Kováčovský

občasník

ROČNÍK IX.

ČÍSLO: 1/ 2019

Vážení spoluobčania,

NEPREDAJNÉ
OZNAM – výber daní

dostávate do rúk prvé vydanie občasníka
v tomto roku, aby sme Vás informovali
o dianí v obci, pripravovaných akciách
a činnosti samosprávy na začiatku jej
volebného obdobia. Jednou z prvých úloh
bolo schválenie programových priorít
na februárovom zasadnutí zastupiteľstva,
ktoré nájdete vo vnútri čísla.
Je to základný rámec aktivít, na ktoré sa obec sústredí, pričom
každoročne sa bude rozsah aktualizovať podľa konkrétnych
potrieb. Znova sa zaoberáme aj problematikou odpadov, keďže
dochádza k zvyšovaniu poplatkov za ich uloženie na skládku
podľa úrovne triedenia odpadov v obci. Je teda pred nami úloha
zvýšiť úroveň triedenia, k čomu musíme prijať aj potrebné
opatrenia. Pripravujeme rekonštrukciu Námestia SNP vrátane
jeho mobiliáru – zatiaľ je spracovaná architektonická štúdia
a očakávame stanovisko k nej od COOP Jednota ako vlastníka
pozemku. Na základe kladného hodnotenia projektového
zámeru denného stacionára sa spracováva projekt stavby pre
vydanie stavebného povolenia s cieľom podania žiadosti o NFP.
Obec aktívne spolupracuje s firmou Slovak Telekom na
príprave projektu optickej siete v obci, pripravuje sa projekt
výsadby drevín financovaný z prostriedkov SAŽP a podané boli
aj žiadosti o dotácie. Prvé práce boli vykonané v súvislosti
s vybudovaním nového oplotenia futbalového ihriska a jeho
predĺžením, zatiaľ s minimálnymi nákladmi obce vďaka
vedeniu ŠK Prameň.
Hlavnou investičnou akciou je v súčasnosti realizácia
projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu v obci – práce začali 1. marca s dokončením najneskôr
vo februári budúceho roka. Uzatvorenie objektu využívame aj
na ďalšie úpravy interiéru tak, aby zodpovedali súčasným aj
budúcim potrebám.
Želám Vám v nastávajúcom období najmä veľa
zdravia, novej energie a príjemné prežite Veľkej noci.
Ján Izrael, Váš starosta.

Obecný úrad v Kováčovej oznamuje občanom, platiteľom
miestnych daní a poplatkov, že približný termín výberu
dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny
odpad bude

od 29.apríla 2019 do 24. mája 2019.
Presný termín bude zverejnený na webovej stránke obce,
na úradnej tabuli obecného úradu a taktiež bude vyhlásený
v miestnom rozhlase.
Stránkové hodiny obecného úradu:
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

Obecná štatistika:
Počet obyvateľov k 31.12.2018 – 1 501, z toho 733 mužov
768 žien
Veková štruktúra obyvateľstva:
0- 17 rokov - 221 obyvateľov
18- 62 rokov - 926 obyvateľov
nad 62 rokov - 354 obyvateľov

PROGRAMOVÉ PRIORITY OBCE KOVÁČOVÁ
NA OBDOBIE ROKOV 2019 - 2022
Programové priority (ďalej len PP) Obce Kováčová na roky 2019-2022 sú vypracované ako spoločný dokument starostu
obce a poslancov obecného zastupiteľstva v Kováčovej obsahujúci základné úlohy, na ktoré sústredia svoju pozornosť. Cieľom je
dosiahnutie kontinuity s aktivitami a procesmi započatými v predchádzajúcom období, dokončenie nesplnených úloh a stanovenie
nových priorít vo volebnom období.
Čaká nás realizácia projektu rekonštrukcie obecného úradu na základe zmluvy o poskytnutí NFP a vyriešenie havarijného
stavu oplotenia futbalového ihriska, ktoré bolo poškodené koncom roka 2018 silným vetrom. Doriešiť chceme návrh plošného
využitia areálu bývalého autokempingu a podľa finančných možností ho začať postupne realizovať. Svoju pozornosť sústredíme
na riešenie aktuálnych potrieb a havarijných stavov objektov (komunikácie, stĺpy verejného osvetlenia, obecné budovy...),
na možnosť získania pozemkov pre investičné potreby obce od SPF a súkromných vlastníkov. V takom prípade pripravíme aj
projekt zberného dvora. Dôležitou úlohou bude zlepšenie bezpečnosti v obci (nové priechody pre chodcov, ďalšia etapa
kamerového systému) a modernizácia informačného systému. Obec bude aktívne podporovať zámery vybudovania optickej siete
ich prevádzkovateľmi.
Aj všetky ďalšie zámery sú vytýčené s cieľom urobiť z našej obce príjemné miesto na život a pobyt pre jej obyvateľov,
liečiacich sa pacientov, rekreantov a návštevníkov.
Hlavné ciele pre obdobie 2019 - 2022:
 realizácia projektu „zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Kováčová“ na základe zmluvy
o poskytnutí NFP, rekonštrukcia vnútorných priestorov nad rámec zmluvy o poskytnutí NFP,
 podanie žiadosti o NFP z OP IROP na projekt denného stacionára a v prípade jej schválenia následná realizácia,
 riešenie havarijného stavu oplotenia futbalového ihriska vybudovaním oporných múrov a nového oplotenia so súčasným
zväčšením hracej plochy,
 dokončenie aktualizácie a digitalizácie územného plánu obce, ZaD č. 6
 projektová príprava a realizácia rekonštrukcie Námestia SNP
 majetkové vysporiadanie pozemkov na ul. Slnečnej pri bytovke č. 11 a pre vybudovanie spojovacieho chodníka do lokality
Na dlhé, vybudovanie spojovacieho chodníka
 vysporiadanie pozemkov pre rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci, vydanie stavebného povolenia na stavbu kanalizácie
 vydanie územného rozhodnutia na cyklistickú cestičku Kováčová – Zvolen, vysporiadanie pozemkov pre povolenie stavby
 vybudovanie priechodov pre chodcov na ul. Kúpeľnej podľa vypracovaného projektu
 postupná výmena stožiarov VO na ul. Slnečnej a Sládkovičovej
 rekonštrukcia ulice Športovej v spolupráci s investorom Lokality IBV Nad ihriskom
 pokračovanie modernizácie priestorov ZŠ s MŠ
 doriešenie plošného využitia areálu bývalého autokempingu, vydanie potrebných rozhodnutí a podľa finančných možností
začiatok realizácie
 pre projekt zberného dvora získať vhodný pozemok, pripraviť projekt a podať žiadosť na získanie finančných prostriedkov na
jeho vybudovanie
 vybudovať osvetlenie cintorína
 v spolupráci so Slovenskou poštou zabezpečiť modernizáciu prevádzky pošty v obci
 v spolupráci s vlastníkom vyriešiť stav objektu bývalých potravín pri pošte
 vypracovať návrh náučného vlastivedného chodníka obce, na realizáciu využiť okrem vlastných a j mimorozpočtové zdroje
 zrevitalizovať park pri pošte
 v objekte SZ ATC uskutočniť úpravu vnútorných priestorov podľa súčasných potrieb a postupnú výmenu obvodového plášťa
Konečný rozsah investičných akcií a aktivít obce bude záležať od aktuálnych potrieb a aj od úspešnosti v získavaní prostriedkov
z mimorozpočtových zdrojov. Programové priority sú stanovené ako základný rámec a v priebehu volebného obdobia je ich možné
dopĺňať alebo meniť na základe spoločnej dohody poslancov OZ pre ďalší rozvoj obce a zlepšovania života jej obyvateľov.
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REKONŠTRUKCIA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
Dňom 1.3.2019, kedy bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi stavby – firme KOLEK
z Lučenca, oficiálne začali práce na projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v obci Kováčová“, na ktorý sme získali nenávratný finančný príspevok
v maximálnej výške 640 653,89 €. Podľa harmonogramu by mali byť práce ukončené
najneskôr do februára 2020.
Zmluva o poskytnutí NFP zahŕňa nasledovné práce:
- komplexnú obnovu vonkajšieho plášťa budovy s výmenou otvorových výplní a
výmenou a zateplením strešnej konštrukcie
- inštaláciu energeticky efektívnejších osvetľovacích telies a kompletnej
elektroinštalácie rozvodov
- modernizáciu systému vykurovania a prípravy teplej vody a s tým súvisiace
stavebné úpravy
Okrem prác podľa zmluvy o poskytnutí NFP budú v interiéri objektu vykonané aj ďalšie
úpravy na náklady obce, aby tento zodpovedal súčasným potrebám. Čo teda urobíme naviac
počas veľkej rekonštrukcie?
- Vymeníme konštrukciu javiska
- Upravíme hlavné schodisko, aby malo menší sklon a tým bolo bezpečnejšie
- Vymeníme stropy v kanceláriách
- V celej budove zhotovíme slaboprúdové rozvody – počítačovú sieť,
zabezpečovací systém, kamerový systém
- Doplníme osvetlenie javiska a inštalujeme nové ozvučenie spoločenskej sály
- Pripravíme rozvody pre budúce možné využitie podkrovných priestorov
- Kancelárie vybavíme novým nábytkom
Po realizácii projektu bude
ultranízkoenergetické budovy.

obecný

úrad

spĺňať

požiadavky

platné

Kancelária starostu a ekonómky

Kancelária starostu a ekonómky

pre

O postupe prác na rekonštrukcii obecného úradu Vás budeme priebežne informovať aj na
webovej stránke obce. Pripájame prvé fotografie, čo sa na stavbe zatiaľ urobilo.
Ing. Ján Izrael

Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV

Nosník pod javiskom

 V rámci výzvy IROP, oblasť Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, obec podala žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na výstavbu denného stacionáru pre dôchodcov, na mieste súčasnej budovy bývalého
Recent-u. Spoluúčasť obce by bola 5%, čo pri odhadovaných nákladoch 300.000,- € predstavuje 15.000,-€. Kapacita
stacionára by bola 12 osôb.
 Poslanci upozornili na chyby miestneho rozhlasu. Starosta prerokuje so zhotoviteľom.
 Ing. Volko upozornil na poškodenie strechy SZ ATC v časti, ktorá nebola rekonštruovaná.
 P. Nemcová požadovala overiť, či je možné vypíliť stromy (brezy, vysoké smreky) medzí výškovým a nízkym panelovým
domom. Tri stromy sú priamo na plynovode.
 Starosta predstavil poslancom návrh architektonického riešenia rekonštrukcie Námestia SNP. Zároveň pripomenul,
že predmetné plochy sú majetkom Coop Jednota Krupina a preto bude potrebné rokovanie aj s majiteľom pozemkov.
 Starosta informoval o vytypovaní novej lokality v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva pre vybudovanie zberného
dvora. Aktuálne prebiehajú rokovania s majiteľmi pozemkov.
 V areáli bývalého autokempingu sa začali práce na hrubých terénnych úpravách, výsledkom ktorých bude plocha na predĺženie
plochy futbalového ihriska vrátane vybudovania nového oplotenia a nevyhnutných oporných múrov, ako aj vytvorenie súvislej
rovnej plochy v predĺžení ihriska, ktorá bude pripravená pre ďalšie využitie na športovo-oddychové účely. Celý areál bol
geodeticky zameraný, aby mohli byť vypracované alternatívy jeho využitia.
Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2019:
26.02.2019
26.07.2019 (Dni Obce)

23.04.2019
24.09.2019

25.06.2019
10.12.2019
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PREČO JE DÔLEŽITÉ PRODUKOVAŤ MENEJ ODPADU A VIAC HO TRIEDIŤ
Možno si ešte spomínate na reklamu: Vy trieďte, my to zaplatíme, použitú v kampani, keď náklady na triedený zber odpadu
z domácností prechádzali na tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Tento systém funguje aj v súčasnosti, avšak OZV sa
snažia plniť iba minimálne štandardy vyplývajúce im zo zákona – počet nádob na separované zložky odpadu a frekvenciu ich vývozu.
Ak sa však bude separovať viac, musia OZV na túto skutočnosť reagovať a urobiť v systéme zberu úpravy.
Viac vyseparovaného odpadu znamená menej zmesového (netriedeného) odpadu.
Novou povinnosťou obcí je každoročne vypočítať úroveň triedenia a podľa nej je následne stanovená výška poplatku za uloženie
komunálneho odpadu z obce na skládku. Tento poplatok platí obec vo faktúrach od zberovej spoločnosti. Doteraz bol poplatok
5 EUR za 1 tonu odpadu. Vypočítanou úrovňou triedenia odpadu v Kováčovej 17,31% je pre rok 2019 tento poplatok zvýšený
na 12 EUR za 1 tonu a ak bude úroveň vytriedenia do 20% naďalej, tak poplatok za skládku pre rok 2020 narastie na 24 EUR a pre
rok 2021 až na 30 EUR za 1 tonu.
Takýto vývoj by znamenal nevyhnutnosť zvýšenia poplatkov (daní) za komunálny odpad pre každého obyvateľa a iného
producenta odpadov v našej obci.
Ako tomu ccvv
predísť?
Produkujme menej odpadu a čo najviac ho separujme
Nevyhadzujme do zmesového odpadu zložky, ktoré patria medzi separovaný odpad
Nevyhadzujme do nádob stavebný odpad, kamene a podobne, ktorý má veľkú hmotnosť. Stavebný odpad sa odovzdáva
samostatne.
Biologicky rozložiteľný odpad (trávu, lístie a podobne) nedávajte do smetných košov ani k nim. Obec bude tento odpad
zbierať od rodinných domov a ukladať ho do samostatného kontajnera. Termín jeho odvozu bude oznámený na web stránke
a oznamom v miestnom rozhlase.

-

Verím, že spoločnými silami a zodpovedným prístupom budeme postupne znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu a zároveň
zvyšovať jeho separáciu.
Len tak nám problematika odpadov neprerastie cez hlavu.
Ing. Ján Izrael

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 umyté zbierajú do
žltého vreca a nezaviazané sa podľa
rozpisu vykladajú pred bránu
v príslušný deň v mesiaci.
Plasty- kontajnery na plasty sa
nachádzajú na ul. Slnečnej, pri
cintoríne a pri obecnom dome.
Odpad zo záhrad: likvidácia
v domácich kompostéroch, alebo sa
zbiera po výzve 2 x do roka na jar
a na jeseň v bývalom kempe.
Sklo a papier – 1100 l kontajnery
sa nachádzajú za obecným úradom,
nad cintorínom, pri obecnom dome
a na ul. Slnečnej.
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Prepálené
jedlé
oleje
z domácností - občania môžu
odovzdať použitý jedlý olej
očistený od hrubých nečistôt naliaty
v uzavretej plastovej fľaši vždy
v deň zvozu komunálneho odpadu
vyložením na kuka nádobu.
Kovy - kontajner na kovy sa
nachádza za obecným úradom a na
ul. Slnečnej.
Elektroodpad – sa zbiera po výzve
2 x do roka na jar a na jeseň.
Nebezpečný
odpad
(farby,
motorové oleje, žiarovky, žiarivky
a pod.) - sa zbiera po výzve 1 x do
roka.
Objemný odpad – veľkoobjemové
kontajnery (VOK) sú umiestnené
v bývalom kempe. Do VOK-ov je
možné po dohode na obecnom
úrade priniesť objemný odpad
celoročne.

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

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 !!!

ÚROVEŇ TRIEDENIA ODPADOV V OBCI KOVÁČOVÁ V ROKU 2018
Katalógové
číslo odpadu

NÁZOV ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Množstvo Množstvo
odpadov v odpadov v
tonách
kg

20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 04

papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
obaly z kovu

27,69
11,03
0,64
0,18

27 690
11 025
640
176

20 01 05

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane
prázdnych tlakových nádob

0,16

160

20 01 10
20 01 11
20 01 21
20 01 23
20 01 26
20 01 27

šatstvo
textílie
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

2,65
0,59
0,01
0,77
0,48
0,50

2 650
590
5
770
480
500

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a
akumulátory obsahujúce tieto batérie

0,02

15

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti *)

0,92

920

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

2,17

2 170

20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 01
20 03 07
20 03 08

drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
kovy
biologicky rozložiteľný odpad
zmesový komunálny odpad
objemný odpad
drobný stavebný odpad

28,52
21,62
0,78
20,94
453,52
65,70
48,68

28 520
21 620
780
20 940
453 520
65 700
48 680

Celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov

687,55

687 551

Celkové množstvo zrecyklovaných komunálnych odpadov

118,99

118 991
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AKO SME VOLILI PREZIDENTA
NA KOVÁČOVEJ

1. kolo:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov

1315

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

824

Počet platných odovzdaných hlasov,

820

Mená kandidátov a počet hlasov:
Meno a priezvisko
Poč. hlasov
Ing. Béla Bugár
9
Mgr. Zuzana Čaputová
355
Martin Daňo
0
JUDr. Štefan Harabin
112
doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. 31
Ing., Mgr. Marián Kotleba
81
Bc. Milan Krajniak
18
RNDr. František Mikloško
46
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.
161
Mgr. Róbert Švec
1
Ing. Bohumila Tauchmannová
1
Dr.,Ing. Juraj Zábojník, PhD.
4
RNDr. Ivan Zuzula, CSc.
1

VIANOČNÉ STRETNUTIE
PRED KEMPOM
Rok 2018 sme ukončili spoločnou predvianočnou akciou.
V sobotu 22.12.208 sme všetkých srdečne pozvali na voľné
priestranstvo pred kempom, kde bolo pripravené
občerstvenie. Spoločnými silami s Ighou a Monikou sme
navarili kapustnicu, vianočný punč, grilované klobásky,
pagáčiky, Maťka Benková pripravila varené vínko a hriatô,
Tonko Paulík priniesol výborné moravské koláče
a perníčky, Pali Gubáň nám pomedzi vianočné pesničky
zahral na gitare. Kto chcel prispel, kto mohol sa zapojil.
Napriek skutočne zlému daždivému a sychravému
celodennému počasiu sme sa tešili pomerne vysokej účasti.
Ďakujeme všetkým, ktorí síce zmokli, ale prišli a pomohli
a vážime si, že naše úsilie nevyšlo nazmar.
Zuzana Mikulová

2. kolo:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov

1332

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

717

Počet platných odovzdaných hlasov,

701

POZVÁNKY

Mená kandidátov a počet hlasov:
Meno a priezvisko
Poč. hlasov
Mgr. Zuzana Čaputová
406
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.
295

18.mája 2019
viac informácií čoskoro
na web stránke obce
a na plagáte

DEŇ KOŇA – ZÁPRAHOVÉ PRETEKY
Asociácia furmanov Slovenska všetkých pozýva na
záprahové preteky, ktoré sa budú konať v sobotu 25.05.2019
v kúpeľnom areáli obce Kováčová.
ROZPRÁVKOVÝ LES
OZ Gorazdík Kováčová a obec Kováčová pozývajú všetky
deti aj rodičov na rozprávkový les, ktorý sa bude konať
v nedeľu 23.06.2019 od 14:00 do 17:00 v kúpeľnom areáli
obce Kováčová.
POZVÁNKA NA HOKEJBALOVÝ TURNAJ
Pozývame Vás na 11. ročník Hokejbalového turnaja
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amatérov, ktorý sa uskutoční 11.5.2019 na ihriskách pri
NRC Kováčová. V prípade záujmu prihlásiť svoje družstvo
do súťaže a viac info na 0918 541 840.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V našej malej školičke o akcie núdzu nemáme. Len čo sme dopísali
polročné písomné práce a oddýchli si počas polročných prázdnin, už sme
pripravovali korčule a prilby. V mesiaci február sme chodili na ľadovú
plochu na Námestí SNP vo Zvolene. Tí, čo sa už korčuľovať vedeli,
sa zdokonalili, ostatní si vyskúšali aké je to stáť na ľade v korčuliach
a mnohí sa naučili korčuľovať.
1. marca sme sa všetci tešili na karneval. Masky však zostali
nevyužité, pretože našu školu zasiahla chrípková epidémia a neplánovane
nám predĺžila jarné prázdniny.
V marci sme už tradične navštívili obecnú knižnicu, kde nám teta
Zuzka Mikulová pripravila besedu o knihách Márie Ďuríčkovej. Keďže
knihy tejto spisovateľky máme radi, venovali sme aj „Týždeň so
spisovateľom„ jej tvorbe. Prváci čítali úryvky z knihy Guľko Bombuľko,
druháci z Danky a Janky, tretiaci z Kľúčov od mesta a štvrtáci zo Zemského
kľúča. V ŠKD sa čítala kniha Stíhač na galuskách. Zároveň si každá trieda
pripravila aj úlohy pre ostatných spolužiakov.
20. marca sme si uctili padlých v 2. svetovej vojne položením
kytice kvetov pri pamätníku pri obecnom úrade. Naši žiaci Matúš Rojík
a Nellka Košútová prispeli krátkym hudobným vstupom a Vivien Kaššová
básňou o osloboditeľoch.
22. marca na Deň vody sme do školy prišli všetci v modrom. Celý
deň sa niesol v znamení aktivít zameraných na vodu a jej šetrenie.
O šikovnosti našich žiakov svedčí účasť na okresnom kole súťaže
v prednese poézie a prózy. Sarka Garajová sa umiestnila na 2. mieste
v prednese poézie. Ešte raz srdečne gratulujeme.
26. marca sa zas žiaci Kristián Lukáčik a Michal Németh z 3. ročníka
a Šimon Ujhelyi zo 4. ročníka zúčastnia na okresnom kole matematickej
súťaže Pytagoriáda. Všetkým držíme palce.
Od piatka 29. 3. do soboty 30. 3. 2019 sa už 7. krát zapojíme do
medzinárodného projektu „Noc s Andersenom“. Tento raz však budeme
spať v škole. Už sa tešíme na rôzne zábavné úlohy a aktivity venované H.
CH. Andersenovi a jeho rozprávkam a tiež nočnému pátraniu po poklade.
Všetci účastníci, ktorí s nami vydržali až do sobotňajšieho rána, boli
odmenení pamätným listom.
Mgr. Jana Popracová
ZŠ s MŠ Kováčová

OZ GORAZDÍK
Rok 2019 už prebieha v plnom prúde a tak nastal čas
spomenúť si, čo sme s OZ Gorazdík v poslednej dobe
zažili. Ešte cez Vianočné obdobie sme sa mohli
stretnúť na Jasličkovej pobožnosti, ktorú si pre nás
pripravili deti z našej farnosti. Taktiež radostnú
správu Vianoc prinášali do vašich domov betlehemci
a na sviatok Troch kráľov, vám požehnaný rok priali
opäť deti a mladí. Počas plesovej sezóny sme sa
spoločne kvalitne zabavili na 3. farskom plese, ktorý
sa konal v sále kultúrneho domu. Počas tohto plesu
sme sa mohli poriadne vytancovať až do skorých
ranných hodín, vyhrať v tombole plno cien či pozrieť
si hodnotný program plný kultúry, ale aj smiechu.
Práve teraz prežívame pôstne obdobie, ktoré je
predzvesťou sviatkov Veľkej noci. Ja osobne sa už na
ne veľmi teším. Za OZ Gorazdík vám prajem
požehnanú Veľkú noc.
Kamila Kucháriková
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ČO NOVÉHO V KLUBE DÔCHODCOV V KOVÁČOVEJ
Tak, ako každý rok, i v tomto roku sme my, dôchodcovia, hodnotili prácu za rok minulý, čiže za rok 2018. Medziročnú
hodnotiacu schôdzu sme mali 6. februára 2019 v našom klube.
Práca v klube je rôznorodá. Každý týždeň, v stredu, máme „náš deň“. Zídeme sa poobede o tretej a končíme o piatej -pol šiestej.
Žienky si porozprávajú ako sa tešia z detí, vnúčeniec, pravnúčeniec. Na rad príde aj varenie, šitie, či štrikovanie. Betka Milanová
s Evkou Tučekovou nám vždy niečo chutné upečú, napečú nejakú sladkosť.
Tak, poďme hodnotiť rok minulý. Tiež, ako po roky predchádzajúce, sme mali bohatú činnosť. Uskutočnili sme zájazd
do Budapešti, zúčastnili sme sa kladenia kvetov k pamätníku pri obecnom úrade, kladení kvetov na hroby umučených v Bôrine,
posedenie pri opekaní slaniny a špekáčikov. Tento rok by sme chceli uskutočniť akciu - posedenie pri guláši spojenú
so športovým dňom. Ďalej sme uskutočnili „Výstavu šikovných rúk,“ ručných prác našich členiek a členov. Môžeme
konštatovať, že sa nám táto akcia vydarila.
Na hodnotiacej schôdzi sme si schválili plán podujatí na tento rok podľa štvrťrokov. V prvom štvrťroku sme si pripomenuli
medzinárodný deň žien a kvietkom sme potešili naše žienky, uskutočnili sme zájazd do Bratislavy na výstavu kvetov. Niektorým
sa táto výstava páčila, niektorí čakali od výstavy viac. 28.marca sme mali posedenie s jubilantmi. Toto podujatie má zvláštny
charakter, v duchu si spomenieme na náš ušlý život. V druhom štvrťroku by sme chceli ísť do Poľska, Vieličky, pozrieť soľnú
jaskyňu. Plánujeme aj zájazdy do Rapoviec a do Turčianskych Teplíc. V treťom štvrťroku to bude posedenie pri guláši spolu
so športovým dňom a v auguste už tradičná opekačka. Vo štvrtom štvrťroku nás čaká mesiac október - „Úcta k starším“
a decembri „ Posedenie pod jedličkou“.
Poslaním Jednoty dôchodcov Slovenska ako organizácie je, aby sa ľudia v dôchodkovom veku stretávali v kluboch,
stretávali sa so svojimi rovesníkmi a hlavne aby si dôchodcovia v tomto veku spoločne pohovorili, pospomínali na časy minulé
ale i terajšie, aby nikto doma neostal sám. Je to pravda, čas sa nedá zastaviť, ale žime tak, aby sme boli šťastní a mali radosť
z každého dňa.
Jozef Nemček, predseda klubu dôchodcov.

74. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE
Pietnym aktom kladenia vencov
pri pamätníku pri Obecnom úrade,
sme si pripomenuli 74.výročie
oslobodenia našej obce spod
nadvlády fašizmu. Žiaci miestnej
ZŠ
Matúš
Rojík
a Nellka
Košútová
prispeli
krátkym
hudobným vstupom a Vivien
Kaššová básňou o osloboditeľoch.

AKO TO BOLO ?

PREČO ?

A MUSELO TO BYŤ NAOZAJ TAK ?

Zvolen – Kováčová
Koncom septembra 1944 stáva sa juhozápadný frontový úsek jedným z najdôležitejších v povstaleckej obrane, lebo fašistické
jednotky s veľkou silou snažili sa rozbiť III. taktickú skupinu a zmocniť sa v najkratšom smere, údolím Hrona, dôležitého mesta
Zvolena.
Veliteľstvo III. taktickej skupiny so sídlom vo Zvolene vynaložilo veľké úsilie na to, aby nemecké jednotky zadržalo v priestore
Žiar – Janova Lehota a neskoršie v Jalnej, čo sa mu aj v prvej polovicu októbra podarilo a nemecké velenie bolo nútené hľadať iný
smer na Zvolen. V tom čase objavili sa na frontových úsekoch pancierové autá a tri pancierové vlaky, aby nahradili povstalcom
nedostatok ťažkých zbraní. V dielňach ČSD vo Zvolene vo dne v noci železničiari pracovali na zhotovení obrnených železničných
vozňov a áut.
V historickom Zvolenskom hrade štáb partizánskej brigády „Za oslobodenie Slovanov“ odoslal v mesiaci októbri najprv na úsek
k Tomášovciam, neskoršie k Babinej a Sáse jeden oddiel za druhým, aby zastavili postup nemeckých fašistických vojsk.
V budove gymnázia bola vojenská a na Borovej Hore partizánska nemocnica.
3 km od Zvolene ležia kúpele Kováčová, kde v dobe povstania bolo sídlo štábu partizánskej brigády „Kapitán Nálepka“. Vo dne
v noci prichádzali do Kováčovej jednotlivci i skupinky mladých ľudí, prevažne zo zvolenského okolia, ktorí sa hlásili do
partizánskych oddielov. (pokračovanie na ďalšej strane)

8

AKO TO BOLO ? PREČO ? A MUSELO TO BYŤ NAOZAJ TAK ?
pokračovanie článku zo str. 8
Tu vo vojenskom stredisku, pod vedením skúsených sovietskych a slovenských inštruktorov, učili sa mladí ľudia strieľať z ručných
zbraní a guľometov, požívať granáty a trhaviny, pohybovať sa v teréne a útočiť na nepriateľa, znášať ťažkosti života v horách
a zdolávať terénne prekážky.
Po výcviku vykonali partizánsku prísahu a potom boli zadelení do čiat a oddielov a odchádzali do bojových úsekov, hlavne do
priestoru Handlová, Žiar, Jalná.
Týmto výcvikovým táborom prešiel aj partizánsky oddiel „Sitno“, ktorý bol založený Ladislavom Exnárom v okolí Banskej
Štiavnice ešte v roku 1942.
V druhej polovici októbra 1944 priblížil sa front ku Zvolenu. V dopoludňajších hodinách 26 októbra 1944 nemecké SS-jednotky
obsadili Zvolen a hneď aj Kováčovú. Za nemeckými fašistickými jednotkami prišlo do Zvolena aj gestapo a za pomoci miestnych
gardistov začali v meste a po okolí šíriť hrôzu a strach. Každú noc gardisti spolu s gestapákmi chodili po domoch a zatýkali
komunistov, povstalcov a pokrokovo zmýšľajúcich občanov a vozili ich do väznice okresného súdu vo Zvolene. Výsluchy,
trýznenia a bitky boli v plnom prúde, gardisti a gestapáci zúrili.
V mesiaci novembri a decembri 1944 odviedli na židovský cintorín vo Zvolene zaistených občanov a partizánov a do piatich
hromadných hrobov postrieľali celkom 127 mužov a žien. Tu boli povraždené i šesťmesačné deti, 74 roční starci, Židia i Cigáni,
lekári i obchodníci, roľníci , robotníci. Židovský cintorín bol veľmi starostlivo strážený nemeckými fašistami, takže sa tam ľudia
dostali až po oslobodení Zvolena Sovietskou armádou,kedy bola vykonaná i exhumácia.
V decembri 1944, v januári a vo februári 1945 zvolenské gestapo začalo vraždiť i na inom mieste, lebo židovský cintorín už bol
plný. Našli si kúpeľné miesto Kováčovú, ktorá sa im hodila i preto, lebo bola blízko Zvolena a v jej okolí boli zasa hory, ktoré
mali zakryť vraždenie. Na Kováčovú vozili zaistených na zakrytých nákladných autách. V kúpeľnom dome ich vyzliekali
z vrchných šiat a potom ich hnali asi 300 metrov západne do hory, kde ich postrieľali. Hneď na okraji hory zastrelili dvoch
amerických letcov. Jedného kapitána a poručíka. V ďalšom hrobe bolo postrieľané celkom 11 osôb, z toho 6 mužov, 4 ženy a jeden
3-ročný chlapček. Chlapi a ženy boli väčšinou partizáni. Ženy mali niekoľko strelných rán do hlavy a všetky boli v priemernom
veku 30 rokov. V ďalšom väčšom hrobe bolo 24 osôb a z toho 4 ženy. Tu boli postrieľaní mnohí známi občania zo Zvolena, ako
prof. Trnka, prvý povereník dopravy inž. Višňovský,npor.let.Šotník a iní.
V štvrtom masovom hrobe bolo zastrelených 14 osôb, medzi nimi 11-ročné dievča a jedna žena. V ďalšom hrobe bolo 11 osôb
/okrem 3 všetci občania zo Zvolena/. V šiestom hrobe bolo 30 občanov, z toho 6 žien. Jeden z týchto zavraždených mal úplne
rozbitú lebku tupým predmetom. V siedmom hrobe bolo postrieľaných 13 osôb, z toho 6 žien a jeden 10-ročný chlapec. V tejto
skupine bola zavraždená aj rodina staviteľa Nováka zo Zvolena.
V poslednom ôsmom hrobe bolo zavraždených 9 osôb. Celkom teda v Kováčovej v zimných mesiacoch 1944/45 zavraždili fašisti
114 osôb. Počas vraždenia gestapáci strážami uzavreli prístup ku kúpeľom.
Pri exhumácii koncom marca vo Zvolene a začiatkom apríla v Kováčovej bolo zistené, že gestapáci sa nezastavili pred ničím.
Na mnohých obetiach boli zistené stopy po násilí, bitke a neľudskom vyšetrovaní.
Na vraždách v Kováčovej mali veľký podiel príslušníci miestnej a okresnej HG, lebo títo chytali vojakov, partizánov, ilegálnych
pracovníkov, ktorých poznali a odovzdávali gestapu, aby zničilo ich mladé životy.
Raz viezli zo zvolenského väzenia troch ľudí na zavraždenie do Kováčovej. Bol to člen zvolenskej milície Tureček, správca
Nupodu Hronec a jeden neznámy slovenský partizán, ktorého doviezli predchádzajúcu noc z hôr. Na križovatke kde cesta zo
Zvolena spája sa s cestou cez Kováčovú v priestore zvanom „Na stráži“, auto zastalo, zaistených prinútili vystúpiť z auta a jeden
strážny ich hnal pred sebou do hory. Keď vrah naťahoval záver pušky a nabíjal, spriečil sa mu náboj. Tureček to počul, zrýchlil
krok a pustil sa bežať do hory. Vrah za ním kričal, ale nemohol vystreliť a tak sa Tureček zachránil. V hore sa schoval do starého
dutého stromu, kde bol tri dni a bál sa výjsť von, aby ho nechytili. Takto sa zachránil jeden z tých, čo už boli vedení na smrť.
Ostatných postrieľali.
Pri jednom vraždení na Kováčovej sa stalo, že cez noc do vykopaného hrobu natieklo veľa vody, a preto vrahovia pred popravou
donútili väzňov, aby vedrami vodu z jamy povylievali. V nestráženej chvíli sa väzni dohovorili a keď už prácu končili, nabrali zo
spodku hustú hlinitú kašu a s vedrami to hodili vrahom do tváre a traja z nich sa dali na útek do hory. Dvoch fašistickí vrahovia
zastrelili pri prenasledovaní, tretieho chytili až na druhý deň a potom ho zavraždili vo vápenke v Nemeckej.
Začiatkom marca 1945 gestapo aj gardisti zo Zvolena pred príchodom Sovietskej armády ušli a tak sa skončilo hrozné vraždenie
nevinných ľudí vo Zvolene a na Kováčovej. Tieto dve miesta vošli do dejín nášho ľudu nielen ako strediská partizánskych brigád,
ale aj ako pietne miesta, kde fašistická zverskosť za pomoci ľudáckej zákernosti povraždila v masových hroboch mnoho
statočných a dobrých ľudí.
Vydal: Krajský dom osvety v Banskej Bystrici, v spolupráci s Múzeom SNP. Text pripravil: Jozef Schmidt. Náklad: 5 000 ks,
V-102489
Táto malá brožúrka sa našla u pani Lehockej.
Prepísala: Sliacka Mária. /Na položené otázky mi už nikto neodpovie./
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SPOMIENKY NA VOJNU – KRISTÍNA LEHOCKÁ
Počúvam, keď rozprávajú... Počúvam, keď mlčia... Aj slová, aj mlčania – Sú pre mňa text.
/Svetlana Alexejevič – Vojna nemá ženskú tvár/
 Život utiekol ako voda. Zlé spomienky zostali v pamäti. Blížil sa koniec vojny my sme boli u Beličkov. A u Beličkov vo svahu
za domom bola jedna obrovská pivnica a my sme sa tam schovávali. Keď sme počuli sirény od Zvolena, všetci sme tam utekali.
Tam sme sedávali. Evka Bojtoška sa tam narodila a korýtko čo sa cesto miesilo jej bol belčov. Tam sme ju natriasali. Paľko bol
najmladší a ona bola jeho sestra. Blížil sa front. U Beličkov bol obrovský orech. A lesa. My sme sa držali tej lesy a počuli sme
ako duní kanonáda od Lučenca až po Zvolen. Partizáni a vojaci hnali Nemcov aj od Žiaru. Ako sme boli pozatváraní, zrazu
niekto búcha na tie obrovské dvere. Na plné ťažké dvere. „Puškájmiňámámuška“! Otvorili dvere a v tom sa dnu vrútil
s rozstreleným bruchom Rus.
 Tu bol skalistý kopec, nič tu nebolo. Žiadne domy, tu všetko končilo. Mama čo spravila? Keď sa ten Rus vrútil dnu. Nemci už
boli v dedine, naokolo sa všade strieľalo a mama utekala po podstení, tak sa šúchala so mnou okolo humna. ...Zrazu sa
pozriem, ako dieťa, a v Sedliakoje záhrade aspoň 10 Nemcov s namierenými puškami stálo. Mama sa tichúčko šuchtala a zrazu
spustili paľbu, a mama z posledných síl utekala a spadla z vyčerpania a zo strachu. Strach že nás tí Nemci pobijú.
 Ale čo stalo. Oni už museli ustupovať, tak zapálili Sedliakoje dom. Stará mama strach dostala že nám zoberú kravičku. A prišli
by sme o poživeň. A v prístrešku na plevu jednu tú kravičku do plevína natlačila, mňa zobrala za ruku a utekali sme tam, kde
stojí dom Peticovcov. Tam stál cigánsky domček a dolu bola studnička. Vodovod nebol. Tam bol cíp do hory. A my sme
utekali do toho lesa lebo sme sa báli tých Nemcov, že čo sa bude diať. Lebo dom horel Sedliakoje a Nemci nedali pokoj.
Odstreľovali. A pozriem sa hore, nad horu sa spúšťa dvojplošníkové lietadlo. Vidím koženú čiapku ostreľovača -tak ako dnes.
A začal páliť. Boli tam poukrývaní ľudia. Ale tlak tých Rusov bol taký silný, že musel odísť.
 Koniec vojny bol najstrašnejší. My sme sa z toho lesa vrátili . Na konci za domom bol bunker čo urobil starký. Tam sme sa
schovávali. A u nás bol nemecký zásobovací oddiel ako kuchyňa . V prednej izbe. Keď sa tí Rusi tlačili. A Nemci– ku mne, ako
k dieťaťu boli Nemci strašne dobrí. A keď videli že idú Rusi zbalili kuchyňu. Mňa, ten čo posluhoval nemeckého kapitána, mal
strašne rád. Posadil si ma na kolená natočil gramofón, taký ručný. Aa pustil Lilly Marlen. To bola hymna vojakov. Pustil a
vyhrával. A v tom bolo počuť dupot koňa. Zhodil ma z kolien a utekal von. Ja som sa pozerala okienkom ako nemeckému
kapitánovi posluhoval. Podložil jednu ruku, pod ňu druhú a kapitán položil nohu a tak zosadol z koňa. Oni sa veľmi ťažko lúčili.
Ťažko odchádzali. Ešte sa aj vrátili. Ten mladý nemec plakal. Ktovie kde skončili.Vojna je strašné zlo, to či je dobrý, či je zlý
je jedno, kto skôr vystrelí.
 Medzitým, žiť sa muselo. A môj otec mal sestru Aničku v Sielnici vydatú. A my sme tam často chodievali. Sitárovci. Teta bola
Beličková, vydatá za Sitára. Tam sme chodievali a my sme išli prasiatko kúpiť. A išli sme na doštenáku. Otecko sedel vpredu,
poháňal kravičky a zrazu prišli sme ku Kúpeľu. ...“Halthalt“... Mama trošku vedela po nemecký tak im vysvetlila, že nás nič
nezaujíma, čo sa robí a vysvetlila im čo ideme. Tak nás pustili. Ešte raz nás kontrolovali keď sme prešli potok. Tam bol drevený
most. To už boli sliačske polia. Skoro nás nepustili.
 Keď sme prichádzali ku Kúpeľom mi zakrývala oči. Ja som videla. Tých, čo tam vozili, ich nestrieľali v lese. Tam na kraji
bôriny si všetci kopali hroby. Videla som ako kopali a kopali ich pod horou. Oni si všetci kopali hroby a mamička mi zakrývala
oči, aby som nevidela keď ich budú strieľať. My sme obišli Sielnicu a potom sa blížili Rusi. Ani neviem ako sa to udialo. My
sme sa strašne báli, to sa strieľalo všade.
 A tí Rusi... Mama mala upravenú posteľ. Drevenú posteľ. Posadali si. Strašne vyčerpaní. To vám boli také deti... s veľkými
batohmi. Vo veľkých čižmách ...zo surovej gumy. Také deti ... Rusi, Rumuni s nimi. A u krstnej mame boli tmavé okienka. Tam
sa vždy držali lieky, tak to bolo v starých domoch. A prišli Rumuni strašne hladní pýtali chleba a pátrali a pátrali... a zrazu
čierna masť na bercove vredy – našiel ju. A to zobral a ponatieral na chleba a jedli to ako lekvár. A jedli. Taký bol hlad. To
bolo strašné. To si pamätám.
 Keď oslobodili Zvolen 1945-om roku, po vojne prišiel Červený kríž exhumovať. Stolárov nebolo. Môj otecko bo lstolár, robil
truhly. A keď ich exhumovali. ...no kde neboli deti. My sme všade boli. Všetko sme chceli vidieť A ja si pamätám lekárov,
sestry, v zelených plášťoch s rúškami. ... a vyberali z hrobov mŕtvoly do plachiet. A my, kŕdeľ detí nad hrobmi, chceli sme
všetko vidieť. Ako vyberali mŕtvolu, zrazu sa lebka začala kotúľať tým smerom ako sme stáli. Začala som veľmi plakať.
A otecko mi povedal: „Choď k mame. Prečo si sem prišla. Utekaj domov“! A ja som plakala a utekala domov k mame.
 Málo sa o tom vie. Ale ja som to ako dieťa videla. A bola to jedna hrúúza.
Vyrozprávala: Kristína Lehocká
Zapísala: Mária Sliacka
Archaický slovník:
 Belčov = kolíska
 Lesa = oplotenie
 Pleva = šupinovitý odpad zrna
 Plevín = hospodárska budova na uskladnenie plevy a prípravu krmiva pre dobytok v zimnom období
 Doštenák = voz ťahaný kravami poskladaný z drevených dosiek
 Hrúúza = hrôza
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KEĎ SPOMIENKY PLAČÚ – SPOMIENKY MANŽELOV MOZOLOVCOV
 Ja som bol najstarší, v 1929 som sa narodil. Aaaaaaa. Už som veľa pozabúdal, veľa vecí mi príde na rozum v noci. Tá stará
Kováčová...idem hore - dolu po nej. A vojna . Ako? Skoro ráno prišli. V noci tak voľáko. Nemci ich vyhnali von. Ešte u nás
v maštali pod válovom, čo bol pre kravy, jeden rus zostal. A na druhý deň už vyhnali Nemcov, vstanem hore, idem von a tam
Rus, mŕtvy Rus. Keď idem z tade, veľa razy si spomeniem na to aj teraz. Rusi vyhnali Nemcov z tejto strany. U nás bola
zvonica tam kde je teraz lipa. Nemci išli hore dedinou a rozstrieľali zvonicu aj roh domu čo bol na rane. Išli hore tanky.
Ostreľovali pol dediny. Keď strieľali do tej zvonici podpálili aj Sedliakoje dom.
 Ja som mala 10 rokov. Keď strieľali ľudí pod horou, tak som to nevidela. Vraveli ženy, keď išli z prania. Jedna žena, že niesla
dieťa tak im podhodila list. Moták aby vedeli...
 Ako ich umývali zajatci – Nemci, keď bola exhumácia. To si pamätám. Deti tri, boli na vrchu ako živé poukladané v tých
hroboch. Neboli porušené. Pamätám si jednu ženu z Detvy ako prišla a nariekala. Pomedzi mŕtvoly chodila ako boli
poukladané, „ Muž môj čo budem s tými deťmi robiť“? Mala ich osem. „ Ja som tu prvý aj posledný raz „Hádam nemala
peniaze. Tí čo mali peniaze prišli s pohrebnými vozmi a truhlami a tí čo nemali, pochovali ich tam. A možno ani nevedeli
o nich.
 Prví začali ľudí strieľať partizáni. Tí tam zastrelili 2 ženy. Ležali tam kde je teraz kúpalisko a chlapi tam poniže. Tých bolo 9.
Čo vedeli, že majú mŕtvych tak prišli aj s truhlami pre nich.. A vtedy prišiel pravoslávny kňaz a pochovával. Vtedy som sa tam
dívala. Prvýkrát som videla pravoslávneho kňaza ako sa prežehnáva. V cintoríne boli na samom okraji pochovaní. To už ani
stopy po tom. Po okraji cintorína ako sú smreky do radu popri plote. Za sebou boli pochovávaní Nemci. Tých už hádam nikto
nehľadal.
 A keď prišli Rusi, my sme boli u Baucov v pivnici. Prišla mama doniesla mlieko zavčasu ráno o piatej. Vtedy sa zavčasu
nestrieľalo. Potom prišli Nemci, s troma tankami od Kúpeľov, keď to Rusi videli začali aj s guľometom strieľať. Tak do tej
pivnice tri náboje strelili. Nikomu sa nič nestalo lebo mali periny na sebe a také všeličo. Keď všetci ušli medzierkou pomedzi
domy, iba ten s tým telefónom nemohol utekať a tak hrešil... keď vybehol aj posledný, tak Nemci strieľali.
Nejaký dôvod musel byť ...?






Boli tu partizáni a dakto ich vyzradil, potom už zháňali kadečo.
Bol tam taký starý Nemec, chodil sa kúpať do Kúpeľov. Bolo mu veľmi ľúto, keď rozprával ako pod horu Nemci zabíjali
aj deti. Nevedel po slovenský, len tak ukazoval. Pamätám si ako pri exhumácii odpadla hlava. A tá hlava sa gúľala, ešte aj
jeden žandár utekal pred tou hlavou.
Mali sme aj bunker ale sme ho nepoužili. Nemci brali ľudí. Raz tam prespal bratanec, aby ho neodvliekli Nemci, inač
sme ho nepoužívali...
Ondrej Trebuľa a spol...bol voľakde v hore. Mali kone, aby im ich nezobrali a tak sa s nimi ukrývali po horách. Nemci ich
stretli a hneď že partizán, partizán, oni neboli partizáni. Nemci ich aj tak zabili. V sielnických horách boli partizáni.
A kováčovskí chlapi chodili kopať bunkre pre Nemcov. Nemec sa ich pýtal či chcú ísť s nimi do Nemecka. Že aj tam
potrebujú brigádnikov. Oni nechceli ísť. Povedali, že nie. Nemec im hovoril tak niekde ujdite, lebo vás všetkých
pozabíjajú.



V záhrade bola hruška, vysoká. A chlapčiská sme po nej lozili a zrazu okolo nás šuští. Chytro sme pratali dole. To boli
zasa Rusi. To z lúk musel nás zbadať na tej hruške atak strieľal po nás. To bola epizódka maličká ale nebezpečná.



Ja som počula, že aj Kováčovú mali vystrieľať. Veliteľ partizánov bol nemeckého pôvodu. Mal nemecké meno, zrejme
vedel nemecky. Bol majiteľom tehelní. V tehelných peciach bolo nahromadené jedlo pre partizánov. Išli si z pece zobrať
jedlo. Prišlo aj za auto Nemcov - piati. On tých Nemcov postrieľal, ale našťastie jeden prežil. A ten potvrdil, že strieľal
Nemec, nie Slovák. Že pri Nižovci, pri starej škole, tak tam nás mali strieľať.
Na jeseň sme vyberali zemiaky v Bienskej doline, v Babinom bruchu. A naši robili a my sme s bratom behali. Na konci
bola paseka. A tam sme našli nôž čo zmizol s košom plným jedla cez vojnu, keď odchádzali nemčiská. No vojna je sviňa.



Spomínali manželia Mozolovci
Zapísala: Mária Sliacka
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Obdobie august 2018 – apríl 2019

NAŠI JUBILANTI:
95 rokov

65 rokov

Zeman Martin

Kuchárik Pavol
Pohanková Anna
Babic Jozef
Balejíková Anna
Koc Vasil
Molnárová Mária
Vacová Marta
Kružliaková Eva
Urban Ján
Nelibová Alena

85 rokov
Kánová Anna
Valent Pavel
Biba Ján
Beličková Mária

80 rokov
Kravčíková Mária
Kaššová Hilda
Frenková Emília
Nemčeková Mária
Haríková Elena
Mjartanová Helena
Harík Ján
Mistríková Zuzana

60 rokov

75 rokov
Levko Vladimír, Ing.
Hazucha Vincent
Kraková Anna, Ing.
Červenáková Estera
Mališová Margita

70 rokov
Pirosková Marta
Bajnócivá Anna
Šoltýsová Anna, Ing.
Trebula Pavel
Zdychová Blažena
Šanta Ondrej
Peticová Božena
Zigová Eva
Parobková Helena
Krnáč Michal, Ing.
Belková Anna
Kečkárová Zuzana
Knapo Pavol
Stejskalová Božena, Mgr.

Vajo Pavel
Fedotov Sergej, MUDr.
Hrašková Eleonóra, Ing.
Libiaková Ľubica
Stančík Stanislav, Ing.
Pohanka Igor
Murínová Anna
Jombíková Eva
Jurík Milan

50 rokov
Milan Jozef, Ing.
Balog Miloš
Ferienčík Drahoslav
Ulianková Jana
Haviar Roman, Ing.
Chebeňová Miroslava
Puškárová Helena
Haviarová Anna
Vaculčiak Martin, Mgr.
Vilhan Roman, Ing.
Frenko Milan

GRATULUJEME !

Navždy nás opustili
Harík Pavel - 75r.
Kurčík Marián – 49r.
Konôpková Pavlina – 83r.
Hajková Ľudmila – 87r.
Šuľová Zuzana – 86r.
Sedmák Augustín – 83r.
Beniač Kamil, Ing. – 73r.
Gonda Ján – 76r.
Kubicová Helena – 74r.
Červenák Ladislav, Mgr. – 76r.
Figová Daniela – 11.mesiacov
Mozolová Helena – 93r.
Sanitrárová Ľubica – 66r.
Slosiariková Viktória- 4r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Noví spoluobčania
Juhaniaková Zara
Grelneth Teo
Mojžiš Leonard
Mojžiš Ján
Snopková Michaela
Bodnárová Dominika
Guzma Adam
Malým novým občiankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
veľa zdravia, šťastia a lásky.

Manželstvo uzavreli
Barbora Beťková a Jaroslav Odstrčil
Terézia Hajková a Martin Podhajský
Mária Bittnerová a Milan Sliacky
Monika Gondová a Marián Belička
Michaela Ferienčíková a Tomáš Bjel
Anna Rusinkovičová a Thierry Philippe Scheibling
Novomanželom
srdečne blahoželáme.

Prosíme všetkých občanov, ktorí majú záujem o zverejnenie v občasníku:
svojho jubilea, úmrtia svojho blízkeho, narodenia svojho dieťaťa alebo informácie ohľadom uzavretia manželstva,
aby nás o tom písomne informovali na uvedenú e-mailovú adresu, alebo aby prišli osobne na obecný úrad.
Bližšie informácie a kontaktná osoba: Mgr. Katarína Gombalová, tel.: 045/ 5445 528, e-mail: gombalova@kovacova.sk
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Uverejnenie
oznamu v spoločenskej rubrike je bezplatné.

ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
FUTBAL
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 Detva
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

PRÍPRAVA POČAS ZIMY
Futbalisti ŠK Prameň Kováčová majú za sebou vydarenú jesennú časť
v IV. lige skupina Juh. Prezimovali na čele tabuľky so ziskom 30
bodov za 9 výhier a 3 remízy.
Nad ich sily boli len tretie Rakytovce, ktorým podľahli 0:1. Kúpeľná
obec neďaleko Zvolena navyše strelila najviac gólov spomedzi
všetkých účastníkov súťaže – 36 a aj ich najmenej
inkasovala–10.
Zimnú prípravu na jarnú časť začala Kováčová 15. januára, hráči sa
pripravovali v domácich podmienkach.
„Futbalisti absolvovali v každom týždni 3 tréningy. K dispozícii sme
mali ihrisko s umelou trávou v Banskej Bystrici, telocvičňu vo Zvolene
a malú umelú trávu v Kováčovej. Raz do týždňa sme absolvovali
regeneráciu v Liečebnom dome Detvan,“ prezradil prezident ŠK
Prameň Kováčová Vladimír Volko.
Tím absolvoval aj spoločné trojdňové sústredenie doma v Kováčovej.
Žiaľ v príprave odohrali len štyri zápasy. Niektoré dohodnuté zápasy
odriekli súperi,1 zápas musela kvôli chorobám a zraneniam odrieknuť
Kováčová.
Mužstvo pred jarnou časťou opustili Róbert Greško (hosťovanie v TJ
Sklotatran Poltár), Sergej Kurta (Rakúsko), Samuel Ľupták (ukončenie
hosťovania z FK Železiarne Podbrezová), Myroslav Karpa (Ukrajina),
Marián Hradňanský (TJ Tatran VLM Pliešovce), Dalibor Mračko
(hosťovanie v OFK Dunajská Lužná).
Naopak, posilnili Juraj Homola – návrat po dlhodobom zranení
a Marek Strapec ( OFK Matejovce nad Hornádom ).
Ambície Kováčovej sú predvádzať atraktívny oku lahodiaci futbal, aby
sa diváci bavili futbalom. ,,Napriek oslabeniu kádra (- 15 gólov
v jesennej časti ) sa určite pobijeme o popredné priečky v súťaži “
dodal prezident ŠK Prameň Vladimír Volko.
Zdroj: MY Zvolen a Ing. Vladimír Volko

NOVÁ POSILA ŠK PRAMEŇ
VALERII SKYDAN
Vek: 24
Občianstvo: ukrajinské
Pozícia: obranca
Aktuálny klub: Karkonosze Jelenia Gora (PL)
Hráč má okrem iného odohratých aj 35 zápasov za
B družstvo Dynama Kyjev v 2. ukrajinskej lige

Máte doma dieťa, ktoré má záujem hrať futbal? Tak potom neváhajte
a prihláste ho do nášho klubu. Môže sa naučiť hrať futbal, získať nové
zážitky, priateľov, hrávať zápasy a turnaje so svojimi rovesníkmi.
Ak máte záujem, neváhajte a kontaktujte našich trénerov:
Prípravka U11 – ročníky narodenia 2008 a 2009 a mladší
Michal Bešina – 0905 529 488, Igor Volko – 0903 301 567
Mladší žiaci U13 – ročníky narodenia 2006 a 2007
Kristián Drahoň – 0908 250 311
Starší žiaci U15 – ročníky narodenia 2004 a 2005
Matej Révay – 0908 183 307
Dorastenci U19 – ročníky narodenia 2000, 2001, 2002, 2003
Pavel Kopičár – 0940 839 933, Dušan Kňažko – 0950 319 660
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ – PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ V ROKU 2019

Termín: 11.05.2019
Pohorie: Veľká Fatra
Názov akcie: "Zo Žarnovice do Mošoviec"
Trasa túry: Výstup na Drienok Žarnovickou dolinou, zostup do Mošoviec

Termín: 07.09.2019
Pohorie: Malá Fatra
Názov akcie: "Od asfaltového jazera k Belským skalám"
Trasa túry: Strečno- Belá

Termín: 01.06.2019
Pohorie: Strážovské vrchy
Názov akcie: "Ostrá Malenica a kostol v jaskyni"
Trasa túry: Výstup na Ostrú Malenicu z osady Podmalenica, zostup do
Mojtína

Termín: 05.10.2019
Pohorie: Hornádska kotlina
Názov akcie: "Náučný chodník Sivá Brada- Dreveník"
Trasa túry: NPR Sivá Brada – NPR Dreveník

Termín: 15.06.2019
Pohorie: Nízke Tatry
Názov akcie: ŠK Prameň k prameňu Hnilca
Trasa túry: výstup na Kráľovu Hoľu z Pustého pola, zostup do Šumiaca
Termín: 16.08.2019- 18.08.2019
Pohorie: Ondavská vrchovina, Čergov
Názov akcie: "Pohraničné oblasti – Bardejov a okolie"
Body programu: program akcie bude upresnený neskôr
PRVÁ TURISTICKÁ AKCIA

Turisti z ŠK Prameň Kováčová začali novú sezónu 23. marca 2019
v Slovenskom krase, na unikátnej vápencovej náhornej plošine Plešiveckej planine.

Termín: 19.10.2019
Pohorie: Tríbeč
Názov akcie: "Tríbečské kremencové hôrky- Veľký
Lysec"
Trasa túry: Velčice- Jelenec
Termín: 16.11.2019
Pohorie: Vtáčnik
Názov akcie: "HBS- BC, Jančekova skala"
Trasa túry: Túra na Jančekovu skalu z Lehoty pod
Vtáčnikom, o 14:00 prehliadka HBS- BC
Termín: 30.12.2019
Pohorie: Nízke Tatry
Názov akcie: "Ďumbier 2019"
Trasa túry: Trangoška -Chata M.R.Štefánika - Ďumbier

Plešivecká planina
planinaje je
ementál,
na 1 kilometri
štvorcovom
je 10 až 15 závrtov, celkovo ich tam napočítali 800.
akoako
ementál,
na 1 kilometri
štvorcovom
je priemerne
priemerne 10 až 15 závrtov, celkovo ich tam napočítali 800.
Keďže tento rok nie je v pláne klubu akcia v pohorí Vysoké Tatry, túru sme začali na miestach, ktoré aspoň znejú „tatransky“.
Keďže
tento
rok nie
v Gerlachovskou dolinou do PR Gerlašské skaly. Lesníci nám výstup trochu znepríjemnili vykonávaním ťažby
Z dedinky
Honce
smejeišli
sme
začali
na miestach,
ktoré
aspoň znejú „tatransky“. Z
priamo
v trase
turistického
chodníka.
sme išli Gerlachovskou dolinou do PR Gerlašské skaly. Lesníci nám
Odmenou po výstupe na Gerlašskú skalu nám bol nádherný výhľad až na samotné končiare Vysokých Tatier aj s najvyšším
výstup trochu znepríjemnili vykonávaním ťažby priamo v
Gerlachovským štítom. Mimochodom, prvým na Gerlašskej skale bol z 52 turistov ten najmladší – Jakub Volko.
Následne sme absolvovali okruh po Plešiveckej planine po značkovaných aj neznačkovaných úsekoch tak, aby sme videli jej
ýstupe na Gerlašskú skalu nám bol nádherný výhľad až na
najzaujímavejšie miesta:
samotné končiare Vysokých Tatier aj s najvyšším Gerlachovským
1. Mimochodom,
Serényiho cisterna
jedinečné
technické
dielo,
štítom.
prvým– na
Gerlašskej
skale bol
z ktoré vyriešilo problém s nedostatkom vody potrebnej na pasenie oviec, koní
najmladšía –hovädzieho dobytka. Cisterna, ktorú postavili v roku 1913, má priemer 16 a hĺbku 4 metre. Bola schopná zadržať až 960 tisíc
litrov vody. Meno dostala po vtedajšom ministrovi poľnohospodárstva Rakúsko – Uhorska Vojtechovi Serényim.
Následne sme absolvovali okruh po Plešiveckej
2. Priepasť Zvonivá jama – 100,5 m hlboká priepasť – súčasť Svetového dedičstva UNESCO
značkovaných aj neznačkovaných úsekoch tak, aby sme videli jej
Vstup do priepasti má elipsovitý otvor so šírkou okolo 4 m. Podzemnú časť tvorí puklinový priestor o rozmeroch – dĺžka 220,
najzaujímavejšie miesta:
šírka 40 a výška 20 až 50 metrov. Nachádza sa tam aj Stĺp hrôzy vysoký 26 m.
– jedinečné
dielo,
ktoré akcie
vyriešilo
A keďže tradičný bonus k programu
bol technické
tentokrát už
v úvode
– návšteva Vodného hradu a kostola s unikátnymi freskami
v Štítniku – na záver sme si mohli dopriať nielen po jednom pivku....
hĺbku 4 metre. Bola schopná zadržať až 960 tisíc
litrov vody. Meno dostala po vtedajšom ministrovi
poľnohospodárstva Rakúsko –
Priepasť Zvonivá jama – 100,5 m hlboká priepasť – súčasť
Svetového dedičstva UNESCO
Vstup do priepasti má elipsovitý otvor so šírkou okolo 4 m.
Podzemnú časť tvorí puklinový priestor o
– dĺžka
220, šírka 40 a výška 20 až 50 metrov. Nachádza sa tam aj Stĺp
keďže tradičný bonus k rogramu bol tentokrát už v
návšteva Vodného hradu a
záver sme si mohli dopriať nielen po jednom pivku....

Ing. Vladimír Volko

–
Štítniku –
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SIVÍ VLCI TRETÍ NA BAJKONUR CUPe
Partia nadšencov nohejbalu z Kováčovej organizuje dva turnaje
v nohejbale. Dlhšiu históriu má turnaj “Memoriál Viliama
Vanča “, ktorý sa hrá na jeseň . Mladší nohejbalový turnaj je
B A J K O N U R C U P, ktorý sa hrá v skorú jar. Tretí ročník
tohto turnaja sa odohral v nedeľu 3.3.2019 v telocvični ZŠ
Zvolen, Západ.
Na turnaj sa prihlásili 4 mužstvá v tomto zložení:
A/ Siví vlci : Andrej Kasarda, Jozef Sliacky, st., Ján Sliacky,
B/ The Best : Jozef Sliacky, ml , Edo Urban, Ján Zaťko
C/ Šupovci : Robo Zbončák, Jaro Biba, René Purdek,
D/ Krvavé oči: Vlado Mojžita, Ján Zvara, Milan Pavlenda,
Turnaj sa odohral podľa pravidiel nohejbalu. Súperi sa stretli
každý s každým, na dva víťazné sety. Zápasy boli vyrovnané,
bojovné s peknými výmenami lôpt na každej strane.
Najskúsenejšie a najstaršie nohejbalové družstvo v Kováčovej a
účastník všetkých ročníkov Memoriálu Viliama Vanča, ako aj
turnaja B A J K O N U R C U P sú Siví vlci. Medzi Sivých
vlkov patrí aj Vlado Mojžita, ktorého museli tzv. “predať”, aby
bol rovnaký počet hráčov v každom mužstve.
Prvé tri mužstvá boli ocenené medailami.
Po skončení turnaja bolo podané občerstvenie.
Všetci účastníci turnaja B A J K O N U R C U P sa tešia na
štvrtý ročník.
Pre lepšiu propagáciu nohejbalu v obci, poslanci Obecného
zastupiteľstva uvažujú zaradiť nohejbal do programu “
Dni Obce Kováčová “ v tomto roku 2019. Výborný nápad !!!

Konečné poradie
3.ročníka
B A J K O N U R C U P:
1. miesto The Best
2. miesto Krvavé oči
3. miesto SIVÍ VLCI
4. miesto Šupovci ,

Jozef Sliacky st.

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.
Uzávierka ďalšieho vydania je
01.07.2019.
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 kontakty nebudú zneužité na iné
účely.
OcÚ
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