vo Zvolene sa prihovorila p. Šimkovičová. Básňou a piesňami výročie pozdravili naše Matičiarky. Oslavy
pokračovali divadelným predstavením Nie je Adam ako Adam v podaní DOS „Pilindoš – seniori z Očovej“. Za herecké výkony sa v mene
všetkých prítomných divákov súboru poďakoval p. Hancko. Sprievodnými podujatiami osláv boli nohejbalový turnaj 4. marca a tenisový
turnaj 11. a 12. marca. Všetkým občanom, ktorí si našli čas a prišli
vzdať hold padlým vojakom v II. svetovej vojne, ako aj všetkým organizátorom osláv a športovcom, ďakujeme.
4
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333. výročie narodenia Mateja Bela
333. výročie narodenia Mateja Bela si občania Očovej spolu so žiakmi a učiteľmi základnej školy pripomenuli 27. marca 2017. Kytice k pamätníku tomuto významnému polyhistorovi, filozofovi, evanjelickému kazateľovi, pedagógovi, priekopníkovi slovenského osvietenstva a „Veľkej ozdobe Uhorska“ položili pán starosta obce PhDr. Ján Senko, predsedníčka MO Matice slovenskej
pani Viera Šimkovičová a evanjelická a. v. pani farárka Mgr. Irena Paľovová.
Na úvod bola prednesená báseň o Matejovi Belovi – vlastná tvorba v podaní
žiaka Timoteja Rudíka. Život, tvorbu a prínos pre spoločnosť nám priblížila
vo svojom príhovore pani riaditeľka základnej školy PaedDr. Anna. Sojková.
Slávnostný akt ukončili žiaci školskou hymnou. Prítomným za účasť na pietnej spomienke poďakoval starosta obce pán PhDr. Ján Senko.

Marec – „Mesiac knihy“
V mesiaci marec žiaci častejšie navštevujú priestory obecnej knižnice, kde sú pre nich pripravené rôzne výchovno-vzdelávacie podujatia. Nebolo tomu inak ani tento rok. Prváci sa dozvedeli o poslaní knižnice, s piatakmi sme sa rozprávali o ťažkej práci detí v minulosti a zároveň čítali z knihy Čenkovej deti, žiaci špeciálnej triedy prerozprávali príbehy z knihy Zverinec na siedmom poschodí a malí predškoláci sa dozvedeli ako vzniká rozprávková kniha.
Veríme, že návšteva knižnice vzbudí záujem žiakov o čítanie a ich
kroky budú čoraz častejšie smerovať do jej priestorov.

Stavanie „veľkej máje“
30. apríla 2017 mládenci z FS Očovan mali plné ruky práce so stavaním „veľkej máje“. Symbol krásy prebúdzajúceho sa života členky
súboru najskôr vyzdobili pestrofarebnými stuhami a fľašou pálenky a chlapci zo súboru tradičným spôsobom, bez použitia techniky,
ale za pomoci očovských hasičov a potlesku divákov, máju v centre
obce postavili. Do taktu im hrala ľudová hudba pod vedením Jaroslava Harazina. O občerstvenie sa postarali členky súboru a diváci
okrem zaujímavého „predstavenia“ mali možnosť ponúknuť sa škvarkovými pagáčikmi a štamperlíkom pálenky. Za uchovávanie tradície
a pomoc pri stavaní máje všetkým zainteresovaným poďakoval starosta obce p. PhDr. Ján Senko

Deň víťazstva nad fašizmom
Kladením vencov k pamätníkom obetí doposiaľ najväčšieho vojnového konfliktu známeho ako 2. svetová vojna si každoročne pripomíname víťazstvo nad fašizmom. Už 72. výročie sme si v Očovej pripomenuli 7. mája 2017 pietnou spomienkou pri pamätníku padlých v II. svetovej vojne. Po pietnom akte položenia kytice, oslavnú báseň a piesne predniesli Matičiarky. Hrôzy tohto ne-
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ľahkého obdobia v krátkych príhovoroch priblížili predseda ZO
SZPB v Očovej p. Dušan Hancko a starosta obce p. PhDr. Ján Senko. Oslavy oslobodenia pokračovali premiérou divadelnej hry od
autora Júliusa Zeyera Stará história v podaní DOS Pilindoš. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a prišli si uctiť pamiatku padlých
vojakov. Spomienky a úcta sú totiž to jediné, čo im môžeme venovať. Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave osláv a na kultúrnom programe.
- dd -
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Vítanie jari v Očovej
Príchod jari, najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými zvykmi a tradíciami. A jedným z takýchto najarchaickejších zvykov, ktorý má korene ešte v predkresťanskom období a v rôznych regiónoch Slovenska sa zachoval až do dnešných čias a je vynášanie zimy - Moreny. Najčastejším termínom vynášania Moreny býva Smrtná alebo Kvetná nedeľa pred veľkou nocou. Už 6. ročník tohto tradičného podujatia venovaného jarnému zvykosloviu, speve a tancu pod názvom „Vítanie jari v Očovej“ sa uskutočnil v Remeselnom
dvore v Očovej 9. apríla za hojnej účasti občanov nielen z obce Očová ale aj z okolitých obcí a miest. Tak ako po minulé roky, aj teraz bol pripravený bohatý kultúrny
a sprievodný program v podaní domácich kolektívov ZUŠ, FS Očovan, DFS Poľana, Matiačiarok, či ŽSZ Belius. Súčasťou programu bolo vynesenie a upálenie Moreny v potoku Hučava. Nechýbali ani tvorivé dielne, kde si návštevníci mohli odniesť vlastnoručne vymaľované vajíčko, korbáč, či výrobky z hliny. Tkalo sa na krosnách, vyšívalo krivou ihlou, nechýbala ani výstava krojov a bolo aj
do čoho zahryznúť. Veríme, že tak ako sme sa mohli stretnúť tento rok, tak sa môžeme na Vás tešiť aj na ďalší, v poradí už 7. ročník Vítania jari v Očovej.
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová

Obec Očová získala
v roku 2017 dotácie
z FPU na projekty:
1. Očovská folklórna hruda – 14. ročník
- pridelená dotácia vo výške 8 000,00 €
2. N
 ákup novej literatúry
- pridelená dotácia vo výške 1 000,00 €
3. Nové interiérové vybavenie
Obecnej knižnice Očová - pridelená dotácia vo výške 1 500,00 €
Za poskytnutú dotáciu Fondu na podporu umenie
aj touto cestou ďakujeme.

Šťastie je život a mať deti…
Narodili sa:
Emma Hrončeková
Damián Hromádka
Vivien Výbohová
Laura Luptáková
David Gašpar
Marek Dominik
Zuzana Ľuptáková
Daniela Račková
Samuel Kučera

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Ján Hanuska, Očová ČSA 126/123
Anna Gűnthnerová, Očová Jána Palárika 457/3
Pavel Holík, Očová Partizánska 201/18
Martin Špringeľ, Očová Gagarinova 632/5
Ján Pohorelec, Očová Nábrežná 679/9
Helena Valigurská, Očová ČSA 174/209
Mária Jasová, Očová ČSA 67/57
Richard Barus, Očová ČSA 91/83
Margita Pajtíková, Očová Mieru 499/25
Ján Betík, Očová
Jozef Fekiač, Očová ČSA 63/49
Margita Miháľová, Očová, Komenského 706/20
Anna Hanusková, Očová, SNP 439/262
Anna Výbohová
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Deň Zeme
Milujem tento kraj, ó, milujem veľmi,
ak ho nevídavam, veru clivo je mi.
Blízke sú mi lesy, potôčiky čisté,
prielohy s pažiťou, hebkou ako lístie.
Nikdy nezabudnem na svoju rodnú zem,
pod divou Poľanou, ktorú tak zbožňujem.
V srdci nosím zvyky, drevenice staré,
báne plné malín i ovčie košiare.
Stále sa rád vraciam k rodičovským vŕškom,
pozrieť sa, pookriať a rozjímať tíško.
Vážení spoluobčania, vyznanie nášho rodáka, ktoré je obsiahnuté v týchto veršoch, ma inšpirovalo k tomu, aby som napísala niekoľko viet k sviatku Dňa Zeme.
,,Deň Zeme je deň venovaný Zemi“. V modernom ponímaní ide
o ekologicky motivovaný sviatok. Nás ľudí upozorňuje, alebo lepšie povedané mal by nás upozorniť na dopady ničenia životného
prostredia. Bola už vyslovená aj myšlienka, že by Deň Zeme bolo
lepšie posunúť na letný slnovrat, pretože by pekné počasie prilákalo viacej ľudí. Nezdá sa však pravdepodobné, že by sa našla
vôľa ľudí a na brigáde v rámci Dňa Zeme by sa zišla väčšia skupina ľudí, nie len malá hŕstka, ako tomu bolo v sobotu 22. apríla
2017 na Dni Zeme v Očovej.

Možno, keby sme boli všímavejší a viac by nám záležalo na našom
životnom prostredí, nebolo by potrebné na Deň Zeme likvidovať
divoké skládky a plniť odpadom veľkoobjemové kontejnery, čo pre
našu obec znamená vyššiu finančnú zaťaženosť, ktorá sa v budúcnosti môže premietnuť aj do zvýšenia poplatkov za odvoz komunálneho odpadu. Keď si nebudeme znečisťovať prostredie, v ktorom žijeme, tak len vtedy sa bude môcť rodák kedykoľvek vrátiť
k rodičovským vŕškom, pozrieť sa, pookriať a rozjímať tíško ....
Prostredníctvom Hučavy ďakujeme poľovníkom, ktorí v rámci Dňa
Zeme už v piatok 21. apríla 2017 urobili kus práce.
Anna Výbohová

Aj keď starí, ale JARÍ
Štvrtý marcový deň sa už šestnástykrát stretli fanúšikovia nohejbalu na nohejbalovom turnaji, ktorý sa konal v rámci osláv
Oslobodenia obce Očová. Organizátormi tohto podujatia boli,
ako aj po iné roky, Obec Očová, MO SNS Očová a Únia vojnových veteránov Martin. Do tohtoročného turnaja sa prihlásilo
šesť tímov, ale nakoniec bojovali o víťazstvo len štyri družstvá
z Očovej a jedno družstvo zo Zvolena, keďže mužstvo očovského dorastu sa na turnaj nedostavilo. Podujatie otvoril svojím príhovorom starosta obce PhDr. Ján Senko, ktorý poprial
všetkým zúčastneným veľa športových úspechov. Najväčšiu chuť
po víťazstve preukázalo družstvo „Jarí“, ktoré v zložení František Goral, Jaroslav Sás a Pavel Gajdoš vyhralo bez straty jediného bodu a tak vyhralo pohár o Oslobodenie obce Očová. Organizátori turnaja chcú touto cestou poďakovať všetkým súťažiacim za atmosféru, ktorá sa niesla v duchu FAIR PLAY. Osobitné poďakovanie patrí však ľuďom v pozadí, ktorí venovali svoj čas
a námahu tomuto krásnemu podujatiu. Anna Pivolusková, Mária
Katreniaková, Jana Chrbetová, Anna Šošovičková a Pavol Gašo
(automatická číselná tabuľa) boli ľudia, vďaka ktorým si účastníci
tohto dlhoročného podujatia odniesli okrem množstva cien aj prí2/2017

jemné spomienky. Osobitné poďakovanie patrí aj pánovi starostovi
obce PhDr. Jánovi Senkovi, pani riaditeľke ZŠ s MŠ M. Bela Funtíka PaedDr. Anne Sojkovej, pánovi predsedovi MO SNS v Očovej Ondrejovi Pivoluskovi a v neposlednej rade aj „tetám“ kuchárkam zo školskej kuchyne.
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žiaci očovskej zš vzorne reprezentovali
1. miesto v celoslovenskom kole technickej olympiády vybojovali
v dňoch 3. – 4. mája 2017 žiaci 8. ročníka Základnej školy v Očovej Jakub Poničan a Peter Bahleda.
Cesta k takémuto víťazstvu nie je jednoduchá. Najprv sa museli
venovať príprave na okresné kolo súťaže – študovať teóriu a rozvíjať svoje technické zručnosti. Po víťazstve v okresnom kole čakali na nich úlohy krajskej súťaže, ktorá sa konala v Banskej Bystrici. Krajské víťazstvo im otvorilo cestu do celoslovenského kola
súťaže, ktoré sa konalo v Košiciach. Zodpovednou prípravou, túžbou dosiahnuť viac, ako dobrý prospech v škole a snahou presadiť sa, dosiahli výsledky, ktoré pomôžu im samotným pri realizácii ďalších životných cieľov, ale aj vzorne reprezentovali svoju školu a obec. Obom žiakom ďakujeme za dosiahnutý úspech a zviditeľňovanie školy a obce. Poďakovanie patrí aj PaedDr. Romanovi

Stadtruckerovi, učiteľovi fyziky, matematiky, informatiky a techniky, ktorý sa žiakom venoval a na súťaže ich pripravoval.

Pred koncom školského roka ...
Je začiatok júna a do konca školského roka chýba len niekoľko týždňov.
Prichádza pomaly čas na prehodnotenie toho, čo sme za uplynulé obdobie urobili, čo sa nám podarilo a čo nie.
Z pohľadu na aktivity žiakov, máme za sebou celkom úspešný školský
rok. Žiaci základnej školy sa zúčastnili mnohých súťaží a predmetových
olympiád. Na niektorých získali úspech v okrese, na niektorých v kraji
a postup aj na celoslovenskú súťaž. Prípravou na súťaže nielen rozširujú svoje vedomosti, ale aj dávajú do povedomia širokej verejnosti svoju školu a obec Očovú.
Prehľad doterajších úspechov je tabuľke. Súťaže však ešte neskončili. Víťazov školského kola Slávik Slovenska čaká v máji okresná súťaž.
Niekoľko dobrých fyzikárov sa v máji zúčastní na fyzikálnej olympiáde – Archimediáda. Súťaže nie sú jedinou mimoškolskou aktivitou našich žiakov. Popri plnení si školských povinností stíhajú nacvičovať rôzne programy na kultúrne podujatia. Ak sa chcete presvedčiť o ich šikov-

A. Sojková

nosti, príďte ich podporiť na pripravované podujatia v mesiaci jún 2017:
2. júna 2017 o 17,30 hod. v KD Očová sa uskutoční 20. ročník nesúťažnej prehliadky detských folklórnych súborov, kde si pripomenieme aj
55. výročie založenia DFS Poľana pri základnej škole. Hosťami na tomto podujatí budú detské folklórne súbory Zlatý levík z Nových Zámkov
a BRODA zo Slavonskeho Brodu v Chorvátsku.
18. júna 2017 o 16,00 hod. Vás pozývame do KD v Očovej na slávnostnú akadémiu k 115. výročiu narodenia spisovateľa, básnika, žurnalistu, advokáta Jána Roba Poničana.
Ani jedna súťaž, ani jedno kultúrne podujatie alebo športová akcia sa
neuskutoční bez garantov – učiteľov a vedúcich záujmových útvarov,
ktorí sa žiakom venujú vo svojom voľnom čase. Za to im patrí veľké
uznanie a poďakovanie. Vážení občania, ďakujeme za Vašu podporu
a tešíme sa na stretnutia v vami.
A. Sojková

Úspechy žiakov ZŠ v Očovej 2016/2017
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Návšteva Arboréta Tesárske Mlyňany
Zamestnanci a obyvatelia domova seniorov Dolinka 24. mája 2017 navštívili arborétum Tesárske
Mlyňany. Je to v poradí už naša tretia návšteva v tomto zariadení. Do roku 2014 organizovalo arborétum dni seniorov, na ktorých sme sa zúčastňovali aj my, nielen ako návštevníci, ale súťažili sme aj v rôznych disciplínach, ktoré pre seniorov arborétum organizovalo. V tomto roku sme
sa rozhodli opäť arborétum navštíviť, aby sme načerpali novú energiu v krásnom prostredí Mlyňanského parku. Parkom nás sprevádzal Ing. Peter Hoťka, PhD., ktorý nám pútavým spôsobom
predstavil históriu vzniku arboréta, oboznámil nás s drevinami, ktoré sú vysadené v parku, krajinou ich pôvodu, zvláštnosťami niektorých exponátov. Máj je asi najkrajšie obdobie na návštevu takéhoto zariadenia, pretože na jar všetko kvitne, príroda sa prebúdza a človek môže načerpať energiu, ktorú park ponúka jeho krásnou farebnosťou a rôznorodosťou vôní.
Arborétum Mlyňany nás očarilo krásnymi zákutiami drevín z celého sveta. Najnavštevovanejšie
obdobie v arboréte je počas kvitnutia rododendrónov.
V parku sa nachádzajú jazierká s množstvom rýb. Medzi najkrajšie sektory, ktoré sme navštívili
patrí určite východoázijská časť. Dreviny nie sú len k nahliadnutiu, ale v arboréte si ich môžete
aj zakúpiť. My sme túto možnosť využili a pre obecný park sme zakúpili okrasné stromčeky a dostali sme aj vzácny dar strom Ľaliovník tulipánokvetý, lat. Liriodendron tulipifera. Veríme, že sa
mu bude v našom Očovskom parku dariť a poteší oči všetkých návštevníkov.
Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ DS Dolinka

OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA
XIV. PREHLIADKA TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY

Piatok 11.8.2017
19.30 – 20.45 Privítanka - FSk Očovan, časť programu Zo zlatého fondu
20.45 - V Očovej doma – premiérový program FS Očovan k 80. výročiu
založenia FSk Očovan

Sobota 12.8.2017
Remeselný dvor
9.30 - Vernisáž Výstavy čepcov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a Výstavy domácich krojov
10.00 - Ako išlo vajce na vandrovku - program detských účastníkov OFH
na scéne Remeselného dvora
11.30 - Školička tanca
12.00 - 12.30 - FSk Geľovianka Sebechleby
Areál štadióna
13.00 - divadlo pre deti O Maruške a dvanástich mesiačikoch – malá scéna v stravovacom areáli
15-00 – 16.30 - Vandrovali letom svetom - program detských folklórnych
súborov DFS Poľana, DFS Stožkárik, ZUŠ Očová, Zornička Zvolen, Šťastné detstvo Brezno
16.30 – 18.00 - K
 rása stále živá - program dedinských folklórnych skupín Rozmazín Pliešovce, Geľovianka Sebechleby, Slatina
zo Zvolenskej Slatiny, Poničan z Poník
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19.30 - 20.30 - Od Oravy a Hrona až pod Poľanu – hudobný program,
účinkujú: ĽH Juraja Pecníka s hosťami, Gajdošská dvojka
a Renáta Plevjaková z Oravskej Polhory, FSk Telgárt, ĽH
Pokošovci, Karol Kočík, ĽH Suchá Hora
20.30 – 22.30 - Prajeme vám – program jubilantov a hostí FS Hriňovčan,
FS Urpín, FSk Goral Suchá Hora, FS Očovan
23.00 – 04.00 - ľudová zábava, hrá ĽH Maťa Kováča z Hrochote

Nedeľa 13.8.2017
Remeselný dvor
10.30 – 12.00 - Fujara trombita – komorný program venovaný najväčšiemu slovenskému signálnemu nástroju trombite, účinkujú
Trombitáši FSk Javorník z Lúk pod Makytou
Areál štadióna
14.00 – 14.30 - FS Rimavan
14.30 - 14.40 - Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie priečelie a priedomie
v Očovej
14.40 – 16.30 - KORENE - galaprogram, účinkujú: FS Váh z Liptovského
Mikuláša, , FSŽ Marína, FSk Kečera z Jakuban, FSk Sliačanka z Liptovských Sliačov, FS Poľana Zvolen, mužská
spevácka skupina FSk Kráľova Hoľa z Pohorelej, FSk Suchá Hora, DFS Poľana, FSk a FS Očovan
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Život v našej Základnej umeleckej škole
Uplynulé mesiace boli v našej škole
plné príprav na vystúpenia a súťaže,
ktoré sme s úspechom zvládli a žiaci tak mali možnosť ukázať svoj talent širokému spektru divákov a odbornej poroty. Apríl je mesiacom lesov a tak, ako aj minulý rok, aj teraz sme dostali možnosť
predstaviť sa na celoslovenskej akcii venovanej práve lesom a lesníctvu „Lesnícke dni 2017“ na Námestí SNP vo Zvolene. Divákom sme ponúkli pestrý hodinový program pozostávajúci z hu-

dobných, speváckych a tanečných vystúpení, ktoré boli ocenené
potleskom divákov, ale aj pochvalným uznaním a slovami vďaky
od organizátorov.
V poslednom čísle časopisu Hučava som Vám v krátkosti predstavila činnosť a výsledky pani učiteľky Evky Luckej, ktorá je sólistkou Štátnej opery v Banskej Bystrici a na našej škole sa venuje talentovaným deťom v oblasti sólového a komorného spevu. V apríli

sa jej žiaci zúčastnili medzinárodnej súťaže v speve klasickej piesne Iuventus canti 2017 vo Vrábloch, kde Ema Huliaková získala
Čestné uznanie za výnimočnú interpretáciu. Nezaháľala ani trieda pani učiteľky Lydzie Trafimchyk a jej žiačka Danka Rudíková
dostala pozvanie ako čestný hosť a víťaz predchádzajúcich ročníkov na 20. Výročie celoslovenskej súťaže mladých tvorcov „Talent
Revúca 2017“, kde odohrala svoje vlastné skladby.
V tomto čísle by som Vás rada previedla zákulisím aj iných predmetov, ktoré na našej škole vyučujeme.
Pani učiteľka Lenka Bernátová je členkou orchestra už spomínanej Štátnej opery v Banskej Bystrici a na škole vyučuje hru na husliach. Jej žiaci
sa každoročne zúčastňujú nielen oblastných, ale aj celoslovenských súťaží, kde získavajú pod jej vedením popredné
umiestnenia. Svoje zručnosti
v hre na nástroji si potom naši
žiaci majú možnosť ešte zdokonaliť aj v Detskej ľudovej hudbe
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„Sláčik“. Tú po pedagogickej aj hudobnej stránke vedie Slávko Melicherčík, ktorý je nielen výborný akordeonista, ale ovláda hru na
niekoľko nástrojov, medzi iným heligónku, ktorú v našej škole aj
vyučuje, kontrabas, violu či píšťalku. V detskej ľudovej hudbe pracuje spolu s deťmi nielen zo sláčikového oddelenia, ale aj s cimbalistami z triedy pani učiteľky Zuzany Dindešovej. Toto naše malé
teleso spolu s heligonkármi z jeho triedy sa za svoju krátku existenciu malo možnosť predstaviť už na
viacerých koncertoch, vystúpeniach
či na Očovskej folklórnej hrude.
Dychové nástroje na našej škole vyučuje pán učiteľ Miroslav Poprádi, ktorý je členom Big Bendu Gustava Broma. Vedie svojich žiakov k precíznosti a presnosti v hre na flaute, saxofóne a klarinete a pri trpezlivej a poctivej práci jeho žiaci dosahujú vynikajúce výkony. Tanečný odbor
má za sebou tiež nové skúsenosti a úspešný mesiac apríl. Tanečníčky z Prípravného štúdia II. a 6. až 7. ročníka sa zúčastnili Oblastnej súťaže v modernom tanci, kde sa starším dievčatám podarilo postúpiť na „Deň tanca 2017“ - krajskú prehliadku moderného tanca do Žiaru nad Hronom. S choreografiou Lenky Chamu-

lovej „Na ulici“ získali pekné bronzové pásmo. Neodmysliteľnou
súčasťou našej školy sú aj výtvarníci, ktorí svojimi prácami skrášľujú interiér školy. A čo nás čaká najbližšie? Pripravujeme pre Vás
ku koncu školského roka už naše tradičné koncerty a vystúpenia
ale aj zápis nových žiakov na nasledujúci školský rok. Ale pekne
po poriadku...
6. jún o 17.00 h v ZUŠ Absolventský koncert žiakov hudobného
odboru a Môj prvý koncert
15. jún od 13.00 h v ZUŠ P
 rijímacie talentové skúšky do tanečného, hudobného a výtvarného odboru
21.jún o 17.00 h Záverečný koncert tanečného a hudobného odboru
spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru
Tešíme sa na Vás na našich koncertoch a vystúpeniach a na Vaše
deti v priestoroch našej Základnej umeleckej školy pod vedením
výborného pedagogického zboru.
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Základná umelecká škola v Očovej

Obec Očová a Základná škola
s materskou školou MBF v Očovej

p oz ý va j ú o b č a n ov
na slávnostnú akadémiu
k 115. výročiu narodenia

Vás pozýva na

prijímacie skúšky

spisovateľa, básnika, žurnalistu, advokáta

Jána Roba Poničana

pre šk. rok 2017/2018

dňa

15. júna 2017

*1902 - †1978

v čase

18. jún 2017

od 13.00 do 17.00 hod.
v priestoroch

(nedeľa) o 16.00 hod.
Kultúrny dom Očová

ZUŠ v očovej
vyučujeme v odboroch:

tanečný, výtvarný
a hudobný – spev, hra na husliach, klavíri,
gitare, flaute, akordeóne, cimbale, heligónke

účinkujú:

žiaci základnej školy

podrobnejšie informácie nájdete na:
www.zusocova.webnode.sk

DETSKÝ LETNÝ DENNÝ TÁBOR
 pozývame Vás na päťdňový letný tábor v areáli Remeselného dvora obce Očová
 pre deti od 5 do 15 rokov
 denne v čase od 7.30 – 16.00 hod
 pre 15 – 40 detí v jednom turnuse
 ponúkame Vám nezabudnuteľné zážitky, nadviazanie nových priateľstiev a príjemný pobyt spojený s tvorivou činnosťou
(prihláška a ďalšie informácie na www.remeselnydvor.eu)

Program: Máte sa naozaj na čo tešiť!  Výlety do blízkej krásnej prírody, hry, posedenie pri ohni (opekanie), maľovanie na tvár, kreslenie, servítková technika, výroba
šperkov, zdobenie perníkov, práca s hlinou, práca s papierom (paplet, quilling), výroba bábik, tanečné aktivity, ukážky práce požiarnikov a súťaže, jazdenie na koňoch.
Jazda na koni 1 € /dieťa/ 3 min.
Stravovanie: Deti si môžu priniesť vlastnú stravu alebo objednať obedy. Cena za detskú porciu je 2 € /osoba/deň a porcia pre dospelého 3,80 € /osoba/deň, zabezpečený je celodenný pitný režim.
Turnusy: 17. – 21. júla 2017 a 21. – 25. augusta 2017
Doprava: individuálna.
Cena tábora: 48,-€ v prípade, že má dieťa vlastnú stravu, pri objednaní detských porcíí je cena
58,-€, pri objednaní väčších porcíí je cena 67,- €. V cene je zahrnuté: strava 1x denne, pitný
režim, kompletný program, lektori, materiál na športovú a záujmovú činnosť, ceny do súťaží.
V prípade záujmu prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky na dolu uvedenú adresu (prihláška,
zdravotný dotazník a čestné pehlásenie sú dostupné na web stránke). Poplatok za letný tábor
je potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo internet bankingom najneskôr 2 týždne pred
začatím letného tábora na č. účtu: 9740483002/5600 (do VS treba uviesť dátum narodenia
dieťaťa , KS: 308 a do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa,).V prípade voľných miest
je možné prihlásiť sa do letného tábora aj 14 dní pred začatím turnusu.
2/2017
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Kino Osveta O č o v á

jún 2017
Sobota
3. jún 2017
19.00 hod.
Continental film
1,00 €
Sobota
10. jún 2017
17.00 hod.
CinemArt
1,00 €

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

Pozor zmena!

Večerné predstavenia sa od júna premietajú o 19.00 hod.

Všetko alebo nič

Slovenská romantická komédia. Najpredávanejšia kniha Evity Urbaníkovej sa dočkala svojej dlho očakávanej filmovej podoby! VŠETKO ALEBO NIČ je príbehom o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na ktorých sa nezabúda, aj keď vlastne toho nie sú hodní. Príbeh popretkávaný sarkazmom, humorom, hnevom, beznádejou, vášňou, smiechom, slzami, mužským egom a ženským sebavedomím. Príbeh tak skutočný, že v ňom objavíte samých seba...
Hrajú: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Ľuboš Kostelný, Michał Żebrowski, Paweł Deląg a ďalší.
MN do 15 rokov, 113 min.

Spievaj

Americká animovaná komédia. Podnikavý chlapík Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte nevidel. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga. Tvorcovia Mimoňov a Tajného života maznáčikov sa tentokrát vydali dobývať kiná s príbehom, ktorý vám pohladí nielen dušu, ale aj uši.
Mládeži prístupný, 110 min., slovenský dabing.

Sobota
17. jún 2017
19.00 hod.
Continental film
1,00 €

Agáva

Sobota
24. jún 2017
19.00 hod.
Continental film
1,00 €

Inštalatér

Slovenská dráma. Do malého juhoslovenského mesta prichádza vážený staviteľ Hampl so svojou mladou manželkou Naďou. Jej pozornosť zaujme rovnako mladý
učiteľ Daniel Orešanský, na ktorom nedávna účasť v 2. svetovej vojne zanechala jazvy. Naďa je spočiatku rozhodnutá nepodľahnúť Danielovej charizme, no horúce leto
a božská vôňa rozkvitajúcej agávy všade navôkol, jej rozhodnutie komplikujú. Keď agáva po tridsiatich rokoch konečne zakvitne, Nadino úsilie je načisto zmarené...
Hrajú: Milan Kňažko, Katarína Šafaříková, Marek Geišberg, Milan Lasica, Diana Mórová a ďalší.
MN do 15 rokov, 91 min.

Česká rodinná komédia. Štyridsaťročný Luboš Cafourek je svojrázny inštalatér z obce Tuchlovice pri Prahe. Je zručný a poctivý, so všetkým si poradí, žiadnej práce sa nikdy nezľakne. Nemá auto, za zákazníkmi jazdí na bicykli alebo autobusom, prípadne sa nechá odviezť. Mobil nepoužíva, telefonáty za neho vybavuje jeho
matka, ktorá mu tiež varí a nakupuje, perie, robí účtovníctvo a riadi chod celej domácnosti. Luboš má vždy na všetko nečakanú a vtipnú odpoveď, ale praktický
a spoločenský život mu uniká medzi prstami. Všetky jeho pokusy o kontakt so ženami končia fiaskom a mama sa márne snaží, aby si syn konečne našiel partnerku...
Hrajú: Jakub Kohák, Eva Holubová, Petra Špalková, Filip Blažek, Petr Čtvrtníček, Jan Budař a ďalší.
MN do 12 rokov, 85 min.

júl 2017
Sobota
1. júl 2017
19.00 hod.
Continental film
1,00 €

Muzikál aneb Cesty ke štestí

Sobota
8. júl 2017
19.00 hod.
Continental film
1,00 €

Odkaz vo fľaši

Český hudobno-tanečný film, rozprávajúci príbeh triedy pražského konzervatória, ktorá má na letnom sústredení naskúšať muzikál Starci na chmelu. Študenti sú zo začiatku znechutení, že sa budú venovať klasickému českému muzikálu. Počas skúšania ich pohltí kúzlo Starcov, ale nechcú sa uspokojiť so starou choreografiou. Do svojho naštudovania pridajú prvky klasického tanca, ale i street dance, hip-hop, či pohybové divadlo. Úspech môže znamenať vytúžený začiatok
cesty za umeleckým snom...
Hrajú: Vica Kerekes, Roman Vojtka, Martin Písařík, Jiří Korn, Adam Mišík a ďalší.
MN do 12 rokov, 85 min.
Dánsky thriller. Na policajnej stanici v západnom kúte Škótska stojí už dlho na okennej parapete zabudnutá fľaša. Vo vnútri je slabo čitateľný lístok, prečítať sa dá
len prvé slovo, ktoré je napísané dánsky a znamená POMOC – odkaz je napísaný krvou. Keď sa konečne táto zvláštna správa dostane na stôl kriminálneho vyšetrovateľa komisára Carla Mørcka z oddelenia Q, začnú sa diať desivé veci. Carl Mørck a jeho kolegovia sa ponoria do hrôzostrašného prípadu unesených detí,
ktorých rodičia ich zmiznutie nikdy neohlásili. Čas sa kráti a život dvoch detí visí na vlásku...
Hrajú: Fares Fares, Nikolaj Lie Kaas, Søren Pilmark, Johanne Louise Schmidt a ďalší.
MN do 15 rokov, 112 min., český dabing

Sobota
15. júl 2017
17.00 hod.
Magic box
1,00 €

Deväť životov pána Fúzika

Sobota
22. júl 2017
19.00 hod.
Europe film
1,50 €

Úplní cudzinci

Sobota
29. júl 2017
17.00 hod.
CinemArt
1,00 €

Kubo a kúzelný meč

Francúzska zábavná rodinná komédia. Tom Brand je závratne úspešný, závratne bohatý a blbec. V snahe postaviť najvyšší mrakodrap na severnej pologuli je
pripravený obetovať čokoľvek. Aj lásku svojej rodiny. Neváži si manželku, zanedbáva dospelého syna a ignoruje prosby dcéry. Tá má k 11. narodeninám jediné
prianie: chce mačku. Tom sa náhodne ocitne v obchode so zvieratami. Svojrázny majiteľ presne vie, čo Tom potrebuje: veľkého kocúra menom pán Fúzik. Cestou na dcérinu párty má Tom fatálnu nehodu. Po prebudení zisťuje, že zatiaľ čo jeho telo leží v kóme v nemocnici, jeho myseľ sa ocitá v tele kocúra.
Mládeži prístupný, 87 min., slovenský dabing

Talianska komediálna dráma o skupine priateľov, ktorí sa o sebe počas jedinej večere dozvedia viac, než za celý svoj doterajší život. Skupina priateľov sa schádza
k pohodovej večeri. Poznajú sa už roky a aj toto stretnutie by sa nieslo v duchu ľahkého podpichovania a nostalgických spomienok na to, čo bolo, keby… keby
sa nezrodil zdanlivo nevinný nápad: dať mobilné telefóny na stôl a zdieľať každú SMS aj každý prichádzajúci hovor. Koľko toho o sebe nesmieme vedieť, aby
sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi…?
Hrajú: Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak, Valerio Mastandrea, Marco Giallini a ďalší.
MN do 15 rokov, 93 min., české titulky
Americký animovaný dobrodružný film. Kubo dokáže rozprávať príbehy tak, až sa vám zastaví dych.
Jeho rozprávačský talent mu pomáha uživiť seba aj svoju chorú mamku. Každý deň odchádza z jaskyne, v ktorej spoločne bývajú, do blízkej dediny, kde ohromuje obyvateľov svojimi príbehmi. Tie sa však vždy končia pred západom slnka, lebo Kubo sa musí vrátiť domov pred zotmením. Ak by tak neurobil, postihla
by ho strašná kliatba. Jedného večera sa však vrátiť nestihne a varovanie sa premení na skutočnosť...
Mládeži prístupný, 101 min., slovenský dabing
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