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Slovo na úvod alebo čo sme urobili, a čo pripravujeme...
Máme za sebou trištvrte roka a budeme bilancovať. V skratke Vám chcem priblížiť naše aktivity v oblasti realizovaných investícií a prípravy ďalších. Samozrejme, že popri tom sú zabezpečované úlohy zabezpečujúce plynulý chod obecnej samosprávy, riešenie problémov, ktoré prináša život. Jeho súčasťou je aj činnosť zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ako aj aktivity spoločenských a záujmových organizácií, ktoré vyvíjajú činnosť na jej území.
Budujeme nový
zberný dvor
Obec Očová bola úspešná
so svojou žiadosťou na vybudovanie nového zberného dvora. Na základe dotačnej zmluvy s Environmentálnym fondom, ktorá vstúpila
do platnosti 22. 6. 2017 môže
fond poskytnúť obci finančnú
dotáciu maximálne do výšky 157 720,00. Na základe verejného obstarávania bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom, ktorým je EUROVIA SK,
a. s. Na základe súťaže je stanovená cena za dielo je 153 003, 86 € s DPH.
S výstavbou dvora sa začalo 4. 7. 2017 a predbežný termín výstavby je určený do 30. 10. 2017. Areál zberného dvora bude umiestnený pri mechanizačnom stredisku PD za obecným cintorínom. V predchádzajúcom období obec odkúpila 785 m2 pozemkov v tejto časti od súkromných vlastníkov. Z dôvodu zle evidovaných inžinierskych sietí na dotknutých pozemkoch, obec musela na vlastné náklady vykonať prekládku vodovodného potrubia vrátane projektovej dokumentácie a riešiť ďalšie problémy,
ktoré z uvedeného dôvodu vznikli. Kvôli tejto situácii boli práce na obdobie cca jedného mesiaca prerušené. Po ukončení realizácie stavby bude
do tohto areálu premiestnený zberný dvor z centra obce. Pre tzv. „Jasov
dom“ a jeho okolie bude obec hľadať nové využitie.
Rozšírenie kamerového a monitorovacieho systému
v obci Očová
V priebehu mesiacov júl – august 2017 sme v obci rozšírili kamerový a monitorovací systém o ďalších 8 kamier, ktoré sú umiestnené v centre obce,
ihriska, základnej ako aj materskej školy a v blízkosti Remeselného dvora. Prenos signálu z kamier zo záznamového zariadenia bude zabezpečovaný cez v obci vybudovanú optickú sieť. Celkový rozsah prác a dodávky
materiálu bol vo výške 13 751,40 €. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality sumou 11 000 €.
Rekonštrukcia klubovne
na Holcovom Majeri
Obec Očová v priebehu mesiaca máj
zrealizovala rekonštrukciu klubovne na Holcovom Majeri, ktorá bude
slúžiť občanom tejto časti obce na
schôdzkovú činnosť, cirkevné stretnutia a ako volebná miestnosť.
Priestory boli vybavené sociálnym
zariadením, ktoré v minulosti v týchto priestoroch chýbali. Miestnosť bola
vybavená novým nábytkom. V rámci
rekonštrukcie sa zrealizovala aj nová
elektrická prípojka pre obe budovy vo
vlastníctve obce vrátane rozvádzača.

Oprava ciest
a úprava rigolov
na Obchoditej
Koncom júna 2017
boli ukončené práce na miestnej komunikácii v Obchoditej.
25 ton asfaltovej hmoty bolo použitých na
opravu najväčších výtlkov na ceste a takmer 200 m bolo opravených súvislejších cestných úsekov. Zároveň boli upravené rigoly popri ceste. Náklady na uvedené práce
boli vo výške takmer 6000 € vrátane DPH.
Oprava ciest
v správe BBSK
v katastri obce
Očová
Obec Očová upozornila Banskobystrickú regionálnu
správu ciest a. s. na
dosť značné poškodenie povrchu ciest
III. triedy, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Očová. Zároveň sa obrátila aj na poslancov Z –BBSK, aby v rámci svojich možností pomohli vyriešiť uvedený problém. Na základe rozhodnutia Z – BBSK boli do plánu
rekonštrukcie zaradené cesty na rok 2017 III/2693 Dúbravy /časť Hradná/ - Holcov Majer – Čierny most a III/2444 Očová – Zvolenská Slatina.
Koncom mesiaca jún 2017 bola zrealizovaná oprava cesty III/2693, ktorá je v katastri obce Očová. Oprava cesty III/2444 by sa mala realizovať
v priebehu II. polroka po ukončení verejného obstarávania.
Dokončenie III. etapy rekonštrukcie kultúrneho domu
Po predchádzajúcich dvoch etapách rekonštrukcie a údržby kultúrneho domu
od polovice júna 2017 prebehla jeho
tretia etapa. Odstránené boli zavlhnuté a zaplesnuté omietky v pivničných
častiach a ich oprava tak, aby mohli
slúžiť pre dôstojné skladové a šatňové
účely. Popri tom boli realizované práce na údržbe priestorov posilňovne, kotolne, súborovej šatne pri javisku,
chodieb na I. a II. nadzemnom podlaží. Boli vykonané nevyhnutné odvodňovacie práce v okolí kultúrneho domu
a úprava jeho okolia zámkovou dlažbou. Práce realizovala stavebná spoločnosť KAPA. Náklady na uvedenú rekonštrukciu boli vo výške 79 406,14 €.
pokračovanie na str. 2 >>>
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Úprava suchého koryta potoka nad Lesnou cestou
V priebehu mesiacov jún –júl 2017 realizoval Vodohospodársky podnik,
Povodie stredného Hrona úpravu koryta potoka nad Lesnou ulicou. Rozpočtované boli finančné prostriedky v sume takmer 10 900 € bez DPH.
Súčasťou údržby bola aj oprava mostíka nad korytom potoka so zakomponovanými protipovodňovými opatreniami, ktoré realizovali pracovníci Obecných služieb.
Oprava tribúny v areáli futbalového štadióna
Koncom I. polroka boli realizované práce, ktorých cieľom bolo odstránenie havarijnej situácie na tribúne v areáli futbalového štadióna. Bola vykonaná oprava hydroizolácie na obvodovom plášti tribúny, demontáž a výmena žľabov na jej streche, oplechovanie a hydroizolácia schodiskového múru, výmena a hydroizolácia plechu. Náklady boli vo výške 1 526 €.
Územný plán obce Očová
Pred finalizáciou sa nachádzame pri digitalizácii územného plánu obce
a dodatku č. 5 k územnému plánu. V mesiaci október k nemu prebehne
v obci pripomienkové konanie.
Kanalizácia
Dňom 27. 9. 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s (StVS) a Vodohospodárskymi stavbami a.s. na realizáciu výstavby čističky odpadových vôd a odkanalizovania obcí Očová a Zvolenská Slatina. V uvedený deň došlo aj k odovzdaniu
stavebného územia k uvedenej akcii. Stavba by mala byť ukončená vrátane skúšobnej 12 mesačnej prevádzky v termíne 12/2020. Momentálne sa
pripravuje realizačný projekt a časový harmonogram výstavby. Zároveň
zo strany obce sa budeme snažiť zabezpečiť, aby do realizačného projektu boli zapracované zmeny, ktoré by reagovali na aktuálne potreby obce.
Obyvateľov budeme postupne o tejto akcii informovať a určite uskutočníme aj stretnutia s občanmi po jednotlivých uliciach (na základe aktuálnej situácie pri realizácii projektu), kde bude bližšie vysvetlený postup,
trasovanie a všetky aktuálne informácie, ktoré sa budú týkať výstavby kanalizácie ako aj pripojenia domov na kanalizačnú sieť.

Ďalšie plány
Obec Očová sa pripravuje aj na možnosť realizovania ďalších projektov
a v súvislosti s tým sa zapojila do rôznych výziev, prostredníctvom ktorých sa chce uchádzať o dotácie:
1/ Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy – Obecný úrad
v Očovej
2/ Rekonštrukcia Domu smútku v Očovej
3/ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
4/ Multifunkčné ihrisko v Očovej – údržba
5/ Technické vybavenie ZŠ Očová – dobudovanie odborných učební na
ZŠ v Očovej
6/ Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci Očová – vybavenie
obce a domácností kompostérmi
7/ Dom služieb – Bytový dom
8/ Rekonštrukcia telocvične – ZŠ Očová
V priebehu ďalších mesiacov sa bude rozhodovať o tom či sme v nich uspeli a či ich budeme aj realizovať.
Samozrejme, že sme vyvíjali aj ďalšie aktivity. O nich sa môžete viacej dočítať na ďalších stránkach Hučavy.
PhDr. Ján Senko, starosta

Odpadové hospodárstvo
Obec Očová prostredníctvom dodávateľskej firmy v tomto období realizuje výstavbu nového zberného dvora. Po jeho skolaudovaní a získaní povolenia na prevádzku budú môcť občania obce, ktorí si platia poplatok za
komunálny odpad, odovzdať zložky odpadu, ktoré nie je možné zbierať
do vriec určených na jednotlivé zložky odpadu. Súčasťou zberného dvora
bude aj váha na váženie odpadu. Jedná sa hlavne o drobný stavebný odpad, za ktorý si platí každý vlastník odpadu samostatne a nie je naviazaný
na poplatok za komunálny odpad. Do drobného stavebného odpadu patrí
napr. aj polystyrén (zvyšky napr. z utepľovania stavby), igelitové obaly zo
stavebného materiálu (tehly, krytina ap.), tabuľové sklo zo starých okien,
teda všetok odpad, ktorý sa vytvorí v súvislosti so stavebnými prácami.
V súvislosti so skutočnosťou, že od 1. 7. 2016 uhrádzajú všetky náklady
spojené so separovaným odpadom organizácie zodpovednosti výrobcov
(OZV), sú sledované všetky komodity vrátane množstva. Po vyhodnotení
jedného roka je zrejmé, že v našej obci najväčšiu zložku vyseparovaného
odpadu tvoria plasty. Ostatné zložky ako je sklo, tetrapaky, kovy a papier

Šťastie je život a mať deti…
Narodili sa:
Tobias Machovič
Daniela Štrbová
Terézia Babičová
Vivien Tkáčová
Eliška Hyžová
Viktória Hulinová
Jakub Prítuľa

mesačne nenaplnia zbernú nádobu (vrece) a preto nie je potrebné ich vyvážať každý mesiac. Obec plánuje od roku 2018 zbierať sklo, papier, kovy
a tetrapaky v dlhších časových intervaloch. Plasty sa budú zbierať tak ako
v súčasnosti a to 1x mesačne. Upozorňujeme občanov, aby v deň zberu
komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadu vykladali len nádoby, ktoré sú naplnené.
Po dobudovaní nového zberného dvora budú kontajnery na separované
zložky odpadu umiestnené v jeho priestoroch, z obce sa okrem bytových
domov odstránia. Dôvodom je, že občania do nich ukladajú aj komunálny odpad a potom náklady na jeho zber a uloženie znáša obec a nie OZV.
Každý občan, ktorý vyprodukuje viac separovaného odpadu ako je objem
vreca, bude môcť tento odpad odovzdať na zbernom dvore.
Dôrazne upozorňujeme občanov, že zberný dvor môžu využívať len občania obce, na zbernom dvore nie je možné uskladňovať odpad, ktorý vzniká v súvislosti s podnikateľskou činnosťou občanov a právnických osôb.
-jh-

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Martin Betík, Očová J. R. Poničana 813/70
Anna Šandorová, Očová Lesná 234/9
Ján Šníder, Očová Gagarinova 652/26
Samuel Gašpar, Očová Partizánska 223/36
Jozefína Bartošová, Očová ČSA 76/73
Anna Šiandorová, Očová ČSA 67/57
Mária Blašková, Očová Pri vleku 248/7
Jaroslav Koristek, Očová Družstevná 848/4
Juraj Uhliar, Očová J. R. Poničana 762/49
Anna Výbohová
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Info o uskutočnených podujatiach od mája 2017:
Váľanie „veľkej máje“
28. mája 2017 sa váľala veľká mája, ktorá sa v centre Očovej pýšila celý mesiac. O dobrú náladu sa
postaral detský folklórny súbor Poľana, ľudové
piesne zaspievali Matičiarky a bodku za kultúrnym programom dal folklórny súbor Očovan.
V závere sa folkloristom, za uchovávanie pekného zvyku, poďakoval starosta obce PhDr. Ján
Senko. Za sprievodu ľudovej hudby a za potlesku
divákov sa mája podarila bezpečne zvaliť.

Čítajme si... 2017
10. ročník detského čitateľského maratónu Čítajme si... 2017 sa konal 31. mája.
Obecná knižnica v Očovej, spolu so žiakmi základnej školy, sa do tohto projektu zapojila už po ôsmykrát. Cieľom je priblížiť deťom čítanie - aktivitu, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie (počítače, tablety, mobily a pod.). Zároveň našou snahou je pritiahnuť k čítaniu čo najviac detí a poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Žiaci čítali jednu stranu
z knihy Davida Walliamsa Dedkov veľký útek. Svojim podpisom na plagát potvrdili účasť na podujatí a dostali sladkú
odmenu. V Očovej tento rok čítalo 119
žiakov. Všetkým žiakom a učiteľom podieľajúcim sa na maratóne ďakujeme.

Ján Rob Poničan
18. júna 2017 sa v kultúrnom dome konala slávnostná akadémia k 115. výročiu narodenia očovského rodáka - básnika, dramatika, advokáta, národného
umelca Jána Roba Poničana. O rodinnom a pracovnom živote sme sa dozvedeli z úst p. riaditeľky PaedDr. Anny Sojkovej, detstvo a mladosť nám priblížili zaujímavými scénkami a básňami žiaci školy.
Za dôstojné pripomenutie pamiatky Jána Roba Poničana sa všetkým poďakoval starosta obce PhDr. Ján Senko.

Očovská folklórna hruda 2017
V dňoch 11. – 13. 8. 2017 sa v Očovej uskutočnila prehliadka tradičnej ľudovej kultúry - Očovská folklórna hruda 2017.
V piatok večer patrilo javisko domácej folklórnej skupine Očovan, ktorá si
v minulom roku pripomenula 80. výročie svojho vzniku. Folkloristi svojimi
výkonmi v programe Zo zlatého fondu a v scénickom programe V Očovej
doma, roztlieskali všetkých prítomných divákov.
Sobotňajšie popoludnie patrilo detským folklórnym súborom a na javisku sa
prezentoval aj domáci súbor Poľana, ktorý si v tomto roku pripomenul 55. výročie organizovanej činnosti. Po vystúpení najmladšej generácie sa so svojimi
spevmi a tancami predstavili dedinské folklórne skupiny, podujatie pozdravila ĽH Pecníkovci so svojimi hosťami a v neskorších večerných hodinách si
mali možnosť diváci vychutnať vystúpenie jubilujúcich folklórnych skupín:
Hriňovčan, Urpín a Očovan.
Bodku za 14. ročníkom OFH
dal v nedeľu galaprogram Korene, v ktorom návštevníci
mali možnosť vidieť folklórne
skupiny prezentujúce ľudové
bohatstvo a tradície Podpoľania, Liptova, Oravy, Spiša,
Gemera a Púchovkej doliny.

Súčasťou tohtoročnej prehliadky okrem kvalitnej programovej ponuky boli i viaceré sprievodné podujatie, ako
napr.: výstava čepcov Stredoslovenského múzea
v Banskej Bystrici, výstava domácich krojov, divadlo pre deti a taktiež bola
vyhlásená a vyhodnotená
súťaž o najkrajšie priečelie
a priedomie domu „Krása
v tradícii“.
>>>
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Oslavy SNP
Významný medzník slovenskej histórie, 73. výročie Slovenského národného povstania, si obyvatelia Očovej pripomenuli 28. 8. 2017 pietnou
spomienkou pri pamätníku padlých v II. svetovej vojne. Po položení kytice a tónoch štátnej hymny, vzdala hold všetkým padlým v tomto nerovnom boji, aj ženská spevácka skupina Matičiarky, prednesom básne a zaspievaním piesní s touto tematikou. Slávnostný príhovor predniesol p. Dušan Hancko, predseda
ZO SZBP v Očovej.

Deň Ústavy SR
Pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR, Obec Očová v spolupráci s DHZ obce
Očová, pripravili oslavy, ktoré sa konali 1. septembra 2017 vo večerných hodinách
na blízkom kopci Bočina. Po štátnej hymne, tento významný deň, kedy vyjadrujeme hrdosť, že na Slovensku máme právny dokument obsahujúci pravidlá spolunažívania, činnosti štátnych inštitúcií a občianskej spoločnosti, pripomenuli vo
svojich príhovoroch p. Dušan Hancko a zástupca starostu p. Mgr. Ján Šimiak. Po
oficiálnej časti bola zapálená vatra, ktorá horela do skorých sobotňajších hodín.
O občerstvenie sa postarali očovskí hasiči, za čo im patrí poďakovanie.
- dd –

Z činnosti Zboru pre občianske záležitosti
V júni tradične v rámci obradu Rozlúčky s deviatakmi usporadúvame slávnostné
prijatie žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku na Základnej škole s materskou školou Mateja Bela Funtíka. Zároveň sme v spolupráci s pani učiteľkami
Materskej školy uskutočnili netradičný obrad a to prijatie predškolákov, teda tých,
ktorých sme potom v septembri privítali ako prváčikov vo veľkej škole.
Anna Výbohová

Deň ústavy v Očovej
Dňa 01. septembra 2017 na Deň ústavy SR sa v Očovej konal jubilejný 20. ročník minifutbalového turnaja o putovnú Valašku Rudolfa
Gajdoša. Usporiadateľom bola najstaršia miestna organizácia SNS na
Slovensku MO SNS Očová, Obec Očová, Telovýchovná jednota Družstevník Očová a Poľnohospodárske družstvo Očová.
Na akcii sa zúčastnilo 8 súťažných družstiev z okolitých obcí. Hralo sa
v dvoch skupinách. Prvé miesto získali futbalisti ŠK Slovan Plavé Vozokany, 2. miesto OR SNS Zvolen a 3. miesto získali futbalisti FC Očová.

4

Po skončení zápasov sa podával guláš. Miestna organizácia SNS v Očovej pod vedením predsedu Ondreja Pivolusku založila súťaž o putovnú
valašku na počesť zosnulého zakladajúceho člena SNS Rudolfa Gajdoša.
Organizátori turnaja si počas akcie spolu s predsedom Okresnej rady
SNS Zvolen Ing. Igorom Šufliarskym a miestnou farárkou evanjelickej cirkvi uctili pamiatku Rudolfa Gajdoša položením kytice pri jeho
hrobe na miestnom cintoríne v Očovej.
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Ing. Igor Šufliarsky, predseda OR SNS Zvolen
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Ľudskosť
Nepíšem dnes za Obecné služby odpočet práce, ktorú sme v obci vykonali (to sú naše povinnosti), ale chcem sa s vami podeliť o dojmy
návštevníkov našej obce, ktoré vyjadrujú počas kultúrneho sviatku
u nás – počas Očovskej folklórnej hrudy, ale aj inokedy, vo všedné
dni, kedy k nám zavítajú.
Možno ste sa aj sami, vážení spoluobčania, stretli počas OFH s veľmi
priaznivými reakciami návštevníkov u nás. Páčia sa im programy, atmosféra, sprievodné podujatia, výstavy, výzdoba obce, priedomí a vo
veľkej väčšine sa s uznaním vyjadrujú, že sa v dedinských podmienkach darí zorganizovať podujatie na veľmi slušnej úrovni. Prichádzajú k nám návštevníci z celého Slovenska ale aj rodáci z ekonomicky
silného zahraničia, lebo rodná zem ich stále priťahuje. V niektorých
prípadoch sa človeku podarí porozprávať sa aj o hlbšom zmysle a dôvodoch návštev ľudí u nás. Veď svoj voľný čas môžu využiť v dnešnej
dobe naozaj aj rôznym iným spôsobom. Podujatí a kultúrnych akcií
je každý víkend aj u nás v okolí neúrekom a aj doma je vždy čo robiť.
A tu sa vynárajú zaujímavé zdôvodnenia. Ľudia oceňujú rodinnú atmosféru Hrudy, blízkosť účinkujúcich, remeselníkov. Na všetko si
možno takmer siahnuť, dotknúť
sa, stretnúť...
Ďalší dôvod je, že ľudia hľadajú
ešte niečo pravé, skutočné, poctivé a nefalšované. Niečo, kde cítiť,
že je to pôvodné a zručnosti sú ešte
živé, že je to ešte v ľuďoch aj spolu s charakterom, ktorý vyviera zo
zeme, z tunajšieho prostredia a je

Leto s Centrom voľného času pri ZŠ s MŠ
M. B. Funtíka v Očovej
Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Mateja
Bela – Funtíka v Očovej už tradične zorganizovalo v čase prázdnin pobytový tábor
v Strehovej a detský denný tábor.
Strehová privítala našich žiakov už prvý
prázdninový týždeň. Tento tábor bol už
tretím v poradí a teší sa z roka na rok väčšiemu záujmu. Deti si užili vodné radovánky, gymnastiku vo vode a rôzne pohybové aktivity. Na záver nemohol chýbať karneval, na ktorom deti dostali milé darčeky a dosýta sa vytancovali.

Ing. Pavel Holík

Výhercovia súťaže
o najkrajšie priečelie
a priedomie domu
„Krása v tradícii“
11. – 13. august 2017

Denný detský tábor začínal
31.júla a končil 4.augusta. Deti
mali na každý deň naplánované iné aktivity a spoznávali nové miesta. Vďaka krásnemu slnečnému počasiu navštívili kúpaliská v Banskej Bystrici a na Neresnici. Krásami
Zvolenskej kotliny sa kochali z Pustého hradu a nenechali zaháľať ani svoje šikovné ručičky a vyskúšali si zručnosť na tvorivých dielňach v škole,
ale i v Terra Permonii v Banskej Štiavnici.
Mgr. Mária Mruškovičová

preto osobitý, svojský. Hľadajú otvorenosť, mäkkosť i tvrdosť, neústupnosť od
svojho, prívetivosť,
úsmev i priamy pohľad. Zo všetkých to
asi najkrajšie vyjadril manželský pár z Pezinku, ktorý prišiel do Remeselného dvora na
jar tohto roku. Títo ľudia celkom jasne pomenovali, že cestujú k nám
na stredné Slovensko v nádeji, že tu v kopcoch pod horami nájdu ešte
ľudskosť. Pretože u nich, tam na západe Slovenska, pri Bratislave, jej
vraj už niet. Všade už vládne len chladný kalkul, počty a peniaze.
Určite týmto ľuďom aj my rozumieme. Veď koľkokrát si sami pri stretnutiach a rozhovoroch s blízkymi povzdychneme, že dnes už to nie je
tak, ako to bývalo voľakedy, že spomíname, ako boli ľudia veselí, milší i ochotnejší. Stretávali sa, bavili, ale i tvrdo pracovali. A na všetko
mali čas. Akoby aj nám časom tej človečiny ubúdalo a pri tom všetko záleží len na nás – nikto nám nič neprikazuje ani nenariaďuje, len
my sami sebe. No ale aspoň vieme, čo ľudia hľadajú, čo potrebujú, čo
im chýba. Faktom však zostáva, že ľudskosť sa za peniaze v žiadnom
obchode ani v stánku na Hrude kúpiť nedá. Musí len vyvierať z ľudských sŕdc, z našej vôle. Aby sme však ako obec boli pre ľudí, aj pre
seba navzájom prívetiví, zaujímaví, príťažliví, netreba na to drahé investície, či atrakcie, ale niečo to predsa len stojí. Stojí to našu dobrú
vôľu, občas trochu námahy a ochoty pomôcť, nebyť stranou, niekedy stačí dobrá myšlienka na prospech celku, obce, aby sa k nám ľudia radi vracali, lebo tu našli to, čoho je dnes už v modernom, „civilizovanom“ svete pomenej. Veľa ľudí u nás takto aj žije, myslí, správa
sa a asi je to u nás cítiť. Preto vám všetkým patrí vďaka, vážení Očovania. Vďaka patrí tým, ktorí sa snažia, ale vďaka patrí aj tým, ktorí
sa ešte len snažiť budú. Všetkým vďaka za to, že Očová je krásna, jedinečná, ľudia po nej chodia s dobrou náladou, rozžiarenými očami
a radi sa sem vracajú.

1. cena

rodina Šoučíková
2. cena

rodina Škovierová
3. cena

rodina Halajová
4. cena

rodina Nôžková
5. cena

rodina Bieliková
6. cena

rodina Fabianyová
7. cena

rodina Laurošková
8. cena

rodina Gašparová
9. cena

rodina Budačová

Mimoriadna cena za tvorivý prístup:

rodina Ďurčíková a rodina Válovčanová
3/2017
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Mladí očovskí rybári
opäť úspešní
Po minuloročnom úspechu v celoslovenskej súťaži rybárov Zlatý blyskáč,
sa darilo členom rybárskeho krúžku „Očovské šťuky“ aj v tomto roku. Celoslovenská súťaž rybárov Zlatý blyskáč sa konala 15. – 17. septembra 2017
na Zvolenskej priehrade. Súťažili jednotlivci i družstvá. Keďže mladí rybári na súťaži reprezentovali aj MO SRZ Zvolen, družstvo, ktoré v celkovom
hodnotení obsadilo 2. miesto bolo zastúpené žiakmi:
Alexandra Lepková
(Zvolen, ZŠ, J. Alexyho)
Marcel Koppa
(Očová, ZŠ s MŠ M. B. Funtíka)
Martin Poničan
(Očová, ZŠ s MŠ M. B. Funtíka)
Kristián Lupták
(Očová, ZŠ s MŠ M. B. Funtíka)
Členovia rybárskeho krúžku Očovské šťuky boli úspešní aj v disciplínach
jednotlivcov:
Martin Poničan (7. roč.) 3.miesto plávaná
Peter Bahleda (9. roč.) 2. miesto vedomostné testy
Marcel Koppa (4. roč.) 2. miesto rybolovná technika (žiaci do 10 rokov)
Kristián Lupták (9. roč.) 2. miesto rybolovná technika (žiaci nad 10 rokov)
Martin Poničan (7. roč.). 3. miesto rybolovná technika (žiaci nad 10 rokov)
Marcel Koppa (4. roč.) 3. miesto feeder (žiaci do 10 rokov)
Martin Poničan aj v celkovom hodnotení súťaže jednotlivcov obsadil 3.
miesto.
Všetkým žiakom úspešným mladým rybárom blahoželáme, ďakujeme za
vzornú reprezentáciu školy i okresu. Poďakovanie patrí aj vedúcemu záujmového útvaru Očovské šťuky Ing. Danielovi Poničanovi, ktorý sa žiakom intenzívne venuje vo svojom voľnom čase. Prajeme im veľa úspechov
aj do budúcnosti.
PaedDr. Anna Sojková

Život v našej Základnej umeleckej škole
Po krásnom a horúcom lete už opäť pomaly začína na stromoch opadávať lístie
a pomyselné brány vedúce na cestu za
poznaním krás umenia sa otvorili aj na
našej Základnej umeleckej škole. Tento školský rok 2017/18 sa stretávame
opäť v krajších, vynovených priestoroch, za čo ďakujeme nášmu zriaďovateľovi – Obci Očová.
Tak, ako po minulé roky, tak aj v tomto školskom roku sa budeme s našimi žiakmi stretávať nielen tu v Očovej, ale už tradične aj na našich elokovaných pracoviskách v obciach Lieskovec a Vígľaš. Školu v tomto školskom
roku bude spolu navštevovať 259 žiakov vo všetkých odboroch - v Očovej
167 žiakov, na elokovanom pracovisku v Lieskovci 41 žiakov a vo Vígľaši 52
žiakov vo všetkých odboroch. Poskytovať kvalitné a ucelené umelecké vzdelávanie v tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore je našou prioritou už
22 rokov a odzrkadľuje aj na účasti našich žiakov na rôznych vystúpeniach
a súťažiach. Tie mali nielen domáci - regionálny ale celoslovenský či dokonca medzinárodný charakter.
Aj počas prázdnin naši žiaci „nedali pokoj“ hudobným
nástrojom a krpcom. Detská
ľudová hudba „Sláčik“, ktorá
pracuje na škole pod vedením Slávka Melicherčíka, heligónkári a tanečníci sa predstavili spolu s inými detskými
kolektívmi v programe detských folklórnych kolektívov
na Očovskej folklórnej hrude
2017 a Dňoch obce Vígľaš.
Aj tento školský rok to bude
znovu veľmi pestré, ale zároveň aj tradičné... Okrem
triednych a interných koncertov, ktoré sa konajú priamo v priestoroch školy, to
budú aj verejné koncerty
a vystúpenia... V predvianočnom čase to bude spo-
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ločný „Predvianočný koncert“ našej ZUŠ spolu so ZUŠ Nádvorná zo Zvolena a s Evanjelickým cirkevným spevokolom a.v. zo Zvolena vo Zvolenskom
evanjelickom a.v. kostole Sv. Trojice, 16. decembra sa na „Očovských Vianociach“ predstavia s vianočným programom tanečníci a hudobníci a nebude
chýbať ani stánok s výrobkami žiakov výtvarného odboru, 19. decembra Vianočný koncert v Evanjelickom kostole a.v. v Očovej „A zasa sú tu Vianoce...“.
Začiatkom roka sa už tradične stretnú žiaci hudobných odborov našej školy
so žiakmi ZUŠ Nádvorná zo Zvolena na koncerte pod názvom „Novoročné
zvítanie“ na Zvolenskom zámku a prvý polrok tohto školského roka zakončíme tak ako každý rok - Polročným koncertom a výstavou tu v KD v Očovej. Verím, že si nájdete
čas a strávite tak spolu
s nami príjemné chvíle
pri speve, hudbe a tanci. A ak sa budete chcieť
dozvedieť ešte viac, tak
nás nájdete na našej webovej stránke www.zusocova.webnode.sk PaedDr. Anna Petríková
Bambúchová, riaditeľka ZUŠ v Očovej
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Deň Kreativity v DSS Hriňová
Zamestnanci a klienti Domova seniorov Dolinka sa už po štvrtýkrát zúčastnili dňa kreativity v Domove sociálnych služieb v Hriňovej. Na toto tradičné stretnutie sa vždy veľmi tešíme pretože je príjemné stretnúť sa s nadšeným a pohostinným kolektívom Hriňovského domova, ktorý nikdy nesklamal naše očakávania a pripravil nám aj tento rok veľmi zaujímavé podujatie.
Tento rok dostali všetky družstvá z okolitých sociálnych zariadení vytvoriť
z pripraveného materiálu strašiaka do poľa.

Každé družstvo malo svoju predstavu a každá bola naozaj originálna. Veď
posúďte sami. Na priložených obrázkoch sú strašiaci vytvorení našimi seniormi a zamestnancami jednotlivých domovov. Zostáva nám len dúfať, že
na poli odvedú dobrú prácu a postrašia každého so zlými úmyslami. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé podujatie v Hriňovskom domove
sociálnych služieb.
Mgr. Miroslav Feješ, riaditeľ DS Dolinka

Zo života Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Očovej
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je
občianske združenie, ktoré vyvíja svoju činnosť v našej obci, združuje priamych účastníkov odboja za národné oslobodenie a proti fašizmu v rokoch
1939 až 1945, za obranu demokracie a sociálnu spravodlivosť a ostaných
občanov, ktorí súhlasia s jej poslaním a cieľmi.
Tak ako po predchádzajúcich rokov výbor ZO SZPB pripravil v zmysle plánu práce aj na tento rok okrem miestnych osláv týkajúcich sa výročí oslobodenia obce, ukončenia 2. svetovej vojny a SNP niekoľko akcií a podujatí,
o ktorých by sme chceli informovať občanov naše obce.

Vyhodnotenie činnosti za 1. polrok 2017
Dňa 5. marca sa za účasti cca 35 členov ZO a občanov obce uskutočnili oslavy oslobodenia obce vojakmi Červenej armády a Kráľovskej rumunskej armády. Garantom osláv bol OcÚ a naša ZO SZPB. Po položení kytice vďaky
k pamätníku padlých zabezpečili členky spevokolu Matičiarky krátky kultúrny program. Po pietnom akte sa v KD uskutočnilo divadelné predstavenie.
Dňa 10. marca usporiadal Oblastný výbor SZPB vo Zvolene spoločenské
stretnutie v Domove mládeže Strednej technickej školy pri príležitosti osláv
MDŽ. Akcie sa zúčastnilo 11 členov našej ZO SZPB.
Dňa 8. mája sa za účasti cca 46 členov ZO a občanov obce uskutočnili oslavy ukončenia 2. sv. vojny a víťazstva nad fašizmom. Garantom osláv bol
OcÚ a naša ZO SZPB. Po položení kytice vďaky k pamätníku padlých zabezpečili členky spevokolu Matičiarky Krátky kultúrny program. Po pietnom akte sa v KD uskutočnilo divadelné prestavenie ochotníckeho divadelného súboru Pilindoš.
Dňa 24. mája sme sa zúčastnili v malom počte pietnej spomienkovej akcii
pri pamätníku umučených na Kováčovej. Akciu organizoval Oblastný výbor SZPB a obec Kováčová.
Dňa 24. júna sme uskutočnili turistický výlet po stopách SNP – Z Očovej do
Poník za účasti 45 členov ZO SZPB, ich rodinných príslušníkov a občanov
obce. Účastníci zájazdu položili kytice vďaky k pamätníkom SNP v obciach
Hrochoť a Poniky, prehliadli si evanjelický kostol a pamätnú lipu A. Sládko-
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viča na Hrochoti, katolícky kostol a pamätný dom Š. Žáryho na Ponikách.
Mladší účastníci absolvovali turistické pochody z Hrochoti na Chochuľku
a do Dúbravice. Spoločné posedenie v prírode a malá oslava Jána sa uskutočnila na Ponickej Hute.

Informácie o činnosti v 2. polroku 2017
Na základe informácie Oblastného výboru SZPB vo Zvolene výbor našej
ZO na svojom zasadnutí dňa 10. júla previedol zmeny v Pláne hlavných
úloh na rok 2017. Bolo navrhnuté, aby sa na ČS vypustili dve akcie výletov
po stopách SNP a to Badín, Kremnička, B. Bystrica a Dolná Lehota, Krpáčová, Nemecká. Namiesto týchto akcií sa uskutočnil zájazd po stopách
SNP – Stretnutie generácií na Kališti 12. augusta 2017. Presunúť výlet po
stopách SNP – Jankov vŕšok na termín 23. september 2017 a doplniť návštevu pamätných miest v obciach Ostrý Grúň a Kľak.
Dňa 28. augusta sa uskutočnili v obci plánované oslavy 73. výročia SNP
položením kytice vďaky k pamätníku padlým v II. sv. vojne.
Dňa 29. augusta sa členovia našej ZO individuálne zúčastnili osláv 73. výročia SNP v B. Bystrici.
Dňa 14. septembra uskutočnilo veliteľstvo vzdušných síl ASR pietnu spomienku pri príležitosti Dňa vzdušných síl na poľnom letisku v Zolnej.
Dňa 30. septembra uskutočnil Ob. výbor SZPB vo Zvolene v spolupráci so
ZO SZPB v Detve pietnu spomienku pri príležitosti 73. výročia Partizánskej prehliadky počas SNP.
Dňa 11. novembra sa uskutoční pietna spomienka pri pomníku padlých
v 1. sv. vojne – Deň červených makov. O akcii budú zverejnené informácie v obecnom rozhlase.
Ob. výbor SZPB vo Zvolene uskutoční pre členov ZO SZPB okresov Detva,
Krupina a Zvolen spoločenské posedenia pod Vianočnou jedličkou. Informácie o akcii budú zverejnené v obecnom rozhlase.
Tento príspevok možno zaujme niektorých občanov obce a prispeje k ich
rozhodnutiu stať sa v budúcnosti členom našej organizácie.
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Ani zlé počasie neprekážalo...
Ani zlé počasie neprekážalo účastníkom poznávacieho zájazdu, ktorý zorganizoval predseda ZO SZPB v Očovej
pán Dušan Hancko dňa
23. septembra 2017. Prvou zastávkou bola obec
Uhrovec, rodisko Ľudovíta Štúra a Alexandra
Dubčeka. Účastníci zájazdu najprv navštívili Uhrovecké múzeum, kde sa zoznámili s históriou tejto dedinky a jej okolia a pozreli si exponáty, ktoré miestnemu múzeu darovali predovšetkým obyvatelia. Návšteva rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka so sprievodným slovom lektorky priblížila
aj také momenty zo života týchto významných osobností, ktoré doteraz mnohí nepoznali. Prínosom bolo aj premietnutie dokumentu o živote a činnosti
Alexandra Dubčeka. Na Jankovom vŕšku položili účastníci kyticu k pamätníku padlým počas SNP v daždi a hmle. Počasie však nezabránilo ani prehliadke areálu okolo pamätníka a zachovaných partizánskych bunkrov v okolitom
lese. Kladenie kytíc k pamätníkom na Kľaku a Ostrom Grúni už nebolo sprevádzané dažďom. Zaujímavá, ale smutná bola prehliadka expozície múzea
na Kľaku, ktorá pripomína tragické udalosti z januára 1945, keď obyvateľstvo oboch spomínaných dedín bolo vyvraždené a obce vypálené nemeckými
jednotkami nasadenými na boj proti partizánom. Poslednou zastávkou boli
Horné Hámre, kde pôsobí bývalý očovský rímsko-katolícky farár Mgr. Tibor
Jányi. Pán farár uviedol návštevníkov do kostola, porozprával o histórii obce,
o svojej farnosti a prejavil potešenie, že Očovania si na neho aj po toľkých
rokoch spomínajú a neprerušili s ním kontakt. Program zájazdu bol bohatý, zaujímavý a rozšíril vedomosti každého účastníka. Všetci veria, že na podobných podujatiach sa budú môcť
zúčastniť aj v budúcnosti.
-AS-

Kino Osveta O č o v á

Plán kultúrno-spoločenských
podujatí na IV. štvrťrok 2017
v obci Očová
Október............................................................................................
Pozdravy žiakov základnej školy
s kultúrnym programom / Domov seniorov Dolinka
Jesenné tvorivé dielne žiakov so starými rodičmi / základná škola
26.10.2017 / Strašidelný mlyn / Remeselný dvor
27.10.2017 / K
 ong: Ostrov lebiek – filmové predstavenie
pre študentov Súkromnej SOŠ Očová / kinosála KD
November.........................................................................................
11.11.2017 / Deň červených makov
pamätník padlých v I. svetovej vojne
19.11.2017 / Očová spieva
vystúpenie domácich spevákov / kultúrny dom
Týždeň boja proti drogám - besedy, športové podujatia,
výchovné programy pre žiakov
December..........................................................................................
6.12.2017 / M
 ikuláš v základnej a materskej škole
základná škola
9.12.2017 / O
 čovské Vianoce - zabíjačkové špeciality,
vianočné trhy, kultúrny program / Remeselný dvor
Vianočná akadémia
vystúpenie žiakov ZUŠ Očová / kultúrny dom
Vianočné besiedky v triedach / základná škola
Školské filmové predstavenie / kinosála KD
19.12.2017 / „A zasa sú tu Vianoce“
hudobno-spevácky program / evanjelický kostol
26.12.2017 / Štefanské vystúpenie + Štefanská zábava
kultúrny dom

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

október 2017

Sobota
14. október 2017
19.00 hod.
Continental film
1,00 €

Kráľ Artuš: Legenda o meči

Sobota
21. okóber 2017
17.00 hod.
Magic box
1,50 €

Ozzy

piatok
27. október 2017
9.00 hod.
Continental film
1,00 €
Sobota
28. október 2017
19.00 hod.
ASFK
2,50 €

Americká akčná fantazijná dráma. Keď mladému Artušovi zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho strýko. Artuš príde o detstvo i vlastnú identitu, až kým nenarazí na čarovný meč Excalibur. V okamihu, keď ho ako vyvolený vytiahne zo skaly, obráti sa mu život hore nohami. Donútený uznať svoju pravú
identitu (následník trónu), musí začať bojovať nielen za seba...
Hrajú: Charlie Hunnam, Jude Law, Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Eric Bana a ďalší.
MN do 12 rokov, 126 min., český dabing
Španielska animovaná rozprávka. Ozzy je priateľský pes bígl, ktorý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. Jeho majitelia sa ale musia presunúť za pracovnými povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: pes s nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre psíkov. Hotel nesie honosné meno Modrá zátoka. Po odchode rodiny však Ozzy zistí, že toto „perfektné“ miesto je len zásterkou jeho majiteľa. Práve ten vozí psov
do skutočnej Modrej zátoky, čo je vlastne väzenie pre psov. Z väzenia musí utiecť nenápadne, ale hlavne rýchlo a chlpato!
Mládeži prístupný, 91 min., dabing

Kong: Ostrov lebiek (pre študentov Súkromnej SOŠ Očová)

Americký akčný fantazijný film. Píše sa rok 1973 a do konca vietnamskej vojny je ešte ďaleko. Rôznorodá skupina vojakov, vedcov, dobrodruhov a krásnej novinárky priletí preskúmať mýtický ostrov „kde sa niečo deje“. Netušia, že vstúpili na územie obrovského gorilieho samca a prehistorických dravcov, ktorí majú na
ich prítomnosť svoj inštinktívny názor.
Hrajú: Tom Hiddleston, Brie Larson,Toby Kebbell, Samuel L. Jackson, Tian Jing a ďalší.
MN do 12 rokov, 118 min., slovenský dabing

Vábenie výšok

Slovenský dokumentárny film. Himaláje - najvyššie hory našej planéty. Pre niekoho len čísla v štatistike a miesto na mape. Pre iných náročné výzvy. Muž, ktorý
stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: „Mierte vysoko, v ľahkom víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry však oddeľuje tenká čiara. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Dokumentárny film Vábenie výšok
mapuje vývoj slovenského himalájskeho dobrodružstva od jeho počiatkov až po prelomové udalosti na Mount Evereste, ktoré vyvrcholili v tragické okamihy
slovenského horolezectva.
Réžia: Pavol Barabáš, 105 min.
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