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ROČNÍK IX.
Vážení spoluobčania,

opäť Vám prostredníctvom
nášho občasníka prinášame informácie
o tom
čo
sa
v obci
udialo
a čo pripravujeme.
Pokračuje
rekonštrukcia
budovy obecného úradu, po pomalšom
rozbehu prác hlavne v interiéri sa
konečne robí na úplne novej
konštrukcii strechy,
ktorá je
predpokladom pre ďalšie práce.
Všetci dúfame, že postup neskomplikuje zlé počasie
a zmeny budú viditeľné už čoskoro. V bývalom autokempingu sa
postupne ukončujú hrubé terénne úpravy pre jeho ďalšie využitie
na športovo- oddychové účely pre verejnosť. Pre zlepšenie stavu
ciest boli opravené výtlky v obci a aj poškodenia komunikácie
v smere do chatovej oblasti. Poďakovanie patrí organizátorom
podujatí, ktoré sa už uskutočnili a prispeli k zatraktívneniu našej
obce - tradičného hokejbalového turnaja, podujatia Deň koňa,
rozprávkového lesa či brigády na vyčistení potoka. Nemožno
nespomenúť historický úspech našich futbalistov, ktorí vyhrali
IV. ligu a postúpili do vyššej súťaže. Im aj vedeniu ŠK Prameň na
čele s Ing. Vladimírom Volkom patrí taktiež veľké poďakovanie.
Obec sa zapojila do projektu Zelené obce Slovenska zameraného
na výsadbu tradičných druhov drevín na svojich pozemkoch,
na ktorý bola so Slovenskou agentúrou životného prostredia
podujatia
str.
7) období
podpísaná(podrobný
zmluva program
o poskytnutí
podpory.na V
tomto
pripravujeme aj menšie projekty na čerpanie finančných
prostriedkov v rámci MAS NAŠA LIESKA.
V dňoch 26. – 28. júla sa uskutočnia Dni obce Kováčová,
na ktoré prídu aj zástupcovia z partnerského mesta Volyně.
V piatok 26. júla bude slávnostné zasadnutie obecného
zastupiteľstva v kinosále Národného rehabilitačného centra
a hneď po ňom divadelné predstavenie súboru PIKI Volyně.
Viac o programe a podujatiach cez Dni obce sa dozviete
z plagátov a web stránky obce a už teraz Vás naň srdečne
pozývame.
Želám Vám v nastávajúcom období len tie najkrajšie
zážitky spojené s oddychom a regeneráciou síl.

NEPREDAJNÉ
SÚŤAŽ VO VARENÍ GUĽÁŠU
DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2019

Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá, či jednotlivci starší ako
18 rokov, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska. Počas
súťaže, ako aj v priebehu akcie Dni obce platí zákaz
propagácie politických strán a hnutí.
1. Do súťaže je možné sa prihlásiť vyplnením prihlášky a
jej doručením na Obecný úrad (osobne, poštou, e-mailom)
2. Termín uzávierky prihlášok je piatok, 26. júl 2019.
Súťaží sa bez súťažného poplatku.
Prvé tri súťažné družstvá, ktorých guláš bude ohodnotený
ako najlepší, získajú cenu.

DNI OBCE
KOVÁČOVÁ
26. júl 2019 – 28. júl 2019

26. júl 2019 – 28. júl 2019

Ján Izrael, Váš starosta.
´

Ján Izrael, Váš starosta.

V piatok 26.07.2019 o 18:00 hod.
v kinosále NRC Kováčová.
VSTUP je voľný.

Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
Stručný prehľad z pracovných porád poslancov v mesiacoch apríl - jún 2019:
 Záverečný účet Obce Kováčová a rozpočtové hospodárenie za rok 2018:
- Vlastné príjmy obce k 31.12.2018 boli 644 725,74 € (Obec –618 400,26 €; ZŠ s MŠ – 26 325,48 €)
- Kapitálové príjmy 20 000,00 €
- Príjmy zo štátneho rozpočtu 122 605,37 € (z toho 119 011,00 € pre ZŠ)
- Z prevodov z peň. fondov obci 67 697,73 €
- Celkové príjmy obce a ZŠ s MŠ v roku 2018 boli 855 029,84 €
- Bežné výdavky boli 645 284,04€ ( Obec –348 784,25 €; ZŠ s MŠ – 296 499,79 €)
- Kapitálové výdavky – 144 907,03 € v členení:
* Územný plán – zadanie č.6, digitalizácia – 7 350,00€
* Nákup športových strojov a náradia (work out ihrisko)- 9 681,60€
* Kancelárske stroje – 2 400,00€
* Rekonštrukcia chodníka na ul. Hrby – 34 799,28€
* Stavebné úpravy na budove SZ ATC – 59 003,97€
* Rekonštrukcia OÚ – 1 343,76€
* Stavebné úpravy – 13 094,46€
* Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu – 13 232,96€

Harmonogram zasadnutí
Obecného zastupiteľstva:
24.09.2019
10.12.2019

- Celkové výdavky spolu 790 191,07 €
- Prebytok rozpočtového hospodárenia – 68 232,67 € - bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
- Stav rezervného fondu k 31.12.2017 – 523 283,98 €.
 Poslanci schválili zmenu sadzobníka cien uvedeného vo VZN č.98/2017
Do sadzobníka boli doplnené služby: Kopírovanie A3 (čiernobielo, farebne), Kopírovanie A4 (čiernobielo, farebne)
a zapožičanie prívesného vozíka pre občanov Obce Kováčová (15,00 € za každých začatých 24 hod. + 50 € záloha).
 Starosta informoval poslancov, že prišla informácia zo SFZ o navýšení pôvodne poskytnutej výšky finančného príspevku
o 10.000,-€ s termínom použitia do 31.8.2019.





Starosta informoval, že COOP Jednota plánuje v budúcnosti rozšíriť svoju predajňu.
Obci bola doručená žiadosť od DPD Investičná, ktorá chce na pozemku medzi kostolom a LD Detvan vybudovať
5 apartmánových domčekov, v každom po 4 apartmánoch. Keďže je to v území plochy zariadení liečebných kúpeľov a nie sú
subjektom poskytujúcim kúpeľnú starostlivosť, nie je možné žiadosti vyhovieť.
Starosta tiež informoval, že žiadateľ Miroslav Kvasna doručil obci zámer vybudovať Lesnú rozhľadňu Kováčová.
Miesto: cca na úrovni polovice dĺžky rybníka na pravej strane. Rozmer: cca 10 x 10 m. Poslanci s p. Kvasnom rokovali a budú sa
touto témou zaoberať na nasledujúcej porade.

Vladimír Volko

STANOVISKO OBCE KOVÁČOVÁ K NÁVRHOM TRASY
SEVERNÉHO OBCHVATU MESTA ZVOLEN
Obchvat Zvolena, ktorý sa mal začať stavať v roku 2021, je zdá sa v nedohľadne. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila pred
rokom súťaž, na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, v ktorom počíta so severným variantom. Projektant teraz
začiatok úseku posunul, križovatka s napojením na rýchlostné cesty R1 a R2 má byť pri Kováčovej, s čím obec nesúhlasí.
O rokovaní diaľničiarov a projektanta so zástupcami miest Zvolen a Sliač, na ktorom predstavili nový návrh trasy, Kováčová
informáciu nemala, preto sa daného stretnutia ani nezúčastnila.
S novou alternatívou severného obchvatu nesúhlasí ani obecné zastupiteľstvo, ktoré už prijalo uznesenie v tomto zmysle a stanovisko
zaslali aj Národnej diaľničnej spoločnosti.
V stanovisku obce sa uvádza:
1. Obec Kováčová s navrhovaným riešením zásadne nesúhlasí. K problematike prijalo obecné zastupiteľstvo obce Kováčová
na svojom zasadnutí dňa 23. apríla 2019 uznesenie č. 31/2019 B 1, ktorým nesúhlasí s pripravovanou alternatívou riešenia
severného obchvatu mesta Zvolen a to vybudovaním križovatky Kováčová, podľa informácií zverejnených v týždenníku
MY 16.4.2019 a 23.4.2019. Obec o takomto riešení nebola informovaná ani požiadaná o vyjadrenie.
2. Návrh upraveného „hnedého variantu“ obchvatu bol spracovaný bez účasti Obce Kováčová. Žiadame preto, aby akékoľvek
zmeny oproti dokumentácii štúdie realizovateľnosti z 03/2017, boli prejednávané aj za našej účasti.
3. Prezentovaný návrh nie je podľa nášho názoru v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou obce a môže mať
dopad na lokality s možnosťou výstavby na jej území v juhozápadnej časti.
4. Navrhovaná trasa R2 je v kolízii s koridorom cyklistickej cestičky Kováčová – Zvolen v znení ZaD č. 5 ÚPN obce
Kováčová.
Križovatka by mala byť zhruba 200 metrov od obytných domov. Cela spleť ciest vytvára dopravný uzol, ktorý je veľký ako tretina
zastavaného územia našej obce. S takýmto návrhom nebude obec Kováčová nikdy súhlasiť. Obec už dnes počíta so zvýšenou
intenzitou dopravy na priľahlej rýchlostnej ceste R1. Dve mimoúrovňové križovatky sú pre vedenie obce nepredstaviteľné riešenie.
Kováčová
sa bude brániť rovnako ako Zvolen a Sliač.
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Ján Izrael

REKONŠTRUKCIA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU

Sála v kultúrnom dome a pôvodné maľby

Nový strop – kancelária prvého kontaktu

Búranie stropov

Fotky z pokračujúcej rekonštrukcie obecného
úradu. Po pomalšom rozbehu prác hlavne
v interiéri sa konečne robí na úplne novej
konštrukcii strechy ktorá je predpokladom pre
ďalšie práce.
Nový strop – vstupná chodba

Programovými prioritami na obdobie rokov 2019-2022 si obec ako jedny z úloh
stanovila aj doriešenie plošného využitia bývalého autokempingu a riešenie
havarijného stavu oplotenia futbalového ihriska s vybudovaním oporných múrov
a nového oplotenia so súčasným zväčšením hracej plochy. S prácami sa už začalo
a mnohí sa pýtate čo sa vlastne robí......V prvom rade sme sa pustili do terénnych
úprav – pripravila sa plocha na predĺženie ihriska a v jej pokračovaní sa vyrovnal
terén tak, aby mohol slúžiť nielen ako trávnatá tréningová plocha pre futbalistov, ale
aj ako voľne prístupná plocha na športovanie pre obyvateľov. Vďaka aktivite
prezidenta ŠK Prameň Ing. Volka sa podarilo minimalizovať náklady obce na tieto
práce, keďže zabezpečil bezplatne zeminu na potrebné násypy ako aj mechanizmy
na jej rozprestretie. Obec znáša náklady na vytvorenie drenážnej štrkovej vrstvy.
Hoci bol vypracovaný projekt oporných múrov v súvislosti s opravou oplotenia
a predĺžením ihriska, pre vysoké náklady sa pristúpilo k jednoduchšiemu riešeniu
a to vyrovnaním a zväčšením potrebnej plochy – takto bude možné nové vysoké
oplotenie ihriska vybudovať do kopaných alebo vŕtaných jám. S poslancami sme sa
zhodli na základnom využití zostávajúcich plôch: vybudovanie prístupovej cesty
ponad záhrady rodinných domov, vybudovanie komunikácie cez areál od vchodu
z ulice Kúpeľnej ponad objekt SZ ATC, vytvorenie plochy pre umiestnenie pódia
pre kultúrne podujatia, plochy umožňujúcej umiestnenie tenisových alebo iných
ihrísk, plôch pre oddych a aktivity detí, miesta na opekanie. Samozrejme bude treba
rátať s koridormi pre potrebné siete – elektrinu, dažďovú a splaškovú kanalizáciu,
verejné osvetlenie. Takto sa postupne podľa finančných možností prebuduje areál
bývalého kempingu na športovo – oddychové centrum. Začali sme terénnymi
úpravami, ktoré s projektantom premietneme do návrhu celkového riešenia.
Z priložených fotografií je vidieť, ako sa priestor postupne mení.
Ján Izrael

ÚPRAVY AREÁLU BÝVALÉHO
AUTOKEMPINGU
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SPOZNAJME SA NA BICYKLI 2019
V sobotu 18. mája sa konal už 4. ročník akcie s názvom
,,Spoznajme sa na bicykli”. Najväčší nadšenci odštartovali tento
cyklovýlet v Badíne odkiaľ sa pokračovalo cez Sielnicu na
Kováčovú, kde nás privítal káčer Kováč a po príchode do každej
obce sme sa okrem kvalitného programu tešili aj pribúdajúcim
cyklistom každej vekovej kategórie. Pri prechode z Kováčovej na
Sliač nejeden účastník prepotil tričko, keďže stúpanie smerom na
Stráže dalo naozaj zabrať, no po zvládnutí tohto náročného úseku
sme mali postarané o zaujímavú formu oddychovej prestávky
v krásnej prírode. Cyklisti mali možnosť prejsť náučným
chodníkom „Duby v Kováčovej”, čo určite obohatilo najmä
nekováčanov, ktorí o tomto mieste doposiaľ nevedeli. V meste Sliač
sme načerpali nové sily vďaka folklórnemu programu, ktorý
všetkým účastníkom jednoznačne spestril tento športový deň. Za
guľášom a tombolou v cieľovej obci Badín sme sa dostali cez
Hronsek, kde sme nemohli minúť drevený artikulárny kostol, ktorý
je od roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Guľáš bol výborný, z tomboly sme sa vytešili a tak
vydarenej akcií znova niet čo vytknúť a zostáva len veriť, že
k počtu 141 registrovaných cyklovýletníkov bude účasť aj v ďalších
rokoch len narastať. Som si istá, že každý si užil aj návrat domov,
nás na ceste sprevádzal hustý dážď, no nálada sa nezmenila.
Terézia Sliacka

Cyklisti v Sielnici

Cyklisti na Kováčovej

ÚTRŽKY ZO SPOMIENOK NAJSTARŠIEHO MUŽA- OBYVATEĽA KOVÁČOVEJ
Čo bolo zaujímavé na tejto Kováčovej keď som prišiel?
Vedelo sa o tom, že je tu minerálna voda a že obrovské
množstvo ľudí chodilo do týchto kúpeľov, potom na
kúpalisko.
Čo sa týka tej vojny ako to tu prebiehalo, to len ako som sa
dozvedel od ľudí. Zháňali od ľudí, politicky nepriateľských
ľudí pre Nemcov. A zaháňali ľudí do kúpeľov. Potom večer
streľba bola. Tam v kúpeľných domoch ich držali aj
vypočúvali. Ale vypočúvania neboli už dôležité. Len aby sa
dokázalo že sú nebezpeční a potom ich strieľali. Bolo ich tam
103 zabitých. Mal som taký časopis. Už po vojne. Nemci čo tu
boli zajatí museli tie hroby vykopať a všetky tie telá
ešte neboli rozložené. Všetkých tam bolo 3 rady tých ľudí exhumovaných. Tí Nemci čo boli zajatí ich tam ukladali. Časopis už
nemám ale fotku mám. Tam poznať ako tam ležia. Fotka sa jedným časom stratila. Dal som ju v klube a stratila sa. Ale našiel som
ešte jednu po otcovi.
Aký bol prechod vojny to už neviem. Ale čo som sa podozvedal tak to viem.
Bolo to dlhšiu dobu, keď sa tu začalo. Tiež jedného chlapca tam zastrelili. Keď som býval v starom dome tam oproti. Otec, gazda,
mal kone a poslal syna na Trebuľu aby ich tam pásol, aby mu Nemci nezobrali kone .Či mu chlapca nezastrelili Nemci? Že sú to
partizánske kone a on ich tam pasie. A mal len toho jedného chlapca. Aj toho Puškára aj toho. A ešte ďalších spolu piatich. Jedna
taká nemecká sviňa kontrolovala a sliedila a Nemcom udávala. Tých, čo boli partizáni. Bola to mladá žena Zvarovka sa volala.
Držala s Nemcami.
Trebuľa, bratanec mojej ženy tak ju došikoval na komando ruské už ju chcel zaškrtiť, ale Rusi ju obránili. Ale aj bola zatvorená, ale
pustili ju. Mala už asi zasa ručiteľov, čo ju ochránili. To sa tu o tom vyprávalo.
Poznámka: Zvarovka - toto meno som si dovolila uviesť preto, že sa vyskytovalo vo všetkých rozprávaniach uvedených aj v minulom vydaní
Občasníka. Údajne to bola mladá žena, ktorá potom zmizla z Kováčovej.

Rozprával: pán Zeman
Napísala: Sliacka Mária
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ČO NOVÉ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Zápis prvákov

Noc s Andersenom

Školský rok uplynul ako voda a zostali nám naň už len spomienky.
29.3.2019 sme spali v škole počas Noci s Andersenom. Okrem plnenia rôznych
aktivít venovaných spisovateľovi H.Ch.Andersenovi sme sa najviac tešili na
nočné hľadanie pokladu v školskej záhrade.
V apríli sme sa zúčastnili plaveckého kurzu. Pod vedením skúsených
trénerov z plaveckej školy Raja sme si užili krásny týždeň, niektorí sa naučili
plávať a ostatní sme sa v plávaní zdokonalili.
17.4.2019 sme na pôde školy privítali budúcich prváčikov. Štvrtáci si pre
nich pripravili krátky program a potom škôlkari ukázali svoju šikovnosť.
V septembri naše rady rozšíri 10 prváčikov.
Na konci apríla sme opäť navštívili lesnícke dni vo Zvolene. Okrem
poznávania rastlín a zvierat sme si vyskúšali svoju šikovnosť pri zatĺkaní klincov
a pozreli sme si aj ukážky poľovníctva, rezbárstva, sokoliarstva a včelárstva.
Zdravý životný štýl sme podporili zapojením do projektu „Čučoriedka“.
Odmenou za vytvorené projekty boli čučoriedky pre celú školu.
MDD sme oslávili na Zvolenskom zámku. Spolu s tetami
sprievodkyňami sme putovali storočiami a hľadali meno pôvodných majiteľov
zámku.
O tom, že radi športujeme svedčí aj tohtoročná súťaž „Na kolesách“.
Chlapci aj dievčatá si vyskúšali svoje zručnosti pri jazde na bicykli. Všetci za
snahu a odvahu získali účastnícky list.
Medzi opakovaním učiva, písaním písomných prác a uzatváraním
známok sme stihli aj koncoročný výlet. Tentokrát sme sa vybrali do kontaktnej
ZOO a motýlej záhrady do Liptovského Mikuláša. Bolo úžasné držať na dlani
pestrofarebného motýľa, nechať si z dlane zobkať papagája či nakŕmiť pštrosa
alebo pelikána. Na šantiace medvieďatá a leňošiace levíčatá sme sa však mohli len
pozerať spoza ohrady.
A zrazu prišiel posledný deň školského roka. Všetci žiaci si od svojich
pani učiteliek prevzali vysvedčenia a mnohí aj diplomy a ocenenia
za reprezentáciu školy. Rozlúčili sme sa so štvrtákmi, zaželali im veľa šťastia
a úspechov vo Zvolene a rozišli sme sa na prázdniny do táborov, na dovolenky
alebo k starým rodičom.
Mgr. Jana Popracová
riaditeľka školy ..

Plavecký kurz v Holidayparku

OZ GORAZDIK
Leto už prebieha v plnom prúde a preto ani OZ Gorazdík
nezaháľa. V júni sa uskutočnil rozprávkový les pre deti, ktorý sa
niesol v duchu známych rozprávok. Mohli ste sa stretnúť
so Zlatovláskou, princom Bajajom, Martinkom Klingáčikom,
s čertom a Káčou, Dlhým, Širokým a Bystrozrakým a mnohými
inými. Na každom stanovisku mali deti možnosť preukázať
svoju odvahu, statočnosť, rozum, rýchlosť či vynaliezavosť, za
ktoré v závere dostali od trpaslíkov aj balíček plný prekvapení.
Z dôvodu nepriaznivého počasia sa rozprávkový les uskutočnil
o týždeň neskôr ako bolo pôvodne v pláne, no napriek tomu
prišlo veľa detí, ktoré spolu s nami zažili slnečné a zábavné
poobedie. Pred nami je teraz detský letný tábor, na ktorý sa už
všetci veľmi tešíme. Bude to týždeň plný zábavy,
dobrodružstiev a nových kamarátstiev. Ideme spoločne
objavovať Slovensko v okolí Vyšnej Slanej.
Za OZ Gorazdík vám prajem krásne leto,
Kamila Kucháriková
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Obdobie máj 2019 – júl 2019

NAŠI JUBILANTI:
90 rokov

70 rokov

Mozola Pavel

Daubnerová Eva
Belička Miroslav
Nociar Vladimír
Hrušovský Igor
Mesiarik Jozef
Hrabovský Ľudovít

85 rokov
Vandrová Anastázia
Nemček Josef

80 rokov

65 rokov

Cicko Juraj
Mojžita Milan, Ing.
Tuček Ondrej
Izrael Ján

Dirnbachová Elena
Beličková Ľubica
Varga Ján, Mgr.
Vrábik Dušan

75 rokov
Vaco Mikuláš, Mgr.
Gajdoš Stanislav
Petic Peter
Krnáč Ladislav

60 rokov

Navždy nás opustili
Slávka Gallasová, 83r.
Vladimír Cmarko, 54r.
Jozef Sitora, 74r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Noví spoluobčania
Janka Gregušová
Malej Janke,
ako aj jej rodičom, prajeme
veľa zdravia, šťastia a lásky.

Libiak Juraj

50 rokov
Jurašiková Iveta
Mišurdová Dana
Hoško Jozef, Bc.
Hudec Branislav

Manželstvo uzavreli
Milota Szalajová a Peter Trebula
Novomanželom
srdečne blahoželáme.

GRATULUJEME !
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
Uverejnenie oznamu v spoločenskej rubrike je bezplatné.

USKUTOČNILO SA

27. apríl 2019 – Stavanie mája na Nám. SNP
11. máj 2019 – Hokejbalový turnaj
18. máj 2019- Spoznajme sa na bicykli – cyklopodujatie
24. máj 2019 - Spomienka na zavraždenie občanov v obci
Kováčová nemeckými fašistami – 74. výročie
vyvrcholenia národno-oslobodzovacieho boja
25. máj 2019 – Deň Koňa
08. jún 2019 – Obecná brigáda
30. jún 2019 – Rozprávkový les
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DNI
OBCE
DNI
OBCE
DNI
OBCE
DNI
OBCE
KOVÁČOVÁ
2019
KOVÁČOVÁ
2019
KOVÁČOVÁ 2019

KOVÁÈOVÁ

26.JJÚÚLL22001199
26.
26.
9
J
Ú
L
2
0
1
17:30 - Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva (kinosála NRC Kováčová)

17:30 - Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva (kinosála NRC Kováčová)
OtvorenieDní
Dníobce
obceKováčová
Kováčová
2019
oboznámenie
ichprogramom
programom
17:30 1.
- 1.
Slávnostné
zasadnutie
Obecného
zastupiteľstva
(kinosála
NRC Kováčová)
Otvorenie
2019
– –oboznámenie
s sich
Udelenie
Ceny
obceKováčová
Kováčováza2019
zarok
rok
2019
1.Udelenie
Otvorenie
Dníobce
obce
Kováčová
–2019
oboznámenie
s ich programom
2.2.
Ceny
17:303.h3.
–Vyžrebovanie
Slávnostné
zasadnutie
Obecného
zastupiteľstva
NRC
Kováčová)
zápasov
futbalového
turnaja
oPohár
Pohárstarostu
starostu
obce
2.Vyžrebovanie
Udelenie
Ceny
obce Kováčová
za rok
2019o(kinosála
zápasov
futbalového
turnaja
obce
1. Otvorenie
Dnízápasov
obce Kováčová
2019
–jednou
oboznámenie
s PIKI
ich
programom
. 18:00
18:00- -Divadelné
Divadelné
predstavenie
„Jednou
ty,jednou
já“
DS
PIKI
Volyně
3.
Vyžrebovanie
futbalového
turnaja
o DS
Pohár
starostu
obce
predstavenie
„Jednou
ty,
já“
Volyně
2. Udelenie
Ceny
obcesaKováčová
za ty,
rok
2019 já“
21:00
Letné
kino–predstavenie
–„Zrodila
„Zrodila
sa„Jednou
hviezda“
(futbalový
štadión)
. 21:00
18:00– –-Letné
Divadelné
jednou
DS PIKI Volyně
kino
hviezda“
(futbalový
štadión)
3. Vyžrebovanie
zápasov
turnaja
o Pohár
starostu obce
večerná
zábava
budove
ATC
21:00 –večerná
Letné
kino
– „Zrodila
safutbalového
hviezda“
(futbalový
štadión)
zábava
v vbudove
ATC
18:00 h večerná
– Divadelné
predstavenie
„Jednou
zábava
v budove
ATCty, jednou já“ DS PIKI Volyně

26. júl 2019

21:00 h – Letné kino - „Zrodila sa hviezda“ (futbalový štadión)
večerná zábava v budove ATC

27.JJÚÚLL22001199
27.
27.futbalového
JÚL 2štadióna,
0
19 camping
(areál
futbalového
štadióna,
camping) )
(areál

27.
júlfutbalového
2019 -(areál
futbalového
štadióna,
(areál
štadióna,
camping
) camping)
08:00 – 14:00
Turnaj družstiev pracovných obvodov poslancov

08:00 – 14:00
- Turnaj družstiev pracovných obvodov poslancov
vmalom
malom
futbale
putovný
Pohár
starostu
obce
08:00- 14:00
– 14:00
- vTurnaj
družstiev
obvodov
poslancov
futbale
o opracovných
putovný
starostu
obce
08:00
h - Turnaj
družstiev
pracovných
obvodovPohár
poslancov
09:00– –12:30
12:30 v-malom
-Súťaž
Súťaž
varení
guľášu
v malom
futbale
o putovný
Pohár
starostu obce
09:00
vovovarení
guľášu
futbale
o putovný
Pohár starostu
obce
13:00
–14:00
14:00
DHZ
Badín
/ dynamické
ukážky++prekvapenie
prekvapenie
09:00–- 12:30
12:30
Súťaž
vo guľášu
varení
guľášu ukážky
09:00
h - Súťaž
vo varení
13:00
- -DHZ
Badín
/ dynamické
14:00
vyhodnotenie
súťaží
13:00
h - DHZ
Badín
dynamické
ukážky + prekvapenie
13:00- 14:00
– 14:00
DHZ /Badín
/súťaží
dynamické
ukážky + prekvapenie
14:00
- -vyhodnotenie
14:00
- vyhodnotenie
súťaží
15:00
Robo
Mikla
/ finalista
prvejslovenskej
slovenskejSuperStar
SuperStar
14:00h
vyhodnotenie
súťaží prvej
15:00
- -Robo
Mikla
/ finalista
15:00
- Robo
Mikla /Mikla
ﬁnalista
prvej
slovenskej
SuperStar SuperStar
16:00
Country
kapela
Dolár
15:00h
Robo
/ finalista
prvej slovenskej
16:00
- -Country
kapela
Dolár
16:00
- Country
kapela kapela
Dolár
17:00
Vylosovanie
cienpre
predivákov
divákov
16:00h
Country
Dolár
17:00
- -Vylosovanie
cien
17:00
- Vylosovanie
cienJazz
pre
divákov
18:00
SKLerotik
Jazz
Band
/ BanskáBystrica
Bystrica
17:00h
Vylosovanie
cien
pre /divákov
18:00
- -SKLerotik
Band
Banská
18:00
- SKLerotik
Jazz Band
/ Banská
19:00
ĽH
Harvanovci
18:00h
SKLerotik
Jazz
BandBystrica
/ Banská Bystrica
19:00
- -ĽH
Harvanovci
19:00
- ĽH- Harvanovci
20:00
-ZHBAND
ZHBAND
covers/ eventová
/ eventovákapela
kapela
19:00h
ĽH Harvanovci
20:00
- -sksk&&czczcovers
20:00
h
ZHBAND
sk
&
cz
covers
/
eventová
kapela
21:45
Ohňostroj
20:00
ZHBAND - sk & cz covers / eventová kapela
21:45
- -Ohňostroj
21:45
h
Odovzdanie
pohára
víťazstvo– vvečerná
IV. lige futbalistom
22:00
-Oldies
Oldies
partys za
sDJ-om
DJ-om
zábava ŠK Prameň
21:45
Ohňostroj
22:00
party
–
večerná
zábava
Ohňostroj
Sprievodné
akcie:nafukovací
skákací
hrad,
lanovádráha,
dráha,vozenie
vozenienana
22:00
- nafukovací
Oldies party
s DJ-om
– večerná
zábava
Sprievodné
akcie:
skákací
hrad,
lanová
22:00 h
- Oldies
party s DJ-om
– večerná
zábava
koni,
elektro
bycikle,
maľovanie
tvár
Sprievodné
akcie:
nafukovací
hrad,
lanová dráha, vozenie na
koni,
elektro
bycikle,
maľovanie
nanatvár
Sprievodné
akcie:
nafukovací
skákacískákací
hrad,
lanová
dráha,
koni, elektro
maľovanie
na tvár
vozenie
na koni,bycikle,
elektro bicykle,
maľovanie
na tvár

28.JJÚÚLL22001199
28.
28. júlJÚ
2019
28.
L 2019

10:00– –Patrocínium
Patrocíniumkostola
kostolasv.
sv.Gorazda
Gorazda- -Slávnostná
Slávnostnásvätá
svätáomša
omša
10:00
10:00 h–Hodový
-Hodový
Patrocínium
kostola
sv. sv.
Gorazda
- Slávnostná
svätá
omša
celebrant
Mons.
Branislav
Kopal,
generálny
vikár
10:00
Patrocínium
kostola
Gorazda
-Kopal,
Slávnostná
svätávikár
omša
celebrant
Mons.
Branislav
generálny
Hodovýposedenie
celebrant
Mons.
Kopal,
generálny
vikár vikár
15:00– –Hodové
Hodové
posedenie
predBranislav
Kostolom
sv.
Gorazda
Hodový
celebrant
Mons.
Branislav
Kopal,
generálny
15:00
pred
Kostolom
sv.
Gorazda
15:00 h– -Hodové
Hodové posedenie
Kostolom
sv. Gorazda
15:00
posedeniepred
pred
Kostolom
sv. Gorazda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPONZORIPODUJATIA:
PODUJATIA:Martina
MartinaTrnková
Trnková– –Hostinec
HostinecBenko,
Benko,SIKRA,
SIKRA,s.r.o.,
s.r.o.,Motorest
MotorestFormula,
Formula,Kaderníctvo
KaderníctvoŠtýl
Štýl
SPONZORI
PODUJATIA:
Martina
–- MARIKA,
SIKRA,
s.r.o., Motorest
Formula,
Kaderníctvo
Štýl
Katarína
Kucháriková,
JánZvara,
Zvara,Pavel
Pavel
Knapo
-Hostinec
MARIKA,
Sliacky
Ján,Agrohors,
Agrohors,
s.r.o.,Dorotka,
Dorotka,
s.r.o.,
Stolárstvo
SPONZORI
PODUJATIA:
Martina
Trnková
–Trnková
Hostinec
Benko,
SIKRA,Benko,
s.r.o.,
Motorest
Formula,
Kaderníctvo
Štýl –s.r.o.,
Katarína
Kucháriková,
– –SPONZORI
Katarína
Kucháriková,
Ján
Knapo
Sliacky
Ján,
s.r.o.,
Stolárstvo
–Ján
Katarína
Kucháriková,
Ján Sliacky
Zvara, Ján,
Pavel
Knapo s.r.o.,
- MARIKA,
Ján, Agrohors,
s.r.o.,
Dorotka,
Debnár,
PLATAN
Zvolen
Ján
Zvara,
Pavel
Knapo - MARIKA,
Agrohors,
Dorotka,Sliacky
s.r.o., Stolárstvo
Ján Debnár,
PLATAN
Zvolens.r.o., Stolárstvo
Debnár,
PLATAN
Zvolen
Ján Debnár, PLATAN Zvolen

Rastislav Bosák
manažér predaja
L&Z Čech s.r.o.
Balkán 53
960 95 Zvolen
Slovakia

ZVOLEN, spol. s r.o.
Námestie SNP 18, Zvolen

Tel./Fax:

^

FAX A COPY

LZ CECH

Mobil:
E-mail:

045/ 53 13 173
045/ 53 22 473
0911 270 421
bosak@lzcech.sk
www.lzcech.sk

VIEME SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD ?
Veľa ľudí už pochopilo, že hádzať všetko do čierneho kontajnera a vyviezť to na skládku nie je najlepšie riešenie. Recyklovanie je
dnes “in” a preto má väčšina z nás doma pekné farebné nádoby na separovanie odpadu. To, že je potrebné odpad triediť netreba
zdôrazňovať. Triediť odpad nám ukladá aj zákon, čo všetci vieme. No nemali by sme to robiť len preto, že je to nariadené, ale pre
každého z nás by malo byť triedenie odpadu samozrejmosťou. Štatistiky však hovoria jasne. Slováci triedia málo. Ak by sme vysypali
na zem priemernú nádobu na komunálny odpad a ručne všetko dotriedili, tak by na skládku poputovali iba 4%. Všetko ostatné by ešte
mohlo byť nejakým spôsobom zhodnotené a zrecyklované.
Opätovným využívaním odpadov ako druhotnej suroviny sa šetria primárne prírodné zdroje, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vôd
pri ich spracovaní a tiež spotreba energie potrebnej na ich získavanie a spracovanie. A samozrejme znižujeme aj množstvo odpadu
ukladaného na skládku.
Treba si však uvedomiť, že aj triedenie (separovanie) odpadu má svoje pravidlá. A aby sme sa ich nemuseli učiť naspamäť sú
uvedené na kontajneroch, je tam napísané, čo do kontajnera patrí a čo nie.
Pozrime sa podrobnejšie na niektoré kategórie:
 PLASTY: Ich separáciou šetríme primárne zdroje – ropu, a tiež energiu na ťažbu. Nevýhodou je, že recyklácia plastov nie je
dokonalá. Z recyklovanej PET fľaše už nikdy nebude PET fľaša. Plast sa podrví na vločky alebo spracuje na vlákna a použije sa
ako prímes pri výrobe lavičky či fleecovej bundy. Na separáciu plastov sa používajú kontajnery (vrecia) ŽLTEJ FARBY. Po
ich odvoze nasleduje ešte manuálne dotriedenie na triediacej linke. V prvom rade si pri plastoch treba uvedomiť, že ak do
kontajnera vhodíme nestlačenú fľašu zaberie veľa miesta, kontajner sa rýchlo naplní a treba ich často vyvážať. Lenže nesprávne
uložené plasty majú len veľký objem a nízku hmotnosť a my zbytočne prichádzame o bezplatný odvoz vytriedeného
(vyseparovaného) odpadu. Ďalej pri plastoch platí, že musia byť čisté. Ak do kontajnerov na plasty vhodíme neumyté fľaše,
znečistené kelímky z jogurtov a iných potravín, tak sa takýto obsah kontajnera považuje za zmesový komunálny odpad a
nezaráta sa do triedeného odpadu a to môže mať za následok zvýšenie poplatku za komunálny odpad. Do plastov taktiež nepatrí
ani podlahová krytina, molitan a obaly z nebezpečných látok.


SKLO: Sklo patrí medzi najstaršie používané materiály a jeho história siaha 3000 rokov do starého Egypta. Vyrába sa tavením z
vysoko kremičitého piesku (sklársky piesok), má inertné vlastnosti a jeho výhodou je prakticky neobmedzený počet cyklov
recyklácie (ide o dokonalú recykláciu a teda zo starej fľaše sa dá vyrobiť rovnaká nová fľaša). Na separáciu skla slúžia
kontajnery ZELENEJ FARBY. Sklenené nádoby sa do kontajnera vyhadzujú bez vrchnáčikov. Do kontajnerov na sklo nepatrí
taktiež porcelán a keramika, tabuľové sklo, zrkadlá, žiarovky a žiarivky a taktiež sklo z automobilov alebo sklo s drôtenou
výplňou.



PAPIER: Papier je veľmi dobre recyklovateľný, ale pri každom recyklačnom cykle sa jeho vlákna skracujú a tak je možné ho
recyklovať maximálne osem krát. Jeho recykláciou šetríme lesy a znižujeme množstvo chemických látok vypúšťaných do
ovzdušia pri výrobe. Na separáciu papiera sa používajú kontajnery MODREJ FARBY. Do kontajnerov na papier síce patria aj
kartóny a škatule, ale rozložené. Celé kartóny a škatule zaberú veľa miesta. Do kontajnerov nepatrí mokry, mastný a znečistený
papier (dá sa však kompostovať). Taktiež tam nepatria použité vreckovky a kuchynské utierky, voskovaný papier a jednorázové
plienky.

Triedený odpad nie je hradený z Vašich poplatkov. Triedený odpad nám hradí organizácia zodpovednosti výrobcov NATURPACK,
a.s., s ktorou má obec Kováčová uzatvorenú zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov. Ak
spoločnosť NATUR-PACK a.s. zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu než pre akú je nádoba určená v rozsahu
viac ako 45% za nakladania s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe NATUR-PACK
nezodpovedá. V takomto prípade všetky náklady znáša obec. Spoločnosť nám tak isto podľa množstva vytriedeného odpadu za
minulé obdobie určuje počet zberných nádob na triedené zložky komunálneho odpadu ako aj počet vývozov pre nasledujúce obdobie.
Počet vývozov nie je možné ovplyvniť, stanovila ich spoločnosť NATUR-PACK, a.s. Ak budeme nielen triediť odpad, ale dbať aj na
jeho veľkosť zabezpečíme si, že nám odvezú väčšie množstvo odpadu ( viac sa ho zmestí do jednej nádoby).
Zdroj: Mestské noviny mesta Sliač a www.zerowasteslovakia.sk
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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 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.

Predaj čerstvého mlieka
z pojazdného automatu

SPRÁVA O STAVE
NEDOPLATKOV
KU 31.12.2018
Celkový stav nedoplatkov DzN, KO a
DzP ku dňu 31.12.2017 bol vo výške
45 528,44 €. V priebehu roka 2018 sa obci
podarilo vymôcť nedoplatky v sume
3 896,90 €. Za rok 2018 pribudli
nedoplatky vo výške 16 062,26 €. Ku

dňu 31.12.2018 eviduje obec
Kováčová nedoplatky v celkovej
výške 57 693,80 €.
Katarína Gombalová

INZERCIA

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 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 1 x do roka.
Objemný
odpad
a drobný
stavebný odpad – veľkoobjemové
kontajnery (VOK) sú umiestnené
v bývalom kempe. Do VOK-ov je
možné po dohode na obecnom úrade
priniesť objemný odpad a stavebný
odpad celoročne.

Žiadame
občanov
aby
dodržiavali
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
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
Hodnotenie sezóny 2018/2019
prezidentom ŠK Prameň

FUTBAL

Konečná tabuľka IV. LIGA dospelí
2018/2019 – Skupina juh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ŠK Prameň Kováčová
FK Rakytovce
TJ Sokol Medzibrod
ŠK Badín
TJD Príbelce
FK Šálkova
ŠK Partizán Čierny Balog
FK Slovenské Ďarmoty
FK Mesta Tornaľa
TJ Tatran VLM Pliešovce

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
20
14
13
14
12
12
11
9
5

6
2
9
7
3
3
2
5
5
7

1
4
3
6
9
11
12
10
12
14

73:23
57:28
42:23
48:23
55:45
58:46
64:53
50:48
42:57
35:56

63
62
51
46
45
39
38
38
32
22

11 MFK Spartak Hriňová

26 5

5

16

33:58

20

12 MFK Detva
13 MŠK Tisovec
14 MFK Nová Baňa

26 5
26 7
26 4

4
3
3

17
16
19

35:71
35:64
26:58

19
18
15

Štatistika hráčov – sezóna 2018/2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Meno a priezvisko
Ján Polóny
Martin Turák
Rostyslav Shuper
René Duda
Adrián Šanta
Lukáš Ríša
Andriy Bordun
Tomáš Giertl
Lukáš Lauč
Peter Majerčík
Vladimír Plavec
Serhiy Kurta
Oleksii Shushpanov
Igor Volko
Valerii Skydan
Milan Kujan
Róbert Greško
Myroslav Karpa
Martin Hanulík
Samuel Lupták
Juraj Homola
Dalibor Mračko
Marek Strapec

Počet Odohrané Strelené
2
zápasov minúty
góly
ŽK ŽK ČK
26
2 291
0
2
0
0
25
2 144
6
3
0
0
24
2 118
1
5
0
0
23
1 998
13
1
0
0
26
1 726
8
0
0
0
21
1 696
1
3
0
0
21
1 692
3
5
0
0
22
1 678
10
1
0
0
21
1 481
0
1
0
0
18
1 184
2
2
0
0
12
1 013
0
2
0
0
12
945
8
1
0
0
20
896
8
3
0
1
25
832
0
1
0
0
9
764
1
4
0
0
23
544
2
1
0
0
11
538
7
2
0
0
6
505
0
3
0
0
19
442
0
2
0
0
4
260
0
0
0
0
2
168
0
0
0
0
2
160
0
0
0
0
11
10
0
0
0
0

SLOVNAFT CUP
1.kolo

TJ LOVČA : ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
28.07.2019 o 17:00 hod.
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Po víťazstve v V. lige sme išli do IV. ligy s tým,
že doplníme káder a stabilizujeme družstvo, aby sme boli
konkurencie schopní a v pohode odohrali IV. ligu v strede
tabuľky.
Po tom aké družstvo sa nám podarilo v letnej prestávke
vyskladať a po úspešnom vstupe do súťaže bolo mojim
tajným cieľom byť prvýkrát v histórii kováčovského futbalu
na stupni víťazov IV. ligy. Po jesennej časti sme nakoniec
boli v tabuľke prví. Našou ambíciou však nebolo vyhrať
súťaž, ale hrať pekný, atraktívny, oku lahodiaci futbal, aby
sa diváci bavili futbalom. Nakoniec je z toho historický
úspech pre Kováčovú. Čo však mňa teší viac, je skutočnosť,
že nás chodili ľudia povzbudzovať a náš herný prejav sa im
páčil. Z areálu futbalového štadióna sa počas domácich
zápasov stalo miesto stretnutí známych, rodín s deťmi,
nových obyvateľov obce, z ktorých niektorí sa dokonca
sami ponúkli a pomohli klubu materiálne, či finančne.
Pri hodnotení tímu, by som v prvom rade rád vyzdvihol
trénera Tomáša Kvačkaja, ktorý bol verný svojej filozofii
futbalu a káder sa pred sezónou a počas nej postupne očistil
od hráčov, ktorí ju neboli ochotní rešpektovať.
Všetci hráči si zaslúžia pochvalu, lebo hrali a bojovali jeden
za druhého a na ihrisku sa naozaj prejavila sila kabíny.
Veľkú úlohu zohral kapitán Martin Turák, ktorý svojimi
skúsenosťami vnášal pokoj do kabíny. K ťahúňom mužstva
patril brankár Polóny a miláčik publika René Duda, ktorých
kvalita bola na ihrisku neprehliadnuteľná. Osvedčilo sa aj
angažovanie ukrajinského stopéra Valeria Skydana, čím sa
mohol M. Turák presunúť na hrot útoku a nahradiť tak
útočníkov, ktorí boli v jarnej časti na hosťovaní v kluboch s
lepšími podmienkami ( S. Kurta, R. Greško ).
Vzhľadom na víťazstvo v IV.lige, ŠK Prameň Kováčová už
zaevidoval elektronickú prihlášku družstva dospelých do
III. ligy.
Uvedomujeme si aj ekonomickú náročnosť vyššej súťaže,
ale bolo by nešportové, keby víťaz IV. ligy odriekol účasť
v III. lige a bolo by to nekorektné aj voči našim fanúšikom,
ktorí nás povzbudzovali nielen v domácich zápasoch a majú
tiež podiel na úspechu v IV. lige.
Takže berieme to aj ako ďalšiu výzvu pre vedenie klubu.
Kováčová musí splniť stanovené podmienky Licenčného
systému pre kluby III. ligy. Takže cez leto nás čaká veľa
práce.
S predĺžením
ihriska
na
predpísaný
rozmer
105 x 68 m, s vybudovaním nových ochranných oplotení
a vybudovaním tréningovej plochy sme už začali.
Tiež máme pripravený projekt na automatický zavlažovací
systém.
V obci však nie je len futbal, takže využitie priestorov
bývalého autokempingu chceme riešiť komplexne. Z areálu
bývalého autokempingu a z areálu futbalového štadióna
chceme urobiť centrálny priestor pre športovanie, zábavu,
oddych, stretávanie sa ľudí.
Vladimír Volko

ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
Plán zápasov III. Liga Stred
v jesennej časti 2019/2020:
 01. kolo: 03.08.2019, 17:00 hod.,
MŠK Rimavská Sobota - ŠK Prameň Kováčová
 02.kolo: 11.08.2019, 17:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – TJ Jednota Bánová
 03.kolo: 18.08.2019, 16:00 hod.,
MŠK Námestovo - ŠK Prameň Kováčová
 04.kolo: 21.08.2019, 16:30 hod.,
MŠK FOMAT Martin - ŠK Prameň Kováčová
 05.kolo: 25.08.2019, 16:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – TJ Baník Kalinovo
 06.kolo: 08.09.2019, 15:30 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – FTC Fiľakovo
 07.kolo: 15.09.2019, 15:30 hod.,
TJ Družstevník Lipt. Štiavnica - ŠK Prameň Kováčová
 08.kolo: 22.09.2019, 15:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – MŠK Novohrad Lučenec
 09.kolo: 29.09.2019, 15:00 hod.,
TJ Tatran Krásno nad Kysucou - ŠK Prameň Kováčová
 10.kolo: 06.10.2019, 14:30 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – MFK Žarnovica
 11.kolo: 09.10.2019, 15:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – MFK Zvolen
 12.kolo: 13.10.2019, 14:30 hod.,
TJ Tatran Oravské Veselé - ŠK Prameň Kováčová
 13.kolo: 19.10.2019, 14:00 hod.,
FK Rakytovce – ŠK Prameň Kováčová
 14.kolo: 27.10.2019, 14:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – FK Čadca
 15.kolo: 03.11.2019, 13:30 hod.,
ŠKM Liptovský Hrádok – ŠK Prameň Kováčová

Začíname u najťažšieho súpera!!!
Derby so Zvolenom v októbri!!!
Futbalisti ŠK Prameň Kováčová budú mať premiéru v III. lige
v sobotu 3.8.2019 v Rimavskej Sobote.
Rimavská Sobota bojovala v minulej sezóne o postup
do II. ligy, nakoniec skončila na 2. mieste a nepostúpila. Takže sa
bude určite usilovať o postup v novom ročníku.
Tešíme sa na podporu fanúšikov v historicky prvom zápase
Kováčovej v III. lige!!!
Prestížny derby zápas so Zvolenom sa uskutoční 9.10.2019
v Kováčovej. Keďže zápas sa odohrá v týždni (v stredu), keď sa
nebudú hrať žiadne iné futbalové súťaže, očakávame rekordnú
návštevu na futbale v našej obci!!!

PODPORTE
ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ !!!
Podporte klub
ŠK Prameň.

zakúpením

ročnej

permanentky

fanúšika

Cena: 50,-€
V cene ročnej permanentky podporovateľa ŠK Prameň je vstupné
na 15 domácich zápasov v III. lige ( 15 x 2,-€ a dar fanúšika
v hodnote 20,-€ ).
Záujemcovia
o zakúpenie
permanentky
podporovateľa
ŠK Prameň kontaktujte prezidenta ŠK Prameň Kováčová
Ing. Vladimíra Volka na tel. č. 0905 494 402.

VIP PERNAMENTKA SPONZORA
Každá firma, každý podnikateľ, ktorý prispeje na činnosť
ŠK Prameň v jesennej časti ročníka 2019/2020 čiastkou
minimálne 250,-€ dostane VIP permanentku sponzora.
Pre VIP sponzorov bude okrem bezplatného vstupu na
domáce zápasy pripravené pohostenie vo VIP zóne
a reklamné plochy na prezentáciu ich podnikateľskej
činnosti.
Záujemcovia kontaktujte prezidenta ŠK Prameň Kováčová
Ing. Vladimíra Volka na tel. č. 0905 494 402.

POSILY DO NOVEJ SEZÓNY

SLOVNAFT CUP
1.kolo
TJ LOVČA
vs.
ŠK PRAMEŇ
KOVÁČOVÁ

Zľava: Pentecost Ikedinachi Obiechina (Lagos Islanders – Nigéria), Serhiy Kurta (SV Leiben – Rakúsko),
Matej Fašang (SC Rohrau – Rakúsko), Tomáš Čákovský (MŠK NOVOHRAD Lučenec), Matej Turňa
(FK Železiarne Podbrezová), Andrej Macuľa (FK Železiarne Podbrezová), Filip Flaška (JUPIE Futbalová
škola Mareka Hamšíka)

28.07.2019
17:00
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
Plán zápasov III. Liga Stred
v jesennej časti 2019/2020:
 01. kolo: 03.08.2019, 17:00 hod.,
MŠK Rimavská Sobota - ŠK Prameň Kováčová
 02.kolo: 11.08.2019, 17:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – TJ Jednota Bánová
 03.kolo: 18.08.2019, 16:00 hod.,
MŠK Námestovo - ŠK Prameň Kováčová
 04.kolo: 21.08.2019, 16:30 hod.,
MŠK FOMAT Martin - ŠK Prameň Kováčová
 05.kolo: 25.08.2019, 16:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – TJ Baník Kalinovo
 06.kolo: 08.09.2019, 15:30 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – FTC Fiľakovo
 07.kolo: 15.09.2019, 15:30 hod.,
TJ Družstevník Lipt. Štiavnica - ŠK Prameň Kováčová
 08.kolo: 22.09.2019, 15:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – MŠK Novohrad Lučenec
 09.kolo: 29.09.2019, 15:00 hod.,
TJ Tatran Krásno nad Kysucou - ŠK Prameň Kováčová
 10.kolo: 06.10.2019, 14:30 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – MFK Žarnovica
 11.kolo: 09.10.2019, 15:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – MFK Zvolen
 12.kolo: 13.10.2019, 14:30 hod.,
TJ Tatran Oravské Veselé - ŠK Prameň Kováčová

Začíname u najťažšieho súpera!!!
Derby so Zvolenom v októbri!!!
Futbalisti ŠK Prameň Kováčová budú mať premiéru v III. lige
v sobotu 3.8.2019 v Rimavskej Sobote.
Rimavská Sobota bojovala v minulej sezóne o postup
do II. ligy, nakoniec skončila na 2. mieste a nepostúpila. Takže sa
bude určite usilovať o postup v novom ročníku.
Tešíme sa na podporu fanúšikov v historicky prvom zápase
Kováčovej v III. lige!!!
Prestížny derby zápas so Zvolenom sa uskutoční 9.10.2019
v Kováčovej. Keďže zápas sa odohrá v týždni (v stredu), keď sa
nebudú hrať žiadne iné futbalové súťaže, očakávame rekordnú
návštevu na futbale v našej obci!!!

PODPORTE
ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ !!!
Podporte klub
ŠK Prameň.

zakúpením

ročnej

permanentky

fanúšika

Cena: 50,-€
V cene ročnej permanentky podporovateľa ŠK Prameň je vstupné
na 15 domácich zápasov v III. lige ( 15 x 2,-€ a dar fanúšika
v hodnote 20,-€ ).
Záujemcovia
o zakúpenie
permanentky
podporovateľa
ŠK Prameň kontaktujte prezidenta ŠK Prameň Kováčová
Ing. Vladimíra Volka na tel. č. 0905 494 402.

VIP PERNAMENTKA SPONZORA
Každá firma, každý podnikateľ, ktorý prispeje na činnosť
ŠK Prameň v jesennej časti ročníka 2019/2020 čiastkou
minimálne 250,-€ dostane VIP permanentku sponzora.

 13.kolo: 19.10.2019, 14:00 hod.,
FK Rakytovce – ŠK Prameň Kováčová
 14.kolo: 27.10.2019, 14:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – FK Čadca
 15.kolo: 03.11.2019, 13:30 hod.,
ŠKM Liptovský Hrádok – ŠK Prameň Kováčová

Pre VIP sponzorov bude okrem bezplatného vstupu na
domáce zápasy pripravené pohostenie vo VIP zóne
a reklamné plochy na prezentáciu ich podnikateľskej
činnosti.
Záujemcovia kontaktujte prezidenta ŠK Prameň Kováčová
Ing. Vladimíra Volka na tel. č. 0905 494 402.

POSILY DO NOVEJ SEZÓNY (k 18.7.2019)

Zľava: Pentecost Ikedinachi Obiechina (Lagos Islanders – Nigéria), Serhiy Kurta (SV Leiben – Rakúsko),
Matej Fašang (SC Rohrau – Rakúsko), Tomáš Čákovský (MŠK NOVOHRAD Lučenec), Matej Turňa
(FK Železiarne Podbrezová), Andrej Macuľa (FK Železiarne Podbrezová)
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OBECNÁ BRIGÁDA – ČISTENIE POTOKA

11. ROČNÍK
HOKEJBALOVÉHO TURNAJA
V sobotu 11.mája sa na ihriskách pri NRC Kováčová
uskutočnil v poradí už 11.ročník turnaja v hokejbale.
Do hry sa zapojilo spolu 10 tímov – 124 hráčov. Medzi hráčmi
sa objavili aj zvučné mena ako Michal Chovan, Marko
Halama, Peter Zuzin (HKM Zvolen), Jozef Sládok, Rastislav
Gašpar, Roman Petrík (HC 07 Detva).
1. miesto nakoniec obsadil tím s názvom 7 Cafe, 2. miesto
patrilo tímu Miami khalifa team a 3. miesto obsadil tím
holopupkari Detva. Najlepším strelcom turnaja bol Matej Žiak
so 6 gólmi a najproduktívnejším hráčom bol Marco Halama,
ktorý dosiahol 11 bodov. Najlepším brankárom turnaja sa stal
Peter Brezani.
Ďakujeme NRC Kováčová za poskytnutie ihriska a taktiež
sponzorom Kúpele Kováčová, Holidaypark Kováčová,
potraviny MARKET Sweet Home , Vezopax Mesároš, OVB,
hostinec Benko. Poďakovanie patrí taktiež
Júliusovi
Nevežanskému, Marekovi Babicovi, Tomášovi Kružliakovi,
Jurajovi Libiakovi, Zdenkovi Sarvašovi, Mariánovi
Marcinekovi, Štefanovi Maté a všetkým ostatným, ktorí pri
realizácii turnaja pomáhali.
Ján Zvara

V sobotu 8.júna zorganizovala komisia pre Cestovný ruch,
sociálne služby a verejný poriadok v spolupráci s obcou
Kováčová brigádu, ktorá bola zameraná na čistenie potoka
a zbieranie odpadkov. Brigády sa zúčastnilo spolu 16 občanov.
Aj napriek nízkemu počtu účastníkov a veľmi teplému
a slnečnému počasiu sa nám za 5 hodín podarilo vyčistiť celkom
pekný úsek potoka od Hostinca Benko až po Panelák č.10 na
ul. Slnečnej.
Chcela by som týmto poďakovať všetkým, ktorí sa brigády
zúčastnili a taktiež p. Maťke Trnkovej, ktorá pre všetkých
brigádnikov pripravila v Hostinci Benko chutné občerstvenie.
Zároveň by som chcela pozvať všetkých na ďalšiu spoločnú
brigádu, ktorú plánujeme na jeseň (presný dátum bude upresnený
v obecnom rozhlase a na internetovej stránke obce.)
Katarína Jurigová Vrťová

STAVANIE MÁJA
V sobotu 27. apríla sa uskutočnilo v našej obci tradičné
stavanie mája. Túto udalosť všetkým prítomným spríjemnila
ľudová hudba a pre všetkých bol pripravený chutný guľáš.

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
01.12.2019.
Tešíme sa na Vaše príspevky.

„OBECNÝ ROZHLAS V E-MAILE”
Vážení Kováčania,
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

KOVÁČOVSKÝ OBČASNÍK- občasník Obce Kováčová ● vydáva Obec Kováčová, Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová, IČO: 00 320
005 ● Periodicita vydávania: 3-krát za rok ●Zostavila Ing. Katarína Jurigová Vrťová ● Registrované MK SR: EV 4410/11 ● Tlač:
Tlačiareň DALI-BB, s.r.o. ● Dátum vydania:22.07.2019● Náklad: 640 ks●E- mail redakcie: kovacovsky.obcasnik@gmail.com ●

Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesie autor. Príspevky neprešli jazykovou
úpravou.
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