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ROČNÍK II.

Milí spoluobčania!
A je tu opäť koniec roka. Posledný mesiac –
december sa prejavil už od samého začiatku naplno
svojím poslaním a to bielou krásou a mrazom. Aj
keď mnohým sa to nepozdáva, takéto počasie
k poslednému mesiacu v roku patrí. Prírode sa
musíme prispôsobiť a vzdať jej hold. A teraz už len
čakáme na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Že
sú najkrajšie, nemôže poprieť nikto. Tešia sa na ne
dospelí, no najmä tí malí a tak sa tešíme spolu na
príchod Ježiška.
Príroda stíchla, stavebné mechanizmy zmĺkli
a keďže sme plánované úlohy splnili, v pokoji
a kľude môžeme uzatvoriť rok 2012. Nachvíľu si
vydýchnuť, aby sme v novom roku opäť rozkrútili
kolá pri plnení naplánovaných úloh, ktoré určite pri
dobrej vôli nás všetkých splníme.
A tak nech čaro Vianoc pospája ľudí medzi sebou,
dá aspoň raz v roku rodiny dohromady, lebo len
v kruhu
najbližších,
až
budete
sadať
k štedrovečernému stolu, sa znásobí pocit šťastia
a radosti.

NEPREDAJNÉ

Novoročné ticho padá,
do srdca nám lásku vkladá.
Tak v srdci lásku majme,
všetkým z nej vďačne dajme.
Ona je vzácnym kvetom,
nech letí celým svetom.
Vianoce lásky a pokoja,
nech každú bolesť zahoja.
Zabudnime na smútok,
zanechajme zvady,
buďme k sebe milí, dobrí
a majme sa radi.

Príjemné a pokojné vianočné sviatky a šťastný
nový rok 2013 Vám praje
Slavomír Brachna

Milí občania, ďakujeme Vám za Vašu priazeň
a prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie

PF 2013

vianočných sviatkov a úspešné vykročenie do
nového roku 2013.
redakcia

Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ POSLANCOV
- v druhom polroku 2012 sa zrealizovala výmena okna
bývalej knižnice a okien na šatniach v SZ ATC (spolu
1057 €) z dôvodu ich zlého stavu.
- bola ukončená rekonštrukcia chodníka na ul. Kúpeľnej.
- uskutočnila sa oprava oplotenia v areáli futbalového
ihriska.
- z dôvodu zatápania záhrad pod areálom ATC vykonala
komisia výstavby obhliadku stavu odvodnenia.
- na ul. Slnečnej bola vybudovaná spevnená plocha pre
12 automobilov.
- na prízemí OcÚ bola zrekonštruovaná miestnosť na
kanceláriu prvého kontaktu a postupne prebieha aj
inovácia web stránky obce.
- chodník ul. Bystrická – Slovanská. Bolo vykonané
geodetické zameranie a vypracovaný geometrický plán.
- Obec Kováčová podpísala so spoločnosťou IDOS
Ateliér zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej
dokumentácie stavby: „Chodník - ul. Plánočková
Kováčová“.

- na ul. Slnečnej bol osadený nový bankomat OTP banky.
- v obci bol namontovaný kamerový a monitorovací systém.
- zimnú údržbu miestnych komunikácii v obci budú zabezpečovať
spoločnosť SLIAČAN SK s.r.o. (pluhovania a posyp chemickým
a inertným materiálom) a p. Jozef Puškár (preoranie komunikácií
v celej ich šírke) podľa plánu „Zimnej údržby v Kováčovej“.
- spoločnosť Telefónica O2 spustila rýchlostný internet (3G sieť)
v obci Kováčová.
- z dôvodu zmeny vlastníckych práv došlo ku zmene stavebníka
stavby „Termálne kúpalisko Kováčová – Aquapark - 1. etapa“.
Novým vlastníkov je spoločnosť AQInvest, a.s..
- v areáli Zóny oddychu a hier pre deti bol inštalovaný exteriérový
stolnotenisový stôl na novej spevnenej ploche a dokončené bolo aj
nové schodisko na autobusovú zastávku na ul. Bystrickej.
- v jeseni sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ
s MŠ v Kováčovej. Z dvoch uchádzačov (p. Popracová,
p.Turčanová) vybrala 9-členná komisia za riaditeľku školy
pomerom hlasov 5:4 Mgr. Popracovú.
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premáva v pracovné dni
premáva v sobotu
premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
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ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
V druhom polroku 2012 bola činnosť Obecnej polície Kováčová zameraná predovšetkým
na zabezpečovanie verejného poriadku v obci, ochranu majetku obce a občanov, ochranu životného
prostredia a kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce Kováčová.
V dňoch 27., 28. a 29. júla 2012 sa uskutočnilo významné kultúrno-spoločenské podujatie
„Dni obce Kováčová“ za účasti hostí z partnerského mesta Volyně z Českej republiky. Počas uvedeného
podujatia boli vykonávané služby, počas ktorých nedošlo k narušovaniu verejného poriadku.
Dňa 30.07.2012 oznámil na OcP Kováčová Ján C. zo Zvolena nezvestnosť svojho 55-ročného
otca Jána C., s ktorým bol spoločne v katastri obce Kováčová v lese na hubách. Oznamovateľ uviedol,
že otec má vážne zdravotné problémy so srdcom a žiadal nás o pomoc pri hľadaní svojho otca, ktorého
nemohol nájsť. Hľadanú osobu sa nám v krátkej dobe podarilo nájsť v dobrom zdravotnom stave.
Problémy s túlavými psami pokračujú v našej obci aj naďalej. Od júna 2012 boli odchytené
v obci 4 túlavé psy. Z uvedeného počtu sa podarilo zistiť 2 majiteľov, ktorí zaplatili pokutu 2 x 20 €.
Psy boli odvezené do karanténnej stanice pre zvieratá vo Zvolene. Vzhľadom na celospoločenský
problém s túlavými psami, žiadam majiteľov psov k väčšej zodpovednosti a dodržiavania § 15 VZN
č.2/91, ktorý zakazuje voľný pohyb psov na verejných priestranstvách.
V oblasti ochrany životného prostredia boli vykonávané pravidelné kontroly na dodržiavanie § 11
VZN 2/91, ktorý zakazuje akékoľvek znečisťovanie verejného priestranstva. Jednalo sa hlavne
o spaľovanie domového odpadu v záhradách súkromných domov a na ostatných pozemkoch. Boli zistené
2 prípady na Ul. P. O. Hviezdoslava a Ul. Slobody. Na vyriešenie uvedených skutkov postačovalo
napomenutie. Časté služby boli vykonávané aj na zabránenie znečisteniu obecných komunikácií
nákladnými motorovými vozidlami vychádzajúcimi z rozostavených stavieb z lokality IBV „Na Dlhé“
a zo stavby termálneho kúpaliska.
V druhom polroku 2012 boli na OcP občanmi Kováčovej nahlásené 2 prípady porušovania
občianskeho spolužitia, ktoré boli vyriešené výzvou na upustenie od protiprávneho konania.
V chatových oblastiach boli vykonávané služby na zisťovanie podozrivých osôb,
ktoré sa dopúšťajú poškodzovania a krádeží vecí z rekreačných chát. Kontroly boli vykonávané
aj na dodržiavanie nočného kľudu v chatových oblastiach a v obci.
Počas školského roka je vykonávaný dozor nad cestnou premávkou pri priechode
pre chodcov na Ul. Kúpeľnej v dobe, keď deti nastupujú do školy.
Okrem iných činností ,na základe písomných dožiadaní okresných súdov a súdnych exekútorov
sme doručovali písomné zásielky a vykonávali asistencie.
Od začiatku druhého polroka doposiaľ nedošlo v obci Kováčová k žiadnej mimoriadnej udalosti.

náčelník Obecnej polície Kováčová
Ján HLIVA
Zamestnanci OcÚ Kováčová:
Mária Sliacka- Hlavný kontrolór obce
Katarína Gombalová- Kancelária prvého
kontaktu - prízemie obecného úradu
Samostatný referent - dane a poplatky,
evidencia obyvateľov
Ing. Alena Bezeková- Ekonomický úsek,
sekretariát
Veronika Kršiaková- Referent obecných
služieb
Zuzana Mikulová- Referent obecných
služieb
Ján Hliva- Náčelník obecnej polície

OZNAMY
Obecný úrad upozorňuje daňovníkov
a platiteľov dane za psa, že daň sa v roku
2013 bude vyberať spolu s daňou
z nehnuteľností, t.j. v priebehu mesiacov
apríl, máj 2013.
Pripomíname občanom, že 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.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ešte prednedávnom sme si užívali leto a prázdniny a už sa blíži čas
Vianoc. Jeseň sa v našej základnej škole niesla v znamení zmeny
riaditeľa. Po výberovom konaní v novembri som bola menovaná do
funkcie riaditeľky školy namiesto PaedDr. Marty Ličkovej, ktorá odišla
do dôchodku.

Žiaci 2.-4. ročníka si s pomocou rodičov pripravili ochutnávku zdravých
pomazánok ,nápojov a výstavku ovocia a zeleniny pod názvom „Vône
jesene.“
26. septembra prišla na besedu gymnastka Mária Homolová, aby sa s nami
podelila o zážitky z olympiády.
Ešte máme v živej pamäti rozlúčku so štvrtákmi na konci školského roka
a už do prázdnych školských lavíc zasadli noví žiaci. V septembri sme na
pôde školy privítali malých prváčikov. Počas uplynulých troch mesiacov si
zvykali na školský režim a povinnosti spojené s učením(chodením do školy).
Adaptovali sa však veľmi dobre a dnes už učenie zvládajú hravo. Okrem
plnenia školských povinností si spolu s ostatnými žiakmi ZŠ pripravili
kultúrny program, s ktorým vystúpili v mesiaci október v KD pri príležitosti
mesiaca úcty k starším.
6. decembra všetkých – školákov i škôlkárov čaká veľké prekvapenie. Zavíta
medzi nás Mikuláš. V batohu prinesie veselú i poučnú rozprávku „Zlaté
kuriatko“ a balíčky plné sladkostí.

Už tradične si blížiace sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce –
pripomenieme tvorivými dielňami. Posledný deň školského
vyučovania si upečieme a vyzdobíme vianočné medovníky.
Pre rodičov, starých rodičov, priateľov
a všetkých, ktorí si
v predvianočnom zhone nájdu chvíľku času, pripravujeme vianočnú
akadémiu. Všetkých Vás srdečne pozývame.
Na záver by som Vám chcela poďakovať za podporu
a dôveru a v mene celého pedagogického zboru a žiakov ZŠ
Vám popriala Vianoce krásne
a keď sviečka na Nový rok zhasne,
nech dobrý pocit Vám v srdci zostane,
tiež šťastie a radosť, tá všetkým pristane.
Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných
dní a nový rok prežili čo najlepšie.

Mgr. Jana Popracová
riaditeľka školy
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MATERSKÁ ŠKOLA
V školskom roku 2012/2013 je v materskej škole zapísaných 30 detí . V jednej triede sú deti od 2 do 3
rokov a v druhej triede od 3 do 6 rokov. V priebehu roka nastúpia ešte 3 dvojročné deti. Už druhý rok, čo je
materská škola takto naplnená. Je to najmä tým, že pokiaľ je voľná kapacita v materskej škole, prijímame
aj dvojročné deti.
I keď sme malá dedinská materská škola, snažíme sa vytvárať také podmienky, aby sa každé dieťa v našej
materskej škole cítilo spokojne, šťastne, malo pocit, že je milované a zažilo svoje úspechy, radosti, malo
zážitky tak, ako ,,Alica v krajine zázrakov“, pretože hlavným poslaním a víziou našej materskej školy je
práve Alica z krajiny zázrakov.
Preto, aby sa nám darilo plniť naša sny, ale aj sny a túžby detí, uskutočňujeme v materskej škole rôzne
akcie práve pre ne.
Čo sa udialo v materskej škole za posledné obdobie? Od septembra neprešiel dlhý čas a tak sa toho ešte
nestihlo veľa udiať.
V septembri nenastúpili do materskej školy len deti, ktoré už do nej pred prázdninami chodili a tešili sa na
svojich kamarátov, ale aj nové, dvojročné detičky, ktoré si veľmi dobre a rýchlo zvykli. Ani slzičky dlho neronili.
Mnohé z nich ešte ani nerozprávajú, sú však veľmi zlaté, prítulné a rýchlo si zvykajú na nové prostredie, ľudí
a zmeny , ktoré nastali v ich živote.
Keďže sa naša materská škola nachádza v malebnom prostredí, využívali sme to a s deťmi sme spoznávali
krásu prírody a okolie materskej školy. Zbierali sme prírodniny a tie sme potom využívali pri hrách,
čo najrôznejším spôsobom. Tiež sme využívali školský dvor, kde mali deti dostatok možností na hry podľa
vlastného výberu, či už v drevenom domčeku, hasičskom aute, trampolíne, pieskovisku alebo hojdačkách
a preliezačkách.
V októbri staršie deti pripravili krátky program pri príležitosti ,,Úcty k starším“ v sále kultúrneho domu.
Pásmom spevu, tanca, básničiek spríjemnili a potešili srdiečka všetkých starších ľudí našej obce.
V novembri sme mali súťaž ,,Škôlka má talent“. Deti ukázali čo v nich je. Čo nás ešte čaká tento rok?
V decembri to bude Mikuláš, Lucia a Vianočná besiedka.
Na Mikuláša sme boli s deťmi v kultúrnom dome, kde sme si pozreli divadelné predstavenie.
Po predstavení príšiel Mikuláš, ktorý deti odmeňoval balíčkami. Deti si pre neho pripravili básničky a pesničky.
Deň Lucie bol kedysi považovaný za najväčší striží deň. Dievčatá sa preobliekli za Lucie a celé v bielych
plachtách so zamúčenou tvárou a husacím krídlom vymetali kúty a vyháňali chorobu. Takto poobliekané
povymetali všetky kúty nielen v materskej škole ale aj v kuchyni, školskej jedálni a v základnej škole. Za odmenu
si v košíku odnesli malú odmenu.
Na Vianoce, ako každý rok, si pripravíme krátky program pre rodičov. Deti uvidia pod vysvieteným
a vyzdobeným stromčekom darčeky, ktoré im do materskej školy priniesol Ježiško.
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. Sme si vedomé, že povolanie učiteľa je veľmi
namáhavé. Nikdy sa nesmie vyčerpať jeho trpezlivosť a optimizmus. 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.
Môžeme povedať, že učiteľka materskej školy je šťastný človek, lebo sa denne stretáva so zázrakmi,
kde pred jej očami a s jej pričinením sa vyvíja nový človiečik.
Andrea Hrončoková
zástupkyňa Materskej školy
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DNI OBCE KOVÁČOVÁ

Po úspechu z minulého roka usporiadala Obec
Kováčová – Miestne kultúrne stredisko
a Komisia kultúry a športu druhý ročník
podujatia DNI OBCE KOVÁČOVÁ. Podujatie
bolo otvorené v piatok 27. júla 2012
Slávnostným
zasadnutím
obecného
zastupiteľstva a udelením Ceny obce Kováčová
pre rok 2012 in memoriam pánovi Jánovi
Hajkovi.
Na slávnostnom obecnom
zastupiteľstve boli taktiež vyhlásené výsledky
súťaže o najkrajšiu predzáhradku alebo dvor
a vyžrebované zápasy futbalového turnaja
o Pohár starostu, ktorý sa konal v sobotu.
Druhý ročník bol o to významnejší, že sme na
ňom
mohli
privítať
aj
zástupcov
z partnerského mesta Volyně z Českej
republiky, s ktorým naša obec podpísala
dohodu o partnejskej spolupráci. Prvý večer
osláv občanom spestrilo aj Divadlo bez opony
s divadelnou hrou Na skle maľované.
Sobota sa niesola v znamení športu a súťaží.
Na multifunkčnom ihrisku si od skorého rána
merali svoje sily družstvá jednotlivých
poslancov a ich obvodov. Do finále sa napokon
prebojovali družstvá poslancov V.Volka
a J.Homolu. Víťazný pohár starostu obce
si z rúk starostu Slavomíra Brachnu,
po náročnom finálovom zápase, prevzal
V.Volko so svojím družstvom.
Samozrejme ani tento rok nemohol chýbať
dobrý guláš, o kvalite ktorého spomedzi
šiestich súťažných družstiev rozhodovala
hodnotiaca
komisia
a ktorá
rozhodla,
že najlepším guľášom sa mohlo tento rok
pochváliť družstvo Matúša „Ďuďa“ Vasiljeva.
Veľmi dobrú odozvu mali aj súťaže v pití piva
a v držaní suda, v ktorých si svoje kvality
preverili predovšetkým chlapi. Tento rok
sa nezabudlo ani na našich dôchodcov, pre
ktorých bola pripravená súťaž v hádzaní šípok.
Tí najmenší sa mohli po celý deň zabávať
v stanovom tábore s rôznymi súťažami
a
sladkými
odmenami,
trampolínou,
nafukovacim hradom a v poobedňajších
hodinách pribudlo aj maľovanie na tvár a jazda
na koníku. V autokempingu pri ihrisku boli
rozostavené stánky s rôznymi ľudovými
remeslami.

6

Od 16tej hodiny sa o zábavu postarali kapely Pacipacifik, ZVA12-28 BAND,
Kováčovská mládežnícka kapela Vlčie maky a Slovanský kríž po novom
TRITORR. Vo večerných hodinách sa o celkovú zábavu postaral DJ Parobok.
Celodenný program bol moderovaný v podaní nášho občana Mariána
Marcineka.
Nedeľa sa niesla v cirkevnom duchu - Slávnostnú svätú omšu – Patrocínium
chrámu sv. Gorazda v Kováčovej celebroval prof. Dr. Ján DUDA, PhD.,
súdny vikár Spišskej diecézy, predseda Slovenskej spoločnosti kanonického
práva, koncelebroval Mgr. Roman Kuchárik, správca Farnosti sv. Gorazda
a kňazi Zvolenského dekanátu
Po svätej omši vystúpil Zvolenský spevácky zbor . V poobedňajších hodinách
sa pred kostolom uskutočnilo hodové posedenie, ktorého dobrú náladu
nepokazil ani chvíľkový dážď.
Dni obce sme zavŕšili o 14:00 hodine Medzinárodným priateľským
futbalovým zápasom medzi ŠK Prameň Kováčová a futbalovým družstvom
partnerského mesta našej obce SK SLAVOJ Volyně.
Zuzana Mikulová
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CENA OBCE KOVÁČOVÁ
Cena Obce Kováčová bola tento rok pri príležitostí Dní obce Kováčová udelená in memoriam Jánovi Hajkovi.
Ján Hajko sa narodil 27. októbra 1932 v Senohrade, v rodine poľnohospodára ako štvrté dieťa. Ťažké ekonomické pomery
rodiny, ktoré sa okrem iného po druhej svetovej vojne zhoršili núteným vysťahovaním, lebo územie zabrala armáda, poznačili jeho
detstvo a mladosť. Po skončení základnej školy túžil študovať, no zložitá situácia v rodine mu to neumožnila. Preto odišiel do
blízkej Krupiny, kde sa vyučil za stolára. Jeho silná túžba študovať, prednostne teológiu, neustávala. Keďže v podmienkach
nastupujúceho protináboženského komunistického režimu sa dalo o naplnení tejto túžby uvažovať iba za hranicami, podujal sa
emigrovať. Pri tomto pokuse bol zadržaný a neskôr uväznený. Práve kruté prostredie väzenia a pomery v komunistických
koncentrákoch ho spolu s ďalšími nespravodlivo stíhanými veriacimi upevnili v jeho kresťanskom presvedčení, ktoré poznačilo aj
jeho neskoršie aktivity v Kováčovej.
Po prepustení na slobodu sa odvážil mladého stolára prijať len novootvorený závod Bučina vo Zvolene, kde postupne
prešiel od pozície radového robotníka až po funkciu stavbyvedúceho. Svojmu zamestnávateľovi ostal verný do odchodu dôchodku,
aj napriek tomu, že bol z politických dôvodov nedostatočne ohodnotený. Ako popredného odborníka na realizácie drevostavieb a
zodpovedného človeka, ho Bučina poverovala riadením výstavby budov po celom vtedajšom Československu. V 70. a 80. rokoch
minulého storočia sa zvolenská firma ako spoludodávateľ väčších celkov zúčastňovala na stavbách pre potreby plynovodov a
ropovodov. V tomto období absolvoval dlhšie pobyty vo vtedajšom Sovietskom zväze a Iraku. Ocenením jeho odborných
schopností a kvalitnej, poctivej práce bolo, že vyšší dodávatelia zo západnej Európy podmieňovali kúpu budov zo zvolenskej
Bučiny jeho osobnou účasťou na ich realizácii. Preto sa mu napriek neustálemu podozrievaniu a šikanovaniu zo strany vtedajšieho
režimu podarilo preukázať schopnosti aj v ďalekom zahraničí.
Na začiatku 60. rokov minulého storočia sa so svojou manželkou Ľudmilou presťahoval zo zvolenskej závodnej ubytovne
do Kováčovej, kde si mladomanželia postavili rodinný dom. Tu vychovali šesť detí, štyri dcéry a dvoch synov. V tomto rodinnom
dome doopatrovali jeho rodičov, ktorí sa k nim v postupujúcej starobe presťahovali. Kováčová mu prirástla k srdcu, v dedine mal
viacero blízkych ľudí. Mnohým pomohol výrobou a dodaním nedostatkového nábytku. Práve jeho pracovitosť a silný vzťah k
remeslu ho krátko po páde komunistického režimu priviedli k myšlienke nových aktivít. Už ako dôchodca sa dal na podnikanie a
vyrábaný nábytok mohol konečne slobodne, bez obviňovania z nedovoleného podnikania, distribuovať. Platilo to hlavne pre viacero
kostolov a cirkevných stavieb, kde dodnes po ňom ostávajú stavby, strechy, nábytok.
Ján Hajko popri práci neustával pôsobiť ako aktívny veriaci kresťan. V jeho dome sa zhromažďovala zakázaná náboženská
literatúra, konali sa stretnutia podobne zmýšľajúcich ľudí, vrátane kňazov so zakázanou činnosťou. Jedným z nich bolo Rudolf Baláž, jeho osobný priateľ, ktorý sa po páde komunistického režimu stal banskobystrickým biskupom. Nebezpečná práca v podzemnej
cirkvi sa prejavovala aj navonok. Vo vlastnej obci mu prekážalo, že veriaci nemali vlastný chrám a museli využívať služby farnosti
v Sliači. Krátko po politickom uvoľnení na konci 60. rokov začal vyvíjať iniciatívu, aby sa v Kováčovej postavil kostol. Výber
miesta padol na nezastavaný kopec na konci dnešnej Tajovského ulici. Jeho plány však zahatala okupácia cudzích vojsk a
nastúpenie normalizačného násilia. Hneď po páde komunistického režimu v roku 1989 oživil myšlienku výstavby kostola na
Kováčovej. Keďže pôvodne zamýšľané územie už bolo zastavané, výber padol na lokalitu v blízkosti kúpeľov. Spolu s blízkymi
spolupracovníkmi sa myšlienku napokon podarilo realizovať a kostol sv. Gorazda bol v roku 1995 postavený, posvätený a začal
slúžiť svojmu účelu. V tomto období bol už Ján Hajko aj poslancom v obecnom zastupiteľstve v Kováčovej a svoju verejnú
angažovanosť otvorene prejavoval viacerými spôsobmi. Zasadzoval sa vo svojom okolí za spravodlivosť, rozvoj obce, všímal si
sociálne slabších občanov a pracoval s mládežou. So svojimi spolupracovníkmi organizoval detské letné tábory, ktorých tradícia
pretrvala v obci a farnosti Kováčová až doteraz.
Mnoho ľudí ho navštevovalo so žiadosťou o pomoc alebo radu, lebo vedeli že ich vypočuje a pomôže nájsť riešenie.
Jednou z jeho posledných aktivít bola snaha postaviť na území obce sociálne zariadenie určené pre starších a odkázaných ľudí,
pričom idúc za svojim cieľom neváhal so žiadosťami osloviť i vládu v Bratislave. Tento úmysel sa mu nepodarilo naplniť, lebo ho
zasiahla ťažká choroba, ktorej onedlho podľahol.
Ján Hajko umrel 2. decembra 2008 a je pochovaný na cintoríne v Kováčovej. Prial si byť pochovaný v blízkosti hlavného
kríža a jeho príbuzní mu v tomto poslednom prianí radi vyhoveli.
Na jeho živote sa potvrdilo to, čo často hovorieval : "Keď sa človek snaží dôsledne žiť svoje kresťanstvo, tak potom sa
stáva nielen dobrým kresťanom, ale aj dobrým človekom, ktorý je osožný pre spoločnosť."
Ing. František Hajko

VEČER S OSOBNOSŤOU
Dňa 28. Septembra 2012 sme na počesť našej občianky Márie Homolovej,
účastníčky olympijských hier v Londýne v športovej gymnastike,
zorganizovali Večer s osobnosťou na tému „Naši olympionici“. Pokúsili sme
sa osloviť viacerých účastníkov olympijských hier, ale nakoľko boli športovci
zaneprázdnení, účasť nám potvrdila iba Zuzka Štefečeková.
Večer s osobnosťou otvoril pár slovami na úvod pán Volko. O moderovanie
celého večera sme požiadali ďalšieho hosťa - Ing. Martina Vrábľa, predsedu
olympijského klubu v Banskej Bystrici a taktiež účastníka olympijských hier
1988 v Soule.
Aj keď účasť občanov nebola veľká na besede ticho nebolo. Okrem
zvedavých otázok, na ktoré naše olympioničky neúnavne odpovedali, sme si
mohli pozrieť aj fotografie z olympijskej dediny, či priamo z diania
olympijských hier. Samozrejme prebehla aj autogramiáda a dievčatá sa nám
všetkým podpísali. Na záver sme mali možnosť si „poťažkať“ pravú
striebornú medailu z olympijských hier. Ďakujeme.
Olympijská medailistka Zuzana Štefečeková sa narodila 15. januára 1984 v
Nitre. Je najlepšia slovenská športová strelkyňa súťažiaca v disciplíne trap.
Počas svojej kariéru dosiahla niekoľko vynikajúcich výsledkov. Medzi
najväčšie úspechy patria umiestnenia na majstrovstách Európy: druhé miesto
z Cypru (2008), tretie miesto zo Slovinska (2006) a dve piate miesta zo
Srbska (2005) a Španielska (2007). Najväčším úspechom je pre ňu ale titul
Majsterky sveta z Mníchova (2010), vôbec ako prvej Slovenky v trape.
Predtým obsadila deviate (2007) a tretie miesto (2003). Skvelý úspech
dosiahla aj na LOH v Pekingu pred štyrmi rokmi. Vystrieľala striebornú
medailu, keď jej zlato ušlo len o kúsok. Striebro si odniesla aj z Londýna po
finálovej dráme a následnom rozstrele. Trénuje ju Branislav Slamka. V roku
2003 bola ocenená Cenou Ondreja Nepelu, ktorú udeľuje Slovenský
olympijsky výbor športovcom mladším ako 23 rokov s výraznou športovou
perspektívou.
Zuzana Mikulová

OZ GORAZDÍK KOVÁČOVÁ
Leto by nebolo letom bez Detského letného tábora,
ktorý aj tento rok organizovalo OZ Gorazdík
Kováčová. V auguste sa vyše 40 detí vydalo na
týždňový výlet s vedúcimi z OZ. Vybrali sme sa na
chatu na Králikoch pri Banskej Bystrici, kde sme
strávili krásny čas plný nezabudnuteľných
zážitkov. Turistika spojená s kúpaním na Skalke,
olympijské hry, balónová vojna, každodenné
zamyslenia, večer pri ohni a hviezdach, tvorivé
dielne, ale aj každodenná služba v kuchyni zostanú
ešte dlho v našich spomienkach. Hlavnou témou
tábora bol verš žalmu: „Chválim ťa Pane, že som
vznikol tak zázračne“. Každý deň tábora
znázorňoval jeden deň stvorenia sveta a deti sa mohli dozvedieť veľa nových vecí, vytvárať
a utužovať priateľstvá a poriadne sa zabaviť pri pestrom programe, ktorý bol pre ne
pripravený.
Už teraz sa neviem dočkať ďalšieho tábora, do ktorého sú všetky deti srdečne pozvané!
Hana Opálková

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

80 rokov

65 rokov

Nogová Amália
Medve Jozef

Peničková Zuzana
Šoltýs Ján Ing.
Odalošová Jana
Sabová Jarmila
Stieranková Anna
Speváková Zdenka PhDr.
Vaculčiaková Katarína
Jánošíková Jana
Tužinský Tomáš
Puškár Vladimír
Gajdošová Kristína
Malá Eva MUDr.
Sitorová Katarína

75 rokov
Lalíková Emília
Kocková Emília
Hudíková Helena

70 rokov
Boldišová Gizela
Černák Albert Ing.
Gajdoš Miloslav
Borisová Alica
Kolenič Ondrej
Dobríková Elena
Martinka Ján
Nociar Ľudovít
Odalošová Anna

60 rokov
Čáby Milan
Stanová Mária
Libiak Ján
Šlamiarová Terézia
Hriňová Božena
Puškárová Margita
Beličková Priska
Ragačová Božena
Kružliak Peter Ing.
Šantová Mária
Omasta Ivan
Vargovská Cecília

50 rokov
Boldiš Ľubomír
Koštiaková Iveta
Zvarová Viera
Jakušová Jana

GRATULUJEME !
POZVÁNKA

TJ Prameň Kováčová organizuje v poradí
už 6. reprezentačný ples TJ Prameň Kováčová,
ktorý sa uskutoční dňa 26.1.2012 o 19:00 hod.
v Kolibe na Strážach.
Podrobnejšie informácie je možné získať
u p. Františka Hajka ( 0905 200 596) alebo
u p. Vladimíra Volku ( 0905 494 402).

Navždy nás opustili
Pavel Penička, 70 r.
Jozef Brachna, 90 r.
Ondrej Cibuľa, 85 r.
Ondrej Oravec, 70 r.
Anna Madlenová, rod. Madlenová, 89 r.

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť

Noví spoluobčania
Lea Valentová
Aneta Sedmáková
Malým občiankom
ako aj ich rodičom prajeme
veľa zdravia a šťastia

Tanečné centrum HARMÓNIA- Dance
Vás pozývajú na otvorenie

TANEČNÉHO KURZU
SPOLOČENSKÝCH TANCOV
pre dospelých
- 12 tanečných lekcií so zábavnou formou výuky tanca
- nízky poplatok

Začiatok kurzu: JANUÁR 2013 v sále
kultúrneho domu v Kováčovej
Kontakt/Info: Ing. Vierka Harmanová
0904 532 858, harmanova@gmail.com

POZVÁNKA
OZ Gorazdík Kováčová Vás všetkých
srdečne pozýva na detskú Jasličkovú
pobožnosť, ktorá sa bude konať
dňa 25.12.2012 o 16:00 hod.
v kostole sv. Gorazda v Kováčovej.

DETSKÉ OKIENKO

HÁDANKY
1: Lesklý obal sladkosť zdobí, na stromčeku šuchot robí.
Zboka nabok sa tam kýva, plno bruško po nej býva.
2: Počas mrazu hrdo stojí, tepla sa však veľmi bojí.
Miesto nosa mrkvičku, zo snehu má hlavičku.
3: Letia, letia hviezdy biele ako z čipiek tkané celé.
Plno ich je na stráni, chytíš – voda na dlani.
4: Dobiedzavý ako mucha, pchá sa drzo do kožucha,
tlačí sa aj do bytu, cez škáročku odkrytú.
1. salonka 2. snehuliak 3. snehové vločky 4. mráz

MIKULÁŠ V KOVÁČOVEJ
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ŠK Prameň Kováčová
Predstavujeme Vám:
MILOŠ TARGOŠ- tréner mužstva dospelých
- prvé futbalové kroky v Krásne nad Kysucou – postupne hrával za žiakov, dorastencov a ako 16-ročný začal hrávať za mužov vo
vtedajšom krajskom majstrovstve,
- vo veku 18 rokov prestúpil do Frýdku – Místku ( prvá federálna liga )
- po dvojročnom pôsobení odišiel študovať na Pedagogickú fakultu do Banskej Bystrice a prestúpil do klubu
Dukla Banská Bystrica
- v Dukle pôsobil desať rokov, odohral 148 prvoligových zápasov
(najpamätnejšie zápasy – 2 zápasy proti Borusii Mönchengladbach v Pohári UEFA)
- po dosiahnutí 30 rokov prestúpil do rakúskeho klubu Wacker Viedeň (II. liga), v ktorom pôsobil 2 sezóny
- následne pôsobil v rakúskom klube Admira Wiener Neustadt – 6 rokov ako hráč a dva roky ako hrajúci tréner
Trénerská kariéra:
- po ukončení hráčskej kariéry postupne získal licenciu „EURO PRO licence“
- kluby: - Slovenská Ľupča
- Dukla Banská Bystrica B ( postup do 3. ligy )
- Rakytovce ( postup do 2. ligy )
- Dukla Banská Bystrica A ( najpamätnejšie zápasy –
2zápasy proti Ajaxu Amsterdam v Pohári UEFA )
- Nové Zámky
- MFK Banská Bystrica
- Prameň Kováčová

IV. liga dospelí - JUH - 2012/13

FUTBAL
Plán prípravných zápasov Prameň Kováčová:
02.02.2013, 14:00, Zvolen,
UT: Prameň Kováčová – Tatran VLM Pliešovce
09.02.2013, 14:00, Zvolen,
UT: Prameň Kováčová – Sitno Banská Štiavnica
16.02.2013, 14:00, Zvolen,
UT: Prameň Kováčová – MFK Banská Bystrica
23.02.2013, 15:30, Žiar nad Hronom,
UT: FK Pohronie B - Prameň Kováčová
27.02.2013 – 02.03.2013 – zimné sústredenie – Futbalová
aréna v Korni
02.03.2013, 11:00, Žilina,
UT: Horný Hričov - Prameň Kováčová
09.03.2013, 14:00, Bratislava,
PT: FK Inter Bratislava – Prameň Kováčová
16.03.2013, 14:00, Zvolen,
PT: Prameň Kováčová – FK Šalková
( Vysvetlivky: UT – umelý trávnik, PT – prírodný trávnik )
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1 ŠK Badín

13 9 4 0 39:15 31

2 Družstevník Tachty

13 8 1 4 38:19 25

3 SKLOTATRAN Poltár

13 7 3 3 21:20 24

4 MFK Žarnovica

13 6 2 5 27:15 20

5 FTC Fiľakovo

13 6 1 6 23:20 19

6 Jednota Málinec

13 6 1 6 29:29 19

7 Prameň Kováčová

13 5 2 6 23:27 17

8 JUPIE Banská Bystrica - Podlavice 13 5 2 6 18:24 17
9 FC Slovan Divín

13 5 2 6 24:32 17

10 ŠK PARTIZÁN Čierny Balog

13 5 0 8 22:22 15

11 Baník Veľký Krtíš

13 5 0 8 20:31 15

12 FK Jesenské

13 4 2 7 19:29 14

13 MFK Revúca

13 4 2 7 9:25

14 Baník Štiavnické Bane

13 3 4 6 17:21 13

14

Góly: M. Kujan – 6, R. Turák – 5, T. Lacko – 3, R. Elek – 2, T.
Dávid – 2, M. Turák – 1, I. Volko – 1, P. Majerčík – 1,
D. Kudlík – 1, Ma. Elek – 1

III. liga U-19 - 2012/13
Spoločné družstvá dorastencov Sliača a Kováčovej hrajú v III.
lige pod hlavičkou FK Slovan Kúpele Sliač.
Tréner: Peter Jodas
Vo vekovej kategórii U-19 nastupujú títo naši hráči: Marián
Juriga, Lukáš Lauč, Branislav Dubovský, Denis Čepec, Matej
Valentín, Tomáš Vojtek

III. liga U-17 - 2012/13
Tréner: Dušan Kňaško
Vo vekovej kategórii U-19 pravidelne nastupujú títo naši hráči:
Adam Bočkay, Marko Párničan, Jozef Kučera, Andrej Hric,
Pavel Kucbel, Marek Tuhársky, Samuel Slovák, Martin Slančík
Tabuľka po jesennej časti
1

FK Čadca

13 10 2 1 36:6

2

MŠK R. Sobota

13 10 1 2 42:14 31

3

KINEX Bytča

13 9 2 2 33:14 29

4

MŠK Kysucké Nové Mesto

13 9 1 3 39:9

5

Jupie B. Bystrica - Podlavice B

13 6 2 5 28:18 20

5 FK Pohronie Žiar n. Hr. / D. Ždaňa B 13 7 2 4 29:21 23

6

MFK Lokomotíva Zvolen

13 6 0 7 32:27 18

6 FK Čadca

13 7 1 5 36:23 22

7

FK Pohronie Žiar n. Hr. / D. Ždaňa B 13 5 2 6 32:20 17

7 KINEX Bytča

13 6 2 5 35:25 20

8

Jednota Bánová

13 4 4 5 32:40 16

8 Slovan Kúpele Sliač

12 6 2 4 16:18 20

9

FK Rajec

13 4 3 6 14:28 15

9 Jupie B. Bystrica - Podlavice B

13 5 2 6 18:21 17

10 FK Rajec

13 3 3 7 21:30 12

10 ŠK Kremnička

12 4 2 6 12:25 14

11 FC Lokomotíva ŽOS Vrútky

13 4 0 9 17:32 12

11 MFK Banská Bystrica

13 3 3 7 23:31 12

12 MFK Banská Bystrica

13 2 3 8 10:27 9

12 Slovan Kúpele Sliač

12 3 3 6 22:33 12

13 MFK Nová Baňa

13 2 2 9 10:28 8

13 MFK Nová Baňa

13 1 4 8 13:41 7

14 ŠK Kremnička

12 0 0 12 5:51

14 FC Lokomotíva ŽOS Vrútky

13 0 3 10 8:60

Tabuľka po jesennej časti:
1 MFK Lokomotíva Zvolen

13 11 1 1 34:11 34

2 MŠK Kysucké Nové Mesto

13 11 0 2 35:9

3 Jednota Bánová

13 8 2 3 32:12 26

4 MŠK R. Sobota

13 7 2 4 24:14 23

33

0

Góly: D. Machava – 4, R. Frajt – 4, L. Lauč – 2, D. Čepec – 2,
J. Gajdoš – 2, B. Dubovský – 1, M. Vronský - 1
Žiaci
III. liga U-15 - skupina C - 2012/13
Tréneri: Jaroslav Ďurčov
Jaroslav Gajdoš
Tabuľka po jesennej časti

32

28

3

Góly: A. Hric – 7, A. Bočkay – 5, M. Slančík – 3, A. Chabada
– 2, A. Šanta – 2, P. Kucbel - 1, R. Ryboš – 1, J. Greif - 1
III. liga U-13 - skupina C - 2012/13
Tréneri: Peter Kozárik
Michal Strapko
V tejto vekovej kategórii sa tabuľka nevedie.

1

FK 34 Brusno - Ondrej

10 10 0 0 64:7

2

MFK SPARTAK Hriňová

11 9

0 2 54:16 27

3

OTJ Hontianske Nemce

11 9

0 2 27:11 27

4

Baník Štiavnické Bane

10 7

0 3 30:18 21

5

OFK Slovenská Ľupča

10 4

2 4 27:20 14

6

PS Hliník nad Hronom

11 4

2 5 17:32 14

7

Slovan Kúpele Sliač

10 4

0 6 20:21 12

8

MFK Banská Bystrica

10 3

1 6 21:21 10

9

ŠKF Kremnica

10 3

1 6 20:28 10

10 Šľachtiteľ Vígľaš Pstruša

10 2

1 7 12:47 7

11 Prameň Kováčová

11 1

2 8 6:39

5

12 Jupie B. Bystrica - Podlavice B

10 1

1 8 9:47

4

30

Prípravka
Tréner: Andrej Kasarda
Tréningy počas zimy: každý štvrtok o 15:00 v sále Kultúrneho
domu
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Turistický klub Kováčová (TKK) v druhom polroku pokračoval vo svojej činnosti v zmysle schváleného plánu pre
rok 2012. V tomto období bolo naplánovaných celkovo 5 akcií, z ktorých sa doteraz uskutočnili štyri.
Nakoľko bolo dovolenkové obdobie prvá akcia druhého polroku sa uskutočnila až 4.augusta. Navštívili sme Jasov a
jeho okolie. Priamo v Jasove sme prešli miestny náučný chodník a prezreli sme si zujímavosti ktoré ponúka: zrúcaniny
hradu, Jasovskú jaskyňu a kláštor. Následne sme sa presunuli do obce Debraď, kde sme si prezreli miestnu raritu
„Debraďský kostol z rastlín“.
Ďalšie podujatie bolo naplánové opäť na august a to na 29. 8. Zavítali sme do Bielych Karpát, kde sme úvodom
prešli Krivoklátskou tiesňavou a vystúpili na Vršatecký hrad. Z hradu sem ďalej pokračovali Vršateckými skalkami, kde
sme obdivovali krásne vápencové výtvory. Naša trasa skončila v obci Lednica, ked sa nám podarilo zdolať ďalší hrad a to
Lednický hrad.
8.9. sme zavítali do Vysokých Tatier, kde sme absolvovali prechod Mlynickou a Furkotskou dolinou s prechodom
cez vysokohorské Bystré sedlo vo výške 2302 m. n. m., ktoré je jedno z najvyššie položených sediel v Tatrách. Spočiatku
nás počasie vyskúšalo, nakoľko začalo pršať, čo niektorých odradilo absolvovať celú trasu. Vytrvalci sa však dočkali
zaslúženej odmeny vo forme vyjasnenia počasia a úchvatných pohľadov zo sedla do Furkotskej doliny. Každý účastník
akcie si tak mohol prísť na svoje.
6. októbra sme uskutočnili predposledné podujatie tohoto roka, keď sme zavítali do Jánošíkovho rodiska do
Terchovej v Malej Fatre. V Terchovej nás privítalo krásne počasie s klasickou jesennou inverziou, ktoré poskytlo krásne
pohľady na centrálnu časť Malej Fatry a okolia. Podarilo sa nám zdolať časť hlavného hrebeňa a to 3 vrcholy: Baraniarky,
Žitné a Kravarské, ktoré riadne preverili našu kondíciu. Vytrvalejší účastníci si ešte ako bonus pridali výstup na
Malofatranský Kriváň, ktorý nás privítal búrlivým vetrom veštiacim zásadnú zmenu počasia, ktorá nás našťastie už
nezasiahla.
Záverom roka už tradične plánujeme silvestrovský výstup na Ďumbier, ktorý sa už teší obľube u našich členov ako
aj u ostatných priaznivcov z našej obce i z blízkeho okolia. Touto akciou zavŕšime činnosť v roku 2012.
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“.
Týmto chcem poďakovať za podporu nášho klubu a za účasť na akciách.

Za TKK predseda F.Hajko

POZVÁNKA
Turistický klub Kováčová oznamuje záujemcom,
že organizuje už tradičnu koncoročnú turistickú akciu
Výstup na Ďumbier, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa
29.12.2012.
V prípade vášho záujmu sa prihláste u Františka Hajka
na č.t. 0905 200 596 alebo Vladimíra Volka na č.t.
0905 494 402.
Na akciu je nutné mať vhodné zimné turistické
oblečenie a obuv.
Účastnícky poplatok :
- pre členov TKK 2 € na osobu
- pre nečlenov 5 € na osobu,
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STOLNÝ TENIS
Nová sezóna stolnotenisovej IV.ligy OSST Zvolen 2012/2013 sa tradične rozbiehala začiatkom októbra. História sa opäť
opakovala a naši stolnotenisový zástupcovia ŠK STO Prameň Kováčová nezachytili úvod súťaže, podobne ako minulý rok . Novú
sezónu začali prehrou, keď nezvládli zápas v domácom prostredí a podľahli Dudinciam. V nasledujúcich štyroch zápasoch, dokázali
vybojovať len 4 body . V tabuľke sa nachádzali na 10 mieste,
čo bolo pre piaty tým uplynulej sezóny veľkým sklamaním.
„Začiatok sezóny nám nevyšiel podľa predstáv , treba však povedať, že opory mužstva v týchto zápasoch absentovali, keď Igor Betík
mal pracovné povinnosti v zahraničí a Ondrej Kocúr, mal dlhodobejšie zdravotné problémy spojené s dlhodobou rekonvalescenciou.
Navyše aktívny hráči futbalu mali ešte futbalovú sezónu a tak sme mali veľké problémy poskladať mužstvo v úvodných zápasoch
sezóny.“ Skonštatoval prezident STO Marek Zapletal.
Novinkou v tejto sezóne je vytvorenia V.ligy OSST Zvolen regiónu Zvolen, ktorá absentovala v posledných ročníkoch,
z dôvodu nedostatku prihlásených účastníkov. Takže v nastávajúcej sezóne bude posledné mužstvo IV.ligy OSST Zvolen
automaticky zostupovať do novovytvorenej V.ligy OSST Zvolen. „Dúfame, že sa nebudeme musieť zaoberať myšlienkou so
záchranárskymi prácami.“ Poznamenal s úsmevom najskúsenejší hráč Prameňa Ján Zauška.
V nasledujúcich štyroch zápasoch , už naši stolní tenisti opäť našli svoju tvár a naplno bodovali vo všetkých zápasoch.
Podaril sa im husársky kúsok a porazili dovtedy nezdolaný, prvý tím tabuľky Zvolenskú slatinu dokonca v ich domácom prostredí.
„Zápas vo Zvolenskej Slatine bol odrazovým mostíkom do ďalších stretnutí. Chlapci tam podali výborný kolektívny výkon a nabrali
potrebné sebavedomie. Mužstvo Zvolenskej Slatiny prehralo naposledy domáci zápas pred rokom, takže to len potvrdzuje výborný
úspech.“ Komentoval výsledok prezident STO Marek Zapletal . Postupne si potom „Prameňáci“ poradili aj doma so
Zvolenským Doprastavom „C“ , doniesli tri body z Veľkej Lúky a cenné tri body doniesli aj z nebezpečnej Sielnice. Štyri výhry
v rade ich posunuli na štvrté miesto tabuľky. „ Postupne sa nám podarilo skompletizovať celý káder, začali sme svedomitejšie
trénovať a to odrazilo aj v ďalších stretnutiach. Dostali sme sa v tabuľke na priečky kde, by sme sa chceli udržať čo najdlhšie. V
kútiku duše pritom poškuľovať aj po vytúženom treťom mieste, ktoré je našim cieľom v tejto sezóne.“ Pokračuje prezident Marek
Zapletal a dodáva: „V tomto kalendárnom roku nás ešte čaká posledný domáci zápas s Budčou, ktorý by sme chceli úspešne zvládnuť
a potom nás čakajú už len prípravy na tradičný Vianočný Stolnotenisový Turnaj, na ktorý by som chcel aj touto formou čo
najsrdečnejšie pozvať všetkých nadšencov stolného tenisu. “ prezradil najbližší program a ciele pre nasledujúcu sezónu prezident
STO Marek Zapletal.
Vianočný Stolnotenisový Turnaj sa uskutoční dňa 25.decembra (utorok) 2012 v sále kultúrneho domu. Začiatok turnaja je
stanovený na 9.00 hod, prezentácia účastníkov bude trvať od 8:00hod – 9:00hod.Tešíme sa na Vašu účasť.

Kováčovská desiatka
V sobotu 10. Novembra 2012 sa v obci Kováčová uskutočnil tradičný beh
na 10 km s názvom Kováčovská desiatka 2012.
Aj keď raňajšie sychravé počasie tomu nenasvedčovalo, na štarte
o 11 hodine šesťdesiatjeden zúčastneným bežcom už svietilo slniečko.
Pomerne dobre vyznačená a zaujímavá trať dosahujúca hranicu desať
kilometrov prilákala tento rok rekordný počet priaznivcov tohto športu
všetkých vekových kategórií z rôznych kútov Slovenska.
Najrýchlejším bežcom v kategórii mužov bol Tomáš Kubej z UP
a CKU Ružomberok (0:35:15). Medzi ženami excelovala len 15. ročná Viktória
Malčeková z AKM Zvolen (0:44:13). Zo šiestich seniorov v kategórii nad
60. rokov bol najrýchlejší Július Roško z Hornej Lehoty (0:49:53) – (najstarším
účastníkom behu bol 75. ročný Juraj Cengel, ktorý trať zabehol za peknú
1 hodinu a 9 minút). Oceňujeme výkon len 13 ročných chlapcov Mojžišovcov
z Kováčovej, ktorí zabehli túto trať pod 50 minút. Ocenený bol aj najlepší
Kováčan Ján Mojžiš ktorý dobehol s časom 0:40:59.
Pre dvanásť detí vo veku od 5 do 15 rokov bol pripravený beh na 500
metrov okolo futbalového ihriska.
Po dobrom výkone bol pre všetkých pripravený horúci čaj, minerálka
a párky.
Uznanie patrí všetkým šesťdesiat jeden bežcom a bežkyniam. Okrem
dobrého pocitu zo športového výkonu si víťazi na prvých troch miestach v
každej zo siedmich kategóorií odniesli aj pamätný diplom, medaily a ceny,
ktoré venovali spoločnosti ESO Šport Ján Zvara, Grube, Oriflame,
Brodziansky šport a Obec Kováčová.
Celou akciou nás slovne sprevádzal športový redaktor Rádia Lumen
Jozef Polešenský.
Organizátori podujatia sa chcú poďakovať všetkým účastníkom a
dobrovoľníkom. Za prípadné nezrovnalosti sa ospravedlňujeme. Veríme, že
budúci ročník sa bude niesť v podobnom duchu.
Zuzana Mikulová
OcÚ Kováčová
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