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Slovo na úvod
Skončil ďalší kalendárny rok. Bilancujeme, hodnotíme. Ale aj ďakujeme za výsledky práce, za priazeň, spoluprácu. V tomto duchu
začínam aj ja svoj príhovor a vyslovujem vďaku všetkým, ktorým
nebol život v Očovej ľahostajný a svojou aktivitou prispeli k jeho
spríjemňovaniu v rôznych oblastiach spoločenského života, udržiavania poriadku a čistoty v obci ako aj vo svojom okolí, či vytváraním rodinnej a spoločenskej pohody, ktorá je tiež prepotrebná
k tomu, aby sa nám žilo príjemnejšie.
Vstúpili sme do nového roku. Na jeho začiatku si dávame rôzne
predsavzatia. Hneď na úvod Vám chcem popriať do nového roka
hlavne zdravie, ale aj šťastie, spokojnosť a splnenie Vašich želaní. Prajem Vám spokojný život v kruhu Vašich blízkych a pohodu vo Vašom okolí.
Rok 2018 je rokom, ktorý sa na Slovensku bude niesť v znamení
25. rokov budovania štátnosti. Nie všetci vítali s radosťou samostatnosť Slovenska. Ešte aj dnes to v mnohých Slovákoch zanecháva pocit trpkosti, hoci príbeh Slovenska sa ukazuje ako vcelku
úspešný. Nebolo málo z nás, ktorí pochybovali, že dokážeme samostatne vládnuť. Nevkladali veľké nádeje do samostatného Slovenska. Realita je však úplne iná. Slovensko sa javí ako funkčný
štát. Je v lepšej kondícii ako zneli predpovede. Úspešne napreduje
a realizuje celkom úspešne svoj sen o samostatnosti. Nie je na tom
horšie ako jeho susedia, hoci na začiatku za nimi dosť výrazne zaostávalo. Aj keď to mnohí nechcú priznať, ekonomické a štatistické
ukazovatele hovoria „jasnou rečou“. Je v eurozóne, kde má oproti susedom silnejšiu pozíciu. Treba veriť, že tento úspešný príbeh
bude pokračovať. Slovensko na to má. Poprajme Slovensku ďalšie
úspechy na ceste samostatnosti a ľuďom naplnenie túžby po lepšom a spokojnejšom živote.
Koncom roka sa budú konať voľby do obecných samospráv. Postupne budeme bilancovať a skladať účty. Odpočet našej práce bude

občanom predložený ku koncu volebného obdobia. Už teraz však
môžeme povedať, že v Očovej sa nemáme za čo hanbiť. Stanovené ciele by mali byť v tomto roku nielen naplnené. Po prípravných
prácach, ktoré pozostávajú z realizačného projektu, schválenia časového harmonogramu stavby a zariadenia staveniska sa v tomto roku začne s realizáciou dlho očakávanej kanalizácie a čističky
odpadových vôd. Veľmi náročná investičná akcia, ktorá bude od
nás vyžadovať veľa komunikácie, tolerantnosti, trpezlivosti, výdrže a dôvery.
Samozrejme, že popri tom budeme riešiť ďalšie akcie, ktoré máme
pripravené a plánujeme ich realizovať. Oboznámili sme Vás o nich
v predchádzajúcom čísle Hučavy. Pracujeme na ďalších projektoch.
V obci si budeme musieť zvykať na nový harmonogram a spôsobom zberu triedeného odpadu. Do prevádzky uvedieme novopostavený zberný dvor, v rámci ktorého budú platiť nové prevádzkové pravidlá stanovené príslušnými orgánmi v oblasti životného
prostredia súvisiace s odpadovým hospodárstvom. V tejto oblasti
bude zrejme potrebné vykonať aj veľa osvetovej práce.
V novembri 2017 sa mali možnosť občania Očovej oboznámiť s návrhom územného plánu obce. Momentálne sa narába s pripomienkami k nemu zo strany občanov ako aj dotknutých inštitúcií. Po
ich vyhodnotení pristúpime k schváleniu tohto významného dokumentu v zastupiteľstve obce. V nasledujúcom volebnom období
by sa malo začať s jeho postupným plnením. Nevyhnutná k tomu
bude aj príprava dotknutých území po majetkovo-právnej stránke.
Vstupujeme do roka, ktorý určite prinesie so sebou aj nové výzvy,
nové požiadavky pred nás predkladané a bude sa potrebné s nimi
popasovať. Verím, že aj s Vašim prispením sa nám ich podarí napĺňať tak, aby sme si mohli v Očovej spríjemňovať život a našu
obec robiť krajšou.
PhDr. Ján Senko, starosta

Parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
O parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
sme už v Hučave písali. Občania z niektorých ulíc boli upozornení aj písomne, avšak k rešpektovaniu zákona o cestnej premávke
nedošlo ...
Na parkovanie motorových vozidiel opakovane upozorňujú občania, vodiči autobusov, ale aj pracovníci, ktorí vykonávajú zimnú
údržbu ciest. Opakovane upozorňujeme, že miestne komunikácie
nie sú parkoviská. Je potrebné dodržiavať § 23 ods. 1 a § 25 ods.1
zákona 8/2009 o cestnej premávke.
§ 23 (1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom
rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na
jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade.
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Pri
státí vodič vozidla nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov.
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§ 25 (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.
Tento problém bol riešený aj na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Očová. Z diskusie vyplynulo, že situácia sa nezlepšila, práve
naopak. Obec má možnosť osadiť dopravné značenie na dotknuté komunikácie a tiež možnosť uzatvoriť zmluvu s niektorou z mestských polícií,
príslušníci ktorej by kontrolovali dodržiavanie ustanovení zákona o cestnej premávke. S týmito opatreniami sú však spojené finančné prostriedky z rozpočtu obce, ktoré by sa mohli využiť na iný účel a v prospech
všetkých občanov.
Veríme, že občania, ktorí parkujú vozidlá na miestnych komunikáciách
a verejnej zeleni si uvedomia svoje konanie a vozidlá odparkujú na vlastných pozemkoch.
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Žltá, modrá a zelená, červená
POZOR ZMENA ! ZBER TRIEDENÉHO ODPADU MÁ NOVÝ HARMONOGRAM
Sledujte harmonogram vašej obce, vždy zbierame LEN NIEKTORÉ DRUHY odpadu.
Rovnaký dátum zberu (utorok) je pre plasty a papier:
v deň zberu plastov vyložte ŽLTÉ vrecia, zbierame PLASTY
v deň zberu papiera vyložte modré vrecia a zbierame PAPIER a KARTÓN
Rovnaký dátum zberu (utorok) je pre sklo a kovy:
v deň zberu skla vyložte zelené vrecia a zbierame S K L O
v deň zberu kovov vyložte červené vrecia a zbierame KOVY a TETRAPAKY
Toto sa pravidelne opakuje podľa dátumov v harmonograme v utorok 1 x za 4 týždne.
Vykladajte si vrece alebo nádobu správnej farby podľa harmonogramu a váš odpad bude odvezený.
Obyvatelia rodinných domov, ktorí chcú nahradiť menej praktické vrecia farebnými nádobami, môžu si ich zakúpiť.

Odpad uložený v nesprávnom vreci / nádobe nebude odvezený.

Dodržujte farby vriec / nádob !

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2018
OBEC OČOVÁ

DEŇ ZBERU
MESIAC
JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL

ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY ODPAD

PLASTY

PAPIER

SKLO

VKM+KOVY

10

24

23

23

30

30

7

21

20

20

27

27

7
4

21

20

18

20

17

27

17

24

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

27
24

19

MariusPedersen, a.s., Prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, Lieskovec 960 01 ZVOLEN
Tel.: (045) 532 17 64 – 44, Fax: (045) 547 93 66, e-mail: zvolen@mariuspedersen.sk, Mob.:0902 947 981

Trhové dni v roku 2018
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Január

22. 01.

Apríl

Február

26. 02.

Máj

28. 05.

Marec

26. 03.

Jún

25. 06.

23. 04.

Júl

23. 07.

Október

22. 10.

August

27. 08.

November

26. 11.

September

24. 09.

December

17. 12.
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DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE OČOVÁ ZA ROK 2017
Počet obyvateľov celkom k 31. 12. 2017

2540

Z toho: občanov (nad 15 rokov)

2179

detí (do 15 rokov)

361

Priemerný vek obyvateľov

42,54

Obec Očová - ohlasovňa pobytu v roku 2017 zaznamenala tieto zmeny:
na trvalý pobyt sa do obce prihlásilo 55 občanov

z trvalého pobytu sa z obce odhlásilo 48 občanov

narodilo sa 29 detí

celkový úbytok obyvateľov za rok 2017 7

zomrelo 29 občanov

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…

Šťastie je život a mať deti…

Zomreli:

Narodili sa:
Ester Možuchová
Tomáš Hazucha
Sebastien Rajčok
Sára Kapcová
Tobias Melko
Isabel Hossová
Claudio Kováč
Aylin Júlia Bednarčíková
Jakub Bagľaš
Sofia Hajdúchová
Filip Uhliar
Sára Cibulová

Mária Blašková, Očová Pri vleku 248/7
Jaroslav Koristek, Očová Družstevná 848/4
Juraj Uhliar, Očová J. R. Poničana 762/49
Anna Sýčová, Očová SNP 341/124
Dušan Holík, Očová J. R. Poničana 986/143
Mária Lenárová, Očová SNP 390/192
Ján Nôžka, Očová Holcov Majer 998/1
Drahomíra Fendeková, Očová Medzinárodného dňa detí 80/1
Jozef Hriň, Očová Holcov Majer 922/35
Anna Výbohová

Fond na podporu umenia podporil
v roku 2017 dva projekty
pre Obecnú knižnicu v Očovej
Obec Očová v roku 2017 vypracovala dve žiadosti na získanie dotácií pre obecnú knižnicu, ktoré boli adresované Fondu na podporu umenia. Prvá žiadosť bola vypracovaná na nákup novej literatúry, druhá žiadosť bola zameraná na obnovu interiérového vybavenia, konkrétne na nákup nových knižných regálov.
Projekt:

Projekt:

bol z FPU podporený sumou 1000 €.
Do knižnice sa za uvedenú sumu kúpilo 98 nových kníh:
- 74 kn. jednotiek krásnej literatúry pre dospelých
- 2 kn. jednotky náučnej literatúry pre dospelých
- 22 kn. jednotiek krásnej literatúry pre deti a mládež
Obec sa podieľala na spolufinancovaní projektu vo výške 108,92 €.
Okrem spolufinancovania projektu, obec už v I. polroku 2017 poskytla financie obecnej knižnici na nákup nových kníh, vo výške 395,17 €.

bol z FPU podporený sumou 1500 €.
Do knižnice sa kúpili nové knižné regály v počte 72 ks, v cene
2 556,00 €. 43 regálov sa kúpilo z poskytnutej dotácie z FPU a zvyšných 29 regálov sa zakúpilo z rozpočtu Obce Očová, v rámci spolufinancovania projektu. Regály budú v knižnici nainštalované v mesiaci január 2018.

„Nákup novej literatúry“

„Nové interiérové vybavenie Obecnej knižnice Očová“

Za poskytnuté dotácie Fondu na podporu umenia aj touto cestou ďakujeme.
1/2018
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Info o uskutočnených podujatiach od októbra 2017:
Mesiac úcty k starším

Deň červených makov a Deň vojnových veteránov

8. októbra 2017 sme si v Očovej pripomenuli Mesiac úcty
k starším prijatím očovských
seniorov v obradnej miestnosti obecného úradu. V príhovore, starosta obce PhDr. Ján
Senko, poďakoval všetkým
prítomným za ich celoživotnú prácu v prospech svojich
rodín, ako aj v prospech na-

V sobotu 11. novembra 2017 si obyvatelia Očovej o 11.11 hod.
pripomenuli 99. výročie ukončenia I. svetovej vojny pietnou spomienkou pri pamätníku padlých v I. svetovej vojne.
Po básni v podaní žiačky základnej školy, pamiatku venovanú
všetkým padlým vojakom a vojnovým veteránom, vo svojom príhovore pripomenul predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov p. Dušan Hancko. Po zvonoch a tichej modlitbe boli na znak úcty, padlým vojakom, zapálené sviečky. Poďakovanie v mene ZO SZPB a Obce Očová patrí
všetkým zúčastneným, ktorí nezabúdajú.
šej obce. Úctu prítomným prejavili aj členovia ZPOZ-u, ktorí pripravili pre seniorov kultúrny program.
Po slávnostnom obrade boli jubilanti
pozvaní do kultúrneho domu na divadelné predstavenie o peripetiách
manželského vzťahu pod názvom
Život je taký.

Mikuláš v Očovej
Aj do Očovej prišiel Mikuláš. V deň jeho príchodu bolo pre
deti v kultúrnom dome pripravené divadielko Vrabčiak Čimo.
Po skončení nasledoval krátky kultúrny program v podaní žiačok ZUŠ Očová. K prítomným sa prihovoril zástupca starostu obce p. Mgr. Šimiak, ktorý na záver zaželal krásne a pokojné vianočné sviatky.
A to už prišiel čas, kedy medzi deti zavítal Mikuláš spolu s anjelom a plným vrecom sladkostí. Po príchode Mikuláša sa všetky
oči upriamili k vianočnému stromčeku, ktorý sa rozžiaril svetielkami a všetci zacítili čaro blížiacich sa vianočných sviatkov.
Pod stromčekom Mikuláš spolu s anjelom rozdávali sladkosti a na zahriatie sa deti mohli ponúknuť detským vianočným punčom. Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto peknom podujatí, ďakujeme.

Očovské Vianoce
V sobotu 9. decembra sa v Remeselnom dvore v Očovej uskutočnila celo obecná akcia Očovské Vianoce. Počas celého dňa si mali možnosť občania, ale aj návštevníci zakúpiť tradičné
domáce zabíjačkové špeciality, ktoré pripravil FS Očovan. V rámci vianočnej tržnice bol bohatý výber vianočných dekorácii a ozdôb. Toto sobotné popoludnie spríjemnil všetkým návštevníkom kultúrny program pod názvom Živý Betlehem, kde 2000
rokov starú históriu narodenia Ježiška spestrili svojim
kultúrnym programom nielen žiaci ZUŠ, ktorí celú hru naštudovali, ale aj DFS Poľana, Matičiarky, FS Očovan a Šimiakovci. Celým programom doprevádzala detská ĽH Sláčik pri ZUŠ Očová.
- zd -

Vianočný koncert v Evanjelickom kostole a. v. v Očovej
Evanjelická cirkev a. v. v Očovej a ženský spevácky zbor Belius boli organizátormi vianočného
koncertu 19. decembra 2017. Potlesk divákov svedčil o tom, že bohatý program bol pripravený precízne a mal vysokú umeleckú úroveň. Chrám poctila svojou návštevou aj speváčka z juhočínskej provincie, ktorá svojim spevom obohatila toto adventné obdobie a dodala blížiacim
sa Vianociam nádych exotiky.
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Štefanské vystúpenie a Štefanská zábava

Novoročný ohňostroj

Už tradične 26. decembra si občania našej obce,
ako i návštevníci Očovej, mohli pozrieť v kultúrnom dome vystúpenie folklórneho súboru
Očovan. Súboristi zatancovali, zaspievali a nakoniec aj povinšovali. Do
tanca účinkujúcim hrala ĽH pod vedením Jaroslava Harazina. Po skončení vystúpenia sa všetci
mohli zabaviť na Štefanskej zábave.

Pri príležitosti vítania nového roka a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky bol pre občanov Očovej pripravený polnočný ohňostroj. Na zahriatie sa prítomní mohli ponúknuť
pohárom vareného vína alebo pohárom vianočného punču. O polnoci, po zaznení slovenskej hymny, nasledoval
ohňostroj, ktorému však v novom roku počasie neprialo.
- dd -

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí
v roku 2018 v obci Očová
Január
„Rodičovský ples“

26. 1 . 2018

Remeselný dvor

Február

Detský folklórny festival – nesúťažná prehliadka detských folklórnych
súborov

koncertná sála ZUŠ o 16.30
hod.

„Záverečný koncert“ – všetkých odborov ZUŠ v Očovej

kultúrny dom o 17.00 hod.

1. 2. 2018

kultúrny dom

„Fašiangový karneval“

13. 2. 2018

kultúrny dom

73. výročie oslobodenia obce Očová

2. 3. 2018

Divadelné predstavenie

2.3.2018

pamätník padlých v II. svetovej vojne o 11.00 hod.
kultúrny dom o 18.00 hod.

Nohejbalový turnaj – 17. ročník o pohár oslobodenia obce

3. 3. 2018

telocvičňa ZŠ
8.00 – 16.00 hod.

Týždeň slovenských knižníc – podujatia pre žiakov ZŠ s MŠ MBF

5. – 10.3.
2018

obecná knižnica

Tenisový turnaj vo štvorhrách pri príležitosti oslobodenia obce

10. 3. 2018

telocvičňa ZŠ

Veľkonočné tvorivé dielne pre deti, rodičov, starých rodičov a verejnosť

15. 3. 2018

priestory základnej školy

Deň Ústavy SR

Vítanie jari

25. 3. 2018

Remeselný dvor

- minifutbalový turnaj o „Putovnú valašku Rudolfa Gajdoša“ – XXI. ročník

„Srdce pre umenie“ – interný koncert
pedagógov a žiakov venovaný Dňu
učiteľov

18. 4. 2018

koncertná sála ZUŠ o 16.30
hod.

Deň Zeme – akcia zameraná na úpravu a očistu životného prostredia v obci
a okolí

21. 4. 2018

8.00 – 12.00 hod.

Nohejbalový turnaj pre žiakov ZŠ
s MŠ MBF

28. 4. 2018

telocvičňa ZŠ
8.00 – 13.00 hod.

Stavanie „hlavnej máje“ tradičným
spôsobom

29. 4. 2018

centrum obce o 15.00 hod.

August
Očovská folklórna hruda 2018 -15.
ročník

10. – 12. 8.
2018

futbalový štadión, Remeselný dvor

74. výročie SNP - pietna spomienka

28. 8. 2018

pamätník padlých v II. svetovej vojne o 19.00 hod.
19.00 – 20.00 hod.
20.00 hod.

- lampiónový sprievod na Bočinu
- zapálenie vatry
September

Apríl

755. výročie najstaršej písomnej zmienky o Očovej

1. 9. 2018

Deň víťazstva nad fašizmom

4. 5. 2018

Divadelné predstavenie

4.5.2018

„Koncert absolventov hudobného odboru a výstava výtvarných prác ZUŠ“

Október
Mesiac úcty k starším
- prijatie seniorov v obradnej sieni
- ľudová zábava pre seniorov

obecný úrad
kultúrny dom

Strašidelný mlyn

Remeselný dvor

November
Očová spieva – vystúpenie domácich
spevákov

kultúrny dom

Deň červených makov

11. 11. 2018

pamätník padlých v I. svetovej vojne

pamätník padlých v II. svetovej vojne o 11.00 hod.
kultúrny dom o 18.00 hod.

Spomienka na 28. október – kultúrny
program žiakov ZŠ a ZUŠ

11. 11. 2018

kultúrny dom

koncertná sála ZUŠ o 16.30
hod.

„Príchod Mikuláša do Očovej a rozsvietenie vianočného stromčeka“

centrum obce

„Očovské Vianoce“ – zabíjačkové špeciality, vianočné trhy, remeslá, kultúrny program

Remeselný dvor

„A zasa sú tu Vianoce“ – hudobno-spevácky program

evanjelický a. v. kostol

Vyberanie májí dievčatám v obci

19. 5. 2018

Rúcanie „hlavnej máje“ s kultúrnym
programom

20. 5. 2018

centrum obce o 17.00 hod.

1. 6. 2018

kinosála KD
areál ZŠ
miestna komunikácia

Jún

Čítajme si... 2018 – detský čitateľský
maratón

1/2018

futbalový štadión
8.00 – 15.00 hod.

28. - 29. 9
2018

Máj

Oslavy MDD – filmové predstavenie,
súťaž mladých hasičov, športové hry
Cyklistické preteky – 2. ročník

kultúrny dom

„Môj prvý koncert“ – koncert žiakov
prípravného štúdia ZUŠ hudobného odboru

„Polročný koncert“ všetkých odborov ZUŠ
Marec

8. 6. 2018

December

Štefanské vystúpenie + Štefanská zábava

26. 12. 2018

kultúrny dom

obecná knižnica
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AKO SPRÍJEMNIŤ STARNUTIE NAŠIM SENIOROM
Žiaľ Slovensko sa nevyníma
z trendu starnutia populácie v Európe. Postupne starneme ako národ, starnú komunity v mestách a aj v obciach stretávame čoraz častejšie starších ľudí. Preto je
práve seniorom venovaná
čoraz zvýšená pozornosť.
Nemali by sme ich ako spoločnosť segregovať, ale práve
integrovať ich do aktívneho života. Mali by sme pristupovať k starším ľuďom s úctou a porozumením,
prípadne vďakou za to všetko čo pre nás ako matky, otcovia urobili, čo nám zanechali.
Stratou starých ľudí nestrácame len samotného človeka, ale kus seba samého, bohatstvo, skúsenosti i vedomosti, tvorivého potenciálu. Najlepšou prevenciou nášho zdravia je pohyb, neustála činorodá aktivita, stály kontakt s ľuďmi a to isté platí aj pre seniorov.
Byť v spoločnosti svojich rovesníkov, byť s rodinou, byť aktívny, môcť byť pre niekoho prospešný alebo potrebný, to im dáva chuť žiť, potláčať depresiu a zlepšuje ich zdravotný stav. Preto v domove začíname každý deň rozcvičkou. Trénujeme jemnú motoriku, pamäť, robíme tvorivé dielne, ručné práce, kreslenie, cvičenia s malou tenisovou loptičkou alebo prehadzovanie z dlane do dlane sú vhodným
doplnkom cvičenia.
Snažíme sa vytvárať dostatok príležitostí na stretávanie sa so seniormi z iných zariadení v okolí čo je
ďalším momentom, ktorý prispieva ku kvalite života.
Prioritou zariadenia je zbaviť sa každodennej všednosti a spestriť život našich seniorov.
V predvianočnom období sme si vyrobili adventné vence
a vianočné ozdoby, z ktorých sme si vyzdobili aj krásny vianočný stromček.
Štedrý deň nám spestrila Ľudová hudba Dominika Václava, ktorá našim seniorom rozčarovala úsmev, ba dokonca
aj slzy radosti. Spolu sme si pred Štedrým večerom zaspievali Tichú noc.
Bežné starnutie má byť spojené so schopnosťou dobre fungovať
v bežnom živote, byť sebestačný. Preto sa aj my snažíme udržať im aktívnu fázu života čo najdlhšie, pretože aktivita spomaľuje starnutie a spôsobuje spokojnosť. Významným činiteľom, ktorý prispieva k spokojnosti sú sociálne vzťahy medzi nami, ľuďmi. Preto si všetci navzájom pomáhajme a usmievajme sa, veď úsmev lieči.
Šťastný Nový rok 2018
Mgr. Monika Záňová, sociálna pracovníčka Domova seniorov Dolinka

Súťažná jeseň speváckeho zboru BELIUS
Jeseň 2017 bola pre členky ženského speváckeho zboru Belius naozaj súťažná. V priebehu šiestich týždňov absolvovali 3 súťaže speváckych zborov, z toho jednu celoslovenskú a dve medzinárodné. Predchádzala im poctivá príprava na skúškach i viackrát týždenne, ale dvakrát sme jej
venovali aj víkendové voľno. Umelecká vedúca a dirigentka zboru Mgr. art. Oľga Budinská robila všetko pre to, aby z nás dostala maximum. Správne dýchanie, či poloha klenby v ústnej dutine bola priorita. Každá sa snažila prekonať samú seba. A potom to prišlo.

5.-7. október 2017- Voce Magna, Žilina

V Žiline sa konala medzinárodná súťaž zborového spevu, za účasti 24 speváckych zborov zo
Slovenska, Česka, Maďarska a Chorvátska. V takejto konkurencii sme doteraz nespievali, ale
nenechali sme sa zaskočiť. Vyrovnaným výkonom sme získali strieborné pásmo, hoci do zlatého pásma nám chýbal jediný bod.

20.-21. október 2017- Viva il canto, Spišská nová Ves

Tretí ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov. Na túto súťaž sme
postúpili z krajskej súťaže v Banskej Štiavnici konanej v júni tohto roku, kde sme získali ocenenie Cum laude. Spišská nová Ves nás privítala chladným, nevľúdnym počasím nie len vonku,
ale aj v kostole, kde súťaž prebiehala. Prvý večer sme sa zúčastnili skvelého koncertu Carmina
Burana od Carla Orffa s medzinárodným obsadením. Samotná súťaž prebehla v sobotu, skončili sme opäť v striebornom pásme. Veľmi nás teší, že sme sa svojim výkonom zaradili medzi 10
najlepších speváckych zborov na Slovensku. Potom sa už celá naša snaha orientovala na účasť
na medzinárodnej súťaži v Prahe.
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2.-4. november 2017- Praga Cantat, Praha

31. ročník konaný v Národnom dome v Prahe privítal 19 speváckych zborov z domova, ale najmä zo sveta. Zúčastnili sa ho speváci z Čiech, Nemecka, Číny, Indonézie, Írska, Talianska, Litvy, Poľska, Ruska, Slovinska. Belius bol jediný zástupca
Slovenska. Bola to veľká česť, ale o to väčšia zodpovednosť. Spievali sme v dvoch
kategóriách (kategória F- folklór a kategória B- ženské zbory). Prezentovali sme 9
skladieb rôzneho charakteru. Vo folklórnej kategórii to boli 4 upravené slovenské
ľudové piesne a jedna bulharská pieseň. Pieseň „Kukurička strapatá“ sme obohatili doprovodom na cimbale. Všetky piesne sme doplnili jednoduchými tanečnými prvkami, ktoré sa v tejto kategórii vyžadujú. V kategórii B, sme prezentovali 3
skladby klasické, jednu upravenú ľudovú pieseň a jednu povinnú skladbu. Predviedli sme, povedané slovami našej dirigentky životný výkon. Každá vložila do výkonu veľký kus seba, svojho srdca i lásky k hudbe a spevu. Do Grand Prix sme nepostúpili, bolo vybraných 6 iných zborov. Ich výkony boli famózne, bola to pre nás
obrovská skúsenosť počuť, aká je úroveň zborového spevu vo svete. V sobotu večer
nás čakalo už len vyhlásenie výsledkov. S napätím sme očakávali naše hodnotenie.
Nakoniec všetko dopadlo nad naše očakávanie a naša radosť nemala konca. Získali
sme strieborné pásmo vo folklórnej kategórii, strieborné pásmo za kategóriu ženské
zbory a tiež pohár za víťazstvo v B kategórii. Ako bonus sme získali „Cenu poroty“
za predvedenie povinnej skladby B. Smetanu- Má hvězda. Domov sme odchádzali
s dvomi pohármi, tromi diplomami a obrovským pocitom zadosťučinenia za našu
snahu a tvrdú prácu pred súťažami. Praha bude ešte dlho rezonovať v našich dušiach. Ale nechceme zaspať na vavrínoch, budeme ďalej zdokonaľovať naše umenie,
aby sme ním mohli pohladiť duše ľudí u nás doma v Očovej, na Slovensku a možno aj za hranicami.V závere by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám svojim
dielom pomohli k nášmu úspechu: p.Drdošovej za ušitie šiat, Katke Černákovej za
vyšitie opaskov, Lucke Jasovej za krásne náušnice, p. Bažíkovej za ušitie šatiek, Očovanu za požičanie sukní a záster. A v neposlednom rade Obecnému úradu v Očovej
a Ministerstvu financií SR za finančnú podporu na našu činnosť.
Jana Filkorová, členka zboru

POĎAKOVANIE
MLADOMANŽELOV
Dňa 7.10.2017 sa konala v ev. a. v. kostole v Očovej svadba
domácej zborovej farárky Mgr. Ireny Paľovovej a nášho
rodáka Pavla Gajdoša. Pri tejto príležitosti zaslali do redakcie nasledovné poďakovanie:
„Ďakujeme všetkým, ktorí náš veľký deň oslávili
s nami, za Vaše úsmevy, priania, kvety, vecné i finančné dary. Pán Boh nech Vám to vynahradí svojím požehnaním.“
Mladomanželia Gajdošovci

1/2018
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Rozpis futbalových zápasov - Jar 2018
1. TRIEDA DOSPELÍ OBFZ ZVOLEN

IV. LIGA U-19 DORAST SKUPINA C SsFZ B. BYSTRICA

Dátum/čas

kolo

Dátum/čas

kolo

25. 3. / 15:00

14

zápas

OŠK Stožok - Očová

24. 3. / 14:00

14

FK Banská Štiavnica - Očová

1. 4. / 15:30

15

Očová - MFK Vígľaš

31. 3. / 14:00

15

Očová - MFK Žarnovica

8. 4. / 15:30

16

TJ Detvianska Huta - Očová

7. 4. / 14:00

16

OŠK Stožok - Očová

15. 4. / 15:30

17

Očová – TJ Družstevník Podzámčok

14. 4. / 14:00

17

Očová – ŠK Prameň Kováčová

22. 4. / 16:00

18

TJ Družstevník Bzovík - Očová

21. 4. / 14:00

18

TJ Tatran VLM Pliešovce - Očová

29. 4. / 16:00

19

Očová - TJ Kriváň

28. 4. / 14:00

19

Očová - FK Brezno

6. 5. / 16:30

20

OZ OFK Sebechleby - Očová

5. 5. / 14:00

20

FK Brusno - Očová

13. 5. / 16:30

21

TJ Budča - Očová

12. 5. / 14:00

21

Očová - TJ Prestavlky

20. 5. / 17:00

22

Očová – TJ Látky

19. 5. / 14:00

22

ŠK Heľpa - Očová

27. 5. / 17:00

23

OTJ Hontianske Nemce - Očová

26. 5. / 14:00

23

Očová - ŠKF Kremnica

zápas

3. 6. / 17:00

24

Očová – TJ Slovan Dudince

2. 6. / 14:00

24

ŠK Hrochoť - Očová

10. 6. / 17:00

25

FK Zvolenská Slatina - Očová

9. 6. / 14:00

25

FK Šálková- Očová

17. 6. / 17:30

26

Očová – FK Sliač

16. 6. / 14:00

26

Očová - TJ Dudince

5. 5. / 13:30

12

TJ Družstevník Senohrad - Očová

1. TRIEDA U-13 MLADŠÍ ŽIACI OBFZ ZVOLEN
Dátum/čas

kolo

zápas

15. 4. / 13:00

9

Očová - FK Zvolenská Slatina

13. 5. / 14:00

13

TJ Tatran VLM Pliešovce - Očová

21. 4. / 10:00

10

TJ Družstevník Podzámčok - Očová

19. 5. / 10:00

14

TJ Budča - Očová

29. 4. / 13:30

11

Očová - OZ OFK Sebechleby

27. 5. / 14:30

8

OŠK Dobrá Niva - Očová

Kino Osveta O č o v á

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

február 2018

Sobota
3. február 2018
18.00 hod.
Bontonfilm

1,50 €
Sobota
10. február 2018
18.00 hod.
CinemArt

2,00 €
Sobota
17. február 2018
16.00 hod.
Itafilm

2,00 €
Sobota
24. február 2018
18.00 hod.
Continental film

2,00 €

Ktorý je ten pravý?

Americká romantická komédia. Reese Witherspoon sa v novej romantickej komédii ocitne v obkľúčení mladých mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama seba
„Ktorý je ten pravý?“. Po rozchode s manželom chce Alice začať odznova a podarí sa jej to naozaj na jednotku. Vďaka neviazanej narodeninovej oslave sa jej život obráti naruby a skončí sa to až vo chvíli, kedy má zrazu doma svoje dve deti, mladého milenca, jeho dvoch kamarátov a bývalého manžela.
Hrajú: Reese Witherspoon, Michael Sheen, Pico Alexander, Jon Rudnitsky, Lake Bell a ďalší.
MN do 12 rokov, 120 min., český dabing

Srdečne vás vítame

Francúzsko-belgická bláznivá komédia. Ako by ste sa zachovali, keby vám pred domom začala na trávniku kempovať skupina Rómov aj s karavanom?
Univerzitný učiteľ a potenciálny politik Jean-Etienne Fougerole si užíva slastný život s manželkou i synom v peknej vilke. Počas volebnej kampane
v televíznej debate ho však veľký sok obrazne pritlačí k múru, následkom čoho sa Jean-Etienne vyjadrí, že ak by mu zazvonili na dvere Rómovia, nemal by problém s ich ubytovaním. Presne to sa zhodou okolností stane hneď v tú istú noc a nie je za tým škodoradostný súper, ale iná zhoda okolností.
Hrajú: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein a ďalší. MP od 12 rokov, 92 min., český dabing

Spievankovo a kráľovná Harmónia

Slovenský hudobný rodinný film. Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby sa z krajiny
nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova.
Hrajú: Mária Podhradská, Richard Čanaky, Anna Kachutová, Anikó Vargó, Marián Labuda ml.,
Mládeži prístupný, 70 min.

Dunkirk

Americká, akčná, vojnová dráma. Prvý film kultového anglického režiséra Christophera Nolana (Insomnia, Batman začína, Temný rytier, Počiatok,
Interstellar) je založený na reálnych historických udalostiach. Operácia Dynamo bola hromadnou evakuáciou približne 400 tisíc Nemcami obkľúčených spojeneckých - britských, francúzskych a belgických vojakov z pláží a prístavu francúzskeho mesta Dunkerque. Prebehla medzi 27. májom a 3.
júnom roku 1940.
Hrajú: Tom Hardy, Cillian Murphy, Aneurin Barnard, Harry Styles, Kenneth Branagh a ďalší.
MN do 12 rokov, 108 min., český dabing
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