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NEPREDAJNÉ

Začiatok je ťaţký a plný rozpakov, ale
veríme, ţe úvodné číslo nášho občasníka
Vám prinesie najmä pohodu pri čítaní.
Budeme Vás informovať o celoročnom
dianí v obci, o ţivote našich občanov, chceme
sa veľa dozvedieť o našich tradíciách, ale
neobídeme ţivot ani našich detí, mladých či
starších občanov.
Milí spoluobčania!
Dostáva sa Vám do rúk 1. číslo Obecných
novín našej obce. Iniciatívu poslancov
a členov
komisií
OZ,
najmä
Mgr. Z. Vaculčiakovej a Ing. K. Vrťovej
ml. si vysoko cením a predpokladám,
ţe „kováčovský občasník“ si obľúbite
a bude pre Vás zdrojom informácií
o ţivote našej obce.
Sme na začiatku volebného obdobia
2011-2014. Obecné zastupiteľstvo uţ však
schválilo základný dokument na toto
volebné obdobie – „Programový plán obce
Kováčová“, podľa ktorého bude smerovať
činnosť na najbliţšie 4 roky. Jeho znenie
nájdete na web stránke obce. Prijatie
Programového plánu naznačuje dobrú
spoluprácu poslancov bez ohľadu na to,
za ktorú politickú stranu kandidovali.
Je to dobrý kolektív zastupujúci občanov
našej obce, s ktorým prijaté úlohy určite
splníme. Vám, milí spoluobčania, prajem,
aby sme Vašu dôveru nesklamali, čo určite
bude našou prvoradou úlohou a aby
aj tieto noviny priblíţili našu prácu
k Vám.
Slavomír Brachna, starosta

Sme tu pre Vás a budeme radi, keď
nám aj Vy akýmkoľvek spôsobom pomôţete
prezentovať

našu

kúpeľnú

obec

KOVÁČOVÁ!
Drţme si preto palce a pustime sa
s chuťou do práce!
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Výsledky komunálnych volieb
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Predstavujeme Vám poslancov obecného zastupiteľstva

Ing. František Hajko

Ing. Ján Izrael

Pracovný obvod :

zástupca starostu obce

Pavel Belička

J.G.Tajovského, Nová
J.C.Hronského, Športová

Andre j Kasarda

Pracovný obvod:

Ing.Vladimír Volko
Pracovný obvod:

Pracovný obvod:

Plánočková
A.Kmeťa,
Krátka

Lesnícka
Ľ.Štúra

Slnečná

Mgr. Zuzana Vaculčiaková

Eva Zigová

Pracovný obvod:

Pracovný obvod :

Dubičie, Slovanská,
Ľ.Ondrejova, Hrby

Mgr. Juraj Homola
Pracovný obvod:

P.O.Hviezdoslava
Bystrická, Druţstevná,
Mierová

Komisie Obecného zastupiteľstva
Komisia výstavby, dopravy, územného
pl ánovania a ţi votného prostredi a
Predseda komisie : Pavel Belička
Členovia ko misie: Ing. Ján Sliacky
Ing. Jaroslav Vo lko
Ing. Ján Ďurský
Ing. Jo zef Ondko
Ing. Ondrej Šoltýs

Komisia kultúry a š portu
Predseda komisie: Ing. Vlad imír Vo lko
Členovia ko misie: Ján Zvara
Mgr. Stanislav Macko
Zu zana Mikulová
Mgr. Adriana Su jová
Osobitná komisia pre ochranu
verejného záujmu pri výk one funkcií
funkcionárov obce
Predseda komisie : Ján Zvara
Členovia ko misie: Ing. František Hajko
Mgr. Juraj Ho mola

Komisia výchovy a vzdelávania, pre rozvoj
detí, ml ádeţe a školstva
Predseda komisie: Mgr. Zuzana Vaculčiaková
Členovia ko misie: Mgr. Juraj Ho mo la
Ph Dr. Ľud mila Čábyová PhD.
Zu zana Nemcová
Komisia finančná, čerpani a fondov a správy
obecného majetku
Predseda komisie : Ing. František Hajko
Členovia ko misie: Mgr. Helga Tu ţinská
Ing. Katarína Vrťová st.
Eva Zigová
Komisia obchodu, sluţieb, cestovného ruchu
a verejného poriadku
Predseda komisie: Andrej Kasarda
Členovia ko misie: Ľubomír Ob ický
M iroslav Belička
Ing. Katarína Vrťová ml.

M.Kukučína, Trávniky,
Slobody

Ján Zvara
Pracovný obvod:

Kúpeľná

Stránkové hodiny
obecného úradu
Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda
8.00 - 16.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok
8.00 - 13.00

Telefonický kontakt na
obecný úrad :
starosta obce :045/ 5445 379
p. Go mbalová: 045/5445 528
p.Bezeková:

045/5445 317

p.Miku lová:

045/ 5445 529
0908 913 336

p.Hliva:

045/ 5445 529
0915 263 635
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Zo života našej školy a škôlky
Základná škola s MŠ v Kováčovej
Obec Kováčová sa môţe pochváliť, ţe uţ v roku 1911 tu
bola škola, kde sa vyučovalo po maďarsky. Vzdelávanie
do dnešných čias prešlo niekoľkými zmenami a čo je
dôleţité, rozširovala sa úroveň vzdelanosti detí v rodnej obci.
Vysoko si váţim, ţe aj ja som mohla byť súčasťou tohto
procesu. Vo veľkej miere je to aj vďakou mojich kolegov
a predchodcov, ktorí tu pracovali a samozrejme aj obci, ktorá
vţdy prejavovala záujem udrţať si školu. Školský vzdelávací
program je zameraný hlavne na komunikáciu a zvyšovanie
čitateľskej gramotnosti, ktorá je veľmi potrebná vo všetkých
školách na Slovensku. Od prvého ročníka sa vyučuje cudzí
jazyk, intenzívnejšie od tretieho ročníka.
Školu navštevujú aj deti z blízkeho okolia. Vďaka menšiemu
počtu detí v triedach je moţný individuálny prístup,
v prípade potreby dostávajú odbornú pomoc aj deti
so špecifickými poruchami učenia. O tom, ţe tu pracujú
ľudia, ktorí majú vzťah k tejto práci, svedčia aj dosiahnuté
výsledky. Šikovní ţiaci nemali problém zaradiť
sa do vyššieho ročníka v iných školách, prijímacie pohovory
úspešne zvládli do matematických a jazykových tried alebo
na osemročné gymnáziá.
Súčasťou školy je MŠ, kde prebieha predprimárne
vzdelávanie detí, ďalej je to ŠK a ŠJ. Práca v ŠK prebieha
po vyučovaní, kde sa uskutočňuje aj príprava na vyučovanie,
no hlavné zameranie je na rozvoj záujmovej činnosti detí.
Záujmová činnosť detí je rozvíjaná v krúţkoch:
literárno-dramatický, výtvarný, výpočtovej techniky
a rybársky. Tu sa viac rozvíjajú talenty a deti sa so svojimi
prácami zúčastňujú rôznych súťaţí. V niektorých súťaţiach
sme dosiahli významné úspechy (Nemcová, Novodomská,
Zdycha, Uhlík, Izrael, Ďuriš, Albertová). Okrem plnenia
učebných osnov a školského vzdelávacieho programu
pre deti škola organizuje akcie s rôznym zameraním:
výchovné - besedy s policajtmi, s ochranármi
environmentálne - zbery rôzneho druhu, vyčistenie
významných úsekov v blízkosti obci
kultúrne - vystúpenie ţiakov pri významných
príleţitostiach
spoločensko-športové - karneval, MDD, športové
súťaţe
tvorivo-umelecké - tvorivé dielne
Na záver sa chcem poďakovať rodičom, ktorí nám zverili
svoje deti, lebo nám dôverovali a my sme sa snaţili ich
dôveru nesklamať. Chcem sa poďakovať aj ţiakom, ktorí
našu školu reprezentovali, a tým vlastne aj seba.
Prajem všetkým veľa zdravia a úspechov.
PaedDr. Marta Ličková
riaditeľka školy
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Naša materská škola
Naša materská škola je dvojtriedna, poskytuje celodennú starostlivosť
deťom vo veku 2-6 rokov a deťom s odloţenou povinnou školskou
dochádzkou, rešpektujúc danosti, schopnosti a potreby kaţdého dieťaťa.
V školskom roku 2010 / 2011 navštevovalo materskú školu 28 detí z toho
3 dvojročné.
Výchovno- vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 4 učiteľky. Úlohy,
ciele sa plánujú v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0
a školským vzdelávacím programom ,,Cesta za poznaním“.
Naša materská škola uţ niekoľko rokov obohacovala výchovu
a vzdelávania o ľudové tradície. V poslednej dobe sme sa viacej zamerali
na školskú pripravenosť detí, aby deti získali základy pre rozvíjanie
schopnosti učiť sa a vzdelávať po celý ţivot. Keďţe sme spoločné
zariadenie so základnou školou, máme lepšiu moţnosť získať prehľad
o tom, ako sú deti našej materskej školy pripravené do základnej školy.
Takúto moţnosť majú len spoločné zariadenia ZŠsMŠ. Preto by sme
chceli túto moţnosť vyuţiť a v spolupráci so základnou školou sa
zamerať na kvalitnú prípravu detí do ZŠ.
Tieţ sme sa zamerali na rozvíjanie ţivotných zručností. Ţivotné
zručnosti potrebuje kaţdý človek k tomu, aby mohol viesť kvalitný,
uspokojujúci ţivot, vedel rozvíjať sám seba.
V našej materskej škole uskutočňujeme rôzne akcie. Akcie
smerujú
na výchovu a vzdelávanie detí, na oboznamovanie sa
so sviatkami a tradíciami.
-

-

Boli to napríklad tieto akcie:
jeseň – zbieran ie p lodov a prírodnín, výzdoba tekvíc
kolaudácia ,,Zóny oddychu“ v obci
súťaţ- ,,Materská škola hľadá talent“
výchovné koncerty
kúzelník v kultúrno m do me
návšteva predškolákov v základnej škole
rodičovské zdruţen ie pre p redškolákov
zápis detí do 1.ročníka ZŠ
návšteva obecnej kniţnice
deň matiek v kultúrno m do me
literárne posedenie pri ro zprávkach
beseda so zdravotnou sestrou a s policajto m
súťaţ- MISS princezná materskej školy
športový deň v materskej škole – M DD
kreslenie na chodník ,,Deň Zeme“ a na MDD
branná vychádzka do lesa
rozlúčka s predškolákmi
ĽUDOVÉ ZV YK Y A TRA DÍCIE
- Lucia
- vymetanie zla a chorôb po zariadení
- Mikuláš
- príchod Miku láša do materskej školy
- Vianoce
- program, posedenie pri stromčeku s rodičmi
- Fašiangy
- karneval v kultúrno m do me s rodičmi
- Veľká noc - maľovanie vajíčok, vynášanie Moreny a zvyky
SÚŤAŢE
,,Ţabka Bupi“
,,SHAUMA škôlkam“
,,Naturáčikové dobrodruţstvá“
,,Slniečkové deti“

Chceme, aby naša materská škola bola pre deti ako druhý domov,
kde by sa cítili dobre, boli spokojné, šťastné a milované, aby im nič
nechýbalo a aby zaţili niečo podobné ako ,,Alica v krajine zázrakov“, kde
ich neustále čakalo niečo nové Chceme, aby kaţdý deň strávený v našej
materskej škole je dňom prekvapení. To je víziou našej materskej školy.
Snaţíme sa o to, aby deti preţili svoje detstvo tak , ako chcú, majú na to
právo. Nezabúdame na to, ţe ,,deti sú naša budúcnosť“.
Andrea Hrončoková
zástupkyňa
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Kultúra v našej obci

Karne val O Z Goraz dik Kováčová ( 5.3.2011)

Karneval ZŠ a MŠ ( 9.2.2011)

V našej obci sa za uplynulý polrok
uskutočnilo niekoľko ku ltúrnych podujatí,
kde
si
prišli na svoje takmer všetky
vekové kategórie od detí a mládeţe aţ po
dôchodcov.
Zoznam uskutočnených kultúrnych podujatí :
- Reprezentačný ples TJ Prameň
Kováčová
- Detský fašiangový karneval ( 9.2 a 5. 3)
- Fašiangová zabí jačka ( 5. 3)
- Marec mesiac knihy- besedy v kniţnici

Ples TJ Prameň Kováčová

MŠ a ZŠ ( 9.3 a 15.3)
- 66. výročie oslobodenia obce ( 17.3)
- Deň učiteľov ( 30.3 )
- Týţdeň slovenských kniţníc ( 2.4)
- Deň Zeme- zber odpadk ov v okolíZŠ a OZ Gorazdík ( 6.4 a 9.4 )
- Deň matiek – ( 11.5 )
- Slávnostné zhromaţdenie pri príleţitosti
66. výročia vyvrcholenia národno-

Týţdeň slovenských kniţníc

oslobodzovacieho boja ( 20.5 )
- Deň koňa ( 28.5)
- Stretnutie s rozprávk ou ( 12.6)

Stretnutie s rozprávkou
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V januári sa v Kolibe na Stráţoch
uskutočnil uţ v poradí štvrtý ročník
reprezentačného plesu TJ Prameň
Kováčová. Plesajúci s i pochvaľovali
výbornú zábavu a taktieţ výborný
kultúrny program. Nielen dospelí, ale aj
deti mali moţnosť sa počas plesovej
sezóny zabaviť a tak sa v našej obci
uskutočnili hneď dva karnevaly.
Prvý bol organizovaný ŢŠ a MŠ a druhý
OZ Gorazdík. Deti mali moţnosť
ukázať masky od výmys lu sveta
a zabaviť sa pri rôznych súťaţiach
a detských pesničkách. Záver fašiangov
v obci patril obecnej zabíjačke, pri
ktorej sme si pochutnali na tradičných
zabíjačkových špecialitách a podaktorí
aj prvý krát videli takúto akciu naţivo.
Marec uţ tradične patril knihe
a výnimkou nebola ani naša obec.
Deti z materskej aj základnej školy
sa zúčastnili besedy v miestnej kniţnici
a v rámci týţdňa s lovenských kniţníc aj
naša obecná kniţnica zorganizovala
akciu, na ktorej mohli deti predstaviť
svoju najobľúbenejšiu knihu, nakresliť
svoju obľúbenú postavu a vyhrať pekné
hodnotné ceny. V rámci dňa učiteľov
si učiteľky ZŠ a MŠ spríjemnili tento
sviatok posedením spolu so starostom
v miestom motoreste. V rámci Dňa
Zeme deti zo ZŠ a aj deti z OZ
Gorazdík zorganizovali zber odpadkov
v okolí pamätníka SNP a taktieţ
v celom okolí aţ po rybník. Dokopy sa
vyzbieralo viac ako 35 vriec odpadkov.
Pri príleţitosti 66. výročia os lobodenia
obce sa v marci uskutočnilo kladenie
vencov pri pamätníku pri obecnom
úrade a následne v máji slávnostné
zhromaţdenie obyvateľov a mládeţe
regiónu pri pamätníku v Bôrine, kde si
pripomenuli vyvrcholenie národnooslobodzovacieho
boja.
Posledný
májový víkend patril záprahovým
pretekom pod názvom deň koňa.
Aj napriek tomu, ţe počasie tento rok
usporiadateľom veľmi neprialo, akcia
sa stretla s dobrý ohlasom nielen
zo
strany
usporiadateľov,
ale aj zo strany účastníkov. Posledná
kultúrna akcia pred letom patrila opäť
deťom, ktoré sa pri príleţitosti MDD
mohli Stretnúť s rozprávkou a prejsť
si rozprávkovým lesom, kde na nich
čakali rôzne športové, ale aj logické
úlohy a za ich splnenie boli odmenené
sladkými, ale aj vecnými odmenami.

Na slovíčko s ...
Pri príleţitosti ţivotného jubilea 80 rokov sme
poprosili o rozhovor pána PhDr. Pavla Kuku, Csc.
Pavol Kuka narodený 27.6.1931 bol podľa spomienok svojich prí buzných
skromné a milé dieťa. Základnú školu vyštudoval v Dekýši, ktorú ukončil
v roku 1945. V štúdiách pokračoval na Gymnáziu v B anskej Štiavnici,
ktoré ukončil v roku 1952.Ďalšie smerovanie jeho štúdia bolo
na Filozofickej fakulte UK- katedre archeológie a po jeho ukončení
nastúpil v roku 1957 ako pracovník Slovenského národného múzea
v Martine, k de pôsobil do roku 1959. Jeho pôsobenie vo Zvolene začalo
v roku 1959, kedy sa stal riaditeľom Vlasti vedného múzea a jeho
pôsobenie na tejto funkcii prinieslo nielen múzeu ale aj regiónu pozití vne
výsledky. Neskôr pôsobil v Múzeu mincí v Kremnici, vyučoval
na stredných školách a s voje pôsobenie zakončil v Štátnej vedeckej
kniţnici v Banskej Bystrici. Publikačná činnosť Dr. Kuku, ak o aj samotná
ţivotná cesta je bohatá a s voju dušu zapredal histórii. Histórii nielen
svojho rodiska, mesta Zvolen a okolia, ale aj histórii všeobecne. Okrem
toho, ţe bol dlhoročne kronikárom mesta Zvolen a taktieţ písal kroniku
pre obec Kováčová, publikoval aj mnoţstvo materiálu o ok olitých obci ach
ako napríklad Bzovík, Sása, Senohrad, Kri váň, B acúrov a mnohé iné.
Taktieţ bol jeden z prvých, ktorý sa začal zaují mať o záchranu Pustého
hradu, bol prvý ktorý zachránil bronzový poklad a preukázal pôsobenie
Rímskych pozostatk ov na sútoku Hrona a Slatiny. Prajeme mu pri
príleţitosti krásneho ţi votného jubilea pevné zdravie a ešte veľa chuti do
ďalšej tvori vej práce.
Pán PhDr. Kuka, ako si spomínate na svoje detstvo ?
Na svoje detstvo si pamätám veľmi dobre. Spolu s mojou
sestrou sme vyrastali v roľn íckej rodine v obci Dekýš
(okr. Banská Štiavnica), kde som 1. septembra 1937
nastúpil do štátnej ľudovej školy. Po absolvovaní ľudovej
školy som pokračoval na gymnáziu v Banskej Št iavnici.
Po maturite so m odišiel študovať do Bratislavy
na filo zofickú fakultu Univerzity Ko menského archeológiu
a národopis.
Ako si spomínate na svoje pracovné zači atky po škole ?
Začínal som v Slovenskom národnom mú zeu v Mart ine.
V ro ku 1958 som začal pracovať ako riaditeľ v okresnom
mú zeu vo Zvolene, odkiaľ som ale neskôr musel
z kádrových dôvodov odísť.
A k de ste pracovali potom ?
Potom som začal pracovať v Kremnici v Múzeu medailí
a mincí ako odborný pracovník, ale aj z tohto pracoviska
som musel po čase z kádrových dôvodov odísť. Následne
som sa zamestnal na internáte strednej priemyselnej školy
ako vychovávateľ. Keďţe so m, ale ako vychovávateľ
nemal dostatočnú kvalifikáciu, vyštudoval som pedagogiku
v odbore dejepis a zemepis a počas práce na internáte som
si urobil doktorát z archeológie a takt ieţ som sa stal
kandidátom historických vied z národopisu. V roku 1969
som bol rehabilitovaný a mohol som sa vrátiť pracovať
opäť do Zvolena, kde som pracoval aţ do roku 1991, kedy

som odišiel do dôchodku. Následne som potom ešte
10 rokov pôsobil v štátnej vedeckej kniţnici v Banskej
Bystrici, kde som spracovával tlač vydanú na Slovensku
do roku 1918.
Kedy ste sa prisťahovali do Kováčovej ?
Do Kováčovej som sa prisťahoval v roku 1968. Mám
dvoch synov- Pavla, ktorý vyštudoval pedagogiku a Petra,
ktorý vyštudoval ekonomiku. Taktieţ sa teším z 5 vnúčat.
Pán Kuka, pri blíţili by ste našim občanom trochu zo
svojej publikačnej či nnosti ?
Moja publikačná činnosť je pomerne rozsiahla. Nap ísal
som napríklad 5 d ielov o mo jo m rodisku Dekýši. Takt ieţ
sú známe moje publikácie Andrej Kmeť, Pustý Hrad, Štúr
a Zvolen, Zvolen 725 rokov mestom a mnohé ďalšie.
V súčasnosti píšem celkovú charakteristiku mojej rodnej
obce a na tlač je pripravená aj publikácia o ľudovom
umení.
Popri toľkej publikačnej činnosti máte čas aj na nejaké
koníčky ?
Samozrejme, mo jimi najväčšími koníčkami sú dejiny
roľníctva, veľmi ma zaujíma téma národných dejateľov
a rád vyhľadávam nové témy. Taktieţ som veľký m
ctiteľom Bo ţského srdca Jeţišovho a Panny Márie
a v minulo m reţime som si dopisoval aj s kňazmi
zo zahraničia.

Sme veľmi radi, ţe ste si našli čas na rozhovor
a ešte raz Vám chceme popriať všetko
najlepšie a veľa chuti do ďalšej tvorivej práce. 7

Spoločenská rubrika
Blahoželáme k životnému jubileu
V prvom polroku 2011 oslávili títo naši spoluobčani a
ţivotné jubileum :

80 roční :

65 roční :

Kruţliaková Anna
Potoma Juraj
Hajk ová Ľudmila
Kuka Pavol PhDr.

Bieliková Kamila
Zigo J ozef
Sanitrová Emília
Volko J aroslav
Donoval ová Mária
Sliacky Jozef Ing.
Zemiarová Blaţena
Peťko Jozef Ing.

75 roční :
Mjartan Anton
Trebulová Anna Ing.
Homolová Mária
Pravdová Mári a
Pohánková Jol ana
Belo Pavol

70 roční :
Plešivčiak Pavel
Blahová Oľga
Čarnokyová Alţbeta
Nemcová Anna
Mojţita Ján
Lukáč Jozef
Remencová Valéria

Navždy nás opustili

Noví spoluobčania

Beličková Mária 86r.
Štefaník Pavel 83r.
Černák Ján 80r.
Mojţita Ján 79r.
Valachová Anna 65r.
Hudec Matej 12r.

Hannah Vacová
Filip Volko
Kiara Prachárová
Malým občiankom ako aj ich
rodičom prajeme veľa zdravia
a šťastia

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť

60 roční :
Neliba Zdeněk
Mojţitová Jol ana
Mesiariková Zuzana
Varhalík Miroslav
Kocúrová Helena
Siman Juraj
Mojţita Pavel
Chlepková Alţbeta
Izáková Danuška
Knapová Anna
Zvara J án
Belička Pavel

Obecná kniţnica
Váţen í čitatelia a spoluobčania,
blíţia sa letné prázdniny, nezabudnime ani
v tomto období venovať čas dobrej knihe
napríklad aj z obecnej kn iţnice..
Obecná kniţnica sídli v budove nového
obecného domu.
Členské na 1 kalendárny rok je
0,50€ pre študentov a deti
a 1,33€ pre dospelých.
Kniţnica je otvorená v pondelok a stredu
od 14:00 do 17:00 hod.
Všetkých srdečne pozývame !

50 roční :
Vrťo Ján
Raniaková Katarína
Stančík Igor
Hrnčiar Peter
Rybár Miroslav
Neveţanský Július
Michelčík Vladi mír

VTIP NA LETO
Manţelka volá mamičke: - Zase sa so mnou pohádal,
prí dem bývať k tebe. Mama odpovedá : - Nie mil áčik,
on musí zapl atiť za s voje chyby.
Ja prí dem bývať k vám!

SÚŤAŢ pre deti: Súťaţ je určená pre všetky deti, ktoré radi kreslia
a ktoré by chceli vyhrať peknú hodnotnú cenu. Kaţdé dieťa, ktoré
nakreslí svoj pekný záţitok z prázdnin a odovzdá kresbu na obecnom
úrade do 30. septembra 2011, bude zaradené do ţrebovania o 3 pekné
kniţky.
Nezabudnite napísať svoju adresu, výhercov budeme informovať
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poštou a budú taktieţ uverejnení aj v nasledujúcom čísle.

Harmonogram zberu plastov v našej obci
v druhom polroku 2011
4.7. 2011

3.10.2011

18.7.2011

17.10.2011

1.8.2011

7.11.2011

15.8.2011

21.11.2011

5.9.2011

5.12.2011

19.9.2011

19.12.2011

Pozvánky
POZVÁNKA NA ZUMBU
Ţeny, dievčatá, mamky s deťmi,
poďte cvičiť Zumbu !!!
Všetky nadšenkyne tanca a dobrej pohody,
príďte si po prázdninách zatancovať
a odventilovať sa. Kaţdý utorok v kultúrnom
dome o 18.00 hod. Vstupné je 3 Eurá.
Neváhajte urobiť niečo pre svoje telo aj
myseľ.
Plánované podujatia na druhý polrok 2011:
júl - Dni obce Kováčová
september - Kováčovská desiatka
október- úcta k starším
december- vianočný stolnotenisový turnaj

Zaujalo nás ...

december- Silvester

Uţ po druhý krát sa konalo stretnutie rodín, ktoré sa tento rok realizovalo na chate v oblasti Látky v sobotu 11.6. 2011. Rodiny sa zaregistrovali v dopoludňajších hodinách vypitím príchodného. Uţ od rána sa
v kotlíku varil výborný gulášik, ktorého šéfkuchárom bol Peter Izrael. Na ihrisku prebieha li športové aktivity
pre deti a mládeţ. Po skonzumovaní guláša sme sa všetci zapojili do spoločných súťaţí a popri dobrej muzike
a výborných domácich koláčov nám poobedie ubehlo veľmi rýchlo. Sme veľmi vďační hlavným
organizátorom Stankovi Sasákovi a Petrovi Izraelovi, ţe si dali tú námahu a niečo také hodnotné ako je
Stretnutie rodín zorganizovali. Tešíme sa uţ na budúci ročník!
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Šport
Športovú činnosť v obci zabezpečuje TJ Prameň Kováčová, ktorý
má na starosti futbal, turistický klub a taktieţ stolný tenis.

Vedenie TJ Prameň Kováčová:
Predseda : Ing. Vladimír Volko

Vedenie TJ Prameň Kováčová :

Podpredseda: Ing. Ladislav Páleník
Členovia výboru :
Ján Zvara- futbal
Ing. Milan Volko- futbal
Ing. Tomáš Kruţliak- futbal
Ing. František Hajko- turistika

Ing. V. Volko

Ing. L. Páleník

Ing. F. Hajko

J. Zvara

Marek Zapletal- stolný tenis
Ekonóm : Iveta Gajdošová
Futbal :
Prezident FK : Ing. Vladimír Volko
Manaţér FK: Ing. Ladislav Páleník

M. Zapletal

Ing. T. Kruţliak

Ing. M. Volko

I. Gajdošová

Mužstvá:
Dospelí:
tréner Juraj Homola st.
asistent trénera Juraj Homola ml.
vedúci druţstva Jaroslav Kocúr
Dorast:
tréner Jaroslav Gajdoš
vedúci druţstva Ing. Miroslav Dávid
St. ţiaci- tréner Dušan Kňaţko
Ml. ţiaci- Peter Kozárik

Stolný tenis
Stolný tenis má v našej obci
dlhodobú tradíciu. Podobne
ako vo futbale, dosahuje
momentálne naša obec aj
v tomto športe najlepšie
umiestnenia
v histórii.
Chlapc i končili v súťaţnom
ročníku 2010/2011 v IV.
lige pre oblasť Zvolen,
Detva, Krupina, Veľký
Krtíš na 2. mieste a obhájili
umiestnenie z minulého
ročníka.
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Plán akcií turistického klubu
pre druhý polrok 2011

Hospodárka : Mária Homolová
Údrţbár : Milan Odaloš

27. augusta - Vysoké Tatry - Výstup na Kriváň

Turistický klub :

10. september - Veľká Fatra - St.Hory, Kríţna,

Predseda : Ing. František Hajko

Čierny Kameň- Liptovské Revúce
1. októbra – Maďarsko- Ipolytarnoc
22. októbra- Zádielska dolina, Hájske vodopády
30. december- Nízke Tatry- Výstup na Ďu mbier
Kontakty :
Ing. František Hajko 0905 200 596
Ing. Vladimír Vo lko 0905 494 402

Podpredseda: Ing. Vladimír Volko
Stolný tenis :
Predseda: Marek Zapletal
Podpredseda Ján Zauška
Manaţér : Ing. Jozef Milan

FUTBAL

Futbalisti TJ Prameň Kováčová reprezentovali v sezóne
2010 / 2011 našu obec v súťaţiach Stredoslovenského
futbalového zväzu.
Dospelí po historickom úspechu kováčovského futbalu,
ktorým bol postup do IV. ligy, pokračovali v dobrých
výkonoch aj v tejto súťaţi a boli jej príjemným prekvapením.
V konkurencii muţstiev okresných miest ( Ţiar nad Hronom,
Revúca, Banská Štiavnica, Poltár ) a ďalších ekonomicky
silných futbalových klubov ( Čierny Balog, Brusno, Jupie
Banská Bystrica, Hliník nad Hronom,... ) obsadili výborné 5.
miesto, pričom nebyť drobných zaváhaní mohla im patriť
medailová pozícia.
IV. liga dospelí - JUH

Dorastenci boli najväčším sklamaním pre vedenie TJ
Prameň. Chlapci, ktorý nám v ţiackej kategórii robili
radosť, prechodom do dorastu nepokračovali vo
futbalovom raste na poţadovanej úrovni. Slabou
účasťou na tréningoch, nedisciplinovanosťou pred
a počas zápasov niektorých z nich nemohol byť
splnený cieľ, ktorým bolo umiestnenie na medailových
pozíciách.
Najlepším strelcom z našich dorastencov bol Norbert
Blaško.
V. liga dorast - skupina C
1.

FK 09 Bacúch

26 19 5 2

100:20 62

2.

OTJ Hontianske Nemce

26 19 4 3

111:23 61

3.

Š KF Kremnica

25 15 7 3

74:29

52

4.

OŠ K S toţok

26 15 4 7

64:56

49

5.

MFK Detva

26 12 3 11 63:67

39

6.

Tatran VLM Pliešovce

25 11 2 12 48:42

35

7.

Prameň Kováčová

26 10 3 13 56:60

33

8.

S okol Braväcovo

26 10 2 14 66:70

32

9.

Druţstevník Bzovík

26 8

6 12 34:41

30

1.

FK Ţiar nad Hronom

26 20 1 5

73:27 61

Š K PARTIZÁN Čierny Balog

10. Druţstevník Očová

26 8

6 12 39:54

30

2.

26 19 2 5

71:31 59

11. Druţstevník Látky

26 7

5 14 39:56

26

3.

FK 34 Brusno

26 14 3 9

47:33 45

JUPIE Banská Bystrica - Podlavice 26 12 7 7

12. Slovan Dudince

26 7

5 14 33:81

26

4.

61:29 43

Prameň Kováčová

13. Klas Horné Hámre

26 6

3 17 31:81

21

5.

26 12 6 8

59:39 42

PS Hliník nad Hronom

14. Druţstevník Janova Lehota 26 4

5 17 19:97

17

6.

26 12 4 10 66:57 40

7.

S KLOTATRAN Poltár

26 10 8 8

8.

Jednota Málinec

26 11 3 12 41:57 36

9.

FC Slovan Divín

26 10 5 11 50:59 35

44:34 38

10. Sitno Banská Štiavnica

26 10 4 12 31:44 34

11. Baník Štiavnické Bane

26 7

7 12 33:43 28

12. MFK Revúca

26 7

1 18 28:61 22

13. Poľnohospodár Veľký Blh

26 6

3 17 28:81 21

14. Prameň Dolná S trehová

26 3

4 19 32:69 13

Muţstvo výborne pripravil v tréningovom procese Juraj Homo la ml.
a počas zápasov ho viedol Juraj Ho mola st..
V priebehu súťaţného ročníka 2010 / 2011 do hry zasiahli: Milan
Vo lko, To máš Kruţliak, Peter Végh, Juraj Ho mola ml., Martin
Turák, Štefan Boroš, Marián Hradňanský, Vladimír Plavec, Adam
Gajdoš, Róbert Turák, Igor Vo lko, Róbert Elek, To máš Lacko,
Do min ik Kudlík, Miroslav Elek, Peter Mistrík, Peter Majerčík,
Radoslav Jesenský, Marián Koreň, Matúš Jacko, Ján Majerčík.
Najlepším strelco m bol, ako uţ tradične, Marián Koreň.

Dru ţstvo dorastencov viedol tréner Jaroslav Gajdoš.
Od novej sezóny bude trénerom dorastencov Dušan Kňaţko
a v tréningovom procese mu bude pomáhať mládeţnícky
tréner z Du kly Banská Bystrica Dan iel Valach.

Starší a mladší ţiaci reprezentovali obec v III. lige SsFZ.
V týchto kategóriách ( SŢ – ročníky 1996,1997, MŢ –
ročníky 1998,1999 ) bol problém s nedostatkom chlapcov,
preto za Kováčovú hralo aj niekoľko chlapcov zo susednej
Budče. Starší ţiac i, ktorí boli po jesennej časti na konc i
tabuľky sa svojim úsilím výrazne zlepšili a v jarnej časti
boli vyrovnaným súperom pre kaţdé muţstvo a napokon
obsadili 8. miesto v tabuľke. Najlepším strelcom druţstva
bol Martin Slančík.
Druţstvo starších ţiakov viedol Dušan Kňaţko so svojim
asistentom Jaroslavom Ďurčovom.Od novej sezóny
starších ţiakov povedú Jaroslav Ďurčov a Milan Kujan.
Mladší ţiaci hrávajú svoje zápasy na skrátenom ihrisku,
s menšími bránkami ( len 5 x 2 m ) a výsledky zápasov sa
nezapočítavajú do tabuľky. Po zápasoch sa medailou
oceňuje najlepší hráč z kaţdého druţstva. Najlepším
strelcom z našich mladších ţiakov bol Jakub Mituchovič.
Trénermi ţiakov boli Peter Kozárik a Michal Strapko,
ktorí sa budú chlapcom venovať aj v ďalšom súťaţnom
ročníku.
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Z tvorby našich najmenších ...
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