Kováčovský

občasník

ROČNÍK: 2

ČÍSLO: 1

NEPREDAJNÉ

Leto, opäť jedno z ročných období,
túžobne očakávané nielen našimi
školákmi. Patrí k nemu slniečko, teplé
počasie, krásny úsmev a radosť zo
života. Takto to vnímajme a zahoďme
za
chrbát
dennodenné
starosti,
pracovné povinnosti a stereotypný život.
Aspoň na pár dní sa venujme sami sebe
a svojej rodine celých 24 hodín.
Určite to pomôže Vašej psychike
a pomôže nabrať novú energiu.
Tak neváhajme a poďme v ústrety
krásnym dňom, ktoré sú pred nami, aby
sme po lete mali na čo spomínať a plní
energie venovať sa zas každodennej
práci.
Slavomír Brachna
starosta obce

HISTÓRIE
[Zadajte citáciu z dokumentuZalebo
súhrn zaujímavej témy. Blok textu môžete
umiestniť na ľubovoľné miesto v dokumente. Ak chcete zmeniť formátovanie
Obec Kováčová patrí do siete najstarších služobníckych osád vo Zvolenskej kotline,
bloku textu
citácie,
použite
kartu Nástroje
pre blok textu.]
existenciu
ktorých
možno
predpokladať
ešte v preduhorskom
období. Prvá písomná správa
o kúpeľnej obci Kováčová pochádza z obdobia kolonizácie z 13. storočia, keď na územie
Slovenska prišli nemeckí kolonisti - hostia. Pôvodná sa obec Kováčová nachádzala asi 2 km
na západ od súčasnej polohy, pričom až dodnes sa toto miesto nazýva Stará Kováčová.
Išlo o radovú obec postavenú vedľa cesty v Bienskej doline. Pôvodne tu boli traja obyvatelia kováči, po ktorých v zmysle povesti dostala pomenovanie. Neskôr, zhruba na rozhraní
16. a 17. storočia obyvatelia opustili pôvodné miesto a usadili sa na terajšom. Kováčová
nebola za feudalizmu veľkou obcou. Bola fíliou kostola sv. Mikuláša v Hájnikoch. V rokoch
1370 - 1382 dal kráľ Ľudovít Veľký vybudovať nový zámok (terajší Zvolenský zámok)
a Zvolenská župa, zmenšená o Liptov, Turiec a Oravu, sa postupne rozdrobila na menšie
panstvá so strediskami v okolí hradov Zvolen, Ľupča, Vígľaš, Podzámčok (Dobronivský hrad)
a Šášov. V správe Zvolenského zámku zostalo desať dedín, a to Môťová, Lieskovec, Hájniky,
Rybáre, Sielnica, Kováčová, Budča, Turová, Kráľová a Lukové. Kováčová mala slobodných
obyvateľov a ako osada služobníkov patrila teda Zvolenskému panstvu, ktoré bolo najskôr
spravované z Pustého hradu takmer až do konca 14. storočia, potom z novopostaveného
gotického zámku v meste. Kováčovú neobišli ani turecké nájazdy v 16. a 17. storočí, ani
domáce plienenie za stavovských bojov v 17. a 18. storočí. V roku 1773 sa objavuje takmer
slovenský názov Kovacsova a maďarsky Kovácsfalva, ako to dokumentujú zachované
pečiatky. O Kováčovej sa zmieňuje stručne aj Matej Bel, popredný učenec a rodák z Očovej,
vo svojom diele Notitia Hungariae novae historico geographica - Historické a zemepisné
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vedomosti o súvekom Uhorsku z roku 1736. Charakterizuje ju ako chudobnú dedinku
Esterházyovcov. Je zaznačená na mape Zvolenskej župy od Samuela Mikovínyho z polovice
18. storočia. Obec si slovenský ráz udržala aj v dobe najsilnejšieho maďarizačného úsilia.

Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ POSLANCOV
- V letný mesiacoch sa zrealizuje výmena okien na Materskej
škole.

- Obecná polícia riešila v minulom roku spolu
93 priestupkov a uložila pokuty vo výške 833 €.

- Zo štyroch alternatív kamerového systému vypracovaných
firmou MICRONIX poslanci odporučili na realizáciu káblovú
alternatívu so 7 kamerami s rozpočtom 7 092 € s DPH.
Kamery budú snímať Námestie SNP, školu a škôlku, zónu
oddychu a hier pre deti a križovatky ulíc Plánočkova, A.
Kmeťa a Hrby. Na financovanie bude použitá dotácia 4 000 €
s dofinancovaním z rozpočtu obce vo výške 3 092 €.

- Na základe kontroly vykonanej SOI sa uskutočnila
v mesiaci jún úprava zóny oddychu a hier pre deti.
Namiesto betónovej dlažby, ktorá bola demontovaná,
bola osadená gumená dlažba.

- Začala sa I.etapa rekonštrukcie chodníkov na ul. Kúpeľnej,
ktorá predstavuje úsek od parku pri pošte po križovatku
s ulicou A. Sládkoviča- pravá strana v smere do kúpeľov.
- Rekonštrukcia parku sa bude realizovať iba na pozemku,
ktorý patrí obci Kováčová. Odkúpenie časti parku, ktorá nie je
vo vlastnístve obce, poslanci neschválili.
- Obec odpredáva prebytočný hnuteľný majetok, nachádzajúci
sa v areáli kúpaliska, z dôvodu rekonštrukcie kúpaliska, ktorá
sa už začala. Časť majetku si obec ponechala (25 ks
kameninových lavičiek a 5 ks smetných košov)

PONUKA

- Poslanci taktiež odsúhlasili kúpu a osadenie
exteriérového stolnotenisového stola v priestore zóny
oddychu a hier pre deti vrátane potrebnej spevnenej
plochy, na ktorú bude použitá demontovaná betónová
dlažba.
- K 30.4.2012 skončil bankomat ČSOB na ul. Slnečnej
a bude vymenený za bankomat OTP banky.
- Pre 10 osobných automobilov boli vybudované
odstavné plochy na ul. Slnečnej. Taktiež bolo
vyznačené parkovacie miesto pre ZŤP pred bytovkou
č. 12.
- Poslanci schválili nové pomenovanie a názvy ulíc pre
lokalitu IBV „Na Dlhé“, a to: Zvolenská, Hájnická,
Rybárska, Sliačska, Sielnická a Badínska.

SÚŤAŽ
Kde bolo tam bolo, bola raz jedna pekná záhrada…

Obec
Kováčová
prenajme areál
bývalého autocampingu v Kováčovej o
rozlohe cca 2 ha na organizovanie
voľnočasových aktivít, ako napr.
predajné trhy, výstavy, výcviky,
prezentačné
podujatia,
kultúrne
a športové akcie, zábavné atrakcie a pod.
Prenájom je možný na jednorázové
akcie, krátkodobé alebo dlhodobé
podujatia organizované v čase od 8:00
do 20:00 hod.
K dispozícii sú elektr. NN prípojky a
sociálne zariadenia.

S príchodom leta sa každý z nás určite zamyslí na tým, ako by mohol
vylepšiť vzhľad svojho dvora, či predzáhradky. Pohľad na pekne
upravené okolie domu určite teší nielen majiteľa, ale aj okoloidúcich.
Aby sme Vás motivovali a podporili, k blížiacim sa Dňom obce
vyhlasujeme súťaž o najkrajší dvor alebo predzáhradku,
ktoré samozrejme odmeníme zaujímavými cenami.
Súťaž bude organizovaná v mesiaci júl a prvé tri miesta vyhlási predseda
komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a verejného poriadku pán
Kasarda na slávnostnom zastupiteľstve dňa 27.07.2012
Ak máte dobrý tip dajte nám vedieť určite sa tam pôjdeme pozrieť.

Ponuky zasielať na adresu:
Obecný úrad Kováčová
Ul. Kúpeľná 12
962 37 Kováčová
e-mail : obec@kovacova.sk
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ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE

Obecná polícia Kováčova v období od 01.01.2012 doposiaľ riešila hlavne nasledovné skutky:
V jarnom období boli vykonávané pravidelné preventívne služby so zameraním na zamedzenie
spaľovania suchej trávy, lístia a konárov v záhradách rodinných domov a chatových oblastiach. Počas služieb boli
zistené 3 prípady. Na ich vyriešenie postačovala výzva.
Voľný pohyb psov na verejných priestranstvách zakazuje VZN č.2/91 § 15.
Od začiatku roka bolo odchytených a umiestnených v karanténnej stanici pre zvieratá 5 túlavých psov, z ktorých
iba v dvoch prípadoch sa podarilo zistiť majiteľov, ktorí zaplatili za priestupky pokutu 2x20 Eur. Problémy
s túlavými psami v obci Kováčová stále pretrvávajú, preto upozorňujem majiteľov, aby zodpovednejšie
pristupovali k dodržiavaniu uvedeného zákonného ustanovenia.
Dňa 9.5.2012 oznámila na OcP Kováčová pacientka ŠLÚ Marína v Kováčovej Ildigo B. krádež
mobilného telefónu. Šetrením na mieste, kde došlo ku krádeži, sa podarilo zistiť páchateľku krádeže. Jednalo sa
taktiež o pacientku ŠLÚ Marína Bertu R.. Telefón bol majiteľke vrátený a páchateľke bola uložená pokuta 33 Eur.
Na pracovnej porade poslancov Obecného zastupiteľstva v Kováčovej jeden z poslancov poukázal na
neporiadok v blízkosti rybníka na Kováčovej. Uvedená skutočnosť bola prejednaná so správcom rybníka, ktorý
zorganizoval brigádu študentov Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí vyzbierali plastové fľaše a neporiadok
odstránili.
Za porušenie VZN č.2/91 § 11, ktorý zakazuje akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev boli
zistené 4 priestupky, z ktorých v 2 prípadoch sa jednalo o znečistenie cesty na ul. Sládkovičovej a Kúpeľnej
nákladnými motorovými vozidlami zo stavieb rodinných domov. Dva priestupky boli zistené pri kontajneroch
komunálneho odpadu, kde Štefan A. a Daniel B. pri vyberaní kovového odpadu ponechali domový odpad
rozhádzaný pri kontajneri.
V máji 2012 upozornil poslanec Obecného zastupiteľstva Kováčová na havaríjny stav komínov na dvoch
súkromných domoch na ul. Kúpeľnej. Majitelia súkromných domov boli písomné upozornení, aby v krátkej dobe
odstránili stavebné závady.
V oblasti prevencie bola na ZŠ a MŠ v Kováčovej vykonaná 1 prednáška s besedou k problematike
dopravnej výchovy a kriminality.
Za porušenie zákona č.8/2009 o cestnej premávke bolo riešených 11 priestupkov za nerešpektovanie
zákazových dopravných značiek.
V obci Kováčová sa doposiaľ uskutočnli 3 významné kulúrno-spoločenské podujatia:
Pietny akt pri pamätníku SNP v Kováčovej, Deň koňa a Športové hry telesne postihnutých v NRC Kováčová. Na
uvedených podujatiach bol vykonaný dozor zameraný na verejný poriadok, ktorý nebol ani na jednom
z uvedených podujatí narušený.
Spracoval: náčelník Obecnej polície Kováčová Ján HLIVA
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PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU
na prízemí budovy obecného úradu
Katarína Gombalová,
samostatná referentka, tel. 045/544 55 28
podateľňa
evidencia obyvateľov
správa miestnych daní a poplatkov
osvedčovanie podpisov a listín
pokladnica
informácie

Prihlásenie na trvalý pobyt
Potrebujete 1x prihlasovací lístok, 1x hlásenie o sťahovaní, 1x
odhlasovací lístok - formuláre sú k dispozícii priamo na
obecnom úrade.
Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť:
platný občiansky preukaz (ak ide o dieťa do 15 rokov,
predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa)
doklad o vlastníctve resp. spoluvlastníctve
nehnuteľnosti, príp. súhlas vlastníka nehnuteľnosti
s prihlásením občana na trvalý pobyt
Následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu
obecným úradom je občan povinný dostaviť sa na
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Slovenskej
republiky za účelom vybavenia nového občianskeho
preukazu.

Podateľňa :
Preberanie žiadostí
Kopírovanie dokumentov
Vydávanie rybárskych lístkov
Vydávanie štítkov na psa
evidencia obyvateľov :
Vybavíte tu:
prihlásenie na trvalý pobyt
prihlásenie na prechodný pobyt
potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte
na požiadanie občanov
potvrdenie o trvalom pobyte na vybavenie
1. občianskeho preukazu

Prihlásenie na prechodný pobyt
Potrebujete 1x prihlasovací lístok na prechodný pobyt - formulár
je k dispozícii priamo na obecnom úrade.
Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:
platný občiansky preukaz (ak ide o dieťa do 15 rokov,
predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa)
doklad o vlastníctve resp. spoluvlastníctve
nehnuteľnosti, príp. súhlas vlastníka nehnuteľnosti
s prihlásením občana na prechodný pobyt
Prechodný pobyt je obmedzený dĺžkou - minimálne 90
dní a maximálne 5 rokov.

Správa miestnych daní a poplatkov
Vybavíte tu:
Daň z nehnuteľnosti - zákon č. 582/2004 Z.z. v
znení neskorších predpisov
- ak nastanú v priebehu kalendárneho roka akékoľvek
zmeny, ktoré sa týkajú predaja, kúpy a darovania
nehnuteľností, je daňovník povinný podať do 31.
januára nasledujúceho kalendárneho roka nové
daňové priznanie
- daňové priznanie sa podáva na obecnom úrade
- tlačivá k daňovému priznaniu je možné prevziať na
obecnom úrade
Daň za psa- zákon č. 582/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov
- daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej
povinnosti do 30 dní od jej vzniku
- daň za psa je splatná bez vyrubenia do 31. januára
kalendárneho roka.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad
- daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik
daňovej povinnosti do 30 dní od jej vzniku alebo jej
zániku

Potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie
občanov
Pri vystavení uvedeného potvrdenia je občan povinný predložiť:
platný občiansky preukaz (ak ide o dieťa do 15 rokov,
predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa)
Správny poplatok za potvrdenie je 3 €.

Ostatné poplatky :
-

správne poplatky
poplatky za stavebné konania
ostatné miestne poplatky, ktoré určujú VZN
o miestnych poplatkoch

Daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad sa platia v období
apríl-máj príslušného kalendárneho roka.
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Osvedčovanie podpisov a listín
1. Osvedčovanie podpisov
Potrebné doklady:
- listina, na ktorej má byť osvedčený podpis
- platný občiansky preukaz
- poplatok 0,50 € za každý podpis
Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v
kancelárii prvého kontaktu.
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada
fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť
do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom
vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť so
zamestnankyňou obecného úradu. Osvedčujúci orgán
nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá
však za to, že podpis na listine urobila osoba, ktorej podpis je
osvedčovaný.
2. Osvedčovanie listín
Potrebné doklady:
- originál alebo osvedčená fotokópia listiny
- platný občiansky preukaz fyzickej osoby, ktorá listinu predkladá
- poplatok 1,50 € za každú, aj začatú stranu.
Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.
Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s
predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani
pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Harmonogram zberu plastov

Občania majú možnosť odovzdať
všetky druhy batérií (autobatérie,
tužkové...). Kontajner na batérie sa
nachádza za obecným úradom
v uzamknutej
garáži.
V prípade
záujmu kontaktujte zamestnancov
obecného úradu.

Od júla 2012 sú za obecným úradom
a na ul. Slnečnej (oproti paneláku
č.14) umiestnené kontajnery na
šatstvo,
obuv
a iné
textílie.
Kontajnery sú riadne označené, preto
žiadame občanov aby do nich
nehádzali iní odpad, ako na aký sú
určené
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Škola nie je len o učení
„Detská duša je ako čistý list papiera – je len na nás dospelých, ako ju popíšeme.“
„V každom človeku je niečo dobré, je len potrebné to nájsť.“
Keby sme my učitelia a vychovávatelia zabudli na tieto pravdy, nemohli by sme pracovať
s deťmi. Stávajú sa rôzne situácie, kde učiteľ sám o sebe zvažuje, či sa rozhodol správne. Ak učiteľ
o sebe začne uvažovať a hľadá riešenie, ktorým by pomohol dieťaťu, je dobrý učiteľ.
Teraz, keď prišiel koniec školského roka a deti dostali za svoju prácu ocenenie, je na nás
všetkých aj rodičoch, aby sme zvážili skutočnosť a snažili sa pochopiť detskú dušičku a byť pri
hodnotení objektívni. Každý z nás má iné schopnosti, a preto je ten svet krásny, že nie sme všetci
rovnakí.
V školskom roku 2011/12 našu školu navštevovalo 31 žiakov. Už od prvého ročníka sa na našej
škole vyučuje anglický jazyk. Nadanie a záujmy detí rozvíjame v krúžkoch: hudobno-dramatický,
výtvarný a krúžok výpočtovej techniky. Vyučovanie sa spestruje aj inými aktivitami, ktoré nadväzujú na
povinný výchovno-vyučovací proces a dopĺňajú vyučovanie zážitkovým učením.
Snažíme deti zapájať do súťaží, kde sa prejaví ich talent: matematické, recitačné, výtvarné,
literárne súťaže. Mnoho z prác detí je použitých aj v školskom časopise „Kováčik“. Pytagoriády sa
zúčastnili: M. Leštáková a D. Uhlík. Do internetovej matematickej súťaže Maksík sú zapojení desiati
žiaci. Najúspešnejší sú: M. Hrčka, D. Uhlík a J. Kršiaková. Ocenené výtvarné práce v tomto roku mali:
E. Franka, M. Leštáková, S. Suja, E. Dlhopolcová. Aby deti mohli rozvíjať svoj talent, navštevujú ZUŠ
Sliač, ktorá má vysunuté pracovisko na našej škole.
Súčasťou školy je ŠKD, ktorý nadväzuje na prácu v škole. Činnosť klubu je zameraná hlavne na
relaxáciu a výchovu mimo vyučovacieho procesu. Na požiadanie rodičov tu prebieha aj príprava žiakov
na vyučovanie. Vďaka p. vychovávateľke Medveďovej je naša škola vždy pekne vyzdobená. Pri
kultúrnych podujatiach je tiež hlavnou aktérkou, ktorá pripravuje výzdobu sály.
Dopravná výchova – návštevou dopravného ihriska s praktickým vyskúšaním dopravnej
výchovy si upevnia aj zručnosti, ktoré sa dajú využiť aj v bežnom živote.
Enviromentálna výchova – okrem vyučovacích predmetov sa snažíme, aby deti pochopili
význam prírody pre človeka a jej ochranu. Vyčistili lesík pri Pamätníku SNP v Kováčovej, udržujú
v čistote okolie školy a zapojili sa do zberu papiera.
Pravidelne pripravujeme kultúrne programy pri rôznych príležitostiach: Mesiac úcty k starším,
Deň matiek. Nezabúdame ani na akcie, na ktoré sa deti najviac tešia: Mikuláš, karneval, výlety, MDD,
divadelné predstavenia, výchovné koncerty. Svoju zručnosť si overujú v tvorivých dielňach, kde si
vyrábajú dekoračné predmety alebo darčeky pre svojich blízkych. Uskutočňujeme besedy, maratóny
čítania, navštevujeme knižnice.
Vydarená bola akcia návšteva Tropikária v Budapešti, ktorá sa uskutočnila aj s rodičmi žiakov.
Vysoko kladne ju zhodnotili zúčastnení rodičia a podporili aj týmto spôsob spoluprácu školy a rodičov.
Veľmi dobrá je spolupráca s ŠK Prameň Kováčová, kde sa starajú o žiakov v rámci futbalového
krúžku, ktorý vedie A. Kasarda. Vďaka prístupu p. Kasardu a pravidelnosti tréningov, žiaci na
medzinárodnom turnaji prípraviek získali 3. miesto, z čoho máme všetci radosť.
Chcem sa poďakovať všetkým rodičom, ktorí pomáhajú svojím deťom, ale aj prístupom k práci
školy. Zvlášť chcem poďakovať p. Ing. Frankovej a p. Ing. Novotnému, ktorí pripravili pre deti
nezabudnuteľný MDD. Poďakovanie patrí starostovi obce p. Brachnovi a poslancom, ktorí tiež dokážu
hľadať riešenie a podať pomocnú ruku.
Nakoniec ďakujem svojím spolupracovníkom, bez ktorých by som toto všetko nezvládala. Som
rada, že pracujem v kolektíve učiteľov, ktorí sú ochotní vždy si pomôcť, prediskutovať vzniknuté
problémy a hľadať uspokojivé riešenie. Hoci majú tiež svoje problémy a zdravotné ťažkosti, snažia sa,
aby to neprenášali do prostredia školy a tým udržujú pozitívnu klímu školy.
Úplne na záver chcem popriať hlavne žiakom krásne prázdniny, plné slnka a oddychu, bez
úrazov a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.
PaedDr. Marta Ličková
riaditeľka školy
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MATERSKÁ ŠKOLA
Ako rýchlo ten čas letí, ani sme sa nenazdali a ďalší školský rok je za nami. Naposledy sme spomínali materskú školu
v zime, v spojení s čarom Vianoc. Teraz sme tu opäť. Čo Vám tentoraz povieme o našej Materskej škole? Čo nového sa
udialo u nás od Vianoc? Je toho dosť.
Do roku 2012 sme po zimných prázdninách vykročili všetci oddýchnutí a plní energie. Hneď v januári sme spolu
s predškolákmi navštívili Základnú školu, kde nám pani učiteľka aj s prvákmi ukázala, ako budú budúci prváci pracovať
v škole, čo ich tam čaká. Pani učiteľka zapájala do vyučovania aj naše deti, ktoré ukázali, čo všetko vedia, čo sa naučili
v materskej škole. Nemali problém s farbami, geometrickými tvarmi, počítaním. Poznajú čísla, písmenká, ba dokonca
niektoré deti vedia už aj čítať. Deťom sa táto ukážková hodina páčila.
Vo februári sme spoločne s Obecným úradom uskutočnili karneval. Karneval je sviatok veľkých aj malých. Deti sa
predviedli v najrozličnejších maskách. Zmenili sa na pirátov, kovbojov, princezné, motýle. Boli prekrásne. Každá maska sa
predstavila. Po predstavovaní sa začala pravá fašiangová zábava. Superman tancoval s vlkom, princezná s pirátom. Na
záver bolo vyhodnotenie najkrajšej karnevalovej masky. Ako ináč, všetky boli pekné, tak aj odmenu dostali všetky masky.
V marci sme navštívili obecnú knižnicu pri príležitosti Marec mesiac knihy. Pani Kršiaková deti veľmi pekne
oboznámila s knižnicou, aký má význam a ako je potrebné sa v nej správať. Prečítala deťom rozprávku. Deti doniesli
výkresy, ktoré samé namaľovali, aby vyzdobili obecnú knižnicu. Koncom marca sme spoločne s deťmi vyniesli za spevu
piesní Morenu a upálili ju v potoku.
V apríli sme si pred Veľkou nocou urobili v materskej škole veľkonočnú kúpačku. Chlapci oblievali a voňavkovali
dievčatá a tie im za odmenu dali vajíčka, ktoré spoločne s pani učiteľkou urobili v materskej škole.
Máj, krásny mesiac, keď všetko navôkol vonia, si deti s láskou pripravili básničky, pesničky a tančeky pre svoje
mamičky. Určite bola nejedna mamička hrdá na svoje dieťatko.
Tiež sme mali v máji besedu s policajtkou- maminkou Filipka. Bola veľmi zaujímavá, pretože deťom doniesla aj oblečenie,
ktoré si mohli vyskúšať, rôzne náboje na ukážku a iné. Najväčší úspech mali však putá. Každé z detí si ich muselo
vyskúšať. Pani policajtka priniesla deťom aj 2 bezpečnostné vesty, píšťalky, cukríky, obrázky a pani učiteľkám odborný
materiál. Za to sme jej veľmi povďačné.
Jún sme začali ako ináč, MDD. Počasie nám veľmi neprialo, ale aj napriek tomu, sme v triede deťom pripravili
rôzne súťaže. Každé dieťa dostalo sladké odmeny. Vlastne celý týždeň bol taký iný a zaujímavý, lebo sme mali súťaž
,,Miss princezná“ a aj besedu so zdravotnou sestrou -maminkou Stanka a Miška. Aj táto beseda sa deťom páčila. Tešíme sa
z toho, že sú niektorí rodičia ochotní zapojiť sa do diania v materskej škole, podľa jej potrieb.Za to im ďakujeme.
,,Miss princezná“ bola úžasná akcia. Z roka na rok majú dievčatá krajšie šaty. Pamätám si začiatky tejto súťaže. To sa
s terajšími princeznami nedá ani porovnať. Krásne boli všetky. Kráľ si nevedel vybrať, zatancoval so všetkými a nakoniec
každá dostala od kráľa korunku a sladkú odmenu.
V júni bola v materskej škole ukážka psovodov pre deti a posledný júnový deň bol pre predškolákov veľkým dňom,
kde sa naše najstaršie deti lúčili s materskou školou. Táto akcia bola spojená s programom a ukážkou učiteliek predškolskej
triedy, ako sú deti pripravené do školy. Ďalej prebehlo slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania a akoby to bolo, keby chýbalo aj pohostenie. Pani Vaculčiaková z rodičovského príspevku zabezpečilae pre
predškolákov tortu.
Po rozlúčke už čakajú pre naše veľké deti len dlhé prázdniny, aby si počas nich dostatočne oddýchli, nabrali síl na
novú etapu ich života. Veď v septembri osem škôlkárov, ktoré opustia bránu škôlky, nastúpia do základnej školy. Osem
bojovníkov bude šermovať s perom, ceruzkou a štetcom. Osem dobrodruhov s taškou na chrbte sa vydá do sveta
zodpovednosti, povinností a poznávania.
Čo ešte sa udialo v našej materskej škole?
V priebehu roka sme s deťmi navštívili v kultúrnom dome niekoľko divadelných a hudobných predstavení. Tu sme
deti učili ako sa majú správať na takýchto podujatiach.
Chcela by som ešte spomenúť súťaže a projekty, do ktorých sa zapojila naša MŠ.
Bola to súťaž SCHAUMA škôlkam. Do tejto súťaže sme sa prvý krát zapojili v školskom roku 2010/2011 a aj v tomto
školskom roku sme sa do nej zapojili. Vyhrali sme lepidlá pre každé dieťa a omaľovanky. Pre niekoho to neznamená nič,
ale pre nás je to dosť, my sme skromné a aj to málo čo dostaneme, nás poteší.
Ďalšia súťaž, do ktorej sme sa zapojili, bola ,, Rozprávková olympiáda“, kde deti kreslili výkresy. Ako sme sa umiestnili
ešte nevieme, lebo vyhodnotenie ešte len bude.
Zo súťaže s Raabe ,,Zvedavček“ sme poslali práce detí a za odmenu sme dostali 6 mesiacov časopisu ,,Zvedavček“
zadarmo. Okrem súťaží sme sa zapojili aj do projektov ako napr. ,,Bezpečná škôlka“ a ,,Vitana NATURÁČIK“.
Z projektu ,,Bezpečná škôlka“ sme vyhrali bezpečnostné vesty pre každé dieťa v II. triede a 2 bezpečnostné vesty pre pani
učiteľky. Projekt ,,Vitana NATURÁČIK“ je projekt, do ktorého sme boli zapojený aj v školskom roku 2010/2011. Dostali
sme 2 CD. Deti si mali pripraviť tančeky na pesničku, ktorú poslali a vyzdobiť sme mali materskú školou podľa pokynov.
Záverom by som sa chcela touto cestou poďakovať všetkým tým rodičom, ktorí prispievali do materskej školy
rôznymi drobnosťami, či už to bol papier na kreslenie pre deti, ceruzky, hračky, a iné. Zároveň im ďakujem za pochopenie
a dobrú spoluprácu. Verím, že aj v budúcnosti sa nám bude dobre spolupracovať.
7
Andrea Hrončoková
zástupkyňa Materskej školy
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Kultúrne a športové podujatia v našej obci :
25.12.2011 – Vianočný stolnotenisový turnaj
25.12.2011 – Jasličková pobožnosť v kostole sv. Gorazda
21.01.2012 – Šachový turnaj – kolkáreň Kováčová
28.01.2012 – Turnaj v stolnom futbale – kolkáreň Kováčová
15.02.2012 – Fašiangový karneval
25.02.2012 – Hučavské fašiangy - Lieskovec – zúčastnilo sa
družstvo z Kováčovej – súťaže o najlepšiu klobásu
16.03.2012 – Oslobodenie obce 67. výročie – položenie kytice
kvetov pri pamätníku pri obecnom úrade
19.03.2012 – ŠLÚ Marína – beseda v knižnici zúčastnili sa jej
žiaci, ktorý navštevujú školu počas pobytu v ŠLU Marína
07.03.2012 – MŠ- beseda v knižnici
21.03.2012 – ZŠ- beseda v knižnici
26.03.2012 – Deň učiteľov – posedenie spojené s večerou
v motoreste Formula
27.03.2012 – Večer s osobnosťou
14.04.2012 – Týždeň slovenských knižníc
18.04.2012 – Vyčistime si životné prostredie –zbieranie
odpadkov z okolia pamätníka SNP v Bôrine
22.04.2012 – Olympijská pochodeň- prevzatie olympijskej
štafety na futbalovom ihrisku v Kováčovej
16.05.2012 – Deň matiek – pocta maminkám
18.05.2012 – Pietny akt pri pamätníku SNP v Kováčovej
26.05. 2012 – Furmanské preteky Deň koňa – 10. ročník
02.06.2012- Turnaj firiem v minifutbale
17.06. 2012 – Pirátsky rozprávkový les
30.06.2012 - PENALTA CUP
PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA:
Júl

Dni obce Kováčová ( 27.-29. Júl)

August

Detský letný tabor Gorazdík
Hľadanie pokladu pre najmenších

Október

Mesiac úcty k starším
Večer s osobnosťou

November

Kováčovská desiatka

December

Mikuláš
Jasličková pobožnosť
Vianočný stolnotenisový turnaj
Predvianočná zabíjačka
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Z NÁVŠTEVY PARTNERSKÉHO
MESTA VOLYNĚ
Návšteva mesta Volyně, s ktorým Obec Kováčová uzatvorila
. o partnerskej spolupráci, sa uskutočnila na základe
Zmluvu
pozvania starostu mesta Ing. Valhodu v termíne od 18.-20.5.2012,
kedy mesto organizovalo celoštátnu prehliadku amatérskych
divadelných súborov „Divadelný piknik“. Cieľom návštevy bolo
nadviazanie osobných kontaktov a spolupráce v oblasti
komunálnej politiky, kultúry, športu, prípadne iných oblastiach.
Delegáciu obce tvorili: starosta Slavomír Brachna, poslanci
obecného zastupiteľstva Pavel Belička, Ing. František Hajko, Ing.
Ján Izrael, Andrej Kasarda, Ing. Vladimír Volko, Ján Zvara,
referentka MKS Veronika Kršiaková a za občanov Ing. Jozef
Sliacky.
Odchod z Kováčovej bol v piatok 18.5.2012 spred budovy
obecného úradu. Cez Bratislavu, Brno, Pelhřimov Tábor, Písek
a Strakonice sme do Volyně dorazili asi o 19:40 hod. po 575 km
jazdy. Na námestí pred budovou mestského úradu nás už očakávali
predstavitelia mesta. Po ubytovaní nasledovala večera
v samostatnej miestnosti reštaurácie U Radnice a pokračovala
neformálnym stretnutím za prítomnosti starostu mesta
Ing. Václava Valhodu a ďalších zastupiteľov. Sobotňajší program
začal od 9:00 hod najskôr prehliadkou Mestského múzea („tvrze“)
v sprievode starostu Ing. Valhodu. Expozícia múzea zachytáva
okrem iného aj zaujímavé obdobie „světáctva“ a modrotlače.
Z múzea viedla cesta popri budovách základných škôl až do
objektu Strednej priemyslovej školy a Vyššej odbornej školy,
v ktorej má svoje detašované pracovisko Technická univerzita
vo Zvolene, Drevárska fakulta. O jeho vznik sa veľmi zaslúžil
občan našej obce, pedagóg TU Zvolen, prof. Ing. Ján Zemiar PhD.
Areálom školy a jej priestormi nás previedol jej riaditeľ RNDr. Jiří
Homolka
Po skončení prehliadky školy nasledoval chutný obed znova
v reštaurácii U Radnice a po ňom odovzdanie našich
spomienkových predmetov starostovi mesta na mestskom úrade.
Popoludní sme ešte stihli krátku prehliadku starej radnice a areálu
mestského kúpaliska s prírodnou vodou, ktoré je kultúrnou
pamiatkou.
Program pokračoval
ďalej a starosta s veliteľom hasičov
a zároveň zastupiteľom Petrom Chvostom nám ukázali stanicu
miestnych dobrovoľných hasičov. Večer prišiel čas aj na návštevu
divadelného predstavenia Traja mušketieri v podaní DS Ty-JáTr/Načerno z Prahy, ktorého sa v kultúrnom dome Na Nové
zúčastnili Ing. Volko, A. Kasarda, V. Kršiaková, Ing. Sliacky
a Ing. Izrael. O polnoci sme boli na námestí svedkami
slávnostného ohňostroja po ukončení prehliadky amatérskych
divadiel.
V nedeľu nás po raňajkách prijali na mestskom úrade starosta
a zastupitelia mesta, kde nám odovzdali propagačné
a spomienkové predmety. Za celú našu výpravu sa poďakoval za
naozaj pestrý program a venovanú pozornosť starosta S. Brachna
a pozval predstaviteľov mesta Volyně na návštevu našej obce.
Krátko po 10:00 hod sme sa s našimi hostiteľmi rozlúčili a vydali
sme sa na cestu domov, s krátkou zastávkou v neďalekých
Hošticiach, kde sme natrafili na známeho českého režiséra Zdeňka
Trošku, ktorý sa s nami na pamiatku odfotil.
Domov sme šťastne dorazili asi o 19:00 hod, tesne pred začiatkom
hokejového finale Slovensko- Rusko.
Ing. Ján Izrael

10

OZ GORAZDÍK
KOVÁČOVÁ
Hlavnou úlohou OZ Gorazdík je združovať deti a mládež na
Kováčovej. Najväčším jeho telesom je spevokol Gorazdík,
ktorý spieva na piatkových a nedeľných svätých omšiach
v rímskokatolíckom kostole a svojím spevom chváli Boha.
Poďme si spraviť rekapituláciu aktivít a podujatí, ktoré
OZ Gorazdík zorganizovalo počas uplynulých siedmich
mesiacov.

Jasličková Pobožnosť
Tohtoročná Jasličková Pobožnosť sa
niesla v duchu muzikálu. Režisérky
Betka Opálková, Terezka Hajková,
Kamilka
Kucháriková,
Rebeka
Sujová, Lujza Hajková a Hanka
Opálková zložili a upravili všetky
piesne, ktoré v boli v muzikáli
použité. Viac než tridsať detí
účinkovalo a spievalo vo Vianočnom
muzikáli, ktorý poukazoval na pravú
podstatu Vianoc, narodenie Ježiša
Krista. Po Jasličkovej sa predstavili aj
Betlehemci, ktorí chodili po dedine
a prinášali Vianočnú zvesť a koledu aj
do našich domácností.

Miesto pod krížom
bola scénka, ktorú si nacvičili mladí na Veľkú noc.
Sedem hlavných hriechov znázornili skrze životy
obyčajných ľudí, ktorých spájalo účinkovanie
v spoločnej kapele. Celú disharmóniu dirigoval Diabol,
ktorého však porazil Kristus, keď sa obetoval za
všetkých hriešnikov. Toto posolstvo sa mladí snažili
odovzdať divákom v Kultúrnom dome a v Liečebnom
ústave Marína.

Spolu sme
oslávili aj
Nový Rok na
Gala večeri
v Kultúrnom
dome.

Pirátsky rozprávkový
les
OZ Gorazdík v spolupráci s obcou Kováčová
zorganizovalo už 4.ročník rozprávkového lesa,
ktorý sa niesol v duchu pirátskeho sveta. Tento
rok si deti mohli vyskúšať rôzne disciplíny ako
mečovanie sa, triafanie do terča vodnou
pištolou, skladanie si lodičiek z papiera
a podobne. Taktiež sa mohli pobaviť na
sprievodných aktivitách ako skákací hrad či
lukostreľba. Počasie bolo výborné a napriek
odkladu bola účasť výborná. Už teraz sa
11
tešíme na budúci rok.
Hana Opálková

Naša olympionička

Som 24-ročná rodáčka z Kováčovej, členka Klubu športovej gymnastiky Detva
a zároveň seniorská reprezentantka v športovej gymnastike. Športová
gymnastika je veľmi náročný šport, ktorý si vyžaduje veľkú dávku odvahy
a sebazapierania.
Ako 6-ročnú ma rodičia priviedli do gymnastickej telocvični, ktorá sa stala
mojim druhým domovom. Trénujem dvojfázovo 6krát do týždňa. Gymnastika sa
stala súčasťou môjho života a aj napriek vážnym zraneniam, ktoré som mala, sa
jej nedokážem vzdať.
11 rokov som trénovala s manželským párom z Ukrajiny, no v roku 2004 sa
rozhodli vrátiť späť na Ukrajinu. Naša telocvičňa bola finančne zadĺžená a dlh
za kúrenie iba naďalej narastal. Ja som ostala bez trénera a mesto chcelo
telocvičňu zavrieť a predať. Ako 18-ročná som mala celú kariéru ešte len pred
sebou, no bez trénera a telocvične to proste nejde. Vtedy sa ma ujala trénerka
Mgr.Katarína Krekáňová, rodáčka z Detvy, ktorá mi navrhla, aby som išla na
hosťovanie do Trnavy, kým sa nevyriešia problémy s telocvičňou. To však
vtedy ešte netušila, že o dva a pol roka sa spolu vrátime do Detvy. Tak som jej
návrh prijala a od septembra 2004 do decembra 2007 som hosťovala v Trnave.
V januári 2008 dala v Trnave výpoveď a rozhodla sa detviansku gymnastiku
postaviť opäť na nohy. Začiatky boli ťažké, ale nakoniec sa jej to aj podarilo.
Momentálne sme najpočetnejším a najúspešnejším gymnastickým klubom na Slovensku. Snažíme sa o splatenie poslednej
zadĺženej čiastky, ktorá vznikla v roku 2004, aby naša telocvičňa mohla aj naďalej existovať. Okrem finančných problémov
nášho klubu sa dostavili aj ťažké zranenia, ktoré ma brzdili v mojom kariérnom raste. V roku 2007 som mala špirálovitú
zlomeninu ruky a o rok na to sa mi na nominačných pretekoch na ME roztrhla achilovka. No napriek týmto vážnym zraneniam
som sa nevzdala a bojovala som ďalej. Tvrdá drina, nekonečné hodiny tréningu a obrovské sebazaprenie mi prinieslo ovocie
najmä v tomto roku. Splnil sa mi životný sen. Podarilo sa mi kvalifikovať na letné olympijské hry do Londýna.
Príprava na OH bola naplánovaná do posledného dňa.
Mala som rozpis súťaží: Majstrovstvá Európy, dva
svetové poháre a niekoľko iných medzinárodných
podujatí. No prišlo niečo, s čím som nerátala. Zranila
som sa. Zranenie prišlo v ten najnevhodnejší čas, no
každej takejto situácii musí vrcholový športovec čeliť
a vysporiadať sa s ňou čo najrýchlejšie. A to hlavne po
psychickej stránke. Zranenie ma síce vyradilo zo
všetkých súťaží, ktoré som mala naplánované až do
odchodu do Londýna, ale nie zo štartu na Olympijských
hrách. Ani to, že som 4 týždne chodila o barlách mi
nezabránilo v trénovaní. Gymnastika je taký šport, že aj
so zlomenou rukou, či nohou sa vždy dá niečo
v telocvični robiť.
A tak počas obdobia, kým som chodila o barlách, som cvičla na bradlách (to je náradie, kde sa cvičí prevažne na rukách,
samozrejme, veci kde sa používa noha som vynechala), dvakrát do dňa som posilňovala a robila základné prvky, ktoré ma
udržiavali v kondícii. Dnes už sa dostávam do formy, pomaličky začínam skákať a zaťažovať nohu. Verím, že aj napriek
zraneniu sa mi podarí dostať do dobrej formy a na OH bude dôstojne reprezentovať Slovensko pod piatimi kruhmi.

Mária Homolová
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VEČER S OSOBNOSŤOU
Komisia kultúry a športu v spolupráci s TKK Kováčová
usporiadali dňa 27.03.2012 v Obecnom dome v Kováčovej
ďalšie z cyklu podujatí „Večer s osobnosťou“. Našim hosťom
bol p. Ing. Martin Gablik, ktorý sa radí medzi popredných
slovenských výškových horolezcov. Pán Gablik odprezentoval
svoje zážitky z oblasti horolezectva v pásme s názvom
„Túlanie po kopcoch“. Súčasťou podujatia bolo aj premietnutie
krátkeho dokumentu o Himalájach a horolezectve.
Martin Gablik sa narodil 21. augusta 1953 v Handlovej, býva
a pracuje vo Zvolene. Po džudistickej kariére a odrastení troch
detí sa začal venovať horolezectvu. V období 1996 – 2011
bol členom ôsmich výprav na osemtisícovky. Zatiaľ vystúpil
na tri: v roku 2002 na Makalu (8463 m) ako druhý slovák
po Milanovi Kriššákovi a ako prvý bez kyslíka, v roku 2007
na Nanga Parbat (8125 m) a v októbri 2011 na Čo Oju
(8201 m)– vo veku 58 rokov a 47 dní ako náš najstarší
horolezec. Za pomoc vážne zranenému poľskému horolezcovi
Arturovi Hajzerovi v roku 2005 dostal trofej Európskeho hnutia
fair play UNESCO a Cenu Radovana Kaufmana (SOV)
medzičasom premenovanú na Cenu Jána Popluhára.
Martin Gablik má obdivuhodnú kondíciu, ktorú si udržiava
prácou, behaním po okolitých kopcoch, ale aj každodenným
cvičením piatich tibeťanov. Má dar nielen pútavo a podrobne
rozprávať, ale aj vystihnúť kľúčové fakty. Jeho
rozprávanie o zážitkoch z výstupov a natočené zábery často až
vyrážajú dych divákom a inak to nebolo ani u nás.
V. Kršiaková

DETSKÉ TALENTY

Zvolenské fitnesky úspešne zavŕšili letnú sezónu.
Posledný májový víkend sa zúčastnili Majstrovstiev
Slovenska vo Zvolene, ktoré boli zároveň nominačnými
pretekmi na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta.
Na majstrovstvách Slovenska mali Zvolenčania
19 dievčat a dvoch chlapcov a v doraste
4 dievčatá. Vo Zvolene ostali tri zlaté, tri strieborné
a tri bronzové miesta. A práve tri strieborné
si domov odmiesli sestry Novodomské, rodáčky
z Kováčovej. Nelli v kategórii do 9 rokov a Elisa
v kategórii dorastencov.
Na základe výsledkov za posledný rok, dlhodobej práce
a pozorovania talentovaných pretekárov boli na
ME a MS nominovaných 11 pretekárok, z toho
5 Zvolenčaniek a medzi nimi aj Nelli a Elisa
Novodomské.
Slovenské dievčatá vybojovali celkovo 5 medailí,
z toho 3 zlaté a 2 strieborné. Všetky tri zlaté medaily
získali zverenkyne Zuzany Niščákovej a Barbary
Machálovej, z tanečnej školy Zuzana. Jednu zlatú
si odniesla aj Nelli Novodomská. Elisa Novodomská sa
umiestnila na krásnom 8. mieste, kde ju 3 body delili od
finále.
O týždeň neskôr, 8. - 11. 6. 2012 sa slovenská
reprezentácia zúčastnila Majstrovstiev sveta v Novom
Sade v Srbsku. Slovensko vybojovalo 3 medaily
a všetky putovali do Zvolena. Jediné zlato si odniesla
Nelli Novodomská v kategórii 8 – 9 ročných. Elisa
Novodomská skončila jedno miesto pred finálovou
šestkou a obsadila krásne 7. miesto.
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Mgr. R. Novodomská

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI
V prvom polroku 2012
oslávili títo naši
spoluobčania životné
jubileum:

90 rokov
Jozef Brachna

85 rokov
Mária Urbanová
Alžbeta Fabiánová

Jozefa Kováčová
Zuzana Chebeňová
Anna Mareková
Alžbeta Krupčiaková
Myron Malý, MUDr.
Ondrej Kocúr
Mária Melicherčíková
Tatiana Šidlová, MUDr.
Anna Lacková
Ján Kršiak
Ľubica Benková
Vladimír Frivalský, MUDr.

Mária Cicková rod. Vaculčiaková, 72r.
Oľga Krnáčová, rod. Ďurčíková, 56r.
Anna Zdychová, rod. Zdychová, 89r.
Mária Oravcová, rod. Machalová, 65r.
Margita Murínová, rod.Kmeťová, 83r.
Božena Bibova, rod. Zvarova, 67r.
István Mihály Király , 65r.
Vladimír Izák, 41r.
Ján Kučera, 71r.
Milan Belička, 65r.
Igor Stančík, 51r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť

60 rokov

80 rokov
Dušan Kapsa, Ing.
Alžbeta Čulíková
Zuzana Urbanová

75 rokov
Jozef Lauč
Magdaléna Medveová
Mária Kucháriková
Hermína Laučová

70 rokov

65 rokov

Navždy nás opustili

František Stejskal, Mgr.
Jolana Volková
Margita Galambošová
Anna Čechová
Jozef Čarnoky
Ladislav Červenák
Jaroslava Mojžitová
Ondrej Šmál, Ing Csc.
Beličková Anna
Ján Gonda
Ján Kučera
Ján Belička
Ondrej Oravec
Gizela Boldišová

Valéria Kocková
Zuzana Kušpálová
Vilma Mišagová
Ľubomír Belička
Jozef Kušpál
Ľubica Sanitrárová
Miroslav Kuchárik
Emília Štímelová
Viera Nociarová
Ľudmila Mesárošová
Mária Šantová
Elena Volková
František Barančík

50 rokov

Marta Krajčiová
Gabriela Beňová
Soňa Marcineková
Daniela Hudecova, Ing.
Pavel Novák
Edita Dlhopolcová
Svetlana Sarvašová, Mgr Art.
Helena Hrnčiarová, PaedDr.
Peter Marcinek
Ján Žigmund, Ing.
Anna Karaszová

GRATULUJEME
POZVÁNKA
Všetkých občanov srdečne pozývame na „Dni obce Kováčová 2012”,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 27.7. - 29.7.2012.
Program:
Piatok 27.7.2012: Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom
bude udelená cena obce in memoriam p. Jánovi Hajkovi a taktiež budú
vyhlásené výsledky súťaže o najkrajšiu úpravu priestranstva pri RD.
Sobota 28.7.2012: program v areáli futbalového ihriska a autokempingu.
Nedeľa 29.7.2012: slávnostná sv. omša v kostole sv. Gorazda o 10:00hod.,
poobede posedenie pri guláši (pred kostolom sv. Gorazda).
Podrobný program bude upresnený.

Noví spoluobčania
Diana Balážová
Martin Kracina
Lukáš Čáby
Ivan Lupták
Marcel Mesároš
Branislav Šebeň
Lukáš Valko
Ella Rybárová
Malým občiankom
ako aj ich rodičom prajeme
veľa zdravia a šťastia

Obecná knižnica
tatelia a spoluobčania,
ponúkame Vám
možnosť venovať čas dobrej knihe napríklad
aj z obecnej knižnice. Obecná knižnica sídli v
budove nového obecného domu. Členské na 1
kalendárny rok je 0,50€ pre študentov a deti a
1,33€ pre dospelých. Knižnica je otvorená
v pondelok a stredu od 14:00 do 17:00 hod.
Všetkých srdečne pozývame !

POZVÁNKA

OZ Gorazdík Kováčová organizuje v dňoch
2.8.-8.8.2012 detský letný tábor,
pre všetky deti od 7 rokov.
Miesto: Chata Mária- Králiky
Cena: 100 Eur
Možnosť prihlásiť sa a podrobnejšie informácie
u Katky Vrťovej (0907 090 342) alebo
Hanky Opálkovej (0902 851039)
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TEŠÍME SA NA VÁS 
Posledných 7 voľných miest !!!

DETSKÉ OKIENKO

SÚŤAŽ pre deti: A opäť je tu súťaž pre všetky deti, ktoré

chceli vyhrať nejakú peknú zaujímavú cenu. Vašou úlohou bude
tento krát nakresliť . Troch z vás odmeníme a víťazné kresby
uverejníme v nasledujúcom čísle.
V súťaži z minulého čísla sa výhercami stali:
1. Sára Haviarová
2. Janka Kršiaková
3. Marek Zvara
4. Alexandra Žuchovská
Výhercom srdečne BLAHOŽELÁME.

VYČISTIME SI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V. Kršiaková
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ŠK Prameň Kováčová
Športový klub Prameň Kováčová Vás pozýva do svojich radov .
Športový klub Prameň Kováčová je dobrovoľným
združením občanov, ktorého poslaním je vytvárať podľa
svojich možností podmienky na uspokojovanie záujmov
a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v oblasti
športu a turistiky, ale aj vo verejnoprospešnom,
spoločenskom a kultúrnom živote.
V súčasnosti majú v ŠK Prameň zastúpenie tieto športy:
- futbal,
- stolný tenis,
- turistika

Výška ročného členského príspevku:
- dospelí - 10,-€
- mládež od 15 do 18 r. – 5,-€

Členstvom v ŠK Prameň Kováčová získate množstvo členských
výhod:
- zľavnené vstupné na domáce zápasy futbalistov
- zľavnené cestovné na zápasy u súpera
- zľavnené poplatky za akcie turistického klubu
- zvýhodnené štartovné na pravidelne organizované
stolnotenisové turnaje
- zvýhodnené štartovné na podujatí „Penalta Cup“
- zvýhodnené štartovné na bežecké podujatie „Kováčovská
desiatka“
- zvýhodnené vstupné na reprezentačný ples ŠK Prameň
- zvýhodnené vstupné na multifunkčné ihrisko
Možnosť využívania výhod členstva v ŠK Prameň Kováčová
vzniká zaplatením členského príspevku kedykoľvek v priebehu
roka. Členské platí do 31.12. daného roka. Dokladom
o členstve je Členský preukaz, na ktorom je potvrdené
zaplatenie členského príspevku pečiatkou a podpisom
prezidenta klubu.
Prihlásiť za člena ŠK Prameň Kováčová sa môžete počas
domácich zápasov futbalistov, počas domácich zápasov
stolných tenistov, na podujatiach turistického klubu alebo po
telefonickom dohovore s prezidentom ŠK Prameň Kováčová
(Ing. Vladimír Volko– 0905 494 402 ) aj v inom termíne.

FUTBAL
Mužstvo dospelých hralo už druhu sezónu v IV. lige, skupina Juh.
Po predchádzajúcej úspešnej nováčikovskej sezóne, v ktorej chlapci
skončili na 5. mieste, ich čakal tzv. „kritický“ druhý ročník vo vyššej
súťaži.
Umiestnenie po jesennej časti (12. miesto so ziskom 11 bodov,
pri pomere gólov 13:27) bolo pre vedenie a fanúšikov veľkým
sklamaním.
Chlapci a vedenie klubu však na celkovo nevydarenú jesennú časť
(zlé výsledky, nervozita divákov, dokonca udelenie vysokej pokuty
od futbalového zväzu za hodenie plastovej fľašky do rozhodcu–
mimochodom doteraz čaká vedenie futbalového klubu aspoň na slušné
ospravedlnenie od tohto „diváka“ za spôsobenú škodu, keď už nemá
vôľu aspoň sčasti prispieť na uhradenie pokuty, ktorú svojim konaním
zapríčinil ) počas zimnej prestávky už nemysleli a snažili sa čo najlepšie
pripraviť na jarnú časť súťaže.
Vedenie im vytvorilo nadštandartné podmienky k príprave. Chlapci mali
možnosť trénovať v telocvični, absolvovali tréningy v okolí ŠLÚ
Marína s následnou možnosťou využívania rehabilitácie v tomto
zariadení, tiež sa konali tréningy na osvetlenej umelej tráve vo Zvolene
a vrcholom prípravy bolo sústredenie v novovybudovanej futbalovej
aréne v Korni pri Turzovke (Najväčšia futbalová hala v Strednej
Európe). Následne chlapci odohrali množstvo prípravných zápasov so
silnými súpermi z vyšších súťaží (Veľký Krtíš, Nová Baňa, Ďanová,
Zvolen).
Výsledkom kvalitnej a zmysluplnej zimnej prípravy pod vedením
trénera Petra Lihana boli výkony v jarnej časti – naši chlapci boli
v tabuľke jarnej časti na 2. mieste za suverénnym celkovým víťazom
súťaže FK34 Brusno.

IV. liga dospelí - JUH – konečná tabuľka
2011/12

1

FK 34 Brusno

26 23 2 1

84:17 71

2

Sitno Banská
Štiavnica

26 14 4 8

47:36 46

3

ŠK Badín

26 14 3 9

51:41 45

4

MFK Revúca

26 13 5 8

45:30 44

5

Baník Štiavnické
Bane

26 11 8 7

42:44 41

6

ŠK PARTIZÁN
Čierny Balog

25 11 5 9

53:39 38

7

FK Jesenské

26 11 4 11 36:37 37

8

Jednota Málinec

26 11 3 12 39:56 36

9

FC Slovan Divín

26 10 5 11 49:48 35

10

Prameň
Kováčová

26 10 4 12 45:49 34

11

JUPIE Banská
26 9
Bystrica - Podlavice

4 13 46:50 31

12

SKLOTATRAN
Poltár

26 8

4 14 35:34 28

13 FTC Fiľakovo

26 7

3 16 30:49 24

PS Hliník nad
Hronom

26 1

4 211626:97 7
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V. liga dorast - skupina C - 2011/12

1

MFK Detva

26 20 3 3 125:33 63

2

OTJ Hontianske
Nemce

26 19 3 4 123:33 60

3

ŠKF Kremnica

26 19 2 5 96:37

59

4

Slovan Dudince

26 15 1 10 79:60

46

5

Družstevník Očová

26 14 4 8 68:52

46

6

Družstevník Látky

26 13 2 11 62:45

41

7

Sokol Braväcovo

26 12 3 11 78:55

39

8

OŠK Stožok

26 12 3 11 57:65

39

9

Tatran VLM Pliešovce 26 12 2 12 45:51

38

10 Družstevník Bzovík

26 11 2 13 50:60

11 Prameň Kováčová

26 7 3 16 58:95 24

12 Klas Horné Hámre

26 6 1 19 31:67

13 Sokol Trnavá Hora

26 5 2 19 37:112 17

14 Družstevník Sielnica

26 1 1 24 18:162 4

Dorastenci ako by chceli v jesennej časti napodobniť starších kolegov
a tiež mali po prvej časti súťaže veľmi zlú bilanciu ( 13.miesto,
4 body, skóre 15:57 ).
Preto došlo v zimnej prestávke k posilneniu kádra a tiež im vedenie
zabezpečilo porovnateľné podmienky na prípravu ako mužstvu
dospelých. Chlapci absolvovali aj kondičné sústredenie na Látkach.
Kvalitná príprava pod vedením trénera Dušana Kňažka sa prejavila do
zlepšených jarných výkonov a chlapci získali v druhej časti súťaže 20
bodov, čo ich posunulo na konečné 11.miesto.

35
19

III. liga starší žiaci - skupina C - 2011/12

1 Sitno Banská Štiavnica 16 13 1 2 89:18 40
39

2 FK Horehron

16 12 3 1 58:9

3 FK 34 Brusno

16 10 2 4 52:19 32

4 ŠKF Kremnica

16 8 2 6 56:34 26

5 Slovan Kúpele Sliač

16 8 2 6 34:27 26

6 OFK Slovenská Ľupča

16 5 2 9 41:62 17

7 PS Hliník nad Hronom

16 3 2 11 31:85 11

8 Prameň Kováčová

16 3 1 12 31:71 10

Starší a mladší žiaci:
Starší žiaci pod vedením trénerskej dvojice Jaroslav Ďurčov - Jaroslav
Gajdoš obsadili v tabuľke III. ligy 8. Miesto. Problémom je čoraz
väčší nezáujem detí o futbal a všeobecne o šport ( je to zrejmé aj
z počtu účastníkov III. ligy – 9 družstiev, kým v minulosti bol
pravidelne počet 14 ). Aj naši tréneri mali k dispozícii len malý počet
hráčov ( na stretnutia ich chodilo 9 až 12 ) a museli byť dopĺňaní
chlapcami z kategórie mladších žiakov.
Mladší žiaci trénovali a hrali súťažné zápasy pod vedením trénerskej
dvojice Peter Kozárik – Michal Strapko a v práve skončenej sezóne sa
im príliš nedarilo, keď väčšinu zápasov prehrali. V tejto kategórii sa
však výsledky nezapočítavajú do tabuľky. Po každom zápase sú len
odmeňovaní najlepší hráči z každého družstva.

9 OTJ Hontianske Nemce 16 1 3 12 23:90 6

Prípravka:
Prípravu detí do 10 rokov má na starosti špecialista na
túto kategóriu Andrej Kasarda.
Chlapci sa zaúčali do základov futbalu pravidelne raz do
týždňa v sále kultúrneho domu
( počas zimy ) a na futbalovom ihrisku. V júni odohrali
prvé súťažné zápasy, keď sa zúčastnili medzinárodného
turnaja prípraviek v neďalekom Badíne.
Po výborných výkonoch obsadili v svojej vekovej
kategórii 3. miesto a prevzali si pohár od kapitána
slovenskej reprezentácie a hviezdy SSC Neapol Mareka
Hamšíka.

TURISTIKA
Začiatok nového súťažného ročníka futbalových súťaží 2012/2013 je naplánovaný
na 5.8.2012. Bližšie informácie nájdete na www.kovacova.sk/ šport/futbal.

Spracoval V.Volko
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Turistický klub Kováčová (TKK) úspešne rozvíja svoju činnosť už šiesty rok. Počas svojho pôsobenia sa klubu
podarilo pomerne dobre stabilizovať členskú základňu, vytvoriť stabilné jadro nadšencov tohto športu, ktoré postupne priťahuje
do klubu aj svojich ďalších priaznivcov. Okrem občanov obce sa do činnosti nášho klubu zapájajú aj občania Zvolena, Banskej
Bystrice a okolitých obcí.
Od roku 2012 nastala organizačná zmena v TJ Prameň Kováčová pod ktorú náš TKK patrí. TJ sa premenovala na ŠK
Prameň Kováčová (ŠKK), zmenili sa stanovy, zreorganizoval sa spôsob členstva v ŠKK. ŠK Prameň má 3 zložky: futbal,
turistiku a stolný tenis. Členské sa od roku 2012 zjednotilo tak, že zaplatením členského sa každý stáva členom ŠK bez ohľadu
na to, v ktorej zložke ŠKK vyvíja svoju činnosť. Členské v ŠKK prináša členom výhody v rôznych oblastiach, nie len pri účasti
na akciách TKK.
Pre rok 2012 sme naplánovali opäť 10 akcií, z ktorých sme už absolvovali prvé štyri podujatia.
V apríli sme navštívili Tajov a jeho okolie. V rámci tejto úvodnej akcie sme absolvovali návštevu rodného domu
J.G.Tajovského, kde nám miestna lektorka poskytla zaujímavý výklad o živote a diele nášho spisovateľa a národného dejateľa
J.G.Tajovského doplnenú o prehliadku originálnych dobových predmetov z Tajova a okolia ako aj osobných predmetov
spisovateľa. Súčasťou prehliadky bol aj výklad o živote a diele významného vynálezcu, vedca, priekopníka bezdrôtovej
komunikácie katolíckeho kňaza Jozefa Murgaša, ktorý sa zaslúžil v celosvetovom meradle o rozvoj tejto oblasti vedy a ktorý sa
v Amerike významne pričinil o vznik prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Výklad bol doplnený prehliadkou exponátov
viažucich sa k tejto významnej osobnosti Slovenska.

Začiatkom mája sme zavítali do okolia starobylej Nitry. V Drážovciach sme na pahorku nad obcou navštívili jeden
z najstarších sakrálnych objektov na Slovensku -miestny kostolík, ku ktorého histórii nám miestny katolícky pán farár veľmi
ochotne podal komplexný historický výklad spojený s prehliadkou vnútra kostolíka. Následne sme vystúpili na Zobor,
z ktorého vrcholu bol prekrásny výhľad na celé okolie. Potom sme sa presunuli do Kostolian pod Tríbečom k miestnemu
kostolu, ktorého história podľa najnovších nálezov siaha do 6 st.n.l. , podľa zatiaľ nepodložených údajov údajne až do čias
rímskeho cisára Marka Aurélia do 2.st.n.l. Opäť nám bol k dispozícii miestny katolícky pán farár, ktorý nás príjemne prekvapil
kvalitným výkladom a hĺbkou svojich vedomostí a histórii tejto jedinečnej stavby. V kostolíku sa nachádzajú unikátne fresky,
ktorých vek, spôsob vyhotovenia a umiestnenia presahuje svojím významom rámec Slovenska a radí sa k unikátom v rámci
strednej Európy. Toto miesto je preto hojne navštevované aj zo zahraničia. Zaujímavosťou tohto historického skvostu je, že sa
zachoval len vďaka statočnosti miestnych ľudí, ktorý sa postavili zvôli totalitnej komunistickej moci, ktorá chcela k túto
jedinečnú historickú pamiatku zbúrať.
Koncom mája sme vystúpili na Babiu horu na Orave. Výstup sa konal z poľskej strany, následne sme zostúpili do
Slanej vody, kde sme navštívili Hviezdoslavovu horáreň a expozíciu o živote a diele Mila Urbana a expozíciu
o Hviezdoslavovej Hájnikovej žene. O toto podujatie bol veľký záujem, zúčastnilo sa na ňom 45 účastníkov, takže sa nám
podarilo kompletne obsadiť autobus.
Dňa 23. júna sa uskutočnila akcia výstup na Sivý vrch v Roháčoch, na ktorej sa zúčastnilo 33 turistov. Pri výstupe
sme sa dosť potrápili, nakoľko trasa bola dosť strmá, ale stálo to za to. Odmenou nám bolá nádherná vysokohorská kvetena
mnohých chránených druhov rastlín, z ktorých niektoré sa vyskytujú len u nás a sú vzácne. Samotný vrch nás prekvapil
rozoklanými skaliskami, vežami, bralami a ďalšími vápencovými útvarmi, ktoré pripomínali ruiny stredovekého hradu. Z vrchu
sme potom hrebeňovkou ďalej pokračovali na vrch Brestová, odkiaľ sa nám naskytol pekný výhľad na celý hrebeň Roháčov.
V závere sme zostúpili na Zverovku, kde nás už čakal autobus.
Ďalšie akcie budú pokračovať v zmysle plánu pre tento rok. V lete pripravujeme návštevu Slovenského krasu (Jasov
a okolie), koncom augusta vystúpime na Vršatec, v septembri zavítame do V. Tatier (Mlynická a Furkotská dolina), v októbri
absolvujeme hrebeňovku v Malej Fatre a koncom roka už tradične vystúpime na Ďumbier.
TKK sa snaží poskytnúť svojom členom a sympatizantom poznávanie nielen prírodných ale i kultúrnych, historických
a národných krás Slovenska, do čoho zapája rôzne vekové kategórie. Okrem tejto činnosti sa vedenie TKK v spolupráci
s príslušnou komisiou v obci aktívne podieľa na prípravách a uskutočňovaní kultúrnych akcií z cyklu „Večer s osobnosťou“.
Za TKK predseda F.Hajko
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STOLNÝ TENIS
Stolný tenisti ŠK Prameň Kováčová reprezentovali obec v 4.lige
Oblastného stolnotenisového zväzu Zvolen (5. súťaž v hierarchii
stolnotenisových súťaží na Slovensku ).
V súťažnom ročníku 2011/2012 skončili na 5. mieste.
V jednotlivých zápasoch nastupovali: Igor Betík, Ondrej Kocúr,
Jozef Milan, Jaroslav Mistrík, Juraj Homola ml., Milan Mistrík, Ján
Zauška, Tomáš Kružliak, Marek Zapletal, pričom dosiahli
nasledovnú úspešnosť:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Betík Igor
Kocúr Ondrej
Homola Juraj
Milan Jozef
Mistrík Jaroslav
Mistrík Milan
Kružliak Tomáš
Zauška Ján
Zapletal Marek

23
19
19
23
13
7
2
6
2

92
76
75
82
40
17
7
19
8

73
59
51
53
22
8
2
3
1

19
17
24
29
18
9
5
16
7

235 : 78
195 : 79
167 : 102
181 : 113
79 : 71
27 : 34
10 : 18
20 : 52
7 : 22

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zvolen B
26 22 3 1 330:138 73
Dudince A
26 23 0 3 316:152 72
Zvolenská Slatina A 26 20 3 3 331:137 69
H. Nemce B
26 16 4 6 295:173 62
Kováčová A
26 17 1 8 311:157 61
Budča B
26 15 3 8 283:185 59
H. Nemce A
26 14 3 9 270:198 57
Kriváň A
26 14 2 10 273:195 56
Sielnica A
26 11 1 14 235:233 49
79,35%
Hriňová A
26 7 1 18 192:276 41
77,63%
Krupina C
26 5 1 20 154:314 37
68,00%
Veľká Lúka A
26 4 0 22 103:365 34
64,63%
Terany A
26 3 0 23 119:349 32
55,00%
Pliešovce A
26 0 0 26 64:404 26
47,06%
28,57%
Najväčšími oporami družstva boli Igor Betík (8. miesto
15,79%
zo všetkých hráčov v súťaži) a Ondrej Kocúr
12,50%
(9. miesto).
Igor Betík sa s úspešnosťou 95,65% stal
dokonca najlepším hráčom v štvorhrách celej
4. ligy.
V.Volko

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Chcete si zašportovať na multifunkčnom
ihrisku ?
Tak neváhajte a dohodnite si voľný
termín so správcom ihriska Jánom
Mojžišom na tel. č. 0903450532.
Telefonujte deň vopred v čase od 17:00
do 18.00 hod.

Prevádzková doba:
Ihrisko je v prevádzke
od 8:00 do 22:00 hod
Hracie časy:
1. 08:00 – 10:00,
2. 10:00 – 12:00,
3. 12:00 – 14:00,
4. 14:00 – 16:00,
5. 16:00 – 18:00,
6. 18:00 – 20:00,
7. 20:00 – 22:00

Cenník:
1. Futbal
- cudzí – 15,00 €
- obyvatelia Kováčovej – 10,00 €
- členovia ŠK Prameň Kováčová ( zľava 30% ) – 7,00 €

2. Tenis, nohejbal
- cudzí – 7,00 €
- obyvatelia Kováčovej – 5,00 €
- členovia ŠK Prameň Kováčová ( zľava 30% ) – 3,50 €
Ceny sú stanovené za 1 hrací čas ( 2 hod ).
Žiaci a študenti do 18 r. z Kováčovej môžu ihrisko využívať bezplatne
po objednaní hracieho času u správcu ihriska.
Dňa 30.6.2012 sa na futbalovom štadióne v Kováčovej uskutočnil 6.ročník
Memoriálu Miloša Kováča- PENALTA CUP KOVÁČOVÁ 2012.
O atraktívnu 1. cenu,skúter v hodnote 700 €, mali záujem strelci nielen
z najbližšieho okolia, ale až z Prešova, Brezna, Veškého Krtíša. Víťazom sa
stal nádejný mladý futbalista Jozef Híveš zo Selian (okr.Veľký Krtíš).
O úspešnosti tohto podujatia svedčí aj fakt, že tak ako v minulých rokoch, aj
tento rok bol v hlavných správach Slovenskej televízie (RTVS) uverejnený
príspevok, ktorý zviditeľnil nielen toto podujatie, ale aj samotnú obec
Kováčová.
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