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UPOZORNENIE - ZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST

Na Vianoce pokoj v duši,
šťastie ktoré nič nezruší.
V novom roku veľa sily,
by ste zdraví dlho žili.

Obecný úrad žiada majiteľov vozidiel, aby v zimných
mesiacoch neparkovali svoje autá na verejných
priestranstvách pred svojimi domami, nakoľko tým bránia
zimnej údržbe miestnych komunikácii. V opačnom prípade
sa môže stať, že k odhrnutiu snehu nedôjde – zvlášť to platí
pre úzke a jednosmerné ulice. Za pochopenie ďakujeme.

Vážení spoluobčania,
dostávate do rúk posledné tohtoročné vydanie nášho
občasníka. Chcem túto príležitosť využiť na poďakovanie
za prejavenie Vašej dôvery v komunálnych voľbách, spolu
so zvolenými poslancami sa budeme snažiť vykonávať svoje
funkcie čo najlepšie a v prospech obce. Kontinuita bude
zachovaná, keďže šesť poslancov zostáva a menia sa len traja.
Za uplynulé obdobie patrí vďaka všetkým,
ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na verejnom živote
v našej obci. Poďakovať sa chcem Mariánovi Dávidovi,
Jaroslavovi Gajdošovi a Michalovi Gombalovi - končiacim
poslancom obecného zastupiteľstva, za ich prácu.
Vyhodnotenie našej činnosti za volebné obdobie nájdete
v plnení programového plánu obce: nie všetko sa nám
podarilo, ale nesplnené úlohy sú pred nami v nastávajúcom
období, ktoré, verím, bude lepšie ako predchádzajúce.
O vytýčených cieľoch Vás budeme informovať po ich
schválení.
A keďže sa blížia vianočné sviatky a koniec roka,
chcem Vám všetkým zaželať aby ste tento čas prežili
v zdraví, pohode a kruhu svojich blízkych
Ján Izrael, Váš starosta
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ÚPRAVA STRÁNKOVÝCH HODÍN
OBECNÉHO ÚRADU
Starosta
obce
Kováčová
oznamuje
občanom,
že od 10.12.2018 upravuje stránkové hodiny obecného úradu
nasledovne:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
8:00 - 12:00
13:00 – 16:00
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Nestránkový deň
8:00 – 11:30
12:00 – 13:00

POUŽÍVANIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY
Na území obce je zakázané používať výbušniny,
pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem
31. decembra v čase od 18,00
hod. do 24,00 hod.
a 1. januára kalendárneho roka v čase od 00,00 hod.
do 01.00 hod, a okrem akcií podliehajúcich oznamovacej
povinnosti uvedených vo VZN č.105/2018, čl. XIII odseku 2.
Prosíme, buďte pri používaní pyrotechniky ohľaduplní
k svojmu
okoliu,
predovšetkým
k deťom,
starším občanom a zvieratám.
ĎAKUJEME

VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO PLÁNU OBCE
VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2015-2018
Projektová príprava rekonštrukcie budovy obecného úradu
zameranú na zvýšenie energetickej hospodárnosti,
viacúčelového využitia sály a využitie podkrovia. Realizácia
projektu podľa výšky nákladov a získaných prostriedkov
z fondov:
- V r. 2015 vypracované zameranie skutkového stavu objektu
- V r. 2016 vypracovaná PD „Zníženie energetickej náročnosti
budovy obecného úradu v obci Kováčová“ s cieľom získania
prostriedkov z OP KŽP, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov.
- V r. 2016 zároveň vypracovaný projekt statiky pre obnovu
drevených stropov nad administratívnym traktom budovy OcÚ
- V r. 2017 podaná žiadosť o NFP, prebiehalo VO na
zhotoviteľa stavby a posudzovanie žiadosti
- V r. 2018 oznámenie o schválení žiadosti o NFP zo SIEA
s výškou oprávnených výdavkov 674 372,52 € (95% =
640 653,89 €), podpis zmluvy so SIEA o poskytnutí NFP,
kontrola VO na: spracovateľa PD, energetický audit budovy,
stavebný dozor + na dodávateľa stavby, neboli zistené
porušenia.
- Príprava zmluvy s dodávateľom a podpis ZoD
Návrh a verejné prerokovanie možností využitia areálu
autokempingu so zohľadnením skutočnosti, že ide
o významný ucelený priestor v zastavanom území obce
a kúpeľnom území:
- verejné prerokovanie využitia areálu sa zatiaľ neuskutočnilo
- je potrebné zhodnúť sa na základných možnostiach využitia
vo vzťahu k územnému plánu a až potom dať vypracovať
alternatívne riešenia využitia
- v r. 2017 spracované 2 návrhy na riešenie plôch v ATC
- Zhoda poslancov na nasledovnom využití areálu: predĺženie
plochy futbalového ihriska o cca 10 m, vytvorenie trávnatej
tréningovej plochy cca 40 x 60 m prístupnej aj verejnosti,
odstavná plocha v spodnej časti areálu s možnosťou využitia na
hokejbal a korčuľovanie, stojisko kontajnerov, tenisové kurty
(2 až 3) so zázemím, rozšírenie plochy pred SZ ATC do kempu
+ pódium na spoločenské podujatia, odvedenie a zachytávanie
dažďových vôd pre ich opakované použitie (polievanie
trávnikov, tréningy dobrovoľných hasičov, vodné prvky...),
komunikačné prepojenie od ul. Kúpeľnej po komunikáciu ul.
Športová (pre chodcov a cyklistov), prístrešky (altánky) na
opekanie, posedenie (aj počas Dní obce), verejné osvetlenie,
lavičky, zábavné prvky pre deti....
Rekonštrukcia chodníka na Ul. Hrby:
- v r. 2015 prednostne realizovaná oprava havarijného stavu
vozovky na ul. Krátkej vrátane priľahlých odvodňovacích
žľabov s nákladom 16 733 €
- v r. 2018 rekonštrukcia chodníka v súvislosti s rekonštrukciou
plynárenských rozvodov, realizované podľa postupu prác SPP,
predpoklad ukončenia do 11/2018
Dobudovanie vstupu na cintorín od parkovacích miest
na Ul. Slobody vrátane spevnených plôch:
- splnené v r. 2015, náklad 6 592 €.
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Aktualizácia územného plánu obce so zameraním
na stanovenie regulatívov pre lokality novej výstavby
a centrálnu časť obce:
- v r. 2017 schválené zadávacie podmienky pre spracovanie
ZaD č. 6 – aktualizácia územného plánu obce, v r. 2017
schválenie zadávacích podmienok digitalizácie ÚPN obce
Kováčová
- v r. 2018 realizovaná digitalizácia ÚPN obce firmou Mapa
Slovakia digital za cenu 7350 € aj ako podklad pre spracovanie
ZaD č. 6 ÚPN O
- v r. 2018 uzatvorené zmluvy na obstaranie ZaD č. 6
(2 446 €) a spracovanie ZaD č. 6 (5500 €)
- rozbehnutý proces aktualizácie ÚPN O – výzvy
na pripomienky a požiadavky, spracovanie a vyhodnotenie
pripomienok/požiadaviek
Výstavba nových chodníkov na Ul. Slobody k Domu
smútku, z Ul. Slnečnej do lokality Na dlhé, prípadne
od kostola po kúpeľný dom Detvan:
- v r. 2016 vypracovaná PD „Kováčová ul. Slobody, Dom
smútku – chodník a spevnené plochy“, rozbehnuté stavebné
konanie. Realizácia plánovaná v roku 2017.
- chodník zo Slnečnej do lokality Na dlhé – v r. 2016
neúspešné rokovanie s majiteľom pozemku o odkúpení
potrebnej výmery, chcel odpredať parcelu ako celok,
cca 4000 m2 čo je pre obec nevýhodné. Od r. 2017 rokovania
s novým vlastníkom pozemku o podmienkach odkúpenia časti
pozemku okolo bytovky a pre výstavbu spojovacieho chodníka,
vypracovaný znalecký posudok na ocenenie pozemku
a vypracovaná štúdia účelovej komunikácie a chodníka.
- chodník od kostola po kúpeľný dom Detvan vybudovaný
v roku 2016 ako pokračovanie existujúceho chodníka,
na náklady investora stavby Kováčová – Rezidencie –
inžinierske siete. Obec iniciovala zmenu pôvodného projektu –
preloženie tohto úseku chodníka na druhú stranu komunikácie.
- V r. 2017 vybudovaný nový chodník na ul. Slobody k Domu
smútku so zábradlím, úprava plôch pri Dome smútku +
prekrytie rigola na Ul. Slobody oproti cintorínu, náklady 43 645
€ (vrátane naviac prác – chodník popri zvonici, výmena dlažby
pod prestrešenou časťou).
Vybudovanie detského ihriska na Ul. Slnečnej:
- nesplnené, na ploche ktorú má obec v prenájme je takáto
výstavba nemožná z dôvodu existencie plynovodu a jeho
ochranného pásma
- alternatívne možno uvažovať s výstavbou workout ihriska
a detskými prvkami v areáli kempingu, vedľa komunikácie od
hlavného vstupu z ul. Kúpeľnej
- r. 2018 vybudovanie workoutového ihriska v ATC +
oplotenie. Náklady Workout prvky 9 681 €, zhotovenie plochy
pre workout a oplotenia – zatiaľ nedokončené, predpoklad
ukončenia 11/2018
Majetkové vysporiadanie pozemkov pod chodníkom
z Ul. Bystrickej na Ul. Slovanskú:
- zatiaľ nerealizované
- prednostne riešené odkúpenie pozemku na vybudovanie
prepojovacieho chodníka zo Slnečnej – Na Dlhé, najmä
od začiatku r. 2018 s novým vlastníkom pozemkov

VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO PLÁNU OBCE
VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2015-2018
Vyriešenie kolíznych miest na komunikáciách, hlavne
križovatky ulíc P. O. Hviezdoslava a Dubičie:

Projekt 2. etapy kamerového bezpečnostného systému
vrátane monitorovania športového areálu:

- rozšírenie odbočky z ul. P.O. Hviezdoslava na Dubičie
realizované v r. 2015, náklad 1 989 €.

- Na prelome 2015/2016 podaná žiadosť na OkÚ BB (Rada
vlády pre prevenciu kriminality)

-....úprava konca ul. P.O.Hviezdoslava pri cintoríne
nerealizovaná
- osadenie dopravného zrkadla na križovatke Slobody/
P.O.Hviezdoslava

- December 2016 vyrozumenie o schválení dotácie na II. etapu
vo výške 10 000 €, celkové náklady podľa rozpočtu 12 962,76 €
s DPH.

-....osadenie
dopravného
Kúpeľná/Športová

zrkadla

na

križovatke

Príprava vybudovania cyklochodníka do areálu RETAIL
PARK vo Zvolene – majetkové vysporiadanie, projektová
príprava:
- december 2016 odovzdaná PD pre územné konanie vrátane
úseku v k. ú. Zvolen
- veľké množstvo vlastníkov pozemkov v trase, úsek v k. ú.
Zvolen zatiaľ nie je v ÚPN mesta ako verejnoprospešná stavba
(t. z. potrebu aspoň súhlasov vlastníkov k územnému konaniu –
v prípade verejnoprospešnej stavby takýto súhlas nie
je potrebný pre ÚK). Predpoklad schválenia zmien a doplnkov
ÚPN mesta Zvolen je do konca volebného obdobia, potom bude
obec vybavovať územné rozhodnutie.
Zlepšenie stavu v likvidácii komunálneho odpadu – projekt
domácich kompostovísk, získanie pozemku pre zberný dvor
a vypracovanie jeho projektu pre získanie dotácií z fondov,
vybudovanie kontajnerových stojísk na Ul. Slnečnej:
- v r. 2016 zakúpených 200 ks domácich kompostérov
za 15 695 € a ich poskytnutie domácnostiam na základe zmlúv
o výpožičke.
- v r. 2016 podaná žiadosť o dotáciu z Environmentálneho
fondu na rok 2017, celkový rozpočet projektu 45 255 € (310 ks
kompostérov pre domácnosti, prekopávače kompostu, 5 ks 1850
l kompostérov, 1 ks kompostovacie silo 5100 l, 2 ks elektrické
kompostéry pre školskú jedáleň, 2 ks didaktických kompostérov
pre školu, 1 ks štiepkovač ťahaný osobným automobilom).
Žiadosť nebola úspešná.
- Zberný dvor – nepodarilo sa získať vhodný pozemok
- Stojiská na ul. Slnečnej – zatiaľ nesplnené
- V r. 2017 zakúpených ďalších 50 ks 900 l kompostérov, 5 ks
1050 l kompostérov + 2 kompostovacie silá spolu v hodnote
5 485 €.
Pokračovanie modernizácie priestorov ZŠ s MŠ v súlade
s požiadavkami RÚVZ:
- V r. 2015 realizované úpravy a oprava sociálnych zariadení
v MŠ s nákladom 3 350 €.
- v r. 2016 realizované úpravy v suteréne pre kuchyňu podľa
požiadaviek RÚVZ
- V r. 2017 realizované odvetranie kuchyne za 2 971 €
a kompletná oprava krytiny strechy MŠ za 6 971 €
- V r. 2018 opravené zariadenie plynovej kotolne s výmenou
plynového ohrievača teplej vody
- V r. 2018 opravené vstupy do MŠ + oporný múrik, cena
2 378 €.

- Športový areál 2 kamery, križovatka Plánočkova/A. Kmeťa 2
kamery, križovatka Kúpeľná/Sládkovičova 3 kamery,
križovatka Sládkovičova/Slnečná 2 kamery. Spolu 9 kamier.
- V r. 2017 realizovaná 2. etapa kamerového monitorovacieho
systému z dotácie 10 000 €, náklady spolu 12 651 €, osadených
celkovo 9 kamier (križovatka Plánočkova/A. Kmeťa – 2,
križovatka
Kúpeľná/Sládkovičova
–
3,
križovatka
Sládkovičova/Slnečná – 2, futbalové ihrisko – 2.
- v r. 2018 modernizácia 1. etapy kamerového systému aby bol
kompatibilný s 2. etapou vrátane osadenia kamery pri Grube –
smer križovatka od Zvolena/Sliača, náklady 3 387 €.
Doplnenie informačného systému v obci a
lokalitách IBV Na dlhé, Nad ihriskom,
modernizácia miestneho rozhlasu:

nových
Seravy,

- čiastočne splnené
- r. 2015 – osadené 2 nové mapové plochy s podporou OO CR
Stredné Slovensko – mapy obce r. 2016 osadená info tabuľa
lokality Na dlhé so zoznamom ulíc
- november 2016 – modernizácia miestneho rozhlasu
na bezdrôtový 1. etapa, 9 bodov: ul. Slobody a Plánočkova,
nad ihriskom, Na dlhom, spolu 21 ks reproduktorov + nová
aparatúra. Dotácia z ministerstva financií vo výške 6 000 €,
celkový náklad 9 662 €.
- V r. 2018 2. etapa modernizácie MR na bezdrôtový,
ul. A. Kmeťa, Hrby, Krátka, M. Kukučína, Dubičie,
Ľ. Ondrejova a Slovanská, Slnečná, náklad 7 052 €
- V r. 2018 3. etapa modernizácia MR na bezdrôtový –
kompletné dokončenie, 13 bodov, ulice: Bystrická. Ľ. Štúra,
Družstevná, P.O.Hviezdoslava, Mierová, Trávniky, Lesnícka,
J.G.Tajovského,
Športová,
J.C.Hronského,
Nová,
náklad 10 180 €
Vyznačenie cyklistického a pešieho prepojenia s okolitými
obcami:
- v r. 2015 a 2016 vyznačené cyklotrasy z Bienskej doliny
cez stred obce do kúpeľov (smer rybník) a popri NRC
(smer Sielnica)
- osadená mapa cyklotrás na Námestí SNP
- náklady v r. 2015 a 2016 spolu 2 000 €.
Podpora aktivít
organizácií:

mládeže,

seniorov

a

spoločenských

- plnené priebežne: každoročné dotácie pre ŠK Prameň, JDS,
o. z. Gorazdík, CVČ
Príprava nájomných bytov, ak bude na ne mať obec vhodný
pozemok alebo objekt na prestavbu, so zohľadnením
finančnej náročnosti celého projektu:
- Zatiaľ nerealizované, obec nemá v súčasnosti vhodný
pozemok alebo budovu v súlade s územným plánom.
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VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO PLÁNU OBCE
VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2015-2018
Postupná rekonštrukcia objektu SZ ATC s využitím fondov
– výmena obvodového plášťa, dobudovanie šatní:
- v r. 2015 realizovaná rekonštrukcia spŕch vrátane solárneho
systému ohrevu vody s nákladom 7 500 €.
- V r. 2017 podaná žiadosť na SFZ, schválená, 20 000 €
na rekonštrukciu strechy
- V r. 2017 vypracovaná PD na rekonštrukciu strechy
a obvodového plášťa objektu SZ ATC
- V r. 2018 realizovaná rekonštrukcia strechy objektu SZ ATC
vrátane nového bleskozvodu, náklady 55 624 €
- V r. 2018 realizovaná kompletná rekonštrukcia ležatej
kanalizácie vnútornej a vonkajšej pre objekt SZ ATC, náklady
6 412 €
- V r. 2018 realizovaná oprava náterov tribúny
na ihrisku
Podporovanie kultúrno- športových a spoločenských
podujatí v obci, rozvoj spolupráce s partnerským mestom
Volyně v ČR:
- podpora akcií plnená priebežne - Deň koňa, M SR furmanov
v r. 2015, Dni obce, PENALTA CUP, Kováčovská desiatka,
Mikuláš, mesiac úcty k starším, Vianočný koncert december
2016.
- ročné dotácie pre ŠK Prameň, JDS, o. z. Gorazdík (letný
detský tábor)
- v r. 2015 návšteva z Volyně (20 členov) počas Dní obce
v spolupráci so ŠLÚ Marína a Holidyparkom Kováčová
- v r. 2016 návšteva Volyně (Volyňská pouť), 18 členov
- v r. 2017 - Dni obce 2017 – návšteva z Volyně (divadlo), Deň
koňa, Kováčovská desiatka 2017, vianočný koncert v sále
Ľudová hudba Hron + sólisti FS Urpín, Penalta cup..
- Sochárske sympózium 2017 v rámci Dní obce
- V r. 2018 - Dni obce 2018, Deň koňa, slávnostné otvorenie
náučného chodníka Duby v Kováčovej, rozprávkový les, zájazd
do Volyně a Strakoníc na dudácky festival (41 účastníkov,
autobus...)
Pomoc starším a chorým občanom – vyzdvihnutie liekov
z lekárne, dovoz stravy a podobne:
- do r. 2018 sa podľa možností realizoval dovoz stravy zo
školskej jedálne a stravovanie dôchodcov v školskej jedálni
- v r. 2018 uzatvorená zmluva o stravovaní dôchodcov
v Pizzérii Family s príspevkami obce podľa schváleného VZN
Nadobudnutie pozemkov v parku pri pošte do vlastníctva
obce a následnú úpravu parku:
- v r. 2015 schválené odkúpenie
od p. Haríkovej, vyplatené v r. 2016

pozemku

v parku

Možnosť vstupu obce do niektorého z mikroregiónov
s cieľom zvýšenia šancí na získanie financií z fondov
a rozvoja vzájomnej spolupráce:
- V r. 2015 obec vstúpila do o. z. NAŠA LIESKA so sídlom
v Lieskovci s cieľom uchádzať sa o získanie štatútu MAS. Do
konca r. 2016 o pridelení štatútu MAS nebolo rozhodnuté.
- Získanie štatútu MAS pre NAŠA LIESKA, spracovanie
stratégie, pripravuje sa možnosť čerpania financií podľa
schválených kritérií a projektov, pre Obec Kováčová sa uvažuje
cca 15 000 €
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Riešenie stavu objektov pošty a bývalých potravín s úpravou
priľahlých plôch:
- Zatiaľ nesplnené, uskutočnila sa iba oprava havarijného stavu
elektroinštalácie v objekte Pošty
- V r. 2017 ponuka Slovenskej pošte na poskytnutie priestorov
bývalej vínotéky na rozšírenie prevádzky pošty, v r. 2018
odpoveď že zatiaľ s rozšírením priestorov neuvažujú
- Rokovanie s vlastníkom objektu bývalých potravín pri pošte,
objekt je zaťažený záložnými zmluvami. Majiteľ prezentoval
zámer predať objekt, rokuje so záujemcom.
AKTIVITY NAD RÁMEC PPO:
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia – zvýšenie počtu svietidiel
na 229 ks, s LED technológiou, v r. 2016 s dotáciou z MH SR
vo výške 145 850 €.
- Oprava a doplnenie elektroinštalácie v sále kultúrneho domu
- Zakúpenie nových stolov (20) a stoličiek (100) do sály
v hodnote 4 067 €.
- Zakúpenie prednej radlice a neseného rozmetadla
na zabezpečenie zimnej údržby (2015) s nákladom 2 952 €,
zmena systému zimnej údržby s úsporou nákladov
- Rekonštrukcia vozovky zastávky autobusu v kúpeľoch
a rekonštrukcia nástupiska v súvislosti s vybudovaním nového
autobusového prístrešku v roku 2016, náklady spolu 18 450 €.
- Nový autobusový prístrešok na zastávke v kúpeľoch,
zabezpečila firma euroAWK na základe zmluvy s obcou, hodnota
cca 10 000 €
- PD pre územné konanie - rozšírenie splaškovej kanalizácie
v obci (Trávniky, Slobody, časť Plánočkovej) . Krajským súdom
v Banskej Bystrici potvrdená platnosť vydaného územného
rozhodnutia. Vlastníkom pozemkov za školou zaslané výzvy
s ponukami na odkúpenie ich pozemkov potrebných pre trasu
kanalizácie, zatiaľ nesúhlas s navrhnutou cenou.
- Zadanie vypracovania PD úpravy priepustu cez Kováčovský
potok na rámový, v roku 2016 spracovaný projekt.
- V r. 2015 vyčistenie koryta Kováčovského potoka správcom
toku na základe urgencie zo strany obce, v r. 2016 vyčistenie
potoka brigádnicky za účasti poslancov a obyvateľov
- Zakúpenie doplnkového zariadenia ku kosačke na ihrisko
(2015) za 4 452 €.
- Projekt a statické zabezpečenie prístavby Domu smútku, oprava
poškodenej krytiny na Dome smútku (2016)
- Nájomná zmluva s PS US Kováčová na: náučný chodník Duby
v Kováčovej a stojiská kontajnerov pre chatové oblasti
- Cyklopodujatie Spoznajme sa na bicykli s účasťou Sliača,
Budče a Sielnice, máj 2016, 2017 a 2018
- V r. 2017 oprava MK technológiou mikrokoberca (otočka
autobusu v kúpeľoch + časť ul. a. Sládkoviča, náklad 9 780 €
- V r. 2017 obstaranie vianočného osvetlenia na Námestie SNP
a stĺpy VO na ul. Kúpeľnej, náklady 1 450 €
- Zakúpenie ojazdeného vozidla VW Transporter s výklopnou
korbou pre komunálne potreby obce v r. 2017, 9 750 €
- V r. 2017 zhotovená 2 nové kontajnerové stojiská pre chatové
oblasti B a C, náklady 1 915 €
- V r. 2017 vybudovanie náučného chodníka Duby v Kováčovej
s dotáciou SAŽP vo výške 4 218 € (celkové náklady 4 800 €),
vydanie propagačných letákov o náučnom chodníku
- V r. 2018 opravená časť vozovky na ul. Slobody
a ul. Bystrickej technológiou mikrokoberca, náklady 7372 €
- Aj na základe intervencie obce opravený povrch vozovky na
ul. Kúpeľnej z prostriedkov BBSK

ROZPOČET OBCE KOVÁČOVÁ - rok 2019
I. BEŽNÉ PRÍJMY
Položka

Názov

Kód zdroja 41: vlastné príjmy
111 003
Výnos z dane príjmov FO
121
Daň z nehnuteľnosti
133 001
Daň za psa
133 006
Daň za ubytovanie
133 012
Trhový poplatok
133 013
Za komunálny odpad a DSO
212 003
Nájom budovy- Slovenská pošta
212 003
Nájom Pulišová
212 003
Nájom euroAWK
212 003
Nájom AETAS, s.r.o
212 003
Nájom EURA Slovakia
221004
Správne poplatky
223 001
Poplatky za predaj výrobkov a
služieb
223 003
Za stravu od zamestnancov
243
Úroky z BÚ
Obec kód zdroja 41
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
Celkom kód zdroja 41
Kód zdroja 111: zo štátneho rozpočtu
312 012
Transfer zo ŠR pre ZŠ s MŠ
312 012
Transfer zo ŠR na úhradu prenes.
výkonu št. správy
312 001
Transfer zo ŠR na voľby
Celkom kód zdroja 111 zo ŠR
Celkom bežné príjmy obce
a ZŠ s MŠ
III. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
454 001
Prevod z rezervného fondu
Navýšenie finančných operácii
Celkom finančné operácie

Celkom príjmy obce
a ZŠ s MŠ

Rozpočet na
rok 2019
v EUR
414 000,00
83 000,00
2 700,00
7 000,00
500,00
57 000,00
250,00
200,00
1,00
200,00
280,00
6 000,00
2 000,00
2 500,00
100,00
575 731,00
9 000,00
584 731,00

123 000,00
0,00
0,00
123 000,00
707 731,00

200 000,00
0,00
200 000,00

907 731,00

* Kompletný rozpočet obce Kováčová pre rok 2019
je prístupný na internetovej stránke obce:
www.kovacova.sk v sekcii Samospráva.

II. BEŽNÉ VÝDAVKY (Stručný prehľad)*
Položka

Názov

Kód zdroja 41: z vlastných príjmov
01 Všeobecné verejné služby
610
Mzdy, platy a ostatné služobné
vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
633 015
Palivá- pracovné mechanizmy
633 009
Noviny, časopisy, odborná literatúra
635 004
Propagácia, reklama, inzercia
637 005
Právne sl., exekútor., audit
637 012
Poplatky správne, notárske, súdne
637 015
Poistenie majetku
637 027
Odmeny zamest. mimoprac.
pomeru
641 003
Financovanie spoloč. staveb. úradu
642 006
Členské príspevky
642 001
Transfer pre JDS
642 001
Transfer pre OZ Gorazdík
03.2.0
Ochrana pred požiarmi (DOHZ)
04.2.1
Veterinárna služba (odchyt zvierat)
04.2.2
Lesníctvo- opiľovanie a výrub str.
635 006
635 006
635 006
04.7.3
633 006
637 004
634 004
06.2.0
06.4.0
08.1.0
632 001
632 001
633 006
633.009
637. 002
08.4.0
10.2.0.2

Oprava ciest- výtlky, vysprávky
Zimná údržba
Oprava dopravného značenia
Cestovný ruch
Všeobecný materiál (nakladanie
s odpadmi)
Odstraňovanie kom. odpadu a DSO
Rutinná a štand. údržba kanalizácie
Rozvoj obci
Verejné osvetlenie
(Spotreba+opravy)
Rekr. a šport. služby (TJ Prameň)
Elektrická energia- Obecný dom
Spotreba plynu- Obecný dom
Jubilanti- vecné dary
Knihy, časopisy, občasník
Kultúrne a športové podujatia
Deň koňa, furmanské preteky
Náboženské a iné spol. služby
(Dom smútku + cintorín)
Učebné pomôcky pre 1 roč.

Rozpočet na
rok 2019
v EUR
66 000,00
29 000,00
500,00
600,00
1 000,00
6 000,00
2 000,00
2 920,00
15 000,00
4 000,00
5 000,00
700,00
800,00
2 330,00
600,00
1 500,00
7 000,00
6 500,00
2 000,00
1 000,00
5 500,00
46 000,00
1 000,00
31 600,00
8 400,00
23 930,00
1 800,00
4 500,00
800,00
1 600,00
7 800,00
1 000,00
2 300,00
600,00

II. Kapitálové výdavky
717 002
Rekonštrukcia OÚ

200 000,00

Výdavky obce celkom
Výdavky ZŠ s MŠ

591 782,00
300 000,00

VÝDAVKY ZA OBEC A ZŠ s MŠ
SPOLU:

891 782,00
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VÝSLEDKY
KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018
Počet osôb zapísaných v zozname voličov

1315

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

538

Počet platných hlasov, odovzdaných
pre voľby obecného zastupitelstva

535

Počet platných hlasov, odovzdaných
pre voľby starostu obce

479

Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov:
Meno a priezvisko

Pol. strana

Poč. hlasov

1. Ing. Peter Hrbáľ
2. Ing. Katarína Jurigová
Vrťová
3. Ján Zvara
4. Zuzana Nemcová
5. Marek Zapletal
6. Ing. Vladimír Volko
7. Mgr. Eva Mrenicová
8. Ing. Ján Sliacky
9. Ing. František Hajko

nezávislý
KDH

349
324

SNS
KDH
nezávislý
KDH
KDH
KDH
KDH

319
299
276
260
253
240
232

Mená náhradníkov na poslancov:
Meno a priezvisko

Pol. strana

1. Peter Belička
SNS
2. Mgr. Ján Suja
KDH
3. Katarína Babeliaková nezávislá

NOVÍ POSLANCI OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Poč.hlasov

Ing. Vladimír Volko
zástupca starostu obce

Ing. Katarína
Jurigová Vrťová
Pracovný obvod:
Ľ. Štúra, Mierová
Lesnícka

Ing. Peter Hrbáľ
Pracovný obvod:
Hrby, Plánočková
M. Kukučína
Krátka, A. Kmeťa

Ing. František Hajko
Pracovný obvod:
J.G.Tajovského
Nová, Športová
J.C.Hronského

Mgr. Eva Mrenicová

Zuzana Nemcová

Pracovný obvod:
P.O.Hviezdoslava
Družstevná
Bystrická

Pracovný obvod:
Slnečná
Sládkovičová

229
228
120

Výsledky voľby starostu obce:
Meno a priezvisko

Pol. strana

1. Ing. Ján Izrael

KDH

Poč.hlasov
479

Za starostu obce bol zvolený
Ing. Ján Izrael
s počtom platných hlasov 479.

Komisia finančná a
správy obecného majetku
Predseda komisie: Ing. Peter Hrbáľ
Členovia komisie: Ing. František Hajko
Ľubomír Obický
Ing. Igor Olajec
Komisia pre územný rozvoj
Predseda komisie: Ing. Ján Sliacky
Členovia komisie: Marek Zapletal
Branislav Hudec
Mgr. Miroslava Strelcová
Ing. Jaroslav Volko
Osobitná komisia pre ochranu
verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov obce
Členovia komisie: Ján Zvara
Ing. František Hajko
Marek Zapletal

Ing. Ján Sliacky

Marek Zapletal

Ján Zvara

Pracovný obvod:
Dubičie,
Ľ.Ondrejova
Slovanská

Pracovný obvod:
Slobody
Trávniky
IBV Na Dlhé

Pracovný obvod:
Kúpeľná, Parková
Pod horou, Stromová
Pod rybníkom, Lúčna

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Komisia kultúry, školstva a športu
Predseda komisie: Zuzana Nemcová
Členovia komisie: Ján Zvara
Peter Belička
Marián Marcinek
Zuzana Mikulová
Zdenko Sarvaš
Komisia pre cestovný ruch, sociálne veci
a verejný poriadok
Predseda komisie: Ing. Katarína Jurigová Vrťová
Členovia komisie: Mgr. Eva Mrenicová
Ľubomír Belička
Jaroslav Gajdoš
Ján Chovanec
Ing. Ján Juriga
Milan Nemec
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VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie
čistoty a ochranu verejnej zelene v Obci Kováčová
Obecné zastupitelstvo Obce Kováčová sa na zastupiteľstve
dňa 23.10.2018 uznieslo na všeobecne záväznom nariadení
(skrátená verzia) *:
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť
pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku, čistoty
a ochrany verejnej zelene v obci Kováčová, s cieľom
vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života,
zdravia a majetku na území obce, ako i zabezpečenie čistého
životného prostredia s dostatkom zelene na území obce.
2. Toto VZN je záväzné na území obce pre všetkých
obyvateľov obce, osoby prechádzajúce alebo zdržiavajúce
sa na území obce, fyzické a právnické osoby podnikajúce
alebo pôsobiace na území obce.
UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU
V záujme ochrany života, zdravia a majetku v obci s
cieľom zlepšiť kvalitu života, čistotu a životné prostredie v
obci sa na verejných priestranstvách zakazuje:
- svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to
vymedzených,
- spaľovať smeti, domový odpad alebo iný odpad (napríklad
pneumatiky, plastové nádoby) na zemi alebo v smetných
nádobách,
- skladovať na verejných priestranstvách akékoľvek veci bez
povolenia obce,
- parkovaním zamedzovať prejazdu vozidiel záchrannej
služby, hasičov, polície a vozidel technických služieb za
účelom odvozu komunálneho odpadu alebo vykonávania
zimnej údržby,
poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá
a zariadenia, budovy, kulturně pamiatky, domové fasády,
informačné zariadenia, oplotenia, zariadenia detských
ihrísk a športovísk,
ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať,
zakrývať alebo premiestňovať dopravné značky, turistické
značky alebo orientačné zariadenia a orientačné tabule

1.

DODRŽIAVANIE NOČNÉHO POKOJA
1. Čas nočného pokoja je na celom území obce stanovený od
2200 hodiny do 0600 hodiny.
2. Majitelia psov a iných domácich a hospodárskych zvierat
sú povinní zabezpečiť, aby nočný pokoj nebol neprimerane
narušovaný zvukovými alebo inými prejavmi týchto
zvierat.
3. Občanom obce, jej návštevníkom, podnikateľským a iným
subjektom, je zakázané rušiť nočný pokoj hlasovými,
zvukovými,
svetelnými
prejavmi,
ako
spevom,
produkovanou a reprodukovanou hudbou, hlukom motorov
áut a strojov, výbušninami, signálnymi a osvetľovacími
svetlicami a pod..
4. Zákaz podľa ods. 3 tohto článku sa nevzťahuje :

a) na výročné a slávnostné akcie organizované obcou,

OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
verejné
priestranstvo
krátkodobo,
t.j. do 3. kalendárnych dní na iný účel, ako je určený, možno
len po vydaní písomného súhlasu obce. Takýto súhlas je
potrebný na osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Osobitným užívaním verejného priestranstva je i dlhodobé
parkovanie motorového vozidla, návesu, obytných a iných
druhov prívesných vozíkov.

1. Užívať

ČISTENIE CHODNÍKOV, UDRŽIAVANIE ZELENE –
POVINNOSTI VLASTNÍKOV NEHNUTEĽNOSTÍ
1. Udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa rozumie ich
zametanie, odstraňovanie blata, snehu, buriny, odpadkov
a iných nečistôt.
2. Závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre
chodcov alebo v schodnosti chodníkov odstraňuje správca
miestnej komunikácie ktorou je obec.
3. Nečistoty sa ukladajú do smetných nádob. Zakazuje sa
zhŕňať nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do
kanálových vpustí, na zelené pásy, alebo ponechávať ich
zhrnuté na chodníkoch, alebo ich spaľovať.

1.

2.

PODMIENKY PRE JAZDU VOZIDIEL
Zakazuje sa jazdiť s dopravnými prostriedkami, ktoré
samotné alebo svojim nákladom znečisťujú verejné
priestranstvá. Dopravné prostriedky musia byť zbavené
nečistôt pred ich vjazdom na verejné priestranstvo, najmä
vozidlá vychádzajúce zo stavenísk, súkromných pozemkov a
z poľnohospodárskych pozemkov.
Ten, kto dopravným prostriedkom znečistí verejné
priestranstvo (vlastník, prevádzkovateľ) je povinný ho
bezodkladne, bez prieťahov vyčistiť, resp. zabezpečiť
očistenie na vlastné náklady.

UDRŽIAVANIE ČISTOTY A ZJAZDNOSTI KOMUNIKÁCIÍ
1. Udržiavaním čistoty a zjazdnosti komunikácií sa rozumie ich
zametanie, kropenie, umývanie, odstraňovanie snehu,
poľadovice a čistenie kanalizačných a dažďových vpustí.
2. Za údržbu a čistotu obecných komunikácií zodpovedá obec.
Výkon správy obecných komunikácií môže obec zmluvne
previesť na iné subjekty.
PREKÁŽKY NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE
1.

2.

3.

Umiestňovanie dočasných prekážok okrem povolených
výnimiek obcou a umiestňovanie trvalých prekážok na
verejných priestranstvách je zakázané. Na verejných
priestranstvách sa zakazuje umiestňovať najmä:
a) stavebný a iný materiál,
b) akékoľvek vozidlá a vraky,
Všetky prekážky umiestnené na verejných priestranstvách je
povinný bezodkladne odstrániť ten, kto prekážku na verejné
priestranstvo umiestnil (okrem povolených výnimiek).
V prípade, ak obec zistí umiestnenie prekážky na verejných
priestranstvách a ten, kto prekážku umiestnil ju po
upozornení obcou bezodkladne neodstráni, odstráni obec
prekážku na jeho náklady.

Kompletné znenie VZN č.105/2018 o verejnom poriadku nájdete na internetovej stránke obce v sekcii VZN

DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2018
Ôsmy ročník Dní obce Kováčová sa v roku 2018
uskutočnil v dňoch 27., 28. a 29. júla.
Dni obce Kováčová sme otvorili v piatok 27. júla
o18:00 hod. slávnostným zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Začiatok nám spríjemnili hrou na husle študentky konzervatória
z Banskej Bystrice. Po privítaní pozvaných hostí a oboznámení
s programom trojdňového podujatia, starosta obce odovzdal cenu
obce, ktorá bola udelená za rok 2018 pánovi Augustínovi
Sedmákovi za prínos v oblasti športu a za významný a dlhoročný
podiel pri budovaní a rozvoji obce Kováčová.
Pán Sedmák prijal naše pozvanie a cenu si prišiel
prevziať osobne. Po gratuláciách a príhovore, prezident klubu ŠK
Prameň Kováčová pán Volko vyžreboval poradie zápasov turnaja
v malom futbale o pohár starostu obce. Záver zastupiteľstva bol
venovaný malému občerstveniu. O 21:00 sa v areáli futbalového
ihriska odpremietalo letné kino - film Všetko alebo nič.
Slávnostnému zastupiteľstvu predchádzalo o 17:00 hod.
otvorenie workoutového ihriska v kempe. Súčasťou otvorenia
bolo aj predvedenie ukážok cvikov chlapcami z firmy Octago.
V sobotu sa o 08:00 hod. začal turnaj družstiev
pracovných obvodov poslancov v malom futbale o putovný Pohár
starostu obce. O pohár bojovalo 7 družstiev (pán Hrbáľ a pán
Sliacky vytvorili spoločný jeden tím). Do finále sa prebojovali
družstvá p. Gajdoša a p. Nemcovej. Zápas skončil v penaltovom
rozstrele 2:1 víťazstvom poslaneckého obvodu p. Gajdoša
a získali pre rok 2018 putovný pohár starostu obce.
Súbežne s malým futbalom sa o deviatej hodine začala aj
súťaž vo varení gulášu, do ktorej sa prihlásilo 9 družstiev. Tímy
Zvarovci, Učni majstra Tóna, Eso u Janky, Slatinský vrchári,
Vezopax, Hej Slováci, Rusinkovičovci, Liehovisti a Paťo + Robo.
Do poroty sme tento rok prizvali z každého tímu jedného člena.
Po dlhom a náročnom rozhodovaní sa nakoniec dohodli. Víťazom
sa stalo družstvo Vezopax. Druhé miesto obsadilo družstvo Učni
Majstra Tóna a tretie miesto obsadili Zvarovci.
Od 10:00 do 14:00 hod. v kúpeľnom areáli zamestnanci
Národného lesníckeho centra zo Zvolena priblížili verejnosti
a hlavne deťom prostredie lesa so všetkými jeho funkciami.
Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na
spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných
tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov. Je založená na
zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier
rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Svojimi aktivitami
dopĺňa vedomosti o životnom prostredí, jeho ochrane
a trvaloudržateľnom rozvoji.
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Počasie nám aj tento rok prialo. O štrnástej hodine nám Sokoliarska
skupina Sv. Bavona zo Štiavnických Baní predviedla sokoliarske vystúpenie
a ukážky práce s dravcami kombináciou vzdelávania a zábavy. O pätnástej
hodine sme privítali kúzelníka Talostana ktorý pobavil deti aj dospelých. O 16:00
nám čas spríjemnil FS Urpín z Banskej Bystrice. O 17:00 hod. sme vylosovali
ceny pre divákov. Celkovo sa nám podarilo odovzdať 40 cien od 24 sponzorov
za čo im samozrejme srdečne ďakujeme. Osemnásta hodina patrila kapele „Police
Team“ Mestskej polície zo Zvolena. No a po 19 tej hodine nám už aj do tanca
zahrala kapela Prievan zo Zvolena. Pred desiatou hodinou sme deň ukončili
veľkolepým ohňostrojom.
Večerná zábava sa niesla v podaní Jany Filovej a skupiny Human Hills.
Pre deti bol pripravený tiež skákací hrad, vozenie na koňoch nám
zabezpečil Martin Sanitrár, maľovanie na tvár, a nafukovanie a tvarovanie
balónikov. V budove ATC boli po celý deň k dispozícii zadarmo kávomaty
od firmy Euroinex.
Počas celého dňa sa priaznivci bicyklovania mohli previesť na e-bikoch
ktoré poskytla spoločnosť Cykloadventureslovakia.
Sobotňajší deň nám profesionálne odmoderoval Marián
Marcinek, ozvučenie zabezpečil Zdenko Sarvaš.
V nedeľu, 29.7.2018, bol program nasledovný:
o 10:00 h sa uskutočnila Slávnostná svätá omša Patrocínium kostola sv. Gorazda
ktorú celebroval hodový celebrant Mons. Prof. Ján Duda.
od 15:00 h - sa pred kostolom sv. Gorazda konalo hodové posedenie. Prítomní si
mohli pochutiť na dvoch druhoch guľáša - bravčovo - hovädzom a z diviny.
Príjemné posedenie spríjemňovala živá hudba v podaní kapely p. Levka.
Zuzana Mikulová
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CENA OBCE KOVÁČOVÁ 2018
Súčasťou Dní obce Kováčová býva každoročne odovzdanie Ceny obce osobnosti – občanovi Kováčovej, ktorý
sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj Kováčovej. Tohtoročným laureátom Ceny obce je p. Augustín Sedmák. Cena obce mu
bola udelená za jeho prínos v oblasti športu a za významný a dlhoročný podiel pribudovaní a rozvoji obce Kováčová.
Touto cestou by sme Vám radi nášho laureáta predstavili:
P. Augustín Sedmák sa narodil 23. októbra 1934 v Mýtnej Novej Vsi, v okrese Topoľčany, ako druhé najmladšie z deviatich detí –
štyroch chlapcov a piatich dievčat.
Základnú školu navštevoval v rodnej obci, stredoškolské štúdium absolvoval v Preseľanoch, okres Nitra, v odbore tesár
a krátko aj v Prostějove v ČR. Už ako učeň pracoval v Pozemných stavbách Nitra, a tu sa aj zamestnal po návrate z Prostějova.
Odtiaľ po čase odišiel pracovať do banskobystrickej Stavoindustrie, kde si štúdiom zvýšil kvalifikáciu na THP (technickohospodársky pracovník) a začal pracovať na pozícii prípravára stavieb. V tejto funkcii pracoval aj u neskorších zamestnávateľov,
ktorými boli Poľnohospodárske stavby Zvolen, OSP Zvolen a STS (strojno- traktorová stanica) Banská Bystrica, odkiaľ odišiel
do dôchodku ako 69-ročný.O jeho odbornosti a schopnostiach by vedelo podať svedectvo množstvo stavieb.
So svojou manželkou Máriou, rod.Kuchárikovou sa spoznal, keď býval u sestry na Sliači, kde v tom čase hrával aj futbal.
Zosobášili sa v roku 1954. Do Kováčovej sa prisťahoval po svadbe, s manželkou bývali najskôr u svokrovcov, ale koncom
60. rokov sa presťahovali do vlastného rodinného domu na dnešnej ulici P. O. Hviezdoslava, ktorý postavil vlastnými rukami. Ich
manželstvo trvalo 40 rokov a pochádzajú z neho tri deti (synovia Miroslav a Daniel a dcéra Alexandra). Život však prináša rôzne
údery a v roku 1994 vzal p. Sedmákovi milovanú manželku. Aby toho nebolo málo, v roku 2008 pochoval syna Miroslava a o rok
na to aj druhého syna Daniela. V Kováčovej však neostal sám, žijú tu jeho vnúčatá – vnuk Marek s rodinou, vnučka Mirka
s rodinou a vnučka Veronika. Ďalší vnuk Andrej je futbalovým brankárom v Nórsku.
Ako sa p. Sedmák zapísal do dejín futbalu v Kováčovej?
Do Kováčovej už prišiel ako aktívny futbalista. „S futbalom začal v rodnej obci a už ako 16 – ročný hral za prvé mužstvo
v okresnej súťaži. Cez Nitru, Tatran Prostějov (objavil sa aj v dorasteneckej jedenástke olomouckého kraja a reprezentačnom
výbere Moravy), klub PDA Banská Bystrica a Slovan Sliač sa v roku 1954 ocitol v Kováčovej. To oficiálne, pretože „načierno“
obliekal náš dres už skôr a pomáhal pri zakladaní oddielu. Po príchode sa ujal funkcie trénera a aktívne hral až do roku
1969.Takmer na každom poste, predovšetkým však pútal pozornosť súperových obrán v pozícii špílmachra ako stredný záložník.
Keď však bolo načim dávať góly, musel do útoku – koľko gólov má na konte, to nevie – inokedy im zasa zabraňoval ako stredný
obranca. Veľmi rád spomína na chvíle strávené s vojakmi v Dukle Kováčová. „Raz sme mali postúpiť do II. triedy. Bojovali sme
o postup s vojakmi z Podborovej, pričom zápas rozhodoval známy zvolenský obojživelník, teda futbalista aj hokejista Jano
Hrivnák, zvaný Firnajz. Ako áno, ako nie, odpískal proti nám jedenástku a prehrali sme o gól..... Po zápase mi sám povedal,
že nemáme finančne na to, aby sme mohli ísť vyššie, preto dal prednosť vojakom!“(citované z brožúry vydanej k 50. výročiu
organizovaného futbalu v obci).
Mimochodom, vojaci z Podborovej nemali kde hrávať a tak velitelia prišli za Sedmákom s ponukou na fúziu. Keďže v tom čase aj
naše mužstvo viacerí hráči opustili, došlo k dohode a popri vojakoch hrali v Dukle Kováčová len Kolenič a Sedmák.
Ten po skončení kariéry na futbal nezanevrel, hľadel si však predovšetkým profesie stavebného technika. Keď bolo treba, priložil
ruku k výstavbe novej hracej plochy, tribúny, striedačiek.
Naša obec však nesie jeho stopy aj v mnohých stavbách rodinných domov, veď naozajstní majstri boli vždy žiadaní a pomáhali
ľuďom splniť si sen o samostatnom novom bývaní. Kto vie, či ich má pán Sedmák spočítané. Ako už bolo spomenuté, svoju
profesiu využil aj v prospech rozvoja futbalovej infraštruktúry – pri stavbách ihrísk, tribúny. Jeho ruky sa podpísali
v 50. rokoch minulého storočia aj na krove budovy obecného úradu –kultúrneho domu a výsledkom jeho práce sú niektoré
vybudované chodníky v obci a spevnené plochy na cintoríne. P. Sedmák ako odborník na tesárčinu pomáhal aj pri stavbe obecného
kostola. Bol jedným z viacerých, bez ktorých by táto významná novodobá stavba nevznikla a aj za to mu patrí vďaka.
Žiaľ, p. Augustín Sedmák nás navždy opustil dňa 10.10.2018.
Svoj život môže človek prežiť rôzne – niekto pasívne, iný zas aktívne. P. Augustín Sedmák si vybral tú druhú možnosť.
Bol jedným z mnohých, ktorí sa do Kováčovej prisťahovali, ale od začiatku sa nesprával ako cudzinec. Stal sa jej súčasťou
a za 64 rokov života v Kováčovej naplneného aktivitou pre jej rozvoj mu patrí veľká vďaka.
Ing. Ján Izrael
Mgr. Miroslava Strelcová
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JEDNOTA DÔCHODCOV – KLUB DÔCHODCOV KOVÁČOVÁ
Tak, ako po iné roky, aj tento rok bol bohatý na činnosť v našom klube. Schádzame sa každú stredu o 15 hodine. Klub je otvorený
pre každého dôchodcu, ktorý prejaví stať sa členom klubu.
Činnosť nášho klubu je zameraná hlavne na spestrenie nášho života v staršom veku, v tomto duchu sa niesli aj podujatia v tomto
roku.
Každý rok na výročnej členskej schôdzi si schválime plán na ten ktorý rok. Plán činnosti nie je dogma, môžeme v priebehu roka
pripraviť rôzne podujatia, ktoré nie sú v tomto pláne.
Tento rok bol bohatý na podujatia:
- výročná schôdza, ktorá sa konala 07.02.2018
- Oslavy MDŽ 14.03.2018
- Účasť na pietnej spomienke pri pamätníku pred obecným úradom z príležitosti 73. výročia oslobodenia našej obce, ako i účasť
na položení vencov k pamätníku umučených nemeckými fašistami v Bôriku 31.05.2018.
- Tak, ako po iné roky, tak i tento rok si v každom štvrťroku organizujeme podujatie „ posedenie s jubilantmi“: v marci, v júni,
v septembri a posledné posedenie bude teraz v decembri 12.12.2018
- Veľmi pekným podujatím bola výstava „šikovné ruky“, uskutočnila sa 14.04.2018.Výstavu navštívili nie len členovia klubu ale aj
občania Kováčovej. Výstavu budeme pripravovať aj v roku 2019.
- Vďaka Obecnému úradu, ktorý nám poskytne financie – 700.€ môžeme každý rok uskutočniť zájazd na pamätihodné miesta.
Tento rok sme navštívili Budapešť. Zájazd sa nám nevydaril pre zlé počasie, ale i tak sme boli spokojní. Zájazd sa uskutočnil
14.06.2018.
- V júli a v auguste máme letné prázdniny.
- V septembri sme mali opekačku. Opekáme si slaninu, špekáčky, regetovskú klobásu a iné.
- V októbri sme si pripomenuli „Mesiac úcty k starším “ podujatie sme uskutočnili 24.10.2018. Predseda p. Nemček sa prihovoril
členom klubu pekným príhovorom.
- 15.11.2018 sme vlakom išli do Žiliny nakúpiť v obchode – filiálke čokoládovej prevádzke v Kitze v Rakúsku. Tu sme si nakúpili
množstvo čokoládových výrobkov pre svojich blízkych a spokojní sme znovu vlakom vracali domov do Zvolena.
- Posledným podujatím v tomto roku bude „ Posedenie pod jedličkou.“ Toto je jedno z najkrajších podujatí v našom klube.
Organizujeme ho medzi Vianocami a Novým rokom. Zídeme sa všetci členovia, niektorí donesú zákusky aj koláče. Pán Zeman
donesie nejakú pálenku a slaninu a pripravíme si „ Hriatvo“, gazdinky nám niečo dobrého navaria, pospomíname si na rôzne
udalosti v roku. Hlavne aby sme aj v jeseni nášho života nežili stiesnene, veď aj v jeseni života sú pekné chvíle, hlavne keď nie sme
sami a jeseň života prežívame s priateľmi aj v klube dôchodcov.
Ťažko nám je keď musíme odprevádzať nášho člena na miesto večného odpočinku. Tento rok to boli naši členovia a to Paľko Harík
a Gusto Sedmák. Obaja boli dlhoroční členovia klubu, česť ich pamiatke.
Členstvo v klube dôchodcov je dobrovoľné, každý občan Kováčovej keď sa stane dôchodcom môže sa prihlásiť do nášho klubu,
žiaľ nie všetci čo už sú na dôchodku sa prihlásia do klubu.
Množstvo podujatí som neuviedol, ako je účasť na tanečnom posedení, ktoré organizuje Okresná rada, naše niektoré členky chodia
cvičiť. Aj niektoré naše podujatia si spestríme tanečnou hudbou bratov Levkovcou, za čo im srdečne ďakujeme.
Pevne veríme, že sa raz prelomí nedôvera k nášmu klubu a dôchodcovia, čo nie sú v klube, sa stanú našimi členmi.
Jozef Nemček,
Predseda klubu dôchodcov.

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Nemček,

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa
múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je
krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
Dňa 25.10.2018 sme do sály KD pozvali 43 toho roku jubilujúcich
občanov veku 70., 75., 80., 85. a 90 rokov. Pripravili sme si pre nich pekný
program, ktorý si nacvičili deti zo ZŠ s MŠ v Kováčovej a každý jubilant bol
obdarovaný aj malým darčekom.
Dňa 24.10.2018 sme pozvali desiatich jubilantov vo veku 55, 60, 65, 70
a 75 rokov, ktorí sa svojou prácou významnejšie pričinili o rozvoj obce
na posedenie, kde si všetci zúčastnení pri skromnom občerstvení na chvíľu
zaspomínali na staré časy.
Zuzana Mikulová

Vystúpenie detí z MŠ pri príležitosti
Október, Mesiac úcty k starším
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NÁVŠTEVA PARTNERSKÉHO MESTA VOLYNĚ:
očami a srdcom
23.augusta 2018 sme nasadli do autobusu na dobrodružnú
púť do partnerského mesta Volyně. Vybalení, s veľkým očakávaním
a s programom v ruke. Len ma trochu mrzelo, že keď už obec
zaplatila cestu svojim občanom, štyri miesta ostali v autobuse aj tak
prázdne.
Skutočnosť bohatého programu ďaleko predbehla moje predstavy.
Program bol zabezpečený už cestou. Aby nám nebolo dlho,
Ing. Vladimír Volko sa postaral o turistickú vychádzku pivovarom
v Humpolci, kde nás čakala ochutnávka piva Bernard. Odtiaľ sme si
odniesli prvé suveníry nielen v hlave, ale aj v rukách.
Cesta bola dlhá a ihneď po príchode do mesta Volyně sme si urobili
foto pri tabuli spoločného partnerstva.
Od samého začiatku bolo o nás dobre postarané. Ubytovali sme sa
v Domove mládeže strednej školy vo Volyni. Sprevádzala nás
Ing. Marie Náhlíková. S materinskou láskou a úsmevom na perách
riešila naše ubytovacie požiadavky. Ing. František Volmut sa postaral
o náš bezpečný presun na potrebné stretnutia. Vstával prvý a líhal
posledný.
Hneď prvý večer oficiálne prehovoril Ing. Václav Valhoda. Srdečné
privítanie starostom a vzájomné zvítanie aj so zástupcami miestnej
samosprávy,
pri spoločnej večeri v malej krčme Na Nove
s perfektným kuchárom a vynikajúcim jedlom.
A prvé prekvapenie: Ešte sme nestihli začať s večerou a vo dverách
sa objavili 4 hudci – dudáci. Predstavenie bolo jednoduché ale
nádherné, hľadeli sme naň s otvorenými ústami. Traja mladí ľudia
a ich učiteľ spievali a hrali na tie ich dudy len pre nás.
Takto vlastne začal „náš dudácky festival“. S programom, ktorý nám
pripravila miestna samospráva.
Piatok ráno začal chutnými raňajkami a pokračoval zaujímavým
programom. Každý si mohol prísť na svoje. Pre našich vášnivých
turistov zabezpečili auto a tak osemčlenná skupinka sa mohla vybrať
na trojbod. Vrátili sa unavení, ale plní zážitkov z krásnej prírody.
A my čo sme ostali v meste, sme neboli o nič ukrátení. Riaditeľ školy
RNDr. Jiří Homolka zabezpečil pre nás prehliadku VOŠ a SPŠ
Volyně. Pomaly a lenivo sme sa schádzali pred internátom
a samozrejme nie všetci. Ja sama som mala obavy, čím ma už len
môže nejaká prehliadka školy nadchnúť? Teraz už chápem, prečo
toľko študentov uteká do Čiech. Škola, v ktorej je priestor na učenie,
prax, prípravu do života a podľa všetkého aj na vzťahy žiak – učiteľ.
Moderné bolo aj prijatie v priestoroch riaditeľne, kde riaditeľ
s manželkou a ostatným personálom pre nás pripravili nie malé
občerstvenie. Samozrejme aj šampanské.
Po obede si niektorí vybrali oddych. Iní išli do múzea, tvrze,
pozrieť si kúpalisko, futbalové ihrisko, tenisové kurty,
mesto...Neskôr sme odišli do Strakoníc. Hneď v prvom hoteli, pri
káve, sme sledovali škótov v sukni s krásnymi, modernými gajdami.
Hrnuli sa von a my, zvedaví za nimi. V polkruhu pred hotelom
spustili ich škótsku nádhernú gajdošskú muziku. Celé mesto hralo.
Pred nami, za nami, vedľa nás. Zaujala nás aj
prehliadka
účinkujúcich. Široká cesta bola uzatvorená a namiesto áut sa valil
roztancovaný svet. Žiadne hranice. Len radosť, tanec a spev.
Nádherní ľudia – mladí, starí, deti. Potom sa všetci rozdelili po
amfiteátroch.
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Pri troške zaváhania, sa už nedalo nikde vojsť, len počkať ak niekoľkí vyjdú von, toľkí môžu dnu. A to pekne vo vystátom rade. Všetko
bolo bez kupovania vstupeniek. Naozajstná radosť pre radosť. Ale ani tí, čo sa nedostali do amfiteátra neboli mimo festivalu. Festival
bol všade vôkol nás. Okolo pol noci nasledovalo odovzdanie mesta gajdošom. Starosta odovzdal symbolicky žezlo vlády nad mestom
hlavnému gajdošovi, ktorého si vybrali gajdoši. To je taká tradícia. Na ohňostroj, ktorý nasledoval, som sa vôbec nechystala. Ale to
bolo ďalšie prekvapenie. Naozajstný zážitok.
Ráno sme sa znovu schádzali na raňajkách. Čo na tom že sme spali sotva štyri hodiny. Franta nás už aj tak čakal. Požiarnici dobrovoľný zbor hasičov vo Volyni, to si predsa nenechám ujsť. A stálo to zato. Venoval sa nám Petr Chvosta a dal si záležať. Všetko
nám poukazoval a samozrejme sa ukázal aj ako dobrý hostiteľ.
Poobede sme potrebovali oddych a nabrať síl pre ďalšie dobrodružstvá. Cestou do Strakoníc – návšteva Hoštic u Volyně. Treba
popozerať miesta, kde natáčal Zdeněk Troška. Zblízka poobzerať rekvizity a zaspomínať. Spomínali sme aj pri hrobe Michala
Tučného. Niektorí na mladosť a niektorí na jeho nezabudnuteľné piesne.
Ďalej nás lákala atmosféra Strakoníc. Vymyslieť stratégiu ako tam dostať čo najviac muzikychtivých slovákov. V tom nám zasa
museli pomôcť ochotní ľudia už spomínanej miestnej samosprávy.
Program stál za to. Aj keď bola zima, fúkal vietor a popŕchalo. Až nato, že sme boli vystrojení tak, ako keď ide pražák do Tatier. Teraz
už viem prečo. Napriek všetkému sme zvládli celý program. Od pol ôsmej do polnoci. Na záver sa škóti, vyhrávajúc na gajdách,
začali schádzať zo všetkých strán amfiteátra. Celý program bol nezabudnuteľný.
Volynčania ďakujeme. Pripravili ste pre nás nielen krásny program,
ale aj svoje srdcia ste položili na dlaň. Hriala nás vaša priazeň. Vaša
obeta. My sme urobili čo sme mohli. Tak po našom. Obetovali sme
za Vás účasť na svätej omši. A spoločne prosili Pána aby vám žehnal.
Po oficiálnom stretnutí na obede sme s veľkou vďačnosťou v srdci
a vrúcnym objatím odchádzali domov na Slovensko. S pocitom, že
máme vo Volyni priateľov.
A ako ináč aj cestou domov sme sa stali turistami a pričinením
Vladka Volka sme si pozreli nádherný most a priehradu
Anketa: Čo ťa napadne keď sa povie Volyně:
 Volyně... mesto dobrých a prajných ľudí... so svojou
históriou, v ktorom akoby stále dýchal čas minulosti.
/Monika/
 Príjemný zážitok z Dudáckeho festivalu. Nemyslela som,
žeby sa mi táto hudba mohla páčiť, ale bolo to veľmi pekné.
A tiež milá spoločnosť. /Alenka/
 Pekný výlet v dobrej partii –ako za študentských čias.
/Mirko/
 Pekný výlet, dobrí ľudia, hlboký zážitok z Dudáckeho
festivalu a samozrejme dobrá partia, proste super..../Anka/
 Mesto duchov a nádych starého komunistického režimu, ale
s dobrými a srdečnými ľuďmi. /Milanko/
 Dobrá partia a dobrá atmosféra. ...A staré dobré kúpalisko.
/Andrej/
Mária Sliacka
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Pasovanie do cechu školského

Začiatok školského roku – 4. ročník

V septembri sa otvorila brána školy a my sme medzi nami privítali
nových žiakov – prváčikov. Pani učiteľka, Mgr. Paťka Palúchová, si do
triedy odviedla Viktorku Albertovú, Dianku Balážovú, Zoe Dolníkovú,
Elišku Gondovú, Mišku Gunárovú, Ivka Luptáka, Sarah Mojžišovú a Mišku
Sedmákovú. Aj keď zo začiatku mali možno trochu strach, dnes sú z nich
už „veľkí školáci“. Každý deň ukazujú akí sú šikovní. Odmenou pre nich
bolo Pasovanie do cechu školského.
V rámci dopravnej výchovy sme 5. 10. navštívili dopravné ihrisko
v Detve. Najprv sme si s inštruktormi zopakovali pravidlá bezpečnosti na
cestách a potom sme si ich aj prakticky vyskúšali vonku na ihrisku.
12. 10. pre nás pani učiteľky pripravili tradičný jesenný beh
za zdravím. Schuti sme si zašportovali a každý žiak za snahu získal pamätný
list.
Aj naša škola, podobne ako príroda sa obliekla do jesenných farieb. Počas
celého októbra sme ju s pomocou pani učiteliek, vychovávateliek a rodičov
skrášľovali rôznymi jesennými dekoráciami.
Koncom októbra sme sa krátkym vystúpením v KD poďakovali
všetkým starým rodičom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Posledný deň pred jesennými prázdninami sa celá škola zmenila na
strašidelnú a žiaci aj pani učiteľky na viac či menej strašné strašidlá. Ale
nikto sa nebál. Strašidelné vyučovanie sme si spestrili súťažami
a strašidelným občerstvením, o ktoré sa postarali šikovné mamičky a staré
mamy.
V decembri, na Mikuláša, navštívia žiaci zo ZŠ a predškoláci z MŠ
divadelné predstavenie v DJGT vo Zvolene. A príchod Vianoc sme
oslávili 13. decembra vianočnými trhmi v priestoroch ZŠ.
Súčasťou trhov bol aj vianočný stromček a posedenie pri
vianočnom punči.
Mgr. Jana Popracová, riaditeľka ZŠ s MŠ

Strašidelná škola

MATERSKÁ ŠKOLA

Leto ubehlo ako voda a máme tu nový školský rok. V školskom roku 2018/2019 sme prijali 10 nových detičiek
a materskú školu navštevuje spolu 40 detí.
September bol pre nové deti ťažký a slovo "mama" bolo skloňované vo všetkých podobách....no vďaka pani učiteľkám Mirke
a Katke sa nové deti veľmi rýchlo adaptovali. Mesiac október sme si pripomenuli jesennou výstavkou ovocia, zeleniny a inými
plodmi z prírody v priestoroch našej MŠ. Vďaka patrí deťom a ich rodičom, ktorí prispeli svojimi plodmi zo svojich záhrad.
Ani tento rok sme nezabudli na svojich starých rodičov. Deti z veľkej triedy si pre starkých pripravili pekný program, s ktorým
vystúpili dňa 25.20.2018 spolu so Základnou školu v Kultúrnom dome v Kováčovej.
V Novembri nám prišla maminka nášho škôlkára Lucaska Forgáča, zdravotná sestra p. Forgáčová porozprávať o tom, ako sa
chrániť pred chorobami a úrazmi, ale hlavne detičkám ukázala, ako sa úrazy ošetrujú. Deti si mohli vyskúšať napríklad obviazať
ruku či nohu.....
A v decembri sme ešte zažili:
4.12.2018 - deti veľkej triedy navštívia divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene spolu so ZŠ
5.12.2018 - vianočné prekvapenie pre deti "DIVADLO NA TRAKY"
6.12.2018 - MIKULÁŠ V MŠ
13.12.2018 - LUCIA a VIANOČNÉ TRHY
Na záver by som sa chcela poďakovať celému pedagogickému aj nepedagogickému kolektívu za ich kvalitnú a obetavú prácu a
zároveň všetkým popriať krásne VIANOČNÉ SVIATKY a do NOVÉHO ROKA 2019 vykročiť tou správnou nohou.
Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,
prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok.
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Eva Nárožná , zástupkyňa pre MŠ

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 2018
V sobotu 8.12., k nám po roku opäť
zavítal do sály kultúrmeho domu vzácny hosťMikuláš. Všetkých v sále spolu so svojim
pomocníkom anjelom pozdravil a následne
všetky deti obdarovali sladkým balíčkom. Po
básničkách a pesničkách, ktoré si deti pre
Mikuláša pripravili sa Mikuláš s každým
odfotil a nakonec si s deťmi aj trochu
zatancoval. A keďže Mikuláš obdarovával
nielen deti, ale aj dospelých, neobišiel ani
blízke pohostinstvo a všetkým hosťom rozdal
tiež drobné sladké odmeny.
Mikuláš ďakujeme a tešíme
sa na teba opäť o rok .

LIESKOVECKÁ MIKULÁŠSKA ZABÍJAČKA
Naša obec opäť prijala aj tento rok pozvanie od Obce Lieskovec,
zúčastniť sa mikulášskej zabíjačky. Za našu obec súťažili
v príprave klobás, varení držkovej polievky a o najlepšiu upečenú
(prinesenú) štrúdľu: Ďuso (Július) Nevežanský, Tomáš Kružliak,
Marek Babic a pomáhal im p. starosta Ján Izrael s manželkou
Jankou.
Hoci naše družstvo nevyhralo (vyhlasoval sa len víťaz v každej
kategórii), výtvory Ďusa Nevežanského vrátane troch druhov
štrúdlí (piekol ich sám ráno v sobotu) boli podľa nášho družstva
najlepšie. Akcia trvala od 10,30 do cca 15,00 hod., a okrem
družstiev z Lieskovca sa zúčastnili obce
Kováčová, Lukavica,
Veľká
Lúka,
Sielnica, Sebedín - Bečov.

OZ GORAZDÍK KOVÁČOVÁ
Kalendárny rok sa blíži ku koncu a tak je najvyšší čas pospomínať si, čo sme
spolu s Gorazdíkom za posledný polrok zažili.
Počas leta prebiehal už druhýkrát chlapčenský denný tábor, v ktorom chalani zažili
počas jedného týždňa množstvo skvelých zážitkov. Taktiež sme opäť boli aj v letnom
tábore, ktorý sa tento rok uskutočnil na Duchonke. Prežili sme spolu krásny týždeň
plný hier, zábavy, smiechu a nových kamarátstiev.
Počas októbra zaviedol spevokol Gorazdík na svojich nácvikoch malú novinku.
Raňajky. Všetci, čo prídu na nácvik o deviatej, sa s nami môžu každú nedeľu do sýtosti
naraňajkovať a dať si k tomu aj dobrý teplý čaj.
A čo nás čaká najbližšie? Deti z našej farnosti už nacvičujú Jasličkovú pobožnosť
a veľmi sa tešia na nás, ako na svoje publikum. Jej názov je Budúcnosť je jasná a ja sa
už teraz teším, čím nás opäť potešia.
Za OZ Gorazdík Vám želám krásne a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný
nový rok.
Kamila Kucháriková
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POZVÁNKY

TURISTICKÁ AKCIA ĎUMBIER
Turistický klub Kováčová oznamuje záujemcom, že organizuje už tradičnú koncoročnú turistickú akciu – Výstup na
Ďumbier, ktorá sa uskutoční v sobotu 29.12.2018.
V prípade Vášho záujmu sa prihláste e-mailom na vladimir.volko@doprastav.sk alebo sms na číslo 0905 494 402.
Na akciu je nutné mať vhodné zimné turistické oblečenie a obuv. Odporúča sa vziať si so sebou aj turistické alebo lyžiarske
palice a stúpacie železá (mačky).
Účastnícky poplatok: - pre členov TKK 2€ na osobu,
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- pre nečlenov 5€ na osobu

Turistickej akcie sa každý účastník zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť.
Účastnícky poplatok nezahŕňa žiadne poistenie !!!

PRAKTICKÉ
INFORMÁCIE

Obec Kováčová zabezpečuje zber
odpadu nasledovne:
Komunálny odpad (zmesový
odpad z domácností, ktorý ostane
po vytriedení triedených zložiek
KO) sa zbiera do 110, 120, 240 a
1100 l nádob a vyváža sa podľa
harmonogramu.
Plasty + kovové obaly (plechovky
a tetrapaky) – sa zbierajú do žltého
vreca a nezaviazané sa podľa
rozpisu vykladajú v príslušný deň
v mesiaci podľa harmonogrmu.
Odpad zo záhrad: likvidácia
v domácich kompostéroch.
Sklo a papier – 1100 l kontajnery
sa nachádzajú za obecným úradom,
nad cintorínom, pri obecnom dome
a na ul. Slnečnej.

Prepálené
jedlé
oleje
z domácností - občania môžu
odovzdať použitý jedlý olej
očistený od hrubých nečistôt naliaty
v uzavretej plastovej fľaši vždy len
v deň zvozu komunálneho odpadu
vyložením na zbernú nádobu KO.
Kovy - kontajnery na kovy sa
nachádza za obecným úradom.
Elektroodpad – sa zbiera po výzve
2 x do roka na jar a na jeseň.
Objemný odpad – veľkoobjemové
kontajnery (VOK) sú umiestnené
v bývalom kempe. Do VOK-ov je
možné po dohode na obecnom
úrade
s p.Mikulovou
priniesť
objemný odpad celoročne.

Cestovný poriadok (platný od 9.12.2018) :

5:15

X
6:00

6:20

X
6:40

7:05

X
7:25

8:10

X
9:05

6+
9:20

X
9:55

10:40

X
11:25

6+
11:40

X
12:25

13:05

14:15

X
14:40

X
15:15

15:40

X
16:10

X
16:35

6+
17:00

X
17:20

18:10

X
18:30

19:15

13
20:05

Žiadame
občanov
aby
dodržiavali stanovené spôsoby
zberu
odpadu
a do
jednotlivých druhov odpadov
a triedených zložiek dávali len
to, čo tam patrí !
Zároveň žiadame občanov, aby
do kontajnerov, ktoré sú
určené pre chatové oblasti
nevyhadzovali ŽIADNY odpad
!!!

Smer Banská Bystrica AS (cez Sliač, Hronsek a Vlkanová):
X
Xc
X
5:15
5:56
13:10
Smer Banská Bystrica AS (po diaľnici):
X
Xc
6:32
7:29
Smer Banská Bystrica AS(cez Sliač, letisko):
X
X
X
X
7
7:15
7:53
14:41 15:31 18:21

13
21:20
ZVOLEN,AS - KOVÁČOVÁ, kúpele
X
X
X
5:40
6:00
6:20
6:35
7:05

X
15:20
13
22:20

Nebezpečný
odpad
(farby,
motorové oleje a pod.) - sa zbiera
po výzve 1 x do roka na jeseň

Odchody autobusov zo zastávky
Kováčová rázcestie smer Banská Bystrica

KOVÁČOVÁ , kúpele - ZVOLEN,AS

10:20

Drobný stavebný odpad –
kontajner sa nachádza v bývalom
kempe. Vývoz je potrebné si vopred
dohodnúť na obecnom úrade.

7:40

X
8:45

6+
9:00

X
9:35

X
11:00

6+
11:15

X
12:00

6+
12:30

X
12:45

13:30

X
14:15

14:45

X
15:50

16:15

X
17:00

17:30

X
18:05

18:45

19:45

13
20:35

X - ide v pracovné dni
6- ide v sobotu

Smer Banská Bystrica, (cez Sliač, Sielnicu):
Xc
15:10
Smer Banská Bystrica, Magurská otoč.:
X
15:13
X - ide v pracovné dni
7 - ide v nedeľu
c – nepremáva cez prázdniny

+ - ide v nedeľu a vo sviatok
13- nepremáva 24.12, 25.12,31.12.2018

Zber zmesového komunálneho odpadu
počas vianočných sviatkov
v Obci Kováčová
Oznamujeme Vám, že zber zmesového komunálneho
odpadu počas vianočných sviatkov budeme
zabezpečovať v sobotu, 22.decembra 2018.
Marius Pedersen
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
FUTBAL
IV. LIGA dospelí- sk.C- jesenná časť 2018/2019

Plán zápasov Prameň Kováčová
v jarnej časti 2018/2019:
14. kolo: 24.03.2019, 15:00,
ŠK Prameň Kováčová – MŠK Tisovec
15. kolo: 31.03.2019, 15:00,
FK Slovenské Ďarmoty - ŠK Prameň Kováčová
16. kolo: 07.04.2019, 15:30,
ŠK Prameň Kováčová – MK Mesta Tornaľa
17. kolo: 14.04.2019, 15:30
ŠK Partizán Čierny Balog - ŠK Prameň Kováčová
18.kolo: 21.04.2019 16:00
ŠK Prameň Kováčová – MFK Deta
19.kolo: 28.04.2019, 16:00
ŠK Badín - ŠK Prameň Kováčová
20.kolo: 05.05.2019, 17:00
ŠK Prameň Kováčová – TJ Sokol Medzibrod
21.kolo: 12.05.2019, 17:00
MFK Nová Baňa - ŠK Prameň Kováčová
22.kolo: 19.05.2019, 17:00
ŠK Prameň Kováčová – TJ Tatran Pliešovce
23.kolo: 25.05.2019, 17:00
TJD Príbelce - ŠK Prameň Kováčová
24.kolo: 02.06.2019, 17:30
ŠK Prameň Kováčová – FK Rakytovce
25.kolo: 09.06.2019, 17:30
MFK Spartak Hriňová - ŠK Prameň Kováčová
26.kolo: 16.06.2019, 17:30
ŠK Prameň Kováčová – FK Šálková

1

ŠK Prameň Kováčová

13

9

3

1

36:10

30

2

TJ Sokol Medzibrod

13

8

4

1

25:12

28

3

FK Rakytovce

13

9

1

3

24:20

28

4

FK Šálková

13

8

2

3

36:19

26

5

ŠK Partizán Čierny Balog

13

8

1

4

34:16

25

6

FK Slovenské Ďarmoty

13

7

2

4

36:24

23

7

TDJ Príbelce

13

7

2

4

32:25

23

8

ŠK Badín

13

5

4

4

24:15

19

9

FK Mesta Tornaľa

13

4

2

7

20:31

14

10

TJ Tatran VLM Pliešovce

13

3

4

6

18:27

13

11

MFK Spartak Hriňová

13

3

3

7

18:28

12

12

MFK Detva

13

2

3

8

19:38

9

13

MŠK Tisovec

13

1

2

10

8:38

5

14

MFK Nová Baňa

13

0

1

12

8:35

1

Strelci gólov ŠK Prameň Kováčová:
Serhiy Kurta – 8, Róbert Greško- 7, Adrián Šanta -6, Tomáš Giertl- 6,
René Duda- 4, Oleksii Shushpanov-2, Andryi Bordun – 1, Milan Kujan-1,
Lukáš Ríša- 1
IV. LIGA dorast U 19 sk.C - jesenná časť
2017/2018

III. LIGA st.žiaci U 15 sk.C 2018/2019

1

TJ Slovan Dudince

13

11

1

1

64:6

34

2

FK Šalková

13

11

1

1

55:20

34

3

TJ Prestavlky

13

9

2

2

67:11

29

4

MFK Žarnovica

13

7

5

1

50:8

26

5

TJ Družstevník Očová

13

7

3

3

20:15

24

6

FK Sitno Banská Štiavnica

13

5

4

4

29:20

19

7

FK 34 Brusno – Ondrej

13

5

4

4

18:27

19

8

TJ Tatran VLM Pliešovce

13

5

1

7

24:32

16

13

4

2

7

22:34

14

1

FK Slovan Kúpele Sliač

11

11

0

0

33

2

FK Jesenské

11

9

0

2

27

3

FK 34 Brusno- Ondrej

10

6

2

2

20

9

ŠK Prameň Kováčová

4

MFK Vígľaš – Pstruša

11

6

2

3

20

10

OŠK Lutila C

13

3

5

5

20:35

14

5

TJ Kokava n/Rimavicou

11

6

1

4

19

11

13

3

3

7

21:41

12

ŠK Prameň Kováčová

ŠK Hrochoť

6

10

6

0

4

18

TJ Družstevník Senohrad

12

OFK Slovenská Ľupča

13

2

2

9

28:63

8

7

11

4

2

5

14

8

OŠK Radzovce

11

2

5

4

11

13

TJ Družstevník Bzovík

13

1

1

11

23:85

4

9

MŠK Novohrad Lučenec B

11

3

0

8

9

14

ŠK Heľpa

13

1

0

12

12:56

3

10

MFK Spartak Hriňová

11

3

0

8

9

11

FC Slovan Divín

11

2

2

7

8

12

TJ Baník Kalinovo

11

0

0

11

0
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ- JESENNÁ ČASŤ SEZÓNY 2018/2019
Aj takto o Kováčovskom futbale písali v regionálnyh novinách MY Zvolensko:
27. augusta 2018: Kováčová stále nezdolaná a na čele 4. ligy! (Kováčová – Čierny Balog 1:0)
Úvod zápasy patril hosťom z Čierneho Balogu. Nájazd hosťujúceho hráča gólman Polóny zneškodnil. Po tomto momente
prevzali iniciatívu domáci hráči. Mali viac z hry aj viacero šancí, ale do šatní šli obe mužstvá za bezgólového stavu. Na
začiatku druhého dejstva skóroval Šanta. Potom Prameň kopal dva pokutové kopy, ale nepremenil ani jeden. V závere
zápasu bola na ihrisku nervozita, hostia sa domáhali pokutového kopu po nájazde ich hráča, ktorého gólman Kováčovej
vychytal. Prameň mal mierne navrch počas celého zápasu, mal viacero tutoviek, ale gólman Partizánu Bubelíny podal
životný výkon, keď ich fantastickými zákrokmi dokázal zlikvidovať. V samotnom závere mohol Čierny Balog vyrovnať,
ale samostatný nájazd opäť zneškodnil brankár domácich.
v

10. septembra 2018: Kováčová stratila prvý bod (Kováčová – Badín 0:0)
V Kováčovej sa hral kvalitný zápas, chýbali mu len góly. Oba tímy správne dostupovali k hráčom, boli dôrazné v osobných
súbojoch. Oba tímy mali zaujímavé strely a dorážky, ale už z celého priebehu bola jasné, že je to remízový duel. Aj keď sa
dosť bojovalo, bol to zaujímavý a útočný futbal. V závere zápasu sa predsa len mohli tešiť z výhry hostia, šli do brejku
traja hráči, ale Kováčovú podržal domáci gólman. Deľba bodov je v konečnom dôsledku zaslúžená.

8. októbra 2018: Kováčová opäť na čele 4.ligy (Kováčová – Príbelce 5:2)
Domáci si od úvodu vytvorili tlak, udávali tempo hry a podarilo sa im streliť rýchle dva góly. V 22. minúte už Prameň
vyhrával 3:0. Do polčasu nepremenili domáci ďalších 5 šancí. V úvode druhého polčasu sa obraz hry nezmenil.
V 52: minúte zvyšoval už na 4:0 Duda. Kováčová prestriedala a poľavila, čo využili hostia na strelenie gólu, v 61. minúte
sa presadil Sudimak. V 73. minúte pridali domáci aj piaty gól zásluhou Kurtu. V nadstavenom čase po chybe v päťke
skorigovali hostia na konečných 2:5 z ich pohľadu.

22. októbra 2018: Kováčová rozstrieľala Hriňovú, ktorá to nezvládla a zachovala sa

nešportovo (Kováčová – Hriňová 6:0)

Na regionálne derby prišli hostia z Hriňovej len s jedenástimi hráčmi. V základnej zostave však nechýbali opory tímu.
Kováčová od úvodu zápasu predvádzala výborný futbal a pekné kombinačné akcie. Už v 2. minúte sa presadil Robert
Greško. Počas prvého polčasu sa hralo len na jednu bránu, za Sekerešovým chrbtom skončili ešte ďalších päť pokusov.
Greško si zaknihoval hetrik. Domáci fanúšikovia museli byť spokojní, pretože Kováčová hrala pekný futbal.
Po šesťgólovom prídele už po prvých 45 minútach hráči Spartaka nezvládli debakel psychicky, zachovali sa nešportovo a
na druhý polčas už nenastúpili.

29. októbra 2018: Záver jesene: Kováčová v čele IV.ligy (Šálková – Kováčová 2:5)
Šláger tabuľkových lídrov sa začal tlakom Šalkovej, ktorá z neho vyťažila gól Mikulca. Obraz hry sa však prakticky hneď
nato zmenil a do polčasu stihli hostia streliť tri góly po pekných kombinačných akciách. Domáci tím sa tak ľahko
nevzdával a neustále si vypracovával šance, ktoré však neprinášali znižujúci gól. Kováčová sa dostala ešte viac na koňa
po góle Kurtu, ktorý mohol znamenať úplný skalp domáceho tímu. V krátkosti nato sa však presne trafil Vučković
a Šalkovčania stále živili akú--takú nádej na body. Hostia sa stiahli do obrany a vyhrávali dôležité súboje. V závere sa ešte
z protiútoku presadil Giertl a spečatil triumf Prameňa.

Spokojní fanúšikovia Prameňa po poslednom zápase v roku 2018 ( www.bystricoviny.sk )
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ- JESENNÁ ČASŤ SEZÓNY 2018/2019
Aj takto o Kováčovskom futbale písali v regionálnyh novinách MY Zvolensko:
8. novembra 2018: Hodnotíme jeseň v IV. lige: Kováčová má našliapnuté na úspech
V IV. lige skupine Juh sa jednoznačne darilo najviac spomedzi zástupcov nášho regiónu futbalistom
ŠK Prameň Kováčová, ktorí prezimujú na čele tabuľky. S deviatimi výhrami, tromi remízami a len jednou prehrou
majú na svojom konte 30 bodov. Netreba zabúdať ani na impozantné skóre 36:10. O jedinú prehru Prameňa sa v
11. kole postarali Rakytovce. Ďalšie dôležité zápasy s rivalmi o popredné priečky však hráči z kúpeľnej obce
zvládli výborne. V Medzibrode remizovali, v Šalkovej vyhrali 5:2. Najlepším strelcom jesene sa v tíme Kováčovej
stal Ukrajinec SerhiyKurta s ôsmimi gólmi.
Naša prognóza smerom k jarnej časti: Rozhodovať sa bude v dôležitých zápasoch o čelo tabuľky,
ale myslíme si, že Kováčová boj o prvenstvo zvládne. Otázkou však ostáva, či v prípade úspechu v štvrtej lige
bude chcieť tím postúpiť o súťaž vyššie.

Z HRÁČSKEJ KABÍNY ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
Futbalista ŠK Prameň Kováčová hrá Ligu majstrov a je reprezentantom Slovenska!!!
Futbalista ŠK Prameň Kováčová Róbert Greško sa okrem klasického futbalu venuje aj futsalu.
Pôsobí v klube Mimmel Lučenec, ktorý reprezentuje Slovensko v Futsal Champions League 2018. Futsalisti Lučenca
v 8. skupine hlavnej fázy Ligy majstrov nedávno zdolali špičkové európske mužstvo, majstra Azerbajdžanu,
Araz Naxcivan 5:2. Robo strelil v tomto zápase 2 góly.
Róbert Greško dostal v októbri šancu aj v reprezentačnom drese Slovenska a v priateľskom zápase Slovensko – Litva 6:0
strelil svoj prvý reprezentačný gól.

SLOVNAFT CUP
V prvom kole 50.ročníka Slovnaft Cupu sa Kováčová stretla s Hnúšťou, ktorú na ihrisku súpera zdolala 2:1 a postúpila do
druhého kola. V druhom kole sa hralo regionálne derby medzi Pliešovcami a Kováčovou. Šťastnejší po zápase boli hráči
Kováčovj, ktorí po suverénnom výkone v Pliešovciach, kde hosťujúce mužstva veľmi nevyhrávajú, zdolali mužstvo
Pliešoviec 5:2.
Historický zápas sa odohral na Kováčovej 4.septembra 2018, keď Kováčová nastúpila v treťom kole Slovnaft Cupu proti
druholigovému MFK Tatran Liptovský Mikuláš, ktorému domáce mužstvo z Kováčovej nakoniec podľahlo 2:5.

Profesionálni futbalisti MFK Liptovský Mikuláš prišli luxusným autobusom.

Konečný výsledok
3.
kola
Slovnaft
(jediná
domáca
futbalistov
ŠK
Kováčová v roku 2018)
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Spoločná foto futbalistov ŠK Prameň Kováčová a MFK Liptovský Mikuláš

zápasu
Cup-u
prehra
Prameň

NOHEJBALOVÝ TURNAJ – MEMORIÁL VILIAMA VANČA
V sobotu 24.XI.2018 sa v priestoroch telocvične NRC uskutočnil už 8. ročník nohejbalového turnaja memoriálu Viliama Vanču,
ktorý bol akýmsi priekopníkom čoraz obľúbenejšieho športu v Kováčovej.
Hneď na začiatku si všetci účastníci symbolickým zapálením sviece a minútou ticha uctili pamiatku tohto pre mnohých
vzácneho človeka.
Turnaja sa zúčastnili mužstvá v zložení:
 AKO NIČ: Lukáš Mojžita, Martin Mojžita, Milan Pavlenda
 A JE TO : Anton Ulianko, Ján Kristel, Eduard Urban
 SIVÍ VLCI: Andrej Kasarda, Vladimír Mojžita, Ján Sliacky
 KWC:
Ján Zvara, Igor Volko, Andryi Bordun, Serhiy Kurta
Po vylosovaní sa začali samotné zápasy, ktoré mali v tomto ročníku vynikajúcu úroveň. A nebola núdza ani o prekvapenia. Veď
napríklad medzinárodný tím KWC, doplnený o troch futbalistov mužstva Kováčovej skončil napokon štvrtý. Mužstvo A JE TO,
ktoré posilnil tréner a medzinárodný rozhodca nohejbalu Janko Kristel, v základnej skupine vyhralo všetky zápasy, nakoniec
neuspelo vo finále a skončili druhí. Mužstvo SIVÍ VLCI / s vekovým priemerom 62,5 roka/, aj keď v skupine vyhrali nad celkovým
víťazom turnaja, napokon sa museli uspokojiť s tretím miestom, keď nezvládli zápas o postup do finále. Tentokrát im pre chorobu
chýbal najskúsenejší hráč Jožko Sliacky, ktorý z lavičky odkaučoval všetky zápasy a ktovie či práve jeho neúčasť nebola
dôvodom, že im o chlp ušlo finále. Celkovým víťazom turnaja sa stalo mužstvo AKO NIČ, kde hlavne bratia Mojžitovci
odpozorovali rôzne taktické momenty svojho otca.
Záverom je potrebné sa poďakovať usporiadateľom Jánovi Zvarovi, Mariánovi Marcinekovi, /ktorý to celé zrežíroval
a odmoderoval/, vedeniu NRC /za poskytnutie telocvične/ a tiež pani Trnkovej, ktorá sa postarala o pitný režim a doplnenie
stratených kalórií. Chceme povzbudiť a vyburcovať občanov, ktorí majú záujem športovať, aby sa zapojili v budúcnosti do tejto
peknej tradície. Už dnes začíname plánovať, že 10. ročník v roku 2020, by mal byť akousi oslavou tohto športu a dôstojnou
spomienkou na Viliama Vanču.
Ing.Ján Sliacky,
za správnosť výsledkov usporiadateľ Ján Zvara.

BUDÚCNOSŤ KOVÁČOVSKÉHO FUTBALU
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Turistický klub zorganizoval v druhom polroku tieto akcie:
V júli 14.7.2018 akcia „Za kvetenou Malých Karpát“.



Najskôr sme vybavili návštevu prvej sprístupnenej jaskyne na Slovensku, ktorá je už dlhú dobu verejnosti neprístupná –
Plaveckej jaskyne. Následne sme vystúpili na Plavecký hrad a odtiaľ absolvovali túru cez Barborskú, Amonovu lúku,
Klokoč,, Uhliská, Mesačnú lúku na Roštún ( Vápennú ) a odtiaľ inou trasou späť do Plaveckého Podhradia. Turisti sa
presvedčili, že aj túra v nižších pohoriach môže byť celkom náročná. Prešli sme cca 18 km, čo nie je až tak veľa, ale
škrapový chodník na hrebeni Roštúna dal všetkým zabrať.
Cestou domov sme sa ešte napriek únave zastavili v Smoleniciach a pozreli si Smolenický zámok.
V augustu sme absolvovali už tradičnú „trojdňovku“. Po absolvovaní všetkých 5 trojštátnych bodov Slovenskej republiky,
sme vymysleli nový cyklus trojdňoviek – „Pohraničné oblasti“.



Prvú akciu z tohto cyklu sme si naplánovali do nádherného Zamaguria v slovensko – poľskom pohraničí.
Prvý deň sme začali túrou z dedinky Jezersko k čarovnému tyrkysovomodrému horskému jazeru zvanému Jezerským.
Odtiaľ sme vystúpali na hlavný hrebeň Spišskej Magury a prešli sa chodníkom v korunách stromov. Potom sme zostúpili
do dedinky Malá Franková, kde nás už čakal p. Čarnogurský v Ogrode svätých sedmopočetníkov (Staroslovenský areál
a prvé ľudové múzeum Hlaholiky).
Cestou do Červeného Kláštora sme sa ešte zastavili v Spišskej Starej Vsi v nádhernom múzeu Pieninského národného parku,
v ktorom sme mali vysoko odborný a vtipný výklad samotného riaditeľa PIENAP-u Vladimíra Kĺča ( aj keď už bolo dávno
po záverečnej ).
Druhý deň sme si pozreli tento krásny kraj na poľskej strane. Jedna skupina na celodennej túre na dominantu Pienin
Tri koruny a odtiaľ na Sokolicu a zostupom k rieke Dunajec, cez ktorú sme sa previezli plťou na slovenskú stranu a prešli
do dedinky Lesnica.
Druhá skupina si urobila program v poľskej dedine Niedzica, rodisku M. Dočolomanského, s plavbou po Čorštínskom jazere.
Večer sme ešte stihli absolvovať prehliadku múzea v Červenom Kláštore a po večeri sme sa do priestorov bývalého
kartuziánskeho kláštora vrátili na podujatie „Noc netopierov“, na ktorom sme si vypočuli prednášku RNDr. Miroslava Fulína
o živote netopierov a mali ukážku odchytu netopierov.
Posledný, tretí deň našej akcie, sme najskôr absolvovali tradičnú plavbu na pltiach po Dunajci a popoludní sme ešte
navštívili Nestville park v Hniezdnom pri Starej Ľubovni.



Počas oficiálnej návštevy v partnerskom meste Volyně si skupina 8 turistov zapožičala malý mikrobus, ktorým sa presunuli
do Nemecka a absolvovali výstup na ďalší trojbod, tentoraz v pohorí Šumava vyšli na Trojmedzí – vrch, kde sa stretajú
hranice Rakúska, Nemecka a Českej republiky.



Po roku sme znovu skúsili absolvovať prechod hrebeňom Roháčov. Tento rok nám počasie prialo a 1.9.2018 sme
absolvovali krásnu túru. Pre turistov bola pripravená aj menej náročná túra vo vedľajších Skorušinských vrchoch a následná
prehliadka Brestovskej jaskyne.



V septembri sme absolvovali ešte nádhernú túru v pohorí Súľovské vrchy. Prešli sme „od Hlbockého vodopádu
k Zbyňovskému budzogáňu“.



V októbri sa uskutočnila túra v pohorí Pohronský Inovec. Postupne sme si pozreli Starohutský vodopád nad Novou Baňou,
následne sme sa presunuli k prameňu rieky Žitava, aby sme si splnili ďalší cieľ z cyklu „ŠK Prameň k prameňu....“.
Nasledoval výstup na Veľký Inovec a odtiaľ prechod nádhernou jesennou prírodou do skalného mestečka na vrchu Benát.
Ing. Vladimír Volko

22

KOVÁČOVSKÁ DESIATKA – Prvý v cieli nie je víťazom
Počas sviatočnej soboty dňa 17.11.2018 sa uskutočnil
už 33. ročník behu Kováčovská desiatka. Aj napriek neskorému
dátumu sa preteky konali za veľmi priaznivého slnečného počasia.
Na premrznutú krosovú trať vybehlo rekordných 230 bežcov z celého
Slovenska, ale aj Poľska. A tým bol prekonaný účastnícky rekord
z minulého ročníka, kedy sa na pretekoch zúčastnilo 174 bežcov.
Na náročnú členitú trať s 300 metrovým prevýšením, ktorá
viedla z futbalového štadióna najprv asfaltovou cestou cez kúpele
až do lesoparku nad obcou s cieľom opäť na štadióne, sa vydalo 171
mužov v štyroch a 59 žien vo dvoch kategóriách. Nástrahy trate
zvládli a preteky dokončili všetci bežci.
Organizátori pripravili kvalitné preteky. Už tradične boli
ocenení aj najstarší pretekár, ktorým bol 75-ročný Ján Demeter
z Veľkého Krtíša, ale aj najmladší. Tým sa stal iba 6-ročný Zvolenčan
Peter Korpáš. Organizátori nezabudli oceniť ani najlepšieho
Kováčana, ktorým sa stal Jozef Mitter.
„Som rád, že si bežci nachádzajú každoročne cestu
na Kováčovú. V tomto roku bol termín konania desiatky spojený
aj s výročím nežnej revolúcie. Som rád, že beh sa koná symbolicky
práve v tento deň. Teším sa z rekordnej účasti. Každá akcia, ktorá
prispeje k propagácii obce za takejto účasti je skvelá a dúfam, že sme
pripravili kvalitné preteky pre spokojnosť pretekárov i návštevníkov,“
poznamenal starosta Kováčovej Ján Izrael, ktorý podujatie
odštartoval.
V kategórii do 20 rokov dominoval Rakytovčan Matej
Gregor, v hlavnej mužskej kategórii mužov do 40 rokov
v dramatickom finiši prvého časomiera zachytila Miroslava Hraška
zo Zolnej, aj keď opticky bol prvý v cieli Poliak Andrzej Dlugosz.
Poliak však mal čip uchytený na opačnej nohe a prehral o menej ako
desatinu sekundy. Tretí skončil o viac ako minútu Tomáš Kubej
z Muránskej Dlhej Lúky. V kategórii mužov do 60 rokov si prvenstvo
odniesol Hrachovčan Ján Pockľan. V najstaršej kategórii mužov nad
60 rokov zvíťazil s prehľadom Milan Libo (Biatlon Vyhne).
V kategórii žien do 30 rokov zvíťazila Petra Fašungová
z Prievidze skoro o 5 minút pred Nikoletou Gregáňovou
(Run for fan). V kategórii žien nad 30 rokov dominovala v novom
traťovom rekorde v drese Svetielka nádeje Iveta Furáková v lepšom
čase ako tridsiatničky.

Výsledky:
Muži do 20 rokov:
1.
Matej Gregor
2.
Bruno Melicher
3.
Matej Haulík

0:39:21,9
0:41:37,9
0:42:37,7

Muži do 40 rokov:
1.
Miroslav Hraško
2.
Andrzej Dlugosz
3.
Tomáš Kubej

0:35:27,0
0:35:27,1
0:36:38,1

Muži do 60 rokov:
1.
Ján Pocklaň
2.
Počmáraný Šašo
3.
Štefan Gregor

0:38:06,8
0:38:44,3
0:39:07,2

Muži nad 60 rokov:
1.
Milan Libo
2.
Jozef Bebjak
3.
Ján Hazucha

0:46:58,0
0:49:55,2
0:51:05,4

Ženy do 30 rokov:
1.
Petra Fašundová
2.
Nikoleta Gregáňová
3.
Dominika Černeková

0:41:39,3
0:46:29,1
0:46:45,5

Ženy nad 30 rokov:
1.
Iveta Furáková
2.
Daniela Chrančoková
3.
Martina Palatická

0:40:36,6
0:45:38,3
0:46:29,3

Zuzana Mikulová
Zdroj: MY Zvolensko
Organizátori ďakujú
sponzorom:
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NA DLHÉ ZIMNÉ VEČERY

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Prosíme všetkých občanov, ktorí majú záujem o uvedenie:
- svojho jubilea,
- úmrtia svojho blízkeho,
- narodenia svojho dieťaťa,
- informácie ohľadom uzavretia manželstva,
aby nás o tom písomne alebo telefonicky informovali.
Bližšie informácie a kontaktná osoba:
Katarína Gombalová
tel.: 045/ 5445 528, e-mail: gombalova@kovacova.sk
Uverejnenie oznamu v spoločenskej rubrike je bezplatné.

Milí občania, aj Vy môžete prispieť ku
skvalitneniu obsahu nášho Občasníka.
Vaše príspevky, zaujímavé články, fotky
z obecných akcií alebo podnety na
zlepšenie nám zasielajte na e-mailovú
adresu:
kovacovsky.obcasnik@gmail.com,
alebo osobne na Obecný úrad
v Kováčovej - p. Gombalovej.
Tešíme sa na Vaše príspevky.

„OBECNÝ ROZHLAS V E-MAILE”
Vážení Kováčania,
v rámci rozširovania služieb občanom našej obce prichádzame s ponukou
informovania o dianí v našej obci e-mailom. Ak máte záujem o zasielanie
informácií: o spoločenských a kultúrnych podujatiach; o varovaniach (výpadkoch,
odstávkach, poruchách -elektrina, voda, plyn); o dianí v obci (napr. očkovanie
psov, voľby a pod...) pošlite nám na e-mailovú adresu mikulova@kovacova.sk
oznámenie, že máte záujem o zasielanie vyššie uvedených informácií a uveďte
Váš kontaktný e-mail.
Obecný úrad Vám garantuje, že Vami poskytnuté kontaktynebudú zneužité na iné
účely.
OcÚ
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