Ročník XIV

jún 2018

Číslo 2

ISSN 1338-8401

Nepredajné

Z obsahu vyberáme: │ Slovo na úvod – alebo ako obec rozvíjame │ Informácie obecného úradu │ Zo života organizácií │ Harmonogram zberu odpadu

Slovo na úvod - alebo ako obec rozvíjame
Rok 2018 vstupuje do svojej druhej polovice. Máme za sebou predposledný polrok volebného obdobia. V ňom sme začali s realizáciou pripravovaných akcií a chystáme sa na realizáciu ďalších. Vstupujeme do polroka,
ktorý bude nielen investične rušný, ale mal by priniesť oživenie aj v kultúrno – spoločenskom živote obce. V skratke zosumarizujem naše hlavné
aktivity, s ktorými sme začali v tomto roku alebo ich budeme realizovať.

tknutých pozemkoch/ a riešiť ďalšie problémy, ktoré z uvedeného dôvodu vznikli. S tým súviseli ďalšie náklady vo výške 8 625,17 €. Celkové náklady diela sú tak vo výške 161 629,03 €. Na základe verejného obstarávania bola zhotoviteľom akcie spoločnosť EUROVIA SK, a. s. Súhlas s prevádzkou novovybudovaného zberného dvora vydal Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie vo Zvolene 29. 5. 2018.

Odkanalizovanie obce
Po prípravných prácach sa začali realizačné práce na dlhodobo pripravovanej
veľkej investičnej akcii „Očová, Zvolenská Slatina - Odvedenie a čistenie odpadových vôd“, ktorej hodnota je výške
9 885 786, 84 €. Jej ukončenie a začatie
s prevádzkou je naplánované na 12/2020.
Bližšie informácie k uvedenej akcii sú zverejnené na webe obce a zovšeobecňujúce
informácie aj na inom mieste tohto čísla Hučavy.

Rekonštrukcia vnútorných
priestorov tribúny
na futbalovom štadióne
Po minuloročných prácach na
tribúne, ktorých cieľom bolo
zabránenie zatekaniu dažďovej
vody do vnútorných priestorov
a výmene odkvapov na tribúne
sme v mesiaci jún začali s prácami vo vnútri tribúny. Značná
fyzická opotrebovanosť jej vnútorných priestorov si vyžaduje vymeniť podlahové krytiny,
drevené obklady stien a stropov, opraviť steny, vymeniť okná
a dvere na budove. Zvýšiť kultúrnosť, ale aj funkčnosť týchto priestorov. Zavedie sa prívod vody do klubovne a napojí sa na odpad. Vo vybraných miestnostiach sa zabezpečí ich ohrev elektrickými konvektormi. Náklady na rekonštrukciu na základe uskutočneného verejného obstarávania sú plánované vo výške 25 465,17 €. Obec získala na uvedenú akciu finančný príspevok zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 10 000 €. Zhotoviteľom stavby je fy. WellStav s.r.o. Detva. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do konca júla 2018.

Zberný dvor
Po kolaudácii a splnení nevyhnutných administratívnych povolení premiestňujeme zberný dvor z centra obce do nových priestorov za cintorínom pri mechanizačnom stredisku PD. Jeho nový prevádzkový poriadok prinesie so sebou aj niektoré nové pravidlá pri umiestňovaní a skladovaní objemového odpadu a separovaných zložiek komunálneho odpadu v jeho priestoroch. Odovzdaný a prevzatý bude môcť byť len odpad, ktorý je uvedený v prevádzkovom poriadku. Zberný dvor je vybavený elektronickou váhou pre zisťovanie hmotnosti dovezeného drobného
stavebného odpadu. Upozorňujeme, že zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Prevádzkové dni a hodiny zostávajú nezmenené. Bližšie informácie nájdete v prevádzkovom poriadku zberného dvora, ktorý je zverejnený v tomto čísle Hučavy.
Zberný dvor vznikol na ploche 785 m2 pozemkov, ktoré obec odkúpila od
súkromných vlastníkov. Na jeho výstavbu obec získala prostriedky z Environmentálneho fondu /145 353, 66 €/. Finančná spoluúčasť obce na projekte bola vo výške 7 650,20 €. S jeho výstavbou sa začalo 4. 7. 2017, stavba bola ukončená 20. 11. 2017 a kolaudačné rozhodnutie sa stalo právoplatným 27. 3. 2018. Obec musela na vlastné náklady vykonať prekládku vodovodného potrubia vrátane projektovej dokumentácie či geometrického zamerania / z dôvodu zle evidovaných inžinierskych sietí na do-

Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy
Obec Očová sa opätovne uchádzala o získanie nenávratného finančného príspevku na zníženie energetickej náročnosti a stavebných úprav na
obecnom úrade v rámci výzvy – kód Výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19,
operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý je spolufinancovaný
Európskym fondom regionálneho rozvoja. Koncom apríla 2018 vstúpila do
platnosti zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto projektu do výšky 415 420,43 € čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít v tomto projekte, ktorú
Obec Očová podpísala v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR
so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Momentálne prebieha administratívna kontrola procesu verejného obstarávania. Po ukončení
týchto procesov sa začne s realizáciou projektu v priebehu letných mesiacov. Termín ukončenia realizácie projektu je stanovený na mesiac marec
2019. V rámci rekonštrukcie bude opravený krov strechy úradu, výmena
strešnej krytiny, vybudované a zateplené budú podkrovné priestory, vykonané budú nevyhnutné sanačné práce v pivničných priestorov, výmena
okien a dverí, zateplenie obvodových múrov a zrealizovaná bude nová fasáda a zrealizované budú ďalšie práce súvisiace s predmetom stavebných
úprav sledujúcich zníženie energetickej náročnosti budovy.
pokračovanie na str. 2 >>>
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>>> pokračovanie zo str. 1

Výmena trávnika na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Očová
Vzhľadom na značnú opotrebovanosť trávnika na multifunkčnom ihrisku, ktoré sa využíva už viac ako 10 rokov sa obec zapojila do výzvy, ktorá bola vyhlásená Úradom vlády SR na poskytnutie dotácie na podporu
športu 2018 v rámci podprogramu č. 3 výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku. Predpokladaná hodnota akcie je vo výške17 791€.
Gestor programu odporučil na podporu tohto projektu dotáciu obci vo
výške 10 782 €. S realizáciou výmeny trávnika začneme ihneď po ukončení nevyhnutných procesných administratívnych úkonov pravdepodobne v priebehu mesiacov august, september.
Rekonštrukcia miestneho bezdrôtového rozhlasu
Na základe neustálych pripomienok a sťažností našich občanov na kvalitu a pokrytie miestneho rozhlasového vysielania pristupujeme k realizácii rekonštrukcie miestneho rozhlasu. Cieľom je zabezpečenie takých
parametrov systému, ktoré umožnia kvalitnejšie vysielanie, použitie digitálneho kódovania, ktorý zaručuje bezpečnú prevádzku bezdrôtového
rozhlasu a hustejšie pokrytie územia obce ozvučením. Oproti súčasnému
stavu dôjde k zvýšeniu počtu ozvučovacích miest o 31 ks a reproduktorov o 70 ks. Celkové náklady na rekonštrukciu po ukončení súťaže sú vo
výške 27 640,80 €. Realizácia by mala byť ukončená do polovice júla 2018.
Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci Očová
V rámci obce máme dosť značné problémy so spracovaním a likvidáciou
„zeleného odpadu“. Preto sa obec rozhodla vstúpiť do projektu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci.
Je zameraný na rozšírenie opatrení na predchádzanie vzniku biologicko

rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania a kompostovania bioodpadu vzniknutého pri údržbe verejnej zelene. 695 domácnosti
/IBV/tak bude vybavených 1050 l kompostovacími zásobníkmi a 11 kompostovacích zásobníkov v objeme 2000 l bude určených pre kompostovanie zelene z verejných priestranstiev. Na tento účel obec získala nenávratný finančný príspevok 82 897,49 € z z operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR.
V obci sme pripravení aj na realizáciu ďalších projektov. Čakáme na rozhodnutia riadiacich orgánov a v prípade kladného výsledku by sme realizovali rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, technické vybavenie ZŠ Očová
s dobudovaním odborných učební na ZŠ v Očovej, rekonštrukciu Domu
smútku a telocvične – ZŠ Očová v Očovej. Projekčne pripravujeme ďalšie
akcie: parkové úpravy pri kultúrnom dome, Komunitné centrum a opäť
sa zapojíme cez ŠFRB o získanie dotácie na realizáciu bytového domu
v rámci Domu služieb.
Očová však nežije len investíciami. Snažíme sa občanom spríjemniť chvíle aj organizáciou kultúrnych podujatí. Už tradične bude začiatok augusta
patriť Očovskej folklórnej hrude. V druhom polroku sa uskutočnia tradičné
podujatia, na ktoré si už naša obec zvykla. Koncom septembra pripravujeme v obci Dni obce pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky
o Očovej. Ich súčasťou budú aj zaujímavé kultúrno – spoločenské programy, na ktoré Vás už dnes všetkých pozývame. Verím, že spoločne na uvedených podujatiach strávime pekné chvíle a odnesiete si príjemné zážitky.
PhDr. Ján Senko, starosta

Hospodárenie obce Očová v roku 2018
Finančné hospodárenie obce Očová v roku 2018 sa riadi schváleným rozpočtom, v ktorom sú plánované príjmy vo výške 2 088 865 € a výdavky
výške 2 088 865 €, z toho kapitálové príjmy sú plánované vo sume 2 000 €
a kapitálové výdavky v sume 271 918 €. Schodok kapitálových výdavkov
na rok 2018 je pokrytý z plánovaného prebytku bežných výdavkov a prebytku finančných operácií. Kapitálové výdavky obce slúžia na budovanie
investičných akcií a teda na rozvoj a zveľaďovanie obce a podobne ako
v prechádzajúcich rokoch aj v tomto roku ich financovanie nebude kryté
poskytnutím úverov. Skutočné kapitálové výdavky v rokoch 2015 až 2017
boli vo výške 943 715,10 €, z toho boli na základe schválených dotácií z verejných zdrojov na úspešné projekty pokryté v sume 587 877,22 €, čo je
62,29 % z preinvestovaných kapitálových výdavkov. Z dotácií boli financované investičné akcie ako Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu, Oplotenie cintorína, Vybudovanie zberného dvora, rozšírenie kamerového systému v obci, Rekonštrukcia klubovne na Holcovom Majeri a podobne.
Obec má poskytnuté úvery v sume 726 329,42 €. Z uvedenej sumy bol poskytnutý úver v roku 2009 od ŠFRB v sume 326 329,42 € na dobudovanie
Domova seniorov Dolinka a v roku 2010 v sume 400 000,00 € od OTP banky na investičné akcie, ako dobudovanie Remeselného dvora Očová, oprava
strechy na Kultúrnom dome v Očovej, nadstavba na Dome služieb v Očovej a rôzne menšie investičné akcie. K 01. 01. 2018 je zostatok nesplateného úveru – istiny, vo výške 389 080,09 €, čo je 53,57 % z celkovej sumy
poskytnutých úverov. Pozitívne možno hodnotiť nielen každoročné zni-

žovanie zadlženosti obce, ale aj zníženie úrokovej sadzby v roku 2017 na
poskytnutý úver od OTP banky, kde sa na základe podnetu starostu obce
uskutočnilo rokovanie so zástupcami banky a na základe výsledkov rokovania bola znížená úroková sadzba z 3,5 % na 1,5 %, čo sa v roku 2017
prejavilo alikvotne znížením úrokov vo výške z 8 305,53 €, na 5 332,45 €.
Úspora na splátke úrokov v roku 2018 bude 4 500 € a do roku 2025, kedy
je splatnosť úveru, sa celkovo na úrokoch ušetrí viac ako 19 000 €.
Zníženie úrokov znižuje aj dlhovú službu obce, čo sa priaznivo prejavuje na celkovom finančnom zdraví obce. Finančné zdravie obce vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie obce udržateľné a či hospodárenie obce nespôsobuje problémy. Celkové skóre finančného zdravia obce
sa počíta ako vážený aritmetický priemer zo skóre, ktoré dosiahla obec
z piatich zložiek, pričom najlepšie je hodnotenie 6,0.

Hodnotenie obce za rok 2016 celkom 5,2 zo stupnice od 0,0 do 6,0
Zložky:

Celkový dlh			
5,4
Dlhová služba			
5,6
Bilancia bežného účtu		
4,2
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti 6,0

6,0

Znížením zadlženosti v roku 2017 a znížením výšky úrokovej sadzby sa
pri najbližšom zverejnení finančného zdravia obce, obec posunie v rebríčku hodnotenia obcí ešte vyššie.
Mária Bíziková, hlavná kontrolórka obce

Celý Holcov Majer je už v katastrálnom území obce Očová
V priebehu mesiaca máj 2018 nadobudli právoplatnosť Rozhodnutia
Okresného úradu vo Zvolene a Okresného úradu v Detve, ktorými sa
zmenila doterajšia hranica katastrálneho územia obcí Očová a Vígľaš
a zároveň aj hranica okresov Zvolen a Detva. Zavŕšilo sa tak vyše ročné
snaženie obce Očová usporiadať územie obce na Holcovom Majeri, kde
časť rodinných domov sa nachádzala v katastrálnom území obce Vígľaš.
Na základe tohto rozhodnutia obec v súčasnosti rieši pridelenie súpisných
čísel stavieb na novovzniknutých parcelách a po ich zápise na listy vlastníctva jednotlivých vlastníkov nehnuteľností si budú môcť zmeniť aj tr-
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valé pobyty. Zmena výrazne zjednoduší život dotknutých občanov, pretože všetky náležitosti museli riešiť na Vígľaši a Okresnom úrade v Detve, napriek tomu, že väčšina občanov Holcovho Majera patrí pod Očovú
a Okresný úrad Zvolen. Zjednoduší sa aj doručovanie pošty, pretože tieto
domy mali adresu Vígľaš – Pstruša. Nehovoriac o tom, že už všetci občania
budú môcť uplatňovať volebné právo v Očovej - Holcovom Majeri a nie
dochádzať do okrskov vo Vígľaši. Pričlenením pozemkov o výmere 14 507
m2 do katastrálneho územia obce Očová je nová výmera 88 357 647 m2.
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Janka Holíková, prednostka OcÚ
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Výstavba kanalizácie v obci

V roku 2007 sa začalo s projekčnými prácami na odvedenie a čistenie odpadových vôd pre obce Očovú a Zvolenskú Slatinu. Zároveň bola podpísaná zmluva s Mikroregiónom Hučava – Zvolensko /ďalej len mikroregión/, prostredníctvom ktorého sa táto činnosť vrátane zabezpečenia realizácie projektu mala realizovať. Na základe žiadosti a vypracovanej projektovej
dokumentácie bolo vydané 3. 4. 2009 povolenie Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene pre mikroregión na uskutočnenie vodnej stavby. V júni 2009 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku /NFP/ na Ministerstvo životného prostredia SR /MŽP/. 29.
7. 2009 MŽP rozhodlo o neschválení žiadosti o príspevok. 10. 8. 2009 bola
podaná žiadosť o znovuzaradenie do procesu schvaľovacieho procesu. Na
základe vyhodnotenia skončila druhá pod čiarou. 7. 6. 2011 bola predĺžená
platnosť povolenia na vodnú stavbu o ďalšie dva roky /stalo sa tak aj v roku
2013 a 2015/ pričom projektová dokumentácia zostala v nezmenenej podobe. V marci 2011 sa mikroregión opäť uchádzal o NFP, neúspešne. Na začiatku r. 2015 starosta obce Očová po dohode so zástupcami mikroregiónu
vstúpil do rokovania s vedením Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a. s. /StVS/ s požiadavkou, aby predmetná akcia bola zaradená do investičného plánu ich spoločnosti. Po viacerých jednaniach sa to nakoniec podarilo a StVS túto akciu v prvej polovici r. 2015 zaradil /po rôznych nevyhnutných administratívno-právnych opatreniach/ do svojho investičného plánu.
Právoplatnosť povolenia na vodnú stavbu bola 25. 1. 2017 vydaná pre StVS
s platnosťou do 12/2020. StVS bola so svojou žiadosťou o NFP úspešná
a v auguste 2017 bola medzi MŽP a StVS podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na uvedenú akciu. Na prelome mesiacov august - september 2017 sa začalo s jej realizáciou.
Po nevyhnutných prípravných prácach a schválení realizačného projektu sa
dňa 26. 4. 2018 v kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie investora a dodávateľov stavby „Očová, Zvolenská Slatina – Odvedenie a čistenie odpadových vôd“ s občanmi obce Očová.
Na stretnutí boli prítomní: za investora StVS a.s. Banská Bystrica: Marek
Žabka – technický riaditeľ, Juraj Demian – projektový manažér;
za dodávateľov: Miloš Kormaňák, Daniel Dekyšský, Radovan Piško – Vodohospodárske stavby a.s.; Igor Krnáč – Vodohospodárske stavby – ekologický podnik; Július Kapusta – Apline Slovakia s.r.o.
stavebný dozor: László Szabó – Dopravoprojekt a.s.; projektant: Matúš Bursa, BURSA s.r.o.; zástupca Obce Očová – PhDr. Ján Senko, starosta
a za Mikroregiónu Hučava – Zvolensko – Ing. Pavel Poničan.
Na stretnutí boli účastníkom stretnutia poskytnuté informácie, ktoré sa týkali realizácie tohto projektu. Zároveň boli zodpovedané konkrétne otázky
občanov a toto sú odpovede na niektoré z nich:
Kanalizáciu budú realizovať súčasne 4 stavebné firmy, obec majú rozdelenú po uliciach, môžete si to pozrieť v prílohe - Očová gr. rozdelenie – www.
ocova.sk
Každá firma bude mať spracovaný harmonogram prác, ktoré budú zverejnené na webovej stránke obce.
Pred začatím výkopov sa vytýčia všetky inžinierske siete a to voda, plyn,
elektrika, telekomunikačné siete a podobne, vyznačia sa zberné šachty.
Každá firma samostatne osloví každý rodinný dom pred začatím výkopov.
Majitelia rodinných domov by si dopredu mali vyznačiť či v trase výkopu
nemajú starú kanalizačnú rúru, prípadne iné potrubie a mali by si určiť kde
bude odbočka napojenia na kanalizáciu.
Pre jeden rodinný dom, môže byť z projektu zriadená iba jedna kanalizačná prípojka, výkopové práce budú cez projekt hradené po hranicu pozemku rodinného domu a budú ukončené domovou revíznou šachtou.
Každý majiteľ podpíše list kanalizačnej prípojky a to je záväzný súhlas na
pripojenie, ktorý sa úž nebude dať zmeniť, povinnosť pripojenia vyplýva zo

OZN AM

V snahe zlepšovať informovanosť občanov o dianí v obci, aktuálnych situáciách, kultúrnych a športových podujatiach, ktoré sú prevažne vysielané cestou miestneho rozhlasu, ponúkame možnosť dostávať tieto informácie cestou elektronickej pošty. Občania, ktorí majú o túto službu
záujem, môžu nahlásiť svoju emailovú adresu na sekretariáte obecného
úradu osobne, telefonicky, SMS-kou (č. t. 0905 741 938) alebo na adresu
podatelna@ocova.sk. Okamžité informácie o aktuálnom dianí v obci
získate aj stiahnutím si mobilnej aplikácie do mobilu. Spôsob inštalácie
aplikácie nájdete na webovej stránke obce Očová.
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zákona č. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-442 )
Denný výkop bude 10 bm až 20 bm podľa terénu, kde sa urobí lôžko, položia sa rúry, zasypú sa a zhutni sa terén, aby bol možný vjazd do dvora. V prípade, že sa výkop nepodarí zasypať do konca pracovnej doby, bude poskytnuté oceľové premostenie na vjazd do dvora.
Hĺba výkopov bude rôzna podľa terénu od 1,8 m až po 3 m.
V deň výkopu žiadame občanov o pochopenie, porozumenie strpenie....
Je spracovaný projekt dopravného značenia a v prípade, že kanalizácia
bude vedená cez miestnu komunikáciu, bude sprejazdnený vždy jeden
jazdný pruh.
Kanalizácia v obci je iba splašková. Dažďovú vodu si majitelia rodinných
domov musia vyriešiť samostatne do prícestných rigolov, prípadne si môžu
ponechať doterajšiu kanalizáciu na odvádzanie dažďovej vody.
Podľa projektu potrubie cez obec bude vedené plastovými rúrami so svetlosťou 300, ktoré je pre obec dostačujúca, bude využitá na 20 % a prietok
bude 15l za sekundu, maximálny prietok je 80 l za sekundu.
V obci je väčšia časť kanalizácie gravitačná čiže samospádom, v niektorých
častiach, ako napríklad na ulici J. R. Poničana, je riešená domovými prečerpávacími stanicami, ktoré sú plne hradené cez projekt aj s kalovým čerpadlom.
Majiteľ rodinného domu si musí iba na vlastné náklady priviesť k prečerpávacej stanici elektrickú energiu. Spotreba energie čerpadla je približne
ako LCD televízor. Pri výpadku elektriny má čerpacia stanica kapacitu na
7 hodín, funguje na princípe plaváku, čiže čerpadlo sa zapína iba po naplnení nie pri každom spláchnutí WC.
Napojenie na kanalizáciu bude možné až po jej ukončení v celej obci a tlakových skúškach potrubia.
S každým majiteľom rodinného domu bude spísaná zmluva s prevádzkovateľom kanalizácie o odvádzaní splaškových vôd, cenu stočného určí regulačný úrad.
Všeobecné informácie: Podrobnú mapu si môžete pozrieť v prílohe – D1
koordinačný výkres na www.ocova.sk
- jh -

OPRAVA

Vážení čitatelia,
tlačiareň Koprint, s. r. o. Banská Bystrica sa ospravedlňuje za chybu
uverejnenú v minulom vydaní Hučavy v titulku „Demografické údaje obce Očová za rok 2017“, kde tlačiareň nesprávne uviedla, že v roku
2017 bol úbytok obyvateľov v počte 7.
Správne znenie je, že v roku 2017 bol prírastok obyvateľov v počte 7.
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO DVORA OBCE OČOVÁ
I. Základné údaje
Prevádzkovateľ zberného dvora : Obec Očová
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Senko – starosta obce
Umiestnenie: Očová, Jána Ťavodu 1476
1. Obec Očová podľa Zákona o obecnom zriadení a Zákona o odpadoch zriadila zberný dvor
na zber komunálneho odpadu – separovaných zložiek odpadu vznikajúceho na území obce
Očová v areáli Zberného dvora Očová vo vlastníctve Obce Očová.
2. Zberný dvor je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na
území obce Očová a ktoré sa zapojili do systému zberu komunálneho odpadu v Očovej, čo
musí osobne preukázať identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v obci Očová, alebo dokladom o zapojení do zberu odpadu v obci.
3. Zberný dvor je označený informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva.
4. Funkciou zberného dvora je zhromažďovanie odpadov na ich ďalšiu prepravu a nakladanie s nimi oprávnenou firmou.
5. Na zbernom dvore je možné skladovať objemový odpad a separované zložky komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce Očová.
6. Zakazuje sa na zberný dvor voziť a skladovať nebezpečný odpad, netriedený komunálny odpad a pneumatiky.
II. Organizačné zabezpečenie prevádzky a ochrany zberného dvora
1. Zber a zhromažďovanie odpadov je organizované prostredníctvom priameho zberu od
fyzických osôb, obyvateľov obce s trvalým pobytom, resp. občanmi zapojenými do systému zberu odpadu.
2. Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora : streda: 14:00 – 17:00 / sobota: 08:00 – 12:00
3. Prevádzku zberného dvora zabezpečuje Obec Očová prostredníctvom príspevkovej organizácie obce – Obecné služby Očová.
4. Na zbernom dvore môže byť odovzdaný len odpad uvedený v tomto prevádzkovom poriadku.
5. Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťované pri vstupe do objektu zberného dvora
vizuálne, drobný stavebný odpad je vážený na elektronickej váhe.
6. V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu, evidenčné číslo vozidiel (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), čas príchodu do zberného
dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu.
7. Vjazd a vstup do priestorov zberného dvora je povolený len počas prevádzkového času
zberného dvora uvedeného na informačnej tabuli a v sprievode povereného pracovníka.
8. Za dodržiavanie pravidiel prevádzky, bezpečnosť pri práci a požiarnu bezpečnosť zodpovedá zamestnanec, ktorý tiež usmerňuje pri nakladaní odpadu do jednotlivých zberných nádob a zabezpečuje nahlásenie požiadavky na odvoz plných kontajnerov.
9. Na zbernom dvore je možné uložiť nasledovné zložky komunálneho odpadu:
a) veľkoobjemový odpad (nábytok, koberce, linoleá ap.)
b) plasty, papier, sklo, kovy (separované zložky komunálneho odpadu)
c) bytový textil
d) biologicky rozložiteľný odpad – zelený odpad
e) drevo
f) drobný stavebný odpad
10. Každý druh odpadu na zbernom dvore bude skladovaný oddelene.
11. Každý poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu na zbernom dvore tento odpad na
vlastné náklady a vlastnými silami roztriediť, uložiť a umiestniť podľa pokynov obsluhy
zberného dvora.
12. Pri odovzdaní odpadu platia najmä tieto pravidlá:
Objemový odpad - komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám používaných v systéme zberu komunálneho odpadu. Je
to nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej výplne, koberce a pod. Tento nábytok
je potrebné do zberného dvora odovzdať v rozobratom resp. demontovanom stave (váľandy, skrine, komody a pod.).
Textílie - zber čistého bytového textilu, bez obsahu nebezpečných látok, je zabezpečený v samostatných kontajneroch. Ostatný textil sa odovzdáva do osobitných kontajnerov, umiestnených pri budove obecného úradu.
Sklo , papier, plasty - zložky separovaného zberu v objeme, ktorý nie je možné odovzdať pri
bežnom (pravidelnom mesačnom zbere) napr. okenné tabule, veľké plastové nádoby, obaly,
kartóny ap. Odpad odoberá OZV na základe zmluvy s obcou.
Biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad) – tráva, konáre ap.
Drevo – drevo nesmie obsahovať nebezpečné látky.
Drobný stavebný odpad – odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích prácach vykonávaných
fyzickou osobou – nepodnikateľom alebo pre fyzickú osobu. Drobný stavebný odpad musí byť
vytriedený na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. Patria sem zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Poplatok za drobný stavebný odpad je 0,021
Eur za 1 kg DSO. Poplatok uhradí pôvodca odpadu na základe faktúry Obce Očová a dokladu vydaného pracovníkom zberného dvora (vážny lístok).
Elektroodpad, batérie a akumulátory – odpad je potrebné odovzdať nedemontovaný. Odpad
odoberá OZV na základe zmluvy s obcou. Zber sa vykonáva formou mobilného zberu, odpad sa na zbernom dvore nezhromažďuje.
13. V prípade porušenia podmienok Prevádzkového poriadku alebo zákona je obsluha zberného dvora ako i zamestnanec obce oprávnený rozhodnúť o neprevzatí odpadu a pôvodca
odpadu je povinný likvidáciu odpadu si zabezpečiť sám na vlastné náklady.
14. Uložením odpadov do nádob ale priestorov na to určených sa obec Očová stáva držiteľom odpadu v zmysle platnej legislatívy.
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III. Podmienky prevzatia odpadu
1. Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do zberného dvora je preukázanie sa dokladom
o trvalom alebo prechodnom pobyte na území obce Očová a zapojenie sa do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v obci Očová - identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Očovej, - dokladom preukazujúcim prihlásenie do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov (chatári)
2. Z dôvodu možností zneužívania výhod určených návštevníkom zberného dvora, obec Očová neakceptuje prenesenie výhod využívania zberného dvora na inú osobu. Inými slovami,
zberný dvor je určený len pre návštevníkov, ktorí dovezú ako pôvodcovia odpadu tento odpad osobne, nie cez sprostredkované osoby, firmy.
3. Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti.
4. Zberný dvor nie je určený ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú stanovené VZN obce Očová.
5. Odpad nebude prevzatý od poplatníka, ktorý nezaplatil riadne a včas miestny poplatok
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
6. Prevádzkovateľ zberného dvora si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia prítomného zamestnanca zberného dvora :
- silne znečistený, rádioaktívny alebo obsahuje akékoľvek nebezpečné látky,
- obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania,
- presahuje aktuálne kapacitné možnosti zberného dvora,
- je nedôveryhodný
– nepatrí návštevníkovi zberného dvora .
IV. Povinnosti návštevníka zberného dvora
1. Každý návštevník zberného dvora je povinný: - ohlásiť sa na zbernom dvore alebo na
obecnom úrade, kde sa oboznámi s Prevádzkovým poriadkom zberného dvora, a preukáže sa potrebnými dokumentmi,
- riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom a pokynmi zamestnancov zberného dvora,
- pohybovať len po trase určenej zamestnancami zberného dvora a v ich sprievode,
- ukladať odpad do označených nádob alebo určeného priestoru s dôrazom na separáciu
tak, aby bol čo najviac minimalizovaný (nábytok rozložiť, a pod.), na vlastné náklady a nebezpečenstvo,
- pri použití motorového vozidla dodržiavať v areáli max. rýchlosť 5 km/hod,
- zdržiavať sa v priestore zberného dvora len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na vyloženie
odpadu a po uložení odpadu bezodkladne priestor zberného dvora opustiť,
- rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti zberného dvora,
- rešpektovať technické prestávky, ktoré slúžia na odvoz odpadov zo zberného dvora.
2. Vjazd do areálu zberného dvora je limitovaný použitím osobného motorového vozidla
max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1m3 z dôvodu dodržania bezpečnosti prevádzky na zbernom dvore, ako aj z dôvodu obmedzenia množstva dovážaného odpadu zberného dvora.
3. V prípade, ak návštevník zberného dvora nedodrží Prevádzkový poriadok zberného dvora obce Očová a bezpečnostné pokyny zamestnancov zberného dvora, obec Očová ako prevádzkovateľ zberného dvora nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi zberného dvora pri pohybe v tomto priestore.
4. Návštevník zberného dvora sa v areáli zberného dvora môže pohybovať len v sprievode
zamestnanca zberného dvora.
5. Návštevníkom zberného dvora sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady
uložené na zbernom dvore.
V. Povinnosti zamestnanca zberného dvora
1. Zamestnanec zberného dvora je povinný:
- kontrolovať pred vpustením návštevníka do zberného dvora, kontrola predpísaných dokladov,
- sprevádzať návštevníka po zbernom dvore a poskytovať informácie návštevníkovi zberného dvora za účelom správneho využívania zberného dvora,
- dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu odpadu v kontajneroch a bezpečnosť počas uloženia v zbernom dvore,
- dbať, aby na zbernom dvore nebolo súčasne viac motorových vozidiel,
- vyhlásiť technickú prestávku na nevyhnutnú dobu z dôvodu manipulácie s kontajnermi
a nádobami,
- dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce.
- viesť evidenciu (údaje o pôvodcovi odpadu, evidenčné číslo vozidiel (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), čas príchodu do zberného dvora a čas odchodu, množstvo
a druh dovezeného odpadu)
2. Zamestnancom zberného dvora sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v zbernom dvore.
VI. Sťažnosti, podnety
1. Návštevník zberného dvora má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov zberného
dvora pri ukladaní odpadu. Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
- deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti,
- meno, priezvisko a kontaktné údaje sťažovateľa (e-mail....), - meno konkrétneho zamestnanca zberného dvora, ktorý je predmetom sťažnosti.
2. Sťažnosť je potrebné zaslať na Obecný úrad Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová poštou,
alebo e-mailom na podatelna@ocova.sk. O spôsobe vybavenia bude sťažovateľ informovaný do 30 pracovných dní.
V Očovej 10. 5. 2018/ PhDr. Ján Senko, starosta obce
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Info o uskutočnených podujatiach od februára 2018:
Fašiangy v materskej škole / 8. 2. 2018

Karneval v základnej škole / 13. 2. 2018

Dňa 8. 2. 2018 sa v Kultúrnom
dome v Očovej konali Fašiangy, ktoré organizovala materská škola. Pani učiteľky deťom
vštepujú ľudové zvyky a tradície nášho regiónu, ku ktorým patrí aj spoznávanie zvykov a tradícií súvisiacich s Fašiangami. Deti oblečené v krojoch, fašiangovými piesňami
a riekankami ukončili Fašiangy a pochovali basu.
- lh -

Fašiangové obdobie ukončili v ZŠ s MŠ MBF v Očovej karnevalom v miestnom KD. Pre žiakov základnej školy ho pripravili členovia Žiackeho školského parlamentu pod garanciou Mgr. B. Kasanovej a s p. učiteľkami Mgr.
M. Mruškovičovou a Mgr. S. Švingál Eisnerovou. Karnevalu sa zúčastnilo
vyše 60 žiakov preoblečených za rôzne masky
a ďalší žiaci ako diváci.
Prišli sa pozrieť aj mnohí rodičia a starí rodičia. Ceny pre najzaujímavejšie a najnápaditejšie masky boli kúpené z prostriedkov ZRPŠ
- as -

Páračky
Dňa 28. 2. 2018 zorganizovala predsedníčka ZO Matice Slovenskej pani
Vierka Šimkovičová akciu „ Páračky“. Akcia prebehla v Remeselnom dvore
za účasti .... žien, členiek Matice Slovenskej, ale aj nečlenov-sympatizantov.
Tejto akcie sa zúčastnili aj muži, ktorí počas párania peria prišli pozdraviť
ženy, zaspievali a harmonikár Janko Iždinský zahral ľudové piesne na heligónke. Ženy-členky speváckej skupiny Matičiarky od rána pripravovali tradičné sladké pohostenie pre prítomných- napiekli krapne a pani Debnárová

priniesla výborné pampúchy, ktoré sa podávali s čajom, vylepšeným s rumom. Okrem krapní a pampúchov priniesla pani Šimkovičová špecialitu,
ktorá sa robila na páračkách v jej rodnom regióne v Kokave nad Rimavicou, varenú osladenú kukuricu s makom a maslom. Ženám-páračkám to
veľmi chutilo. Napárali sa dva osovky peria, ktoré sa odovzdá na dobročinné účely do DD Hriňová. Po skončení akcie sa ženičky spokojné pobrali
domov, s vedomím, že sa aj pobavili na spoločnej akcii a urobili popri zábave aj užitočnú prácu.
Anna Dorotová

73. výročie oslobodenia obce Očová
Pamiatku vojakov, ktorí položili svoje životy za oslobodenie obce Očová,
si Očovania pripomenuli 2. marca 2018 pietnou spomienkou pri pamätníku padlých v II. svetovej vojne. Padlým vojakom prišli vzdať hold aj žiaci základnej školy. Po príhovore predsedu ZO SZPB, básni
a piesni v podaní „Matičiarok“
sa prítomným prihovoril aj starosta obce. Oslavy pokračovali
vo večerných hodinách premiérou divadelnej hry Jožko Púčik a jeho kariéra v naštudovaní DOS „Pilindoš“.
- dd -

Nohejbalový turnaj ku dňu oslobodenia obce Očová
Dňa 3. 3. 2018 sa v Očovej konal XVII. ročník nohejbalového turnaja o putovný
pohár oslobodenia obce Očová. Tak ako aj po iné roky akciu zorganizovala miestna organizácia SNS Očová vedená jej predsedom Ondrom Pivoluskom. Organizácia je najstaršou miestnou organizáciou SNS na Slovensku. Do turnaja sa prihlásilo
5 tímov. Športový deň otvoril v telocvični základnej školy Mateja Bela Funtíka starosta obce Ján Senko spolu s predsedom Okresnej rady SNS Igorom Šufliarskym.
Akcie sa zúčastnil aj poslanec NR SR Radovan Baláž a predseda krajskej rady SNS
Štefan Turek, ktorý odovzdal ceny zúčastneným družstvám.
Igor Šufliarsky, predseda OR SNS Zvolen
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Tenisový turnaj vo štvorhrách

Hodnotiaca členská schôdza
Jednoty dôchodcov Očová
Dňa 9. 3. 2018 pripravil výbor ZO
JDS Očová Hodnotiacu členskú
schôdzu za obdobie troch rokov
v priestoroch Remeselného dvora v Očovej. HČS sa zúčastnilo
42 členov a pozvaní hostia: pp.
Ján Hraško, podpredseda OV JDS
Zvolen, starosta obce PhDr. Ján Senko, Ing. Pavel Holík - vedúci Remeselného dvora, Dušan Hancko - predseda ZO SZPB
v Očovej. Schôdza prebiehala podľa pripraveného programu.
Každý z pozvaných hostí pozdravil prítomných a zapojil sa do
diskusie. Po oficiálnej časti schôdze sa podávalo malé občerstvenie, ktoré pripravili členky výboru ZO. Novozvolený predseda ZO JDS pán Ondrej Pivoluska pozdravil prítomné ženy - členky ZO, pekným príhovorom z príležitosti MDŽ. Janko Iždinský pri prezentácii odovzdal každej žene kvet. Na spestrenie programu pani A. Dorotová zarecitovala báseň z príležitosti sviatku MDŽ od J. Smreka –„ Báseň o krásnej matke.“ Na záver p. Pivoluska poďakoval všetkým prítomným za účasť a požiadal prítomných aby sa zúčastňovali vo väčšom počte posedení v Klube dôchodcov, ktoré sa uskutočňuje každý pondelok vždy od 14,00 do 16.00 hod., a hodnotiacu členskú schôdzu ukončil.
Anna Dorotová

Telovýchovná jednota Družstevník Očová - Tenisový klub usporiadal dňa 10. 3. 2018 tenisový turnaj vo
štvorhrách k príležitosti oslobodenia obce. Predseda
TJ Ing. Juraj Chabada privítal starostu obce PhDr. Jána
Senku, ktorý otvoril turnaj a poprial účastníkom veľa
pekných tenisových zážitkov. Tenisového turnaja sa zúčastnilo sedem dvojíc. Hralo sa systémom každý s každým a v konečnom hodnotení bolo nasledovné poradie:
1. miesto: Ing. Štefan Hronček - Dušan Chabada
2. miesto: Vladimír Hreňovčík - Marek Výboh
3. miesto: Ing. Miroslav Melich - Jaroslav Tomašovič
- dch –

„Vítanie jari v Očovej 2018“ / 25. 3. 2018
Už po 7. krát sa v priestoroch Remeselného dvora v Očovej uskutočnilo už dá sa povedať, že už tradičné podujatie venované jarnému zvykosloviu, spevu a tancu pod názvom „Vítanie jari v Očovej“. Aj tento rok bol pre
návštevníkov pripravený kultúrny program žiakov ZUŠ, DFS Poľana, FS a FSk Očovan a ŽSZ Belius venovaný
vyneseniu a upáleniu Moreny v potoku Hučava, ale aj veľkonočný trh a tvorivé dielne. Záujemcovia sa mohli
naučiť pliesť korbáče s Benjamínom Rudíkom, vyskúšať si prácu s hlinou s Vierkou Igriniovou, či výrobu malých Moreniek a vtáčikov z vlny pod vedením Veroniky Malatincovej. Zároveň boli pre návštevníkov pripravené
aj ukážky práce na krosnách, vyšívanie krivou ihlou a ukážky zdobenia kraslíc. Súčasťou dňa bola aj video produkcia venovaná prevencii proti požiarom, ktorú pre návštevníkov pripravil Dobrovoľný hasičský zbor v Očovej.
PaedDr. Anna Petríková Bambúchová

Deti v Materskej škole
sa pripravovali na príchod jari
V rámci nášho Šk. vzdelávacieho programu Ďatelinka,
ktorý je zameraný aj na rozvíjanie regionálnych ľudových
tradícií sme ich deťom priblížili prostredníctvom ľudových piesní a riekaniek typických pre náš región. Deti si
najskôr si vyrobili Moreny z papiera a potom jednu spoločne vyhodili do potoka.
Pripravili sme sa aj na Veľkú noc. Najskôr si deti vyzdobili vajíčka, ozdobili sme si triedy a už sme čakali na kúpačov a šibačov. Jeden malý prišiel.
Mgr. Lenka Hulinová

Deň Zeme 2018
V sobotu 21. apríla 2018 sa konala v obci Očová, v rámci medzinárodného
Dňa Zeme, dobrovoľnícka akcia zameraná na odstránenie divokých skládok. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. V Očovej sa tejto akcie
každoročne zúčastňujú, s menšou výnimkou, tí istí občania, ktorým záleží
na tom, aby Očová nebola zavezená komunálnym, stavebným a železným
odpadom od občanov, ktorí namiesto toho, aby odpad odviezli do zberného dvora, alebo na smetisko, radšej ho vysypú v Očovej a jej blízkom okolí. „Aj tak sa dá zveľaďovať naša obec“.
Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Oslavy 73. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom
73. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom si občania Očovej pripomenuli 4. mája 2018
položením kytice k pamätníku padlých v II. svetovej vojne. Pietneho aktu sa zúčastnili aj žiaci základnej školy. Krátky kultúrny program pripravila ženská spevácka skupina Matičiarky, príhovor predniesol predseda ZO SZPB v Očovej p. Hancko a na
záver sa prihovoril aj starosta obce p. PhDr. Ján Senko. Oslavy ukončili v podvečerných hodinách herci z DOS Podzámčok, ktorí sa v kultúrnom dome prestavili s veselohrou „Sladký život v Jabloňove“.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si spomenuli a prišli si uctiť pamiatku obetí II. svetovej vojny a tiež občanom, ktorí si našli čas a prišli na večerné divadelné predstavenie.
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„Váľanie májí“
V sobotu 19. 5. 2018 sa v Očovej „váľali máje“, zdobiace priedomia rodinných domov slobodných dievčeniec. Večer sa
v kultúrnom dome konal Očovský majáles a v nedeľu popoludní sa „váľala veľká mája“ stojaca v centre obce. O dobrú
náladu sa postarala ľudová hudba FS Očovan, peknými piesňami prítomných pozdravila ženská spevácka skupina Matičiarky, zatancovali dievčatá z detského folklórneho súboru
Poľana a záver patril FS Očovan. Potom už mládenci zobrali do rúk sekeru a pílku a máju za potlesku divákov zvalili. Za
pekné zvyky sa všetkým zainteresovaným poďakoval starosta obce p. PhDr. Ján Senko a súboristom za dobre vykonanú
prácu odovzdal fľašu pálenky.

Čítajme si... 2018
30. mája 2018 sa v knižniciach a školách na Slovensku konal už 11. ročník detského čitateľského maratónu. Obecná knižnica v Očovej, spolu so základnou
školou, sa do čítania zapojili už po deviatykrát. Každý
žiak prečítal z vybranej knihy jednu stranu, podpísal
sa na plagát, dostal sladkú odmenu a záložku. Cieľom
podujatia je motivovať deti k pravidelným návštevám
knižníc a priblížiť im dôležitosť čítania – aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie,
ako napr. televízory, počítače, tablety, mobily a pod..
V Očovej sa do čítania zapojilo 136 žiakov. Všetkým
ďakujeme.
– dd -

Modernizácia obecnej knižnice

Knižnica - miesto oddychu, miesto získavania nových informácií, miesto,
kde sa čitatelia radi vracajú. Zmena, ktorá nastala v mesiaci január 2018,
prispeje nielen k poskytovaniu kvalitnejších služieb v príjemnom, zmodernizovanom prostredí, ale určite aj k vyššej návštevnosti. V knižnici boli
vymenené staré regály novými, na ktoré obec v roku 2017 získala dotáciu
z Fondu na podporu umenia Bratislava vo výške 1 500,00 €. Za uvedenú
sumu sa kúpilo 43 regálov. Obec Očová dofinancovala nákup zvyšných 29
regálov v sume 1 056,00 €. Práce spojené s montážou a rozložením vykonali pracovníci Obecných služieb Očová, ktorým touto cestou knihovníčka v mene svojom, aj v mene všetkých používateľov knižnice, ďakuje.
- dd -

Šťastie je život a mať deti…

Pripravujeme

Narodili sa:

DNI OBCE OČOVÁ

Amélia Kašicová
Alexandra Berkyová
Juraj Kysel
Jerguš Poničan
Stela Šimiaková
Tomáš Lešták
Lea Berkyová
Tomáš Pavlik

28. - 29. septembra 2018

pri príležitosti 755. výročia
prvej písomnej zmienky o Očovej
Bohatý kultúrno-spoločenský program.

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Mária Nôžková
Mária Chabadová
Emil Hrnčiar
Milan Kováč
Ružena Klincová
Mária Nuošková

Anna Churýová
Ondrej Jombík
Zuzana Debnárová
Anna Hulinová
Ján Šumný
František Čunderlík
Dušan Šimiak

projekt „Očovská folklórna hruda – 15. ročník“
pridelená dotácia výške 5 000,00 €
projekt „Nákup nových kníh – obohatenie knižničného fondu“
pridelená dotácia vo výške 1 200,00 €.

Anna Výbohová
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Fond na podporu umenia v roku 2018
podporil dva projekty Obce Očová:

Za poskytnuté dotácie Fondu na podporu umenia
aj touto cestou ďakujeme.
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DFS Poľana v Brne

Detský folklórny súbor Poľana počas svojej existencie vystupoval na mnohých podujatiach na
Slovensku i v zahraničí a nadviazal priateľské
vzťahy s mnohými folklórnymi súbormi. Jedným
z nich je Brněnský Valášek, ktorý každé 2 roky
organizuje festival „ Folklor bez hranic“ a v apríli 2018 na ňom hosťoval aj DFS Poľana. Cesta do
Brna vo štvrtok popoludní 19. apríla ubehla rýchlo a bez problémov sme sa zoznámili aj s našimi novými kamarátmi – moravskými folkloristami, u ktorých sme bývali. Pripravili nám bohatý program na celý pobyt. V piatok
predpoludním DFS Poľana vystupoval na ZŠ Blažkova, Brno-Lesná spolu s ďalším slovenským súborom – DFS Goralik z Kežmarku. Po obede v spomínanej škole nás autobus vyviezol pod hradby hradu Špilberk a absolvovali sme prehliadku „kasemat“ - najznámejšieho „väzenia národov“ v časoch habsburgskej monarchie. Z hradného kopca
sme zišli pešo do historického jadra mesta, kde nám sprievodca ukázal rôzne zaujímavosti – brněnského draka, Petrov – kláštorný komplex, historické budovy a moderný Orloj. Potom nasledovalo „nákupné voľno“ v obchodnej zóne Námestia Slobody. Od Janáčkovho divadla sme sa neskôr autobusom premiestnili na Brněnskú priehradu a absolvovali 2-hodinovú vyhliadkovú plavbu. Na
lodi sa hralo a spievalo na palube i v podpalubí. V sobotu predpoludním zabezpečovali program rodiny, v ktorých
sme boli ubytovaní a popoludní sa konal folklórny koncert v KD Rubín. Vystúpili všetky 3 súbory: Valášek, Goralik , Poľana - pred preplnenou sálou. V KD pokračoval program aj večer. Každý súbor predviedol špecifické prvky svojich tancov a snažil sa ich naučiť ostatných. Spievalo sa a tancovalo pri spojenej hudbe – muzikanti všetkých
súborov sa zjednotili a hrali nielen do tanca, ale aj piesne svojich regiónov alebo tie, ktoré všetci poznajú. V nedeľu
sme sa s Brnom rozlúčili. Cestou domov sme sa ešte zastavili v zámku Slavkov, známom z obdobia napoleonských
vojen a pozreli si expozíciu zameranú na bitku pri Slavkove , tzv. Bitku troch cisárov, ktorá otvorila Napoleonovi
cestu aj na Slovensko. S našimi brněnskými priateľmi sme sa opäť stretli 8. júna v Očovej na 21. ročníku nesúťažnej prehliadky detských folklórnych súborov, na ktorej sa prezentovali aj súbory Goralik z Kežmarku, Tekovanček
zo Starého Tekova a samozrejme zatancovali a zaspievali aj deti z domáceho súboru Poľana.
- DFS Poľana -

Zo života našich seniorov
Február
V posledných rokoch zavítal na Slovensko s veľkou pompéznosťou sviatok sv. Valentína. O jeho pôvode vieme veľmi málo a tak sme si pripomenuli históriu vzniku tohto sviatku. Odkiaľ sa začala jeho tradícia šíriť a čo nám do našej modernej doby
prináša. Trh sa na nás tlačí s bohatou
ponukou „všeličoho“. Láska by mala
kvitnúť v každom veku a byť pre nás
všetkých každodenným chlebíkom. A tak sme si aj v domove uctili túto tradíciu a venovali sme sa výrobe valentínskych srdiečok. S príchodom sviatku sv. Valentína prichádza po dlhej zime predzvesť jari a tak aj nám takáto
práca vyčarovala úsmevy a rozjasnila tváre. Počas pekného počasia sme čerpali energiu zo slniečka a pritom si čítali časopisy pod vedením našej sociálnej pracovníčky. Pri posedeniach sme často spomínali, besedovali o starých zvykoch a tradíciách.
Marec
Mesiac marec sme venovali knihám, veľa sme čítali, vzdelávali sa a rozprávali na tému zdravie a prevenciu pred chorobami.
Kým február sa nesie v znamení
Valentína, marec začíname oslavou žien. 8. marec je krásny sviatok, ktorý patrí nám ženám. Aj
my sme si ho pripomenuli a zaspomínali na staré časy, kedy
a ako sme ho oslavovali. Tento
sviatok si vždy budeme pripomínať, lebo ženy vždy museli za
svoje práva bojovať. K tomuto
krásnemu sviatku sme si v rámci tvorivých dielni vytvorili kytičku a vyrobili nádherné kvietky. Týmito kvietkami muži obdarovali ženy
a dali sme ich do spoločnej vázičky. Veľmi sme sa z toho tešili a najväčšie
potešenie bolo, že sme si to vyrobili našimi šikovnými rukami.
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Apríl
Veľká noc nám začala klopať na
dvere. Dolinku sme si vyzdobili
veľkonočnými dekoráciami. Jedáleň ožila veľkonočnými vajíčkami, žltými kuriatkami, bahniatkami a stužkami všetkých farieb. Vyrobili sme si krásny veľkonočný venček, veľkonočných
zajačikov z ktorých sme mali
všetci veľkú radosť.
Do ostatných domovov seniorov,
úradov sme odoslali naše ručne
vyrobené Veľkonočné pozdravy
s prianím prežitia pokojných sviatkov a tak sme si uctili našich priateľov
a známych s ktorými sa počas roka stretávame na rôznych akciách.
Svetový Deň Zeme
Aj my v Domove seniorov DOLINKA sme 24.apríl venovali tomuto sviatku.
Spolu so všetkými zamestnancami nášho Domova sme čistili a skrášľovali okolie domova a parku. Pre malých aj veľkých návštevníkov sme pripravili komunitnú záhradku. Vyčistili jahody, vysadili nové, okrasné aj ovocné kríky a stromčeky. Úroda z nich bude prístupná pre všetkých návštevníkov. Vyzbierali sme smeti, okopali živý plot, ovocné stromy ktorým sme
pomohli ku kvalitnejšiemu prijímaniu živiny z pôdy a odstránili sme menšie závady. Aj Dolinku a jej okolie sme si na Deň Zeme vyzdobili kvetmi.
Vysadili sme muškáty, petúnie, trvalky, kosatce, Cany indické. Kvietky sme
vysadili, aby všetkým obyvateľom a návštevníkom spríjemnili pobyt v domove. Pobyt na čerstvom vzduchu lieči a dodáva nám energiu do ďalších
dní nášho života. Chceli by sme osloviť mamičky, ktoré vo veľkom počte
navštevujú park, príbuzných našich klientov o pomoc pri práci v komunitnej záhradke, veď úžitok z nej je určený hlavne pre tých najmenších návštevníkov. Veríme, že spoločné úsilie pri ďalšom skrášľovaní parku a okolia domova odradí tých návštevníkov, ktorí ničia všetko čo je pekné a slúži
nám všetkým. Chceli by sme našou prácou motivovať aj ostatných a tak sa
spolupodieľať na rozvíjaní posolstva Dňa Zeme.
Mgr. Monika Záňová, sociálna pracovníčka Domova seniorov DOLINKA
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Život v našej Základnej umeleckej škole
Koniec školského roka znamená pre každú školskú inštitúciu istú rekapituláciu
toho, čo všetko sa v rámci edukačného
procesu udialo, čím bolo toto obdobie výnimočné, čo sa z toho, čo sme si naplánovali podarilo a čo nie. Môžem smelo zhodnotiť, že život v našej Základnej umeleckej škole v Očovej bol tento školský rok veľmi úspešný a bohatý.
Hoci naši talentovaní žiaci majú možnosť prezentovať výsledky svojej práce na podujatiach počas celého roka, predsa len najväčšiu „úrodu“ prinesie posledný štvrťrok, ktorý je veľkou spätnou väzbou nielen pre pedagógov a rodičov detí, ale i vedenie školy.
Sezónu sme odštartovali veľmi sympaticky a sviežo - aprílovým vystúpením na Lesníckych dňoch 2018 vo Zvolene,
kde sa predstavili žiaci tanečného a hudobného odboru nielen
v oblasti ľudového tanca a spevu, ale prezentovala sa aj vážna
a moderná hudba, spev a tanec.

Pyšní sme na žiakov hudobného odboru, ktorí sa zúčastnili rôznych interpretačných súťaží. Naši huslisti reprezentovali
Očovú na „Celoslovenskej sláčikovej súťaži v Brezne“. Zlatým pásmom sa môžu vo svojich kategóriách pochváliť Dorotka Vatehová, Pavlínka Kúdelová a Peter Suja, bronzovým pásmom Pavel
Ľupták. Hanka Budinská získala na Celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre
na klavíri „Hviezdy hrajú srdcom“ vo svojej kategórii bronzové pásmo. Na
Celoslovenskej súťaži v sólovom klasickom speve a sólovom populárnom
speve „Pink song 2018“ sa Benjamín Rudík umiestnil v zlatom a Ema Huliaková v striebornom pásme. Na
Celoslovenskej súťaži v hre na viole, violončele a kontrabase „Talenty pre Slovensko“ v Dolnom Kubíne získal Peter Suja strieborné
pásmo. Poslednou Celoslovenskou
súťažnou prehliadkou bola „Detvianska zlatá struna“ kde Pavlínka Kúdelová a Jakub Ľupták získali zlaté pásmo a Dorotka Vatehová strieborné.
Ani oblastné súťaže neunikli našej pozornosti a nezaobišli bez účasti našich žiakov.
V hre na sláčikové nástroje
v Hriňovej „Zlatá struna“ si
zlaté pásmo vo svojich kategóriách odniesli Dorotka Vatehová a Peter Suja, strieborné pásmo Pavel Ľupták, Pavlína Kúdelová z EP vo Vígľaši a Paľko Bízik. Strieborné
pásmo získali naši heligonkári Milan Bogár, Martin Fajčík a Jozef Kubinec,
spolu so speváčkami Simonou Fábryovou, Zuzanou Jaloviarovou a Ninou
Pirošovou z EP vo Vígľaši na Regionálnej prehliadke detských ľudových
hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov v Dobrej Nive. Spevácka skupina získala na spomínanej súťaži Bronzové pásmo.
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Nedali sa zahanbiť ani dievčatá z tanečného odboru.
Mladšie dievčatá na regionálnej prehliadke „Deň tanca
2018“ vo Zvolene získali diplom za Libreto v choreografii
Slnečný valčík, staršie dievčatá získali s choreografiou Vojačky postup na Krajskú súťažnú prehliadku, kde vo veľkej konkurencii na Krajskom
kole súťažnej prehliadky v modernom a módnom tanci Deň Tanca v Žiari
nad Hronom získali bronzové pásmo.
Skutočne krásnu a neopakovateľnú atmosféru majú
Koncerty absolventov, na
ktorých sa každoročne
rozlúčime s našimi absolventmi 4. ročníka I. časti,
I. stupňa, II. stupňa a Štúdia pre dospelých a Záverečné koncerty tanečného a hudobného odboru,
ktoré sú spojené s výstavou výtvarných prác našich žiakov. Tým aj zavŕšime každý školský rok, kde však naša práca nekončí...Naši žiaci sa tak, ako aj po minulé roky predstavia v auguste na Očovskej folklórnej hrude 2018. Na tých, ktorí by sa chceli s nami stretávať v tanečnom, hudobnom alebo výtvarnom odbore v novom školskom roku
2018/19 sa tešíme na Prijímacích skúškach 5. septembra 2018. Podrobnejšie informácie nájdete našej webovej stránke www.zusocova.webnode.sk
A úplne na záver by som sa chcela poďakovať poslancom Banskobystrického
samosprávneho kraja za schválenie a poskytnutie finančnej dotácie pre rok
2018 na kúpu Bezkáblového ozvučenia pre projekty našej Základnej umeleckej školy, pomocou ktorého sme mohli skvalitniť hudobno-spevácke vystúpenia našich žiakov na Záverečných verejných koncertoch.
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Návšteva kultúrneho podujatia
zamestnancov na zámku v Bojniciach
V tomto roku si pripomenieme desiate výročie vzniku Domova seniorov
Dolinka. Kým pre našich obyvateľov sme za desať rokov zorganizovali veľké množstvo výletov, návštev a kultúrnych podujatí, pre nás zamestnancov sme si žiaľ čas nenašli. Preto sme sa rozhodli v tomto jubilejnom roku,
že to napravíme. Prvou lastovičkou bola návšteva Bojnického zámku spojená s divadelným predstavením „Vládca času – o démonoch v nás“. Pútavé divadelné predstavenie bolo podporené autentickými kulisami zámku.
V predstavení nás uviedli do márneho boja s časom a pokušeniami. Kaž-

dý z nás má svoj životný cieľ a hľadá si svoju cestu. Na svojej púti životom
však máme len určený čas na naplnenie svojich snov a preto s ním nemôžeme plytvať. Tento príbeh nám ukázal, že je potrebné hľadať si vlastnú cestu a ponúkol nám odpovede na otázku „Ideme tou správnou cestou? Vedeli by sme sa v ťažkej životnej situácii rozhodnúť správne“. Kultúrne podujatie sa nám veľmi páčilo a všetci sme odchádzali nadšení, spokojní a šťastní.
Na tento výlet budeme s vďakou a srdečne spomínať.
Mgr. Monika Záňová – sociálna pracovníčka, Domov seniorov DOLINKA, Očová

OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA
XV. PREHLIADKA TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY

POD ZÁŠTITOU PREDSEDU VLÁDY SR PÁNA PETRA PELLEGRINIHO
Piatok / 10. august 2018
19.30 - 20.15 Uvítanka - FSk Očovan, spevácka skupina Matičiari
20.15 - 22.00 Živé pekno - FSŽ Marína + FS Očovan

20.30 - 22.30 Tancujeme, spievame - večerný program FS Ekonóm
a FS Gymnik z Bratislavy
23.00 - 04.00 Ľudová zábava, hrá ĽH Jaroslava Harazína

Sobota / 11. august 2018
Búvajže mi, búvaj – výstava Stredoslovenského múzea Banská Bystrica o zvykoch pri narodení dieťaťa v Remeselnom dvore Očová,
9.30 vernisáž, prístupné celodenne
10.00 - 13.00 Aj tak tak, všelijak - dopoludňajší program detských
kolektívov účinkujúcich v detskom programe a DFS
Chrustárik z Podzámčoku v RD, remeselníci, brúsenie nožov, výroba syra, 11.30 - 12.00 Školička tanca
pre deti, 12.00 - 12.30 vystúpenie FS Šafárik, Nový
Sad, Srbsko, 12.30 - 13.00 krojovaná „módna prehliadka“ a prezentácia knihy Odetí do krásy autorky
Jany Kucbeľovej
13.00 Princ Bajaja - malá scéna v stravovacom areáli – pre deti hrá
Divadlo z domčeka Hriňová
15.00 - 16.30 Na zelenej pažiti - detský program DFS Poľana, ZUŠ
Očová, DFS Podpoľanček a Krpčeky Detva, DFS Borovka Zvol. Slatina
16.30 - 18.00 Okolo Poľany - program FSk – Kýčera Č.B., Fs Jánošík
Fiľakovo + Ďatelinka, Šajbani Strelníky, Moja fujarôčka – Zvolenskí fujaristi, Kmotry a kmotrovia z Detvy
19.30 - 20.30 Čo je v piesni... - hudobný program – Ján Berky Mrenica, jubilanti Milan Križo a Igor Kovačovič, ĽH Sláčik pri ZUŠ Očová

Nedeľa / 12. august 2018
10.30 - 12.00 Píšťalôčka moja – program venovaný pastierskym
píšťalkám (pastierska šesťdierková píšťala, dvojačka,
flautička, koncovka) s dôrazom na podpoliansku,
zvlášť očovskú tradíciu. Ukážka spôsobov hry s možnosťou školy tradičnej hry na píšťalku. Program je
venovaný spomienke a dielu významného očovského píšťalkára a fujaristu Dušana Holíka. Účinkujú:
Janko Šimiak, Martin Chabada, Ondrej Selecký, autor programu: Karol Kočík
14.00 - 14.30 medailón FS Šafárik, Nový Sad, Srbsko
14.30 - 14.40 Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie priečelie a priedomie
14.40 - 16.30 Korene - Galaprogram – účinkujú: FS Mladosť, FS
Ekonóm, FS Gymnik, FS Očovan, FSk Hrochoťan,
FSk Pohorelá a inštrumentalisti
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Sprievodné podujatia: výstava Búvajže mi búvaj, výstava Očov-

ské kroje, súťaž o najkrajšie priečelie a priedomie, Tradičná kuchyňa Hrudy, výroba ovčieho syra a žinčice, halušky s urdou,
brúsenie nožov, tkanie pokrovcov, vyšívanie krivou ihlou, pečenie kváskového domáceho chleba, pletenie z prútia, expozícia Mateja Bela Funtíka a tradičného zariadenia domácnosti.
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POZOR ZMENA:

Od 1. 7. 2018 sa mení frekvencia niektorých separovaných zložiek komunálneho odpadu a to sklo, papier, tetrapaky a obalové kovy. Uvedené zložky sa budú zbierať 1x za dva mesiace. Podľa doterajších výsledkov, pri uvedených zložkách odpadu nenapĺňame stanovené štandardy (limity). Od 1. 5. 2018 má obec uzatvorenú novú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov – Natur-pac a.s. Bratislava. Táto organizácia
v plnej výške financuje zber a likvidáciu separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci. Opakovane upozorňujeme, že vrecia alebo nádoby
na separované zložky komunálneho odpadu vykladáme len vtedy, ak sú naplnené aspoň v ½.
Zberné nádoby 1100 l na separované zložky komunálneho odpadu, ktoré sú v súčasnosti rozmiestnené na verejných priestranstvách, budú premiestnené na zberný dvor z dôvodu, že občania do týchto nádob nevkladajú len určený odpad. V nádobách končí aj bežný komunálny odpad,
ktorý je následne likvidovaný na náklady obce, čo zvyšuje celkové náklady na zber a likvidáciu odpadu, z ktorých sa počíta aj poplatok za komunálny odpad pre každého občana v obci.

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2018

OBEC OČOVÁ

DEŇ ZBERU

STREDA

D O D R Ž U J T E správnu

MESIAC
ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY
ODPAD
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

11

25

3

17

8
5

14
12

22
19
28
26

PLASTY

PAPIER

vrecia

vrecia

31

4
2

27
26

KOVY
TETRAPAKY

SKLO

vrecia

zvon

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

vrecia

2

10
7

FARBU

21

14

6

28

3
30

16

9

1

23

5
11

4

3

18

18

Odpad uložený v nesprávnom vreci/nádobe nebude odvezený.
Dodržujte farby vriec/nádob !

Marius Pedersen, a.s., Prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 5 321 764, 5 322 953, Fax: 045/ 5 479 366, Mob.: 0902 947 981
e-mail: zvolen@mariuspedersen.sk, www.mariuspedersen.sk

Financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu zabezpečuje OZV NATUR-PACK,
www.naturpack.sk

Poďakovanie
Predsedníctvo Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku Očová

upozornenie
Zaburinenie pozemkov

srdečne ďakuje obci Očová

Okresný úrad Zvolen, pozemkový lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 20 písm.
b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,zákon“) každoročne upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy
na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu.

Oprava organu v evanjelickom a. v. kostole by mala prebehnúť
v mesiacoch máj - december 2018.

Všetci vlastníci, nájomcovia a správcovia poľnohospodárskej pôdy podľa § 3
ods. 1 citovaného zákona sú povinní:

Kto by ešte chcel prispieť do zbierky na túto opravu, môže tak
urobiť do decembra 2018 osobne na evanjelickom a. v. farskom
úrade alebo zaslaním milodaru na účet cirkevného zboru- číslo
účtu 0071629615/0900. Do správy pre prijímateľa uveďte, prosíme,
„milodar na organ“ + meno s priezviskom a adresou darcu.
Veríme, že po generálnej oprave bude tento kráľovský hudobný
nástroj slúžiť nielen našej generácii, ale aj ďalším generáciám, a to
nielen pri službách Božích, sobášoch, pohreboch, ale aj pri iných
podujatiach organizovaných v ev. a. v. chráme Božom.
Nech všetkým ochotným a obetavým darcom
vynahradí Pán Boh ich milodary
svojím požehnaním.

- vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych
vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením
a degradáciou,

za poskytnutie dotácie na generálnu opravu organu
ako aj všetkým obetavým darcom za milodary na túto opravu.

Predsedníctvo Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku Očová: Mgr. Irena Gajdošová a Ján Pivoluska

2/2018

- predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,

- a tiež zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená
ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov
v krajinnom prostredí.
Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo
nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne
nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí v prípade fyzickej osoby priestupku a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľovi správneho deliktu podľa § 25 a § 26 citovaného zákona.
Ak sa osoba dopustí priestupku, správny orgán môže uložiť‘ za priestupok pokutu
do výšky 995 € a osobe, ktorá sa dopustí správneho deliktu, správny orgán uloží pokutu až do výšky 33 200 €.
Splnenie povinnosti v zmysle zákona citovaného zákona bude štátna správa na úseku
ochrany poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku kontrolovať.
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DIGITALIZÁCIU TOHTO KINA FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND V RÁMCI KOMPLEXNÉHO
PROJEKTU REALIZOVANÉHO VĎAKA FINANČNEJ PODPORE PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Kino Osveta O č o v á

jún 2018
Pozor zmena premietania - večerné predstavenia: o 19.00 hod.
- detské predstavenia: o 17.00 hod.
Sobota
16. jún 2018
19.00 hod.
CinemArt
2,00 €
Sobota
23. jún 2018
19.00 hod.
Continental film
1,00 €

Kino prijíma kultúrne poukazy.

Najväčší showman

Americká romantický muzikál. Najväčší showman je originálny muzikál inšpirovaný životom P. T. Barnuma, muža, pre ktorého každá prekážka a nezdar boli
len ďalším odrazovým mostíkom na ceste ku hviezdam. A práve vďaka jeho vizionárstvu a energii vznikol šoubiznis.
Hrajú: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson a ďalší.
MP od 12 rokov, 105 min., český dabing

Putovanie tučniakov: Volanie oceánu

Francúzsky dokumentárny film. Príbeh malého tučniaka, chystajúceho sa na svoju prvú cestu k moru, nás privádza do ľadového kráľovstva vzdialenej Antarktídy. Tak, ako každý tučniak i náš hrdina počúva tajomné volanie, ktoré ho láka na ďalekú púť do neznáma. V zásadných chvíľach dospievania sú mu oporou matka a múdry otec, ktorý dodáva odvahu i ďalším členom skupiny.
MP od 12 rokov, 82 min., český dabing

PoNDELOK
25. jún 2018
9.45 hod.
CinemArt
1,00 (KP)

Ferdinand – školské predstavenie

Sobota
30. jún 2018
17.00 hod.
Forum Film
1,50 €

Veľká oriešková lúpež 2

Americká animovaná rozprávka. Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti pod španielskym slnkom. To by nebolo až také zvláštne, keby Nina nebola
malé dievčatko a Ferdinand veľký býk a zároveň nešikovný polepetko, ktorý občas dokáže spôsobiť poriadnu katastrofu aj vďaka svojim rozmerom.
Mládeži prístupný, 108 min., slovenský dabing

Kanadsko-americká animovaná rozprávka. Veveričiak Surly a jeho priatelia Buddy, Andie a Precious zistia, že starosta mesta sa rozhodol v ich prírodnom parku vybudovať obrovský zábavný park. Ich domovy zničia buldozéry. Surly sa však len tak ľahko nevzdá a spolu s ostatnými zvieratkami
pripravia plán, ako prekaziť prípravu veľkolepého projektu.
Mládeži prístupný, 92 min., slovenský dabing

júl 2018
Sobota
7. júl 2018
19.00 hod.
CinemArt
2,00 €
Sobota
14. júl 2018
17.00 hod.
Continental film
1,00 €
SOBOTA
21. júl 2018
19.00 hod.
CinemArt
2,00 €

Sobota
28. júl 2018
17.00 hod.
CinemArt
2,00 €

Ghost Stories

Anglický horor. To, že niekto neverí na duchov neznamená, že duchovia neveria na neho. Či snáď, že dokonca neexistujú. Jedným takým skeptikom je aj profesor Phillip Goodman (Andy Nyman), ktorý si dal za úlohu vysvetliť a odhaľovať zdanlivo nadprirodzené javy a zistiť ich skutočnú podstatu. A práve kvôli tomu sa s ním spojí jeden muž, ktorý ho vyzve, aby vyšetril tri nevysvetliteľné prípady. Profesor Goodman sa teda vydáva na výpravu, ktorej cieľom je racionálne vysvetlenie týchto nadprirodzených príbehov.
Hrajú: Andy Nyman, Martin Freeman, Alex Lawther, Paul Whitehouse, Paul Warren a ďalší.
MP od 15 rokov, 98 min., český dabing

Heidi dievčatko z hôr

Nemecký rodinný film. Heidi je sirota, ktorá trávi najšťastnejšie dni detstva s kamarátom Petrom pri strážení stáda kôz, radostnom hraní a užívaní si
slobody švajčiarskych Álp, kde býva v obyčajnom zrube u svojho dedka. Naplno prežívaným dňom je však koniec, keď je Heidi odvetená tetou Dete
do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom, kde má robiť spoločnosť chorému dievčaťu Kláre zo zámožnej rodiny. Dievčatá sa síce ihneď skamarátia,
ale Heidin smútok na dedka, kamaráta Petra a na hory je príliš veľký.
Hrajú: Anuk Steffen, Bruno Graz, Isabelle Ottmann, Quirib Agrippi, Hannelore Hoger a ďalší.
MP od 12 rokov, 105 min., český dabing

Najtemnejšia hodina

Anglická historická dráma. Stavil všetko na jednu kartu, aj keď jeho šance boli malé a skoro nikto mu neveril. Neprehral, a zachránil tak svet. Volal sa
Winston Churchill a v najtemnejšej hodine našej civilizácie, na začiatku druhej svetovej vojny, sa tento britský premiér predviedol ako veľký hráč. Joe
Wright, režisér Pokánia a Pýchy a presudku, jeho najslávnejšiu úlohu v dejinách premenil na strhujúcu drámu. Veľmi mu v tom pomohol Gary Oldman v hlavnej úlohe, ktorý Churchilla nehrá. On ním proste je.
Hrajú: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Ben Mendelsohn a ďalší.
MP od 12 rokov, 125 min., český dabing

Čertoviny

Česká rozprávka. Hlavnými hrdinami rozprávky Čertoviny sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel poslaní za trest do
sveta, aby do mesiaca priviedli každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im však od začiatku nedarí splniť, a namiesto toho, aby ľudí zvádzali k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. V prestrojení za paholkov sa dostanú na statok a zdá sa, že konečne budú mať úspech. Vypočítavý sedliak totiž
chce svoju dcéru Haničku vydať za nafúkaného statkára Kopyta. Hanička však miluje šuhaja Jána, a aby všetko dobre dopadlo, je potrebné vziať si
na pomoc pekelné sily.
Hrajú: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sara Sandeva a ďalší.
MP od 12 rokov, 100 min.
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