Kováčovský

občasník

ČÍSLO: 2

ROČNÍK I.

Vážení spoluobčania,
blíži sa čarovný čas Vianoc, keď si ľudia sadajú
k spoločnému stolu, aby si prejavili vzájomnú úctu
a lásku. Spoločne prežité chvíle pohody, radosti
a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý
si môžeme priať.
Vianoce sú ako krásny sen, ktorý nás napĺňa radosťou.
Vôňa tohto času do nás vnáša príjemné
pocity,
s ktorými sa chceme podeliť so svojimi blízkymi
a drahými. A preto si tento sen vychutnajme plnými
dúškami a pokúsme sa ho uchovať v našich srdciach.
Vianoce sú každoročne očarujúce a povzbudzujú v nás
pocit spolupatričnosti. Vianoce sú čas, kedy v kruhu
svojich blízkych prežívame neopakovateľné čaro
vianočného stromčeka, radostných iskričiek v očiach
našich detí pri rozbaľovaní vianočných darčekov.
Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši nech
sa udrží aj po celý budúci rok.
Veď na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie
pocity. Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime
po láskavom ľudskom dotyku. Áno, v tom je to veľké
tajomstvo a bohatstvo života. Bolo by krásne,
keby to tak mohlo byť aj v bežnom a každodennom
živote. Preto si vážme jeden druhého a zachovajme
si slávnostné chvíle z vianočných a novoročných sviatkov
po celý rok.
Vianočné sviatky sú predovšetkým príležitosťou znovu
si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi potrebujeme,
že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života.
Vianoce sú symbolom lásky, dobroty a prajnosti.
V mene celého obecného zastupiteľstva, ale aj osobne,
Vám želám do nastávajúcich krásnych vianočných dní,
nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku.
Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť
z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej
iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych
Vášmu srdcu.
Slavomír Brachna
starosta obce

NEPREDAJNÉ

Nech radosť a šťastie vládne u vás doma,
nech z ďaleka obchádza Vás nešťastie
a smola. Nech pohoda vládne za
vianočným stolom, nech láska prevláda
nad nemilým slovom. Teraz, keď sa ticho
mihoce a šťastie je len na krok , prajeme
Vám a celej rodine krásne Vianoce
a šťastný nový rok.

Milí občania, ďakujeme Vám za Vaše
povzbudivé slová a prajeme Vám príjemné
a pokojné

prežitie

vianočných

sviatkov

a úspešné vykročenie do nového roku 2012.
redakcia
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Z pracovných stretnutí poslancov:
bola vykonaná úprava vstupu do Zóny oddychu
a hier pre deti, bezbariérovým osadením protišmykového
plechu ponad prícestný rigol,
- bola vykonaná montáž zábran pozdĺž chodníka
pri potoku k Ul. Slnečnej,
- v druhom polroku 2011 bola realizovaná výmena
okien, vonkajších dverí a osadenie vertikálnych žalúzii na
základnej škole, zhotoviteľom sa stala firma INCON,
ktorá ponúkla najnižšiu cenovú ponuku,
- poslanci odsúhlasili vybudovanie novej odstavnej
plochy na ul. Slnečnej pre státie 4-6 áut. Predpokladaný
termín realizácie je do júna 2012,
- novým vlastníkom hotela Leona je od 22.8. 2011
2P INVEST, s.r.o. Žiar nad Hronom, s ktorým obec
začala rokovania,
- Ľ. Vacová vypracovala návrh
na Ul. Kúpeľnej s cenovou ponukou,
- prebieha príprava
na Ul. Kúpeľnej,

na

úprav

rekonštrukciu

parku

chodníkov

- zástupca investora term. kúpaliska prezentoval
poslancom
nový zámer rekonštrukcie kúpaliska
s názvom „Termálne kúpalisko Kováčová – Aquapark“.
Predložený projekt vychádza z finančných možností
investora a je rozložený do dvoch etáp. V prvej etape
(predpokladaný začiatok 05/2012) sa rozdelí plavecký
bazén na otvorenú a krytú celoročnú časť s príslušným
zázemím, v druhej príde na rad neplavecký bazén,
tobogán a šatne.

OZNAM
Oznamujeme občanom, že referentku
obecných služieb p. Mikulovú počas
materskej
dovolenky
zastupuje
p. Kršiaková.
Zároveň
dávame
občanom
do pozornosti zmenu pracoviska
Obecnej polície a referenta obecných
služieb, ktorých pracoviská boli
presťahované do budovy nového
Obecného domu v Kováčovej.

e- mailove kontakty na obecný úrad:
Slavomír Brachna: brachna@kovacova.sk
Katarína Gombalová: gombalova@kovacova.sk
Ing. Alena Bezeková: bezekova@kovacova.sk
Ján Hliva: hliva@kovacova.sk
Veronika Kršiaková: krsiakova@kovacova.sk
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- poslancami bolo na obecnom zastupiteľstve prijaté
uznesenie č. 56/2011, v ktorom schválili nasledovné
zásady využitia spoločenskej miestnosti v Obecnom
dome:
Spoločenská miestnosť bude ako doteraz bezplatne
poskytnutá pre Klub Jednoty dôchodcov v
Kováčovej, Občianske združenie Gorazdík
a evanjelickú cirkev na bohoslužby.
Prenájom spoločenskej miestnosti je možný pri
splnení týchto podmienok:
- len pre obyvateľov obce
- na rodinné oslavy, kary a podobne, do 22,00 hod.
- maximálne pre 40 osôb, bez poskytovania
kuchynského a jedálenského vybavenia, ako sú
taniere, príbory, poháre, hrnce a pod.
- hodinová sadzba 5 €, záloha vopred
- povinnosť nahrubo upratať priestory
- poslanci odsúhlasili vypracovanie zmeny územného
plánu na zástavbu IBV- lokalita Seravy,
- poslanci nesúhlasili s návrhom výstavby Rezidencie
Kováčová, ktorý nie je v súlade s územným plánom obceschválenou urbanistickou štúdiou Aquaparku a Wellness,
pretože zasahuje až do plôch pod hrádzou rybníka,
- poslanci súhlasili s možnosťou tréningu futbalu
pre žiakov základnej školy v sále kultúrneho domu,
- rozpočet obce na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný
s príjmami aj výdavkami na úrovni 643 220 €.

- zimná údržba miestnych
zabezpečovaná firmou Sliačan,

komunikácií

bude

- komisia kultúry a športu rozbieha cyklus besied, ktorý
sa bude organizovať približne 2-krát do roka, pod názvom
„Večer s osobnosťou“,
bola podpísaná dohoda o partnerskej spolupráci
s mestom Volyně v ČR,

telefonické kontakty na
obecný úrad :
starosta obce: 045/ 5445 379
p. Gombalová: 045/5445 528
p.Bezeková: 045/5445 317
p. Hliva:
045/5445 363
0915 263 635
p. Kršiaková: 045/5445 363
0910 228 718

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

Zo zápisníka činnosti Obecnej polície
V úvode upozorňujem občanov Kováčovej, že pracovisko Obecnej polície Kováčová bolo presťahované do novej
budovy Obecného domu v Kováčovej.
Kriminalita na Slovensku, ale aj v zahraničí, v priebehu dvoch desaťročí nabrala na vážnosti. Tento negatívny
celospoločenský jav neobchádza ani kúpeľnú obec Kováčovú. Činnosť Obecnej polície v Kováčovej bola v roku 2011
zameraná hlavne na ochranu verejného poriadku, ochranu majetku obce a občanov, životného prostredia a kontrolu
dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce.
Dôležitou činnosťou polície je prevencia. Na uvedenom úseku boli príslušníkom Obecnej polície vykonané
prednášky a besedy v ZŠ a MŠ v Kováčovej a zdravotníckom zariadení Marína na témy kriminalita a dopravná výchova. Z
hľadiska prevencie sa vykonával zvýšený počet obchádzkových služieb na miestach, kde najčastejšie dochádza
k
páchaniu trestnej činnosti a priestupkov. Pravidelne sú sledované skupiny mládeže, ktoré sa schádzajú na rôznych miestach v
obci, kde znečisťujú verejné priestranstvá a poškodzujú verejné zariadenia. Boli zistené konkrétne osoby, ktoré znečisťovali
detské ihrisko pri predajni Grube a tiež steny na Dome smútku pri obecnom cintoríne. Rodičia maloletých osôb boli o konaní
svojich detí informovaní a závady odstránili.
Dňa 13.4.2011 vodič nákladného auta Vladimír B. poškodil dopravnú značku na Ul. Slobody, čím sa dopustil
priestupku proti § 50 Zák. č. 372/90 Zb., za čo mu bola uložená bloková pokuta 20 Eur a dopravnú značku opravil na vlastné
náklady.
Dňa 14.4.20011bola vykonávaná s pracovníkmi Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene v chatovej oblasti
Bienska dolina obhliadka. Neboli zistené vážne nedostatky.
V auguste oznámil na obecnú políciu starší manželský pár, že na základe anonymného telefonátu majú podozrenie z
pripravovaného podvodu a ohrozena na živote. Na základe oznámenia obecná polícia v súčinnosti s Kriminálnou službou
Policajného zboru Zvolen vykonávala v priebehu dvoch dní potrebné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu ich života a majetku.
Počas letnej turistickej sezóny najčastejšie dochádza k porušovaniu zák. č.8/2009 o cestnej premávke a narušovaniu
verejného poriadku a nočného kľudu v chatových oblastiach, ktorého sa dopúšťajú hlavne študenti stredných škôl z Banskej
Bystrice a Zvolena, ktorí chodia na chaty oslavovať rôzne príležitosti. Vodiči motorových vozidiel nerešpektujú zákazové
dopravné značky hlavne na Ul. Slnečnej, Kúpeľnej, vyhradené parkovisko pri Národnom rehabilitačnom centre a dopravnú
značku zákaz vjazdu pri vstupe do areálu kúpeľno-rehabilitačného zariadenia Detvan. Uvedené porušovania dopravných
predpisov sú riešené ako dopravné priestupky blokovou pokutou. V závažnejších prípadoch sú na motorové vozidlá použité
technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla.
Stále pretrvávajú problémy s porušovaním VZN č. 2/91 §-u 15, ktoré zakazuje voľný pohyb psov na verejných
priestranstvách a §-u 11, ktorý zakazuje akékoľvek znečisťovanie verejných priestranstiev v obci Kováčová. Za porušovanie
uvedeného zákonného ustanovenia sú najčastejšie riešené osoby, ktoré vyberajú a rozhadzujú odpad z veľkých kontajnerov pri
hľadaní kovového odpadu. Pri zistení znečistenia verejného priestranstva, založenia nelegálnej skládky domového odpadu,
alebo znečistenia obecnej komunikácie motorovými vozidlami, ktoré vozia stavebný materiál na stavby, sú priestupky riešené
pokutou podľa rozsahu znečistenia. Túlavé psy sú po odchyte umiestnené v karanténnej stanici pre zvieratá vo Zvolene
a zistení majitelia túlavých psov sú riešení blokovou pokutou do 30 Eur.
V jarnom a jesennom období oznamujú občania sťažnosti na vypaľovanie suchej trávy a spaľovanie lístia v
záhradách súkromných domov. Na základe sťažností sú vykonávané kontroly. Pri prvom zistení sú osoby vyzvané aby
nespaľovali uvedený odpad, pri opakovanom zistení sú sankcie prísnejšie.
Na požiadanie usporiadateľov kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, obecná polícia spolupracuje pri ich
usporiadaní hlavne dozorom nad verejným poriadkom a cestnou premávkou. Taktiež je vykonávaný dozor nad CP
pri prechode pre chodcov pri rannej dochádzke detí do základnej a materskej školy. Okrem uvedenej pracovnej činnosti,
na požiadanie súdov doručujeme poštové doporučené zásielky, ktoré si niektorí občania nevyberajú na pošte a taktiež plníme
aj ďalšie úlohy starostu obce a obecného zastupiteľstva.
V závere ďakujem za spoluprácu hlavne tým občanom, ktorí nie sú ľahostajní k porušovaniu zákonov a včas
oznamujú polícii poznatky, ktoré pomáhajú odhaľovať páchateľov trestných činov a priestupkov.

Ján Hliva
náčelník Obecnej polície Kováčová
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Zo života našej školy a škôlky
Základná škola sa raduje
Blíži sa koniec roka, každý z nás je o niečo starší a naše deti o niečo múdrejšie. Ale nie až tak, aby
nepokračovali v získavaní nových vedomostí a skúseností.
Mám veľkú radosť z toho , že rodičia v našej škole, hoci sú pracovne dosť vyťažení, vždy si nájdu čas na to najdôležitejšie,
a to na svoje deti. Vidieť to, ako sú pripravené na vyučovanie , ako reagujú pri rozhovoroch na rôzne témy. Vážení rodičia,
som vám veľmi vďačná , že venujete toľko času svojím deťom. Táto námaha sa vám určite vráti, aj keď si často myslíte,
že naše spoločné úsilie míňa svoj cieľ. Verte mi, nie je to pravda.
V našej škole je už teplejšie, a to vďaka novým oknám, ktoré sa vymenili na celej škole. Tešíme sa všetci a sme vďační
starostovi a poslancom, ktorí toto podporili a samozrejme aj finančne zabezpečili. Okrem dobrej spolupráce s Obecným
úradom v Kováčovej je aj spolupráca s inými organizáciami, ktoré nám pomáhajú rôznymi spôsobmi. Jedná sa hlavne
o Radu školy, ZRŠ, MKS, TVJ.

K prvému septembru 2011 bolo zapísaných 31 žiakov. Už od prvého ročníka sa žiaci učia anglický jazyk, síce hravou
formou, ale v 3. ročníku môžu s týmito základmi pokračovať bez problémov. Informatická výchova sa povinne vyučuje
od 2. ročníka.
Na škole pracujú záujmové krúžky: výtvarný, dramatický a výpočtovej techniky. Svoj talent žiaci môžu tiež rozvíjať
aj v hudobných odboroch a tanečnom odbore, ktoré vedú pedagógovia zo ZUŠ v Sliači. TVJ sa postarala o futbalový
krúžok, ktorý vedie pán Kasarda.
V tomto roku bola prijatá do 1.ročníka nová učiteľka Mgr. Lucia Parobková, ktorá veľmi dobre zapadla do kolektívu
a svojim prístupom si získala aj deti.
Okrem aktivít spojených s vyučovacím procesom, organizujeme aj podujatia, na ktoré sa deti veľmi tešia: sú to rôzne
kultúrne vystúpenia, besedy, tvorivé dielne, „Pasovanie prvákov“ karneval , MDD, exkurzie, výlet....
Aby sme sa postarali aj o správnu výživu, zapojili sme sa do projektu „Mlieko pre školy“. Cez veľkú prestávku v jedálni má
pripravený každý žiak pohár mlieka, ktorý môžu kombinovať aj s prinesenou desiatou.
Blížia sa najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Chcem všetkým zaželať , aby tieto sviatky boli plné porozumenia, pokoja
a lásky. Aby sme mali čas nielen na seba ale aj na druhých, aby sme sa snažili pochopiť toho druhého. A v novom roku veľa
zdravia, spokojnosti, aby úsmev nezmizol z vašej tváre a aby ste stretávali len dobrých ľudí.
PaedDr .Marta Ličková
riaditeľka školy
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Materská škola
V minulom školskom roku navštevovalo
materskú školu 27 detí. Tento školský rok je
momentálne zapísaných 30 detí. V januári
nastúpia ešte 3 dvojročné deti a potom už bude
materská škola kompletne naplnená, tak ako
nám to vyhláška a zákon povoľuje. Ani si
nepamätám, kedy naposledy bola takto naplnená
materská škola. Je to aj tým, že teraz majú
možnosť
navštevovať
materskú
školu
aj dvojročné deti. Veď práve jedna trieda
v materskej škole je tvorená dvojročnými deťmi
a druhá trieda je zmiešaná a to vekom detí
od 3 do 7rokov.
Čo sa udialo v materskej škole za posledné obdobie?
V júni sme na MDD pripravili deťom súťaživý deň. Deti sa zabavili na rôznych súťažiach a diskotéke na školskom dvore.
V detských očiach bolo vidno po celý čas šťastie, radosť a spokojnosť. Aby mali celý týždeň slávnostný a iný ako bežné,
uskutočnili sme aj súťaž ,,Najkrajšia princezná materskej školy“. Dievčatá sa vyobliekali ako na ozajstný kráľovský bál.
Bolo radosť sa na ne pozerať. Naozaj boli prekrásne. Keďže si kráľ nevedel vybrať, ktorá je najkrajšia, vybral si všetky.
Už niekoľko rokov môžem povedať, že je to už tradícia našej materskej školy. Organizujeme pre deti, ktoré opúšťajú rady
škôlkárov ,,Rozlúčkou predškolákov s materskou školou “ .Táto rozlúčka bola spojená so slávnostným odovzdávaním
osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania spojená s krátkym programom a posedím pre rodičov.
Už je to raz tak, že v živote človeka sa strieda jedna etapa života za druhou a každá prináša niečo nové. Aj v život
9 škôlkárov sa už zmenil. Je nám za nimi smutno. Zanechali tu kus svojho detstva, ktoré bolo pre nich dôležité a na ktoré
budú určite dlho spomínať. Aj my spomíname na spoločné chvíle a zážitky. Zanechali nám tu len spomienky.

Ale život ide ďalej a myslíme si, že materská škola bola pre nich dobrým odrazovým mostíkom do života.
Aby nám deti tento školský rok prišli do pekného prostredia, rozhodli sme sa materskú školu za finančnej podpory obce
vymaľovať. Teraz je už pekná a farebná. Aj keď ešte veľa vecí chýba, veríme, že postupne sa nám podarí vymeniť staré veci
za nové, aby sa v nej deti cítili stále lepšie a lepšie, lebo prostredie, ktoré deti obklopuje, má veľký vplyv na ich vývin.
V auguste, keď letné slnko v posledných augustových dňoch strácalo na sile, školáci si chtiac-nechtiac uvedomili realitu
blížiaceho sa začiatku školského roka. Tieto pocity sa netýkali len školákov, ale aj detí navštevujúcich materskú školu. Pocity
to boli rôzne. Deti, ktoré už chodili do materskej školy sa po prázdninách tešili na svojich kamarátov. Lenže do materskej
školy tento rok nastúpilo aj veľa nových a hlavne maličkých dvojročných detí. Tento školský rok sme začali po dlhej dobe
s triedou plnou dvojročných detí. Adaptovali sa na materskú školu dobre. Niektoré si poplakali viacej, iné menej.
V októbri sme pripravili krátky program pri príležitosti ,,Úcty k starším“ v sále kultúrneho domu. Pásmom spevu,
tanca, básničiek spríjemnili a potešili srdiečka všetkých starších spoluobčanov našej obce. Taktiež sme v materskej škole
urobili výstavku ovocia a zeleniny. V novembri sme mali súťaž ,,Škôlka má talent“. Deti ukázali čo v nich je. Mnohé
prekvapili aj nás. Ani sme nevedeli, čo všetko sa v nich môže skrývať.
Čo nás ešte čaká tento rok? V decembri to bude Mikuláš, Lucia a Vianočná besiedka. Na Mikuláša príde do materskej školy
Mikuláš s čertom a bude deti odmeňovať balíčkami. Deti si pre nich pripravia básničky a pesničky.
Deň Lucie bol kedysi považovaný za najväčší striží deň. Dievčatá sa preoblečú za Lucie celé v bielych plachtách so
zamúčenou tvárou a husacím krídlom budú vymetať kúty a vyháňať chorobu pri hovorení zaklínadla ,,Od Lucie, do Vianoc,
každá noc má svoju, moc. Lucka, Lucka, oriešky si klucká.“
Vianočná besiedka bude spojená s krátkym programom a posedením s rodičmi pri stromčeku. Deti si pozrú, čo im Ježiško
priniesol pod stromček.
Toto sú len čriepky z výnimočných situácií a diania v materskej škole. Aj v každodenných situáciách je veľa
zaujímavého. Veď práca učiteľky je zaujímavá, stále iná. Pracovať s deťmi nie je práca, ale poslanie. Učiteľka musí brať
každé dieťa ako jedinečné, lebo každé potrebuje lásku, porozumenie, pohladenie, všetky ich máme radi- veď sú naše.
Andrea Hrončoková
zástupkyňa Materskej školy
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Dni obce Kováčová
Slávnostným
zasadnutím
obecného
zastupiteľstva a udelením Ceny obce
Kováčová sa v piatok 29. júla začal prvý
ročník podujatia Dni obce Kováčová.
Podujatie pokračovalo svojím programom
v sobotu v areáli futbalového ihriska
v Kováčovej, kde už od rána prebiehal
turnaj v malom futbale, v ktorom si svoje
sily
zmerali
družstvá
poslancov
za jednotlivé obvody ulíc. Do finále
sa napokon prebojovali družstvá Pavla
Beličku (ul.Kmeťa, Krátka, Plánočkova)
a Jána Zvaru (ul. Kúpeľná). Zápas
sa nakoniec skončil remízou a tak museli
prísť na rad pokutové kopy, v ktorých
zvíťazilo vďaka Igorovi Volkovi družstvo
Pavla Beličku. K víťazstvu, okrem
už spomínaného Igora Volku, prispeli
svojou hrou aj Jozef Milan ml., Peter
Belička ml., Jozef Nemec, Vladimír Tuček
a Aleš Trebuľa.
V tom istom čase sa pred budovou ATC
odohrávala iná súťaž- a to konkrétne
vo varení guľášu. Spomedzi všetkých
súťažiacich hodnotiaca komisia vybrala
ten najchutnejší guľáš, ktorý sa tento rok
podarilo navariť tímu Juraja Homolu ml.
Pre hostí bola okrem guľášu pripravená
aj chutná kapustnica.
Súčasťou podujatia bolo aj viacero
sprievodných akcií. Napríklad
svoju
zručnosť mohli predviesť viacerí umelci
z našej obce. V jednotlivých stánkoch sme
mohli obdivovať, a samozrejme aj zakúpiť,
výrobky z drevorezby, šperky a zdobené
hrnčeky. Prítomní hostia sa najviac
pristavovali pri maľbe a keramike našej
umelkyne Anky Rusinkovičovej.
Na svoje si mohli prísť aj deti, pre ktoré
boli pripravené rôzne atrakcie, ako
napríklad maľovanie na tvár, lukostreľba,
skákací hrad a vozenie na koníkovi. Celý
doobedňajší program bol moderovaný
v podaní Mariána Marcineka.
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Poobedný program pokračoval súťažami
pílenie dreva, pitie piva na čas a zdvihnutie
a udržanie suda na čas.
Súbežne s týmto programom bol od 14:00
do 16:00 hod. deň otvorených dverí
v Špecializovanom liečebnom ústave
Marína, kde si návštevníci mohli pozrieť
nový film nakrútený v priestoroch ústavuCesty nádeje.
Organizátori podujatia nezabudli ani
na hudobných umelcov z našej obce,
ktorí sa od 16:00 hod. mohli prezentovať
na hlavnom pódiu futbalového ihriska
a ukázať tak prítomným svoj talent.
Hudobným programom sprevádzal herec
Jaroslav Mottl.
Svoj talent nám na hlavnom pódiu
predviedla aj reprezentantka SR v športovej
gymnastike Mária Homolová ml., ktorá si so
sebou priniesla aj časť z veľkého množstva
svojich medailí a ocenení z rôznych
športových podujatí.
Zábava v sobotu vyvrcholila diskotékou
v
budove ATC,
kde
prítomných
až do skorých ranných hodín zabávala
zvolenská kapela NO5.
Podujatie vyvrcholilo v nedeľu slávnostnou
svätou omšou v kostole sv. Gorazda
v Kováčovej, ktorú spolu s miestnym
farárom Mgr. Romanom Kuchárikov
celebroval
aj
diecézny
historik
banskobystrickej diecézy ThDr. Gabriel
Brendza. Po skončení sv. omše podujatie
vyvrcholilo
umeleckým
programom
"Pochvala
prvému
z nášho
rodu
slovenského- svätému Gorazdovi" v podaní
umelcov z Bratislavy.
Nakoľko počasie organizátorom v nedeľu
veľmi
neprialo,
možnosť
navštíviť
kúpalisko v tento deň zadarmo využilo len
zopár kováčanov.
Touto cestou vyslovujeme veľkú vďaku
organizátorom a prajeme im veľa energie
do ďalších rokov pri organizovaní tohto, ale
aj iných podujatí.
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Cena obce Kováčová
Mária Homolová sa narodila 31.januára 1936, takže sa tohto roku dožila významného životného jubilea
75 rokov. Významné životné jubileum a ocenenie celoživotnej práce pre našu obec, pre spoločenstvo našich
občanov, aj to je jeden z dôvodov, prečo sa jej tento rok udelila Cena obce Kováčová.
Naša obec prešla rôznymi etapami vývoja novodobej histórie. Vždy smerom dopredu a o stupienok
vyššie. A pri tomto smerovaní p. Homolová, nechýbala. Neuspokojila sa len s údelom matky, aj keď vychovala
1 dcéru a 2 synov, ktorým vštepila tie najkrajšie vlastnosti. Dala im do ruky chlieb a lásku. Vyrástli, dosiahli
krásny vek dospelosti, stali sa plnohodnotnými a pracovitými občanmi a dnes už vychovávajú vlastné deti,
starajú sa a zveľaďujú vlastné rodiny. Jej túžba byť prospešná aj pre ostatných občanov bola tak silná, že sa
začala spoločensky angažovať a zapojila sa do verejného života v obci. Dlhé roky bola poslankyňou a členkou
rady MNV.
Významným miesto v spoločenskom živote bola pre p. Homolovú aktívna práca v Miestnej organizácii
Červeného kríža. Najskôr ako členka a neskôr ako predsedníčka ju viedla v znamení pre ňu magického čísla 75.
Prečo? Tohto roku sa dožila 75 rokov, na čele Miestnej organizácie ČK je od r. 1975, kedy tento spolok mal
75 členov. V jej činnosti dominovali školenia, prednášky, názorné ukážky, návštevy starých občanov, zber
druhotných surovín, kvízová činnosť, plesy, veľmi významné a celospoločensky prospešné organizovanie
dobrovoľného darcovstva krvi, zdravotný dozor na väčších podujatiach a ešte veľa, veľa iných aktivít. Miestny
spolok ČK vedie dodnes.
Ale aktívnu činnosť človeka zvyčajne posudzujeme z posledných období. A aktivita p. Homolovej
posledné desaťročia patrí prioritne športu, presnejšie povedané futbalu. Ako hospodárka sa starala o našich
futbalistov celou svojou osobnosťou. Dennodenne a pravdaže aj v nedeľu. Oddanosť tomuto športu
je u „babky“, ako jej familiárne všetci hovoria, bezhraničná. Je to aj z osobných dôvodov. Veď kováčovský
futbal je natrvalo spojený s menom Homolovcov. Jej syn Juraj – futbalista, neskôr tréner. Jej vnuk Juraj –
futbalista, tréner a teraz tiež poslanec. Už tento fakt hovorí, kto je p. Homolová a prečo jej bola udelená Cena
obce.
A tak p. Homolovej želáme, aby v dobrom zdraví, v šťastnom rodinnom kruhu, ale tiež v kruhu svojich
priateľov a známych, bola ešte dlhé roky svedkom toho, že jej práca priniesla a prináša trvalý úžitok nám
všetkým.
Z príhovoru Slavomíra Brachnu
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Stretnutie s Miroslavom Sanigom

Komisia kultúry a športu Kováčová v spolupráci s vedením
Turistického klubu v Kováčovej usporiadala dňa 19.10.2011 v obecnom
dome v Kováčovej stretnutie s prírodovedcom, vedeckým pracovníkom
Ústavu ekológie lesa SAV a vysokoškolským učiteľom na Univerzite
Mateja Bella doc. Ing. Miroslavom Sanigom, CSc.
S p. Sanigom sme sa viacerí stretli už dávnejšie, pri našich
turistických akciách vo Veľkej Fatre. Dvakrát nás privítal vo svojej
„Vtáčej záhrade“ s množstvom vtáčích búdok a kŕmidiel, ktoré
vlastnoručne vyrobil . Urobil nám krátku prednášku o prírode a jej
obyvateľoch. Hneď na prvý pohľad nás zaujal svojím elánom
a vzťahom k prírode. To bol pre nás silný podnet, aby sme takéhoto
človeka pritiahli na návštevu do našej obce.
Stretnutie sa konalo v útulnej zasadačke obecného domu a popravde organizátori boli veľmi príjemne prekvapení množstvom
záujemcov zo všetkých vekových kategórií. Akcie sa zúčastnili aj deti z liečebného ústavu Marína.
M. Saniga prišiel na stretnutie dobre pripravený, s množstvom úžasných fotografií, pohľadníc, knižných publikácií
a drobných darčekových predmetov. Takmer na každom prinesenom predmete figuroval jeho „obľúbenec“
a „maskot”: Murárik červenokrídly, ktorý ho pritiahol k prírode, k jej kráse, k štúdiu a poznávaniu jej zákonitostí a k jej aktívnej
ochrane.
Stretnutie sa začalo neformálne, jeho rýdzim vyznaním vrelého vzťahu k prírode a všetkého čo s ňou súvisí. Moderátor
toto stretnutie, po predstavení hosťa, ani veľmi nemusel moderovať, lebo hneď po pár minútach nastala výborná komunikačná
atmosféra, ktorej hlavným bodom boli nespočetné a mnohokrát humorné zážitky vyplývajúce zo stretov človeka a zvierat
v mnohorakých podobách. Tieto zážitky nenechali chladným snáď nikoho, bolo to spontánne a skutočné, bez strojenosti a preto
sa v uvoľnenej atmosfére všetci dobre cítili a ani si možno neuvedomovali, že stoja pred vysokoškolským profesorom. Úchvatné
prírodné scenérie, mimoriadne krásne a zároveň detailné zábery plné krehkej krásy prírody a jej kontrastov, majstrovsky
nafotené a naaranžované do súvisiacich celkov neraz vyrážali dych a to aj preto, lebo boli okomentované človekom, ktorý ich
robil s láskou a zároveň s úctou k všetkému živému okolo nás.
Ani sme nezbadali ako prešli viac ako 2 hodiny a bolo sa treba rozlúčiť. Záverom si bolo možné kúpiť rôzne darčekové
premety, fotografie a publikácie, ktorými bolo možné podporiť ďalší výskum a ochranu prírody v našom okolí. Myslím si,
že všetci odchádzali z tohto podujatia s dobrým pocitom a preto patrí organizátorom tejto akcie poďakovanie za dobre zvládnutú
a hodnotnú akciu.
Ing. František Hajko

V SKRATKE Z DIANIA V NAŠEJ OBCI:

V našej obci sa za uplynulý polrok uskutočnilo niekoľko rôznych
podujatí, na ktorých si prišli na svoje takmer všetky
vekové
kategórie, od detí a mládeže až po dôchodcov.
Prinášame Vám prehľad jednotlivých uskutočnených podujatí :
5. ročník memoriálu Miloša Kováča –
PENALTA CUP 2011
- 29.-31.07.2011 Dni Obce Kováčová
- 3.8- 10.8. 2011 Detský letný tábor OZ Gorazdík Kováčová
- 31.8.2011
Rozlúčka detí s letom v sále KD
- 19.10.2011
VEČER S OSOBNOSŤOUs hosťom doc.Ing. Miroslavom Sanigom CSc.
- 26.10.2011
Vystúpenie detí z MŠ a ZŠ pri príležitosti mesiaca úcty
k starším+ odmeňovanie jubilantov
- 12.11.2011
KOVÁČOVSKÁ DESIATKA 2011
- 06.11.2011
Jednota dôchodcov organizovala zabíjačku v OcD.
- 03.12.2011
Prišiel Mikuláš na námestie SNP.
Taktiež sa uskutočnila tradičná predvianočná
zabíjačka, ktorú organizoval p. Zvara
- 25.12.2011
Sa bude konať Vianočný stolnotenisový turnaj
- 25.12.2011
Sa bude konať detská jasličková pobožnosť

- 2.7.2011
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Spoločenská rubrika

Blahoželáme k životnému jubileu
V druhom polroku 2011 oslávili títo naši spoluobčania
životné jubileum :

90 roční:

65 roční :

Rybošová Anna
Nociarová Agnesa

Nociarová Irena
Gajdošová Mária
Kucháriková Mária
Oremová Anna
Mentúzová Mária
Kučerová Anna
Milanová Alžbeta
Belička Ján
Šidla Ján Ing.
Bajnóci Vladimír

85 roční :
Haríková Alžbeta
Cibula Ondrej

80 roční :
Mozola Ondrej
Galamboš Jozef
Lihocká Elena
Šulová Zuzana
Blaho Jozef Ing.
Masaryk Štefan

75 roční :
Haríková Izabela
Macko Štefan Ing.

70 roční :
Krak Ján Ing.
Lukáčová Anna
Zdycha Pavel
Minarovitšová Edita
Vaculčiak Martin
Penička Pavel
Izraelová Mária
Svobodová Jolana

60 roční :
Trebulová Mária
Kučerová Božena
Martinková Zuzana
Ferjenčík Jozef
Brachna Slavomír
Prachárová Oľga
Rajchmanová Anna
Michelčík Hubert Ing.
Šanta Ján
Sliacka Eva
50 roční :
Kuráková Marta
Sarvaš Miroslav
Kurák Július
Mokošová Dáša
Puškárová Danica
Sarvašová Mária
Raniaková Jana
Šimo Ondrej
Zacharová Anna

Veľa ďalších rokov, veľa šťastných
krokov, veľa dobrých vecí
želáme Vám všetci.

POZVÁNKA
TJ Prameň Kováčová organizuje v poradí
už 5. reprezentačný ples TJ Prameň Kováčová,
ktorý sa uskutoční dňa 28.1.2012 o 19:00 hod.
Podrobnejšie informácie je možné získať
u p. Františka Hajka ( 0905 200 596) alebo
u p. Vladimíra Volku (0905 494 402).
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V druhom polroku 2011 nás
navždy nás opustili
Pavel Štefánik, 84r.
Ján Petráš, 70r.
Mária Jakušová, Krajčová, 77r.
Pavel Chamula, 18r.
Pavel Lehocký, 78r.
Jozef Vilhan, 72r.
Anna Gondová, rod. Kmeťová, 69r.
MUDr. Klára Paulová, rod. Pustaiová, 75r.
Ivan Vilhan, 37r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť

V druhom polroku 2011 pribudli
medzi nás noví spoluobčania
Thomas Krištof
Dorota Sedmáková
Sára Garajová
Kristián Koprda
Milan Bilčík
Sarah Mojžišová
Patrícia Magnusek
Eva Blníková
Deborah Kučerová
Malým občankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
veľa zdravia a šťastia

Obecná knižnica

Vážení čitatelia 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
Milé dámy, srdečne Vás pozývame
na cvičenie LATINO FITNESS
každý štvrtok o 18:30 v sále KD
pod vedením Petra Bilčíka
a Jany Bilčíkovej.

DETSKÉ OKIENKO

Uhádni názvy vecí na obrázkoch a písmená zo
štvorčekov doplň do tajničky.

TAJNIČKA:

― — — — — — —

― ― ― ― ― ― ―

1.

――――――――

5.― ―
6. ― ― ― ― ―

2.― ―

――――
7.― ― ―

SÚŤAŽ pre deti: A opäť je tu súťaž pre všetky deti, ktoré by
chceli vyhrať nejakú peknú zaujímavú cenu. Vašou úlohou bude
tentokrát nakresliť nám váš najkrajší alebo najzaujímavejší vianočný
darček. Troch z vás odmeníme a víťazné kresby uverejníme
v nasledujúcom čísle.
V súťaži z minulého čísla,, v ktorej ste mali nakresliť prázdninový
zážitok sa výhercami stali:
1. miesto: Natálka Ferenčíková
2. miesto: Adamko Koreš
3. miesto: Veronika Albertová
4. miesto: Erik Franka
Výhercom srdečne BLAHOŽELÁME.

Zaujalo nás ...

―――

4. ― ― ―

―――

――
3. ― ― ―

POZVÁNKA
OZ Gorazdík Kováčová Vás všetkých
pozýva na detskú Jasličkovú pobožnosť,
ktorá sa bude konať dňa 25.12.2011
o 16:00 hod. v kostole sv. Gorazda
v Kováčovej.

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 6-krát do týždňa. Gymnastika sa stala súčasťou
môjho života a aj napriek vážnym zraneniam, ktoré som mala sa jej nedokážem vzdať.
Ako jediná zo Slovenska som sa kvalifikovalav r. 2011 na Majstrovstvá sveta v japonskom
Tokiu, kde sa mi podarilo prebojovať do januárovej a zároveň poslednej časti kvalifikácie
na OH 2012 v Londýne. Týmto však ani z ďaleka neskončila zimná sezóna.
Po Majstrovstvách sveta som tento rok ešte absolvovala Svetový pohár v chorvátskom
Osijeku, kde som postúpila medzi 8 najlepších gymnastiek na kladine. Po finálovom
cvičení som skončila na 5.mieste. Mala som vycestovať na Svetový pohár do Ostravy,
no kvôli neúčasti rozhodkyne som nemohla štartovať ani ja, pretože pokuta za cvičenie
štátu bez rozhodkyni je 500eur. Absolvovala som Českú ligu, kde som štartovala
za Kampa Praha. Naše družstvo obsadilo 2.priečku. Takisto som bola na Nemeckej lige,
kde som svojim cvičením pomáhala družstvu TSG Wetzlar- je to klub v ktorom vyrástol
jeden z najúspešnejších súčasných gymnastov Nemecka – Fabian Hambuchen. Našim
cieľom bol postup do vyššej súťaže, čo sa nám aj podarilo. Zo 14 družstiev sme skončili
na 2.mieste.
Rok 2011 je jedným z najdôležitejších športových rokov mojej kariéry.
Sen o Olympijských hrách je veľmi blízko po tom, ako sa mi na Majstrovstvách sveta
v Tokiu podarilo prebojovať do poslednej fázy kvalifikácie na Olympijské hry 2012
v Londýne. Kvalifikácia bude 11.1.2012 priamo v dejisku OH
Mária Homolová
Viac sa o Márii a jej úspechoch dočítate v budúcom vydaní nášho občasníka.
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Šport
FUTBAL
V auguste začal nový súťažný ročník 2011/2012. Po jesennej časti sú naše družstvá umiestnené nasledovne:
Po jesennej časti sú naše družstvá umiestnené nasledovne:
IV. liga dospelí - JUH - 2011/12

V. liga dorast - skupina C - 2011/12
35

1

ŠKF Kremnica

13 11 1 1

48:14 34

33

2

OTJ Hontianske Nemce 13 11 0 2

67:13 33

2 4

20:11 23

3

Družstevník Látky

13 9

0 4

43:16 27

13 7

2 4

25:21 23

4

Slovan Dudince

13 9

0 4

31:23 27

Baník Štiavnické Bane

13 5

7 1

22:14 22

5

MFK Detva

13 8

2 3

52:23 26

6

ŠK PARTIZÁN Čierny Balog

13 5

5 3

22:17 20

6

OŠK Stožok

13 8

1 4

34:30 25

7

JUPIE Banská Bystrica - Podlavice 13 5

2 6

24:26 17

7

Tatran VLM Pliešovce

13 6

1 6

24:28 19

8

FK Jesenské

13 5

2 6

16:19 17

8

Družstevník Očová

13 6

1 6

29:39 19

9

Jednota Málinec

13 5

1 7

18:31 16

9

Sokol Braväcovo

13 5

1 7

49:33 16

10 FC Slovan Divín

13 4

2 7

23:28 14

10 Družstevník Bzovík

13 4

2 7

22:31 14

11 SKLOTATRAN Poltár

13 4

1 8

15:16 13

11 Sokol Trnavá Hora

13 4

1 8

20:56 13

12 Prameň Kováčová

13 3

2 8

13:27 11

12 Klas Horné Hámre

13 2

0 11 14:36 6

13 FTC Fiľakovo

13 3

1 9

13:23 10

13 Prameň Kováčová

13 1

1 11 15:57 4

14 PS Hliník nad Hronom

13 0

2 11 15:48 2

14 Družstevník Sielnica

13 1

1 11 11:60 4

1

FK 34 Brusno

13 11 2 0

39:6

2

Sitno Banská Štiavnica

13 10 3 0

31:9

3

MFK Revúca

13 7

4

ŠK Badín

5

III. liga starší žiaci - skupina C - 2011/12
Kováčovej citeľne chýbali aj góly kanoniera Koreňa
1 Slovan Kúpele Sliač

8 7 1 0 22:4

22

Kováčová bola v posledných sezónach zvyknutá len na
2 Sitno Banská Štiavnica 8 6 1 1 44:9 19
úspechy svojich futbalistov, takže aktuálne 12. miesto
3 FK Horehron
8 5 2 1 21:4 17
štvrtoligového Prameňa po jesennej časti je veľkým
4 ŠKF Kremnica
8 4 2 2 32:17 14
sklamaním. „Sklamanie je o to väčšie, že sa nám nedarilo
na domácom ihrisku, keď sme dokázali zvíťaziť len
5 FK 34 Brusno
8 4 1 3 26:13 13
v jednom zápase a zaznamenali až tri prehry,“ potvrdil
6 OFK Slovenská Ľupča 8 2 2 4 20:24 8
prezident klubu Vladimír Volko, ktorý vzápätí dodal:
„Potrebné je však aj uviesť, že o domáce body nás obrali aj
7 Prameň Kováčová
8 2 0 6 14:38 6
rozhodcovia, pretože v zápase s Banskou Štiavnicou
8 PS Hliník nad Hronom 8 1 0 7 14:48 3
vymysleli jedenástku v čase, v ktorom sa už nemalo ani
9 OTJ Hontianske Nemce 8 0 1 7 7:43 1
hrať, a v dueli s Revúcou, štyri minúty pred koncom,
dokázali „vykúzliť“ pokutový kop zo sporného faulu
za šestnástkou.“
Len na rozhodcov sa však vedenie Prameňa rozhodne vyhovárať nemieni. Príčiny zbabranej jesene vidí najmä vo vlastnej
kuchyni. „Tréningová morálka a výsledky v prípravnom období naznačovali, že jeseň bude ťažká. Keď sa navyše k tomu
pridali zranenia a choroby kľúčových hráčov, mužstvo sa dostalo do psychickej nepohody a prehralo zápasy, v ktorých malo
kvalitatívne navrch. Veď až päť duelov sme prehrali len o gól. Mrzí nás, že sme nedokázali zabojovať a nemali ani potrebné
šťastie,“ zamyslel sa Volko. O nevýraznosti výkonov v jesennej časti svedčí aj pomer gólov - 13:27. V minulom ročníku po
jeseni boli misky váh naklonené Prameňu v pomere 34:27. Prameňu chýbali hlavne góly kanoniera Koreňa, pretože nikto
z ďalších útočníkov – Jesenský, Kujan, Kudlik či Goga, nová posila z Topoľčian, ho nedokázal plnohodnotne nahradiť.
„V priebehu sezóny sme sa rozhodli aj pre zmenu trénera, nový impulz mal tímu dodať staronový kouč Peter Lihan. Veríme,
že počas zimnej prestávky si chlapci vyčistia hlavy a pripravia sa na jarnú časť tak, že budú opäť robiť fanúšikom radosť hrou
a najmä výsledkami. Už teraz bolo badateľné, že pod novým trénerom ich začali baviť aj tréningy, čo je veľkým plusom,“
dodal Volko, ktorý prisľúbil, že mužstvo bude mať opäť vytvorené tradične dobré podmienky.
Z týždenníka MY- Zvolensko- Podpolianske noviny

12

TURISTIKA
Turistický klub v Kováčovej (TKK) už piaty rok
úspešne vyvíja svoju činnosť a ponúka pre všetkých záujemcov
primerané športové a náučno-poznávacie možnosti.
Tento rok máme naplánovaných celkovo 10 podujatí,
z ktorých sa do konca októbra uskutočnilo už 9 akcií.
Na jar už tradične začíname náučno-poznávacími
akciami, ktoré sú nenáročné na športový výkon a sú zamerané na
návštevu
prírodno-historických
zaujímavostí.
Navštívili
Čabraďský hrad, Bzovícky hrad, Liptovské kaňony, Veľkú Fatru.
Podľa možností sa snažíme na týchto podujatiach zabezpečiť aj
účasť lektora, ktorý poskytuje fundovaný výklad k navštíveným
miestam. Týmto sa chceme poďakovať
Ing. Štefanovi
Mackovi st., ktorý nás na vybraných akciách sprevádza ako
odborný lektor.
V lete naberajú naše podujatia na náročnosti, zároveň
však poskytujú zážitok z vysokohorských túr, kde je možné
spojiť hodnotný športový výkon s pozorovaním vysokohorskej
prírody. Postupne sme zdolali časť hrebeňa Nízkych Tatier,
prechod Belianskymi Tatrami a Kriváň.
Na jeseň sme zdolali Krížnu a najväčší kaňon v strednej
Európe, ktorý je zapísaný v UNESCO – Zádielskú tiesňavu.
Na záver roku plánujeme dňa 30. decembra už tradičný
zimný výstup na Ďumbier, ktorým zakončíme rok 2011.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým členom klubu
ako aj ostatným účastníkom našich podujatí za podporu,
disciplinovanosť pri akciách a za slušnú účasť na jednotlivých
podujatiach. Poďakovanie patrí aj obci za finančnú podporu
našich aktivít a samozrejme vedeniu TJ Prameň za dobrú
spoluprácu.
Ing. František Hajko, predseda TKK

STOLNÝ TENIS
OSST Zvolen - 4. liga, muži 2011/2012
Tabuľka súťaže po 8. kole - Jesenná časť
Mužstvo

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zvolen B
Budča B
Zvolenská Slatina A
H. Nemce A
H. Nemce B
Dudince A
Kováčová A
Kriváň A
Sielnica A
Krupina C

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
6
6
5
6
4
4
3
2

1
1
2
1
2
0
1
1
1
1

0
0
0
1
1
2
3
3
4
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

368:147
342:177
330:198
346:183
340:208
333:187
321:189
291:248
254:263
212:309

113:31
102:42
96:48
100:44
100:44
96:48
93:51
84:60
71:73
55:89

11

Hriňová A

8

0

1

7

0

198:329

47:97

12
13
14

Terany A
Veľká Lúka A
Pliešovce A

8
8
8

0
0
0

0
0
0

8
8
8

0
0
0

107:389
103:396
82:404

22:122
16:128
13:131

#

Nasledujúce zápasy :
Ne 18.12.2011 o 10:00 hod. – Kriváň A- Kováčová A
Ne 8.1.2012 o 10:00 hod. Kováčová A- Krupina C
Ne 15.1.2012 o 10:00 hod. Zvolen B- Kováčová A
Ne 22.1.2012 o 10:00 hod. Kováčová A- Dudince A
Vianočný stolnotenisový Turnaj sa bude konať v nedeľu
25.12.2011 o 9.00 hod v sále kultúrneho domu v Kováčovej.

Dňa 9.septembra odštartovala aj jedna z najneskôr začínajúcich
športových súťaží v roku stolnotenisová 4. liga mužov,
v ktorej má zastúpenie aj naša obec v podobe stolnotenisového
oddielu TJ Prameň Kováčová. Mužstvo TJ Prameň
odštartovalo súťaž vo veľmi vlažnom tempe, keď z prvých
štyroch zápasov získal náš zástupca len jediný bod za remízu
na domácej pôde s družstvom Hontiansky Nemiec „B“.
Po tomto nevydarenom začiatku sa však mužstvo vzchopilo
a v ďalších štyroch nasledujúcich zápasoch už naplno
bodovalo, keď potvrdilo doma rolu favorita a poľahky
si poradilo s družstvami zo Sielnice a Veľkej Lúky a chlapci
priviezli domov body aj z Pliešoviec a z pôdy nováčika súťaže
z Terian.
„Zo začiatku sezóny sme mali trošku problémy s poskladaním
nášho družstva a v úvodných zápasoch nám chýbali opory ako
Betík, či Ondrej Kocúr. Postupne sa však všetko dalo
do poriadku a začali prinášať ovocie aj tréningy ktoré sa konajú
za veľmi hojnej účasti a dostali sme sa na správnu cestu.
Mužstvo je opäť v plnom zložení a boduje, z čoho mám veľkú
radosť. Do mužstva sa nám podarilo zabudovať aj nádejných
mladých hráčov ako sú Kružliak , Zapletal, či Homola
a postupne už získavajú aj svoje prvé súťažné body.
Tento kalendárny rok nás čakajú ešte dva súťažné stretnutia,
v ktorých by sme chceli nadviazať na našu víťaznú šnúru
a opäť bodovať.
Potom nás čaká tradičná koncoročná akcia v podobe
Vianočného turnaja, ktorý sa uskutoční 25.decembra
v Kultúrnom dome, na ktorý by som aj touto formou občanov
našej obce čo najsrdečnejšie pozval .“ zhodnotil začiatok
sezóny šéf stolných tenistov Marek Zapletal.
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PENALTA CUP
V sobotu 2. júla 2011 sa uskutočnil v športovom areáli TJ Prameň
Kováčová Memoriál Miloša Kováča - turnaj v kopaní jedenástok
s tradičným názvom Penalta Cup. Zúčastnilo sa ho 60 štartujúcich.
V prestávke sa konal exhibičný futbalový zápas medzi Športovými
novinármi Slovenska a Starými pánmi domáceho TJ Prameň.
O zábavu v tomto atraktívnom exhibičnom zápase núdza nebola,
veď sa ho zúčastnili aj také osobnosti ako športový redaktor TV
Markíza Roman Grešo, či Marián Markuš. Na jednej či druhej
strane nastúpilo veľa bývalých výborných futbalistov, ktorí ukázali
početnej diváckej kulise , že aj napriek slabšej fyzičke to s loptou
stále veľmi dobre vedia a o pekné okamihy núdza nebola.
O víťazovi, ako to už v takýchto zápasoch býva, museli nakoniec
rozhodnúť pokutové kopy, pri ktorých mali pevnejšie nervy hráči
domáceho výberu.
Najpevnejšie nervy a najpresnejšiu nohu v turnaji v kopaní
jedenástok mal Vladimír Žlnka, zo Slatinských Lazov, ktorý
sa mohol tešiť z atraktívnej výhry – televízor LG s uhlopriečkou
107 cm v hodnote 600 € . Na 2. mieste sa umiestnil Michal Strapko
zo Zvolena, ktorý si za svoj výkon odniesol výhru handsfree sadu
do auta BURY Smart v hodnote 120 €. Tretie miesto patrilo
Mariánovi Hradňanskému zo Zvolena, ktorý vyhral multifunkčné
zariadenie Canon v hodnote 90 € .
Súčasťou turnaja bola aj súťaž o najlepšieho brankára turnaj,
ktorú s 26 úspešnými zákrokmi vyhral Marek Gnida z Banskej
Bystrice, ktorý si odniesol MP3 Player a darčekové balenie piva
Steiger.
Súťaž žien v kopaní jedenástok patrila Miške Baťovej zo Slaskej,
ktorá si odniesla kozmetiku od firmy Oriflame v hodnote 50 € .
Mgr. Juraj Homola
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Výsledky 5. ročníka
Memoriálu Miloša Kováča
PENALTA CUP KOVÁČOVÁ 2011
Muži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vladimír Žlnka (Slatinské Lazy)
Michal Strapko (Zvolen)
Marián Hradňanský (Zvolen)
Andrej Ľupták (Kováčová)
Peter Klimo (Zvolen)
Norbert Blaško (Zvolen)
Ivan Seman (Zvolen)
Martin Palov (Zvolen)
Peter Rybár (Kováčová)
Martin Zapletel (Zvolen)

Ženy:
1.
2.
3.

Michaela Baťová (Slaská)
Anna Španová (Zvolen)
Lucia Gajdošová (Kováčová)

Brankári:
1.
2.-3.
2.-3.
4.
5.

Marek Gnida (Zvolen)
Marek Zemiar (Turová)
Milan Škarčák (Zvolen)
Jakub Kozárik (Podbrezová)
Peter Kozárik (Lieskovec)

Exhibičný zápas:
Starí páni Prameň Kováčová - Novinári Slovenska 3: 3

KOVÁČOVSKÁ DESIATKA
Dňa 12.novembra 2011 sa uskutočnilo tradičné podujatie pre priaznivcov behu s názvom „Kováčovská desiatka“. Za rekordnej
účasti 60 bežcov sa súťažilo v piatich kategóriách.
Pre účastníkov boli pripravené aj veľmi zaujímavé ceny, ako napríklad LCD televízor Samsung s uhlopriečkou 82 cm v hodnote
300 Eur a ďalšie hodnotné ceny.
Tohtoročná trať bola trošku iná oproti predchádzajúcim ročníkom, pričom pri výbere lokality bol kladený dôraz hlavne
na zatraktívnenie súťaže a väčšie sprístupnenie pretekov divákom.
Počasie súťažiacim prialo, a tak sa pri výborných poveternostných podmienkach a takmer ideálnej teplote zrodili aj výborné výkony,
čoho dôkazom je aj vytvorenie nového traťového rekordu.
Úvodný výstrel, a teda aj odštartovanie pretekov, patril starostovi obce Slavomírovi Brachnovi a podujatie moderoval moderátor
rádia Lumen Jozef Polešanský (kvalifikovaný rozhodca atletiky 1.triedy), ktorý bol zároveň aj traťovým komisárom a hlavným
rozhodcom pretekov.
Od úvodných metrov preteku sa na čele vykryštalizovala skupinka 8 bežcov, ktorí udávali tempo pretekov. V druhej polovici trate sa
od skupinky oddelila dvojica bežcov, z ktorých mal v posledných úsekoch trate viac síl Jozef Urban z atletického klubu JM Demolex
Bardejov. Dva kilometre pred cieľom si tento Košičan v službách silného bežeckého klubu z Bardejova vytvoril náskok, ktorý už
s prehľadom kontroloval až do konca pretekov, a tak sa v cieli mohol zaslúžene tešiť z víťazstva a nového LCD televízora. O veľmi
rýchlom tempe svedčil aj čas druhého v poradí Petra Ďurca z atletického klubu BK Sliač, ktorý taktiež prekonal starý traťový rekord.
Najlepším spomedzi domácich bežcov sa stal Ján Mojžiš pred Jurajom Homolom ml. a tretím v poradí Tomášom Kružliakom.
Víťazom v kategórii žien sa stala Svetlana Lipárová a medzi seniormi nad 60 rokov bol najrýchlejší Štefan Polc.
V kategórii chlapcov si prvé tri miesta rozdelili bratia Mojžišovci, v poradí Viktor , Alex a Roland.
Medzi dievčatami zvíťazila Lucia Gajdošová a medzi deťmi sa tešil z víťazstva Alex Mário Belička, pred Dávidom Augustínom
a Adamom Korešom.
Tradičné podujatie bolo hodnotené ako veľmi vydarené, čoho dôkazom bola aj početná divácka kulisa, ktorá sa starala o zábavu
počas celého preteku.
Mgr. Juraj Homola

Poradie
Muži

Meno a priezvisko

Klub

Čas

1.
2.
3.
16.
34.
37.-38.
37.-38.
39.

Jozef Urban
Peter Ďurec
Ján Pavlík
Ján Mojžiš
Tomáš Kružliak
Martin Boldiš
Marko Karas
Igor Čáky

JM – Demolex Bardejov
BK Sliač
Trian ŠK UMB B.Bystrica
Kováčová
TJ Prameň Kováčová
Kováčová
Kováčová
TJ Prameň Kováčová

0:34:08
0:34:41
0:36:03
0:40:47
0:51:48
0:55:30
0:55:30
0:56:41

Svetlana Lipárová
Alexandra Prečuchová
Marcela Kocholová
Zuzana Vaculčiaková

Trian ŠK UMB B. Bystrica
Mostáreň Brezno
AK MŠK Žiar nad Hronom
NRC Kováčová

0:41:52
0:45:53
0:49:38
0:51:19

1.
2.
3.

Viktor Mojžiš
Alex Mojžiš
Roland Mojžiš

Kováčová
Kováčová
Kováčová

4.-5.

Pavel Kucbeľ

TJ Prameň Kováčová

4.-5.

Marko Párničan

TJ Prameň Kováčová

0:45:27
0:45:30
0:50:40
00:17:59 –
krátka trať
00:17:59 –
krátka trať

1.

Lucia Gajdošová

TJ Prameň Kováčová

00:21:15 –
krátka trať

1.
2.
3.
4.
5.

Alex Mário Belička
Dávid Augustín
Adam Koreš
Martin Zdycha
Dominik Uhlík

TJ Prameň Kováčová
TJ Prameň Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová

Ženy
1.
2.
3.
4.

Chlapci

Dievčatá
Deti
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Z tvorby našich najmenších

Natálka Ferenčíková

Adamko Koreš

Erik Franka
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