Kováčovský
občasník
ROČNÍK III.
UŽ ČOSKORO…
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NEPREDAJNÉ

Milí spoluobčania,

AQUAPARK KOVÁČOVÁ
Sme v 3. roku volebného obdobia a pri bilancovaní vykonaných úloh je možné
reálne zhodnotiť, čo sme urobili, čo ešte máme urobiť a či to vieme stihnúť.
Naše zámery boli podložené finančnými možnosťami obce a potrebami
občanov. Môžeme povedať, že plánované úlohy je reálne splniť a okrem toho
sme zrealizovali aj niečo naviac.
Doteraz sa zrealizovalo:
- Rekonštrukcia chodníkov na ul. Kúpeľnej I., II. a III. etapa patrila doposiaľ
k najdôležitejším investičným akciám obce z hľadiska rozsahu, ale aj výšky
finančných nákladov.
- V rámci postupného zateplenia ZŠ s MŠ z vlastných investícií boli
inštalované nové plastové okná a vstupné dvere v ZŠ aj MŠ.
- Pre zabezpečenie zníženia kriminality a vandalizmu bola zrealizovaná časť
celoobecného bezpečnostného kamerového systému s finančnou podporou MV
SR 4000,- € a z vlastných zdrojov viac ako 2000,- €.
- Vybudovali sa nové schody so zábradlím z ul. Mierovej na ul. Bystrickú
k autobusovej zastávke. Pôvodné schody nevyhovovali rozmermi a tiež už boli
tak poškodené, že ich bolo treba odstrániť.
- Vybudoval sa nový odvodňovací rigol v kempingu, aby sa odstránilo
zatápanie nehnuteľností na ul. Kúpeľnej.
- Na základe nariadenia obchodnej inšpekcie bola na ZOHD osadená nová
gumená dlažba pod zariadeniami detského ihriska a ihrisko bolo rozšírené o
pinpongový stôl so spevnenou plochou.
- Na ul. Slnečnej bolo vybudované nové parkovisko pre 12 áut.
- Bola zrekonštruovaná kancelária na prízemí OcÚ, v ktorej bola zriadená
kancelária prvého kontaktu pre občanov.
- Vykonaná bola aj čiastočná úprava parku pri pošte.
- Z ostatných oblastí spomeniem úspešne zorganizované Dni obce a partnerské
stretnutie s mestom Volyně, inováciu web stránky obce, zverejňovanie zmlúv
a hlavných finančných výdavkov na nej, postupná obnova kancelárskej
techniky. Zabezpečili sme potravinovú pomoc pre našich občanov a finančne
sme podporili prípravu olympioničky Márii Homolovej na olympiádu v
Londýne. Významná je podpora futbalu - účasť v IV. lige.
Čo ešte ?
Výstavba chodníka na ul. Plánočkovej, Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, Rekonštrukcia
chodníkov na ul. P.O.Hviezdoslava, Doplnok územného plánu na
cyklochodník z Kováčovej k Retail parku vo Zvolene, Architektonická štúdia
na ul. Slobody, Kanalizačné prípojky na ul. Športovej, Majetkoprávne
vysporiadanie chodníka z ul. Bystrickej na ul. Slovanskú, Získať priestory na
zberný dvor.
Úlohy, ktoré je potrebné splniť, sa môžu ešte doplniť a to aj na základe
Vašich podnetov Vážení občania, pokiaľ sa s nimi orgány samosprávy
stotožnia a bude vytvorené finačné krytie.
Slavomír Brachna
starosta obce

Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ POSLANCOV
- K 31.12.2012 obec Kováčová nemala dlhy, neposkytla
záruky, nemala zriadené žiadne príspevkové organizácie
a nevykonávala podnikateľskú činnosť
- Správu o činnosti obecnej polície predložil jej náčelník
Ján Hliva: priestupkov bolo za uplynulý rok 65. Hodnota
uložených pokút dosiahla 388 €
- S rekonštrukciou obecného úradu sa v roku 2013
nepočíta z dôvodu iných priorít
- Rekonštrukcia chodníkov na ul. Hviezdoslavovej je
v programovom pláne obce do roku 2014
- Regionálna správa ciest B. Bystrica informovala obec,
že oprava komunikácie na Ul. Kúpeľnej je zaradená do
plánu investícií v tomto roku
- Verejnej súťaže na stavbu „Chodník ul. Plánočkova
v obci Kováčová“ sa zúčastnilo 12 uchádzačov.
Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť LS spol. s.r.o.
zo Žiaru nad Hronom s najnižšou ponúknutou sumou
30 722,16 € s DPH
- novému vlastníkovi hotela (EUROMOL s.r.o.
Bratislava) bol zaslaný list so žiadosťou o informácie
ohľadom zámerov na jeho ďalšie využitie. Odpoveď
zatiaľ neprišla

Harmonogram zberu
plastov
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- Spoločnosť HAXA s.r.o. predložila rozpočet na vybudovanie
22 prípojok splaškovej kanalizácie k RD na Ul. Športovej
v hodnote 21 134 € s DPH, v jednotkových. Zhotovené by boli
súčasne s realizáciou IS pre IBV Nad ihriskom, ktoré firma
HAXA s.r.o. financuje z vlastných zdrojov, keďže sa nepodarilo
získať prostriedky z Envirofondu. Poslanci s ponukou vyjadrili
súhlas a odporučili zahrnúť do I. zmeny rozpočtu výdavky
22 000 € na tento účel. Zároveň odporučili riešiť počas budovania
IS pripojenie splaškovej aj dažďovej kanalizácie z areálu ihriska
a opravu dažďovej kanalizácie popod komunikáciu na
Ul. Kúpeľnej
- K zmluve o dielo s firmou HEX-stav s.r.o. Zvolen na
vybudovanie odvodňovacieho rigola v areáli kempingu za
5 223,72 € s DPH nemali poslanci pripomienky a schválili ju na
OZ
- oprava časti komunikácie na Ul. Športovej od odbočky k ihrisku
je uvažovaná po vybudovaní IS pre lokalitu Nad ihriskom.
Riešením
je
položenie
nového
asfaltového
koberca
vyspádovaného do existujúcich uličných vpustov, dovtedy bude
posúdená možnosť dočasného riešenia na odvedenie vody mimo
vozovky
Poslanci obecného zastupiteľstva predložili nasledovné podnety:
- pravidelne vykonávať kontrolu športového areálu
- prísnejšie kontrolovať voľný pohyb psov, najmä
v priestore kúpeľov
- zverejniť v bytových domoch na Ul. Slnečnej povinnosti
majiteľov psov ohľadne likvidácie exkrementov
- zaslanie výzvy vlastníkovi pozemku medzi kostolom
a LD Detvan (projekt Seniorville) na odstránenie
spadnutého stromu a pravidelné kosenie keďže pozemok
je súčasťou parku a neoplotený

ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE

Činnosť obecnej polície Kováčová od začiatku roka 2013 bola doposiaľ zameraná hlavne
na ochranu životného prostredia, zabezpečenie verejného poriadku, ochranu majetku obce a občanov
a dodržiavanie Všeobecne záväzných nariadení obce Kováčová.
Počas stavebných prác pri rekonštrukcii termálneho kúpaliska v Kováčovej došlo opakovane
k znečisťovaniu miestnych komunikácii na Ul. Kúpeľnej, Ul. Slobody a Ul. A.Kmeťa- hlavne pri
vývoze zeminy počas dažďov. Za znečistenie uvedených komunikácií boli tri skutky riešené blokovými
pokutami a v dvoch prípadoch bol prevoz zeminy zakázaný.
Služby v jarných mesiacoch boli častejšie vykonávané na preventívne kontroly spaľovania
konárov, lístia a suchej trávy v záhradách rodinných domov, rekreačných chát a lesných porastov.
Bol zistený jeden skutok.
Voľný pohyb psov po verejných priestranstvách v obci je zakázaný VZN č.2/91 § 15. Niektorí
majitelia psov často toto ustanovenie nedodržiavajú. Stávajú sa stále častejšie prípady,
že zo vzdialenejších miest a obcí /Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a pod./ psa vyložia z auta v našej
obci, ktorého musíme odviesť do karanténnej stanici vo Zvolene. Od 1.1.2013 bolo umiestnených
v karanténnej stanici vo Zvolene 5 túlavých psov, z ktorých jeden z uvedeného zariadenia ušiel a vrátil
sa späť do obce Kováčová. Túlavý pes musel byť znovu odchytený.
Dňa 19.3.2013 došlo na Ul. Bystrickej k poškodeniu informačnej značky Obce Kováčová.
Bol zistený vodič motorového vozidla, ktorý poškodenú značku dal do pôvodného stavu.
V prvom polroku 2013 boli na Obecnú políciu v Kováčovej oznámené 3 skutky poškodenia
rekreačných chát. Na chatách k väčším škodám nedošlo, páchatelia odcudzili iba potraviny. Doposiaľ
sa nepodarilo páchateľov vypátrať.
Dňa 25.5.2013 bol zabezpečovaný verejný poriadok pri spoločenskom podujatí „Deň koňa“.
Počas uvedeného podujatia nedošlo k narušeniu verejného poriadku.
Dňa 11.6.2013 bola vykonaná prednáška k dopravnej výchove a problematike kriminality pre
žiakov Základnej školy v Kováčovej.
13.- 14. júna 2013 sa uskutočnili v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová XXV. Športové
hry telesne postihnutých konané pod záštitou ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej.
Na požiadanie usporiadateľov bol počas podujatia zabezpečovaný verejný poriadok a regulovanie
dopravy na Ul. A. Sládkovičova. Počas podujatia nedošlo k narušeniu verejného poriadku ani
problémom v doprave.
Obecnou políciou v Kováčovej v tomto roku boli riešené tri skutky susedských sporov. Dva
z nich ešte nie sú ukončené. Priebežne sú doručované doručenky Okresných súdov a Súdnych
exekútorov osobám, ktoré si nepreberajú poštové zásielky na pošte. Od začiatku roka 2013 doposiaľ
nedošlo v obci Kováčová k žiadnej mimoriadnej udalosti.
Spracoval: náčelník Obecnej polície Kováčová Ján HLIVA
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Kde bolo, tam bolo...
...za veľkými kopcami, za bystrými riekami, bola raz jedna Základná škola.
Chodili do nej veselé pani učiteľky a samozrejme múdri a šikovní žiaci. Od
nového roku 2013 sme spoločne zažili veľa zážitkov, o ktoré sa chceme s Vami
podeliť. Medzi prvé tohoročné zážitky patril zápis malých budúcich prváčikov.
Pozreli sa a vyskúšali si, čo ich to v tej našej škole čaká a koľko nového sa naučia.
Aby sme sa aj lepšie zoznámili, zorganizovali sme spolu s Materskou školou
Rodinný karneval. Bola to naozaj nevídaná zábava, na ktorej nás zamaskovaní
žiaci aj s členmi rodiny postrašili, rozosmiali, ale aj rozplakali. Hlavné bolo, aby sa
každý dobre zabavil, občerstvil a potešil so svojimi priateľmi
Zima odišla, sneh sa roztopil a slniečko nám nakreslilo na
tváričky jarný úsmev. Ten sa odrazil aj na našej oslave jari
- veľkonočných tvorivých dielňach. Deti si trpezlivou
prácou vytvorili krásne jarné ozdoby, ktoré mohli spestriť
ich domčeky, alebo nimi mohli vyčariť úsmev na tvári
tomu, komu ich darovali. V priebehu roka sa šikovní žiaci
zapojili do rôznych súťaží, čo ich odhodlanie
a cieľavedomosť posúva vždy vpred. Veď nie je dôležité
vyhrať, ale zúčastniť sa. No keď sme už mali učenia nad
hlavu, povedali sme si, nech si deti prežijú učenie aj inak,
ako len v škole. Preto sme sa zapojili do akcie Noc v
knižnici. Pani učiteľky v spolupráci s pracovníčkami z
obecného úradu svedomite a premyslene naplánovali a
vytvorili úžasný čas plný prekvapení, zážitkov a hlavne
kopec srandy mimo domu bez rodičov a hlavne v noci,
kedy už všetci doma odfukovali v postieľkach. Tak ako
každý rok, aj tento sme sa zúčastnili v obci na čistení
pamätníka SNP a o pár dní neskôr sme si s úctou
pripomenuli oslobodenie obce spojené s kladením vencov.
Navštívili sme Lesnícke dni vo Zvolene a pri príležitosti
Dňa Zeme sme pokreslili chodníky. Ako sa hovorí: koniec
dobrý, všetko dobré... tak sme naše akcie zakončili
uctením si mamičiek, babičiek a všetkých mám, ktoré nás
majú rady aj vtedy, keď by sme si to nezaslúžili. A prečo?
Lebo to je láska, ktorá všetko dúfa, všetko verí, všetko
znáša a vydrží. Nech je aj tento rok spomienka na školu
krásna a pokojná.

Tak ako oslava Dňa detí 31. 5., ktorú sme pre nepriaznivé počasie nerealizovali opekaním chrumkavých
špekačiek, ale hravo sme ho zvládli v priestoroch školy potešení nanukmi a sladkosťami. Na záver roka
12. 6. 2013 nás ešte netrpezlivo čaká výlet do Levíc, kde sa nesmierne tešíme na Atlantis centrum,
hvezdáreň a samozrejme cestovateľské zážitky spolužiakov so svojimi pani učiteľkami. A kto si chce
pripomenúť ktorúkoľvek akciu, ktorú sme tento rok absolvovali, pozývame ho navštíviť našu novú
internetovú stránku www.zskovacova.com , ktorá funguje od mája tohto roku a rozdáva radosť všetkým,
ktorí ju navštívia.
Nech leto, ktoré nás čaká, nám prinesie nové zážitky, priateľstvá a nech sa povzbudení a dobre naladení
opäť v septembri stretneme pri zazvonení zvončeka, ktorý nám pripomenie nový začiatok.
Krásne leto plné oddychu prajú pani učiteľky zo Zš s Mš v Kováčovej. ☺
Mgr. L. Parobková
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MATERSKÁ ŠKOLA
Zase prišiel čas, aby sme Vám niečo napísali o našich škôlkaroch. Snažili sme sa s pani učiteľkami vytvoriť pre deti také
prostredie v materskej škole, kde by sa rozvíjali všetky kompetencie potrebné nielen na vstup do ZŠ, ale aj do života.
Tento školský rok sme mali v materskej škole veľa maličkých, dvojročných detí. Práca s nimi bola náročná, ale zároveň aj
úžasná. Práve na nich sme s pani učiteľkou neustále videli pribúdajúce vedomosti, zručnosti a návyky. Veľmi sa im páčila práca
s robotickou včelou BEE-BOT a práca na počítači a tablete, kde sa učili kresliť v kresliacom programe a pracovať s detskými
edukačnými programami vhodnými pre deti predškolského veku. Pozrite sa na tých najmenších 2-3 ročných, ako im to išlo.
Veľmi sa im to páčilo a bolo vidieť, ako sa zdokonaľujú. Samozrejme za pomoci učiteliek, veď sú to ešte len malé deti. Boli sme
nesmierne prekvapené, ako rýchlo a bezproblémovo si zvykli na materskú školu.
V decembri sme deti oboznámili s ľudovými tradíciami – LUCIOU. Prišiel k nám MIKULÁŠ a koncom decembra sme mali
VIANOCE s programom a darčekmi pre deti. V januári naši najstarší predškoláci boli v ZŠ na ukážkovej hodine, aby vedeli,
čo ich v škole bude čakať. Február ako vždy sa niesol v duchu zábavy, spevu a masiek, za ktoré sa deti prezliekli. Karneval bol
spojený s fašiangovou ochutnávkou rôznych dobrôt, aby deti vedeli a poznali, čo všetko sa v takýto čas jedávalo a pilo.
Veľmi nám v tejto akcii pomohli rodičia, za čo im touto cestou ďakujeme.
MAREC ,,MESIAC KNIHY“ sme boli navštíviť knižnicu v obci. Pani Mikulová zaujímavo oboznámila deti
s knižnicou. Povedala im, na čo slúži knižnica, aké knihy poznáme a ako sa vyrábajú .Prečítala deťom krátku rozprávku.
Aj v materskej škole sme si priblížili mesiac knihy súťažou NAJKRAJŠIA ROZPRÁVKA. V marci sme mali aj zápis do MŠ.
Prihlásilo sa veľa nových detí, čo nás potešilo, takže o nedostatok detí v našej materskej škole sa zatiaľ nemusíme báť. Tiež sme
v tomto mesiaci priblížili deťom ľudové tradície- MORENU, ktorú sme si spoločne urobili a boli zapáliť a hodiť do potoka.
A aj VEĽKÚ NOC sme si v materskej škole urobili. Chlapci vyšibali a navoňali dievčatá a tie im za odmenu dali
vlastnoručne urobené vajíčka. Deťom sa to veľmi páčilo. Veď sa zahrali na šibačky.
V apríli sme mali na návšteve v materskej škole aj 2 mamičky- POLICAJTKU a ZDRAVOTNÚ SESTRU, ktoré deťom priblížili
prácu policajta a to, ako sa treba starať o svoje zdravie, aby sme neochoreli a aby sa nám nestal žiadny úraz. Ďakujeme im za
ochotu prísť medzi nás.
Máj je mesiac DŇA MATIEK. Pripravili sme si krátky program pre mamičky a obdarovali sme ich srdiečkom a kvietkami.
Začiatok júna bol upršaný a preto aj DEŇ DETÍ nebol taký, ako by sme chceli, aby bol.Aj napriek nepriaznivému
počasiu sme sa snažili deťom pripraviť pekný deň, plný
súťaživých hier, rozprávok a samozrejme súťaž o NAJKRAJŠIU PRINCEZNÚ našej škôlky. Posúďte sami, ktorá sa Vám najviac
páči? Nám sa páčili všetky. Koncom júna sme mali ROZLÚČKU s materskou školou, kde sa predškoláci rozlúčili s deťmi,
učiteľkami a celou MŠ. Pripravili si krátky program a pani učiteľky im odovzdali osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania a malé darčeky.
Čo ešte na záver? Zúčastnili sme sa niekoľkých súťaží:
- Per Dormire – modelovali sme ľadového medvedíka
- výtvarná súťaž ,,Dúhový kolotoč“
Pripravili sme projekty:
-AQUATRADE -,,Naučme piť deti čistú vodu“
-pomôžme rodičom s výchovou detí ,,Nástenka pre rodičov“
Kreslili sme Ježiškovi a deťom na onkológiu ,,Dobrý Anjel“.
Andrea Hrončoková
zástupkyňa ZŠsMŠ- úsek MŠ
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Kultúra v Kováčovej
Kultúrne a športové podujatia v našej obci :
26.01. – Ples ŠK Prameň Kováčová
12.02. – Fašiangový karneval
06.03. – Beseda v knižnici – MŠ
22.03. – Beseda v knižnici – ZŠ
26.03. – Beseda v knižnici – Marína
15.03. – 68.výročie oslobodenia obce – položenie kytice kvetov
pri pamätníku pri OU
31.03. – Veľkonočné divadelné pásmo – Odkrytý kríž - OZ Gorazdík
27.03. – Deň učiteľov – posedenie v Motoreste Formula
06.04. – Hučavská zabíjačka – súťaž o najlepšiu klobásu
12.04. – Noc v knižnici
12.04. – Venček – ukončenie kurzu spoločenského tanca pre dospelých
14.04. - Stolnotenisový memoriál J. Ličku, M. Volka a M. Mozolu
19.04. - Deň zeme – vyčistime si Slovensko
22.04. – ZŠ – kreslenie na Nám. SNP
29.04. – Stavanie mája
13.05. – Deň matiek – program pre mamičky v sále KD
18.5.- Hokejbalový turnaj amatérov
24.05. - Stretnutie mládeže a obyvateľov regiónu pri Pamätníku SNP
v Bôrine pri príležitosti 67.výročia oslobodenia SR a porážky fašizmu
25.05. – Deň koňa, rúcanie mája, zábava pri Ľudovej hudbe na Nám. SNP
27.05. – Večer s osobnosťou – HKM Zvolen – Marek Šimko, Lukáš Jurík
08.06. – Penalta Cup 2013 – Memoriál Miloša Kováča
09.06. – Rozprávkový les – indiáni vs. kovboji

Stretnutie s osobnosťou
Ďalší jarný ročník akcie Večer s osobnosťou sa niesol
v znamení športu
Keďže Zvolenský hokejový team HKM Zvolen sa v sezóne
2012/2013 postaral o druhý titul Majstra Slovenskej republiky,
pozvali sme na besedu dvoch hráčov ktorí „sú blízky našej
obci“. Naše pozvanie prijal brankár HKM Zvolen Marek
Šimko a kapitán HKM Zvolen Lukáš Jurík. Stretnutie sa
uskutočnilo 27. mája 2013 o 18:00 hod. v spoločenskej
miestnosti Obecného domu. Podujatím nás slovne sprevádzal
športový redaktor RTVS Milan Stanko.

Predstavujeme Vám ...
O tvorbe a umení...
Keď som sa, ako malé dievčatko vykrúcala pred zrkadlom a páčili sa mi baletky, aj ja som chcela byť baletkou. Neskôr
sme v ZŠ mali fantastického učiteľa hudobnej výchovy. Vedel nás pobaviť, ale aj naučiť pekne spievať, chcela som byť
speváčkou. A potom prišla doba, keď som trávila čas s ceruzkou v ruke, kreslila som si a maľovala, len tak pre potešenie a zábavu.
Vedela som, že budem maliarkou, umelkyňou, výtvarníčkou.
Na otázku, aké by som chcela mať povolanie, som odpovedala, že také, ktoré by ľuďom prinášalo radosť a kde by som
bola užitočná. Čo sa mi aj splnilo.
Pracujem v NRC Kováčová na oddelení ergoterapie, ako inštruktorka keramickej dielne. Vytváram spolu s pacientmi
úžitkovú, ale aj dekoratívnu keramiku. Experimentujeme s glazúrami a vytvárame rôzne umelecké dielka a diela. Obrazy, sochy,
keramické nádoby začínajú naozaj žiť až vtedy, keď nájdu ochotného vnímateľa. Iba rezonovaním v jeho duši potvrdí dielo svoju
existenciu. Pri tvorbe dbám aj na to, kto má akú diagnózu, aby sa určitý pohyb využil ako liečba (pacienti, ktorí majú postihnuté
dolné končatiny, točia na mechanickom hrnčiarskom kruhu a tí, ktorí majú postihnuté horné končatiny viac modelujú). Doma
v mojom malom atelieriku sa sebarealizujem. Baví ma spontánne tvarovať hlinu do plynule zaoblených línií a tvaru dodávať efekt
experimentálnym nanášaním glazúr. Neskutočné nadšenie nachádzam v maľovaní. Inšpirujem sa vznešenými podnetmi i bežnými
javmi života. Ako soľ však potrebujem estetické a citové zážitky, lebo zmyslom všetkého je človek harmonicky celistvý, bez
rozporov medzi rozumom a citom, s harmóniou telesného a duševného života. Narábam s výtvarným materiálom informálnym
spôsobom (nanášaním, vrstvením podkladového materiálu), prechádzam z plochy do reliéfneho spôsobu, umocňujem asociácie
diváka. Hľadaním hranice medzi obrazom a realitou, odohrávajúcou sa na základe náhody, snažím sa napovedať o svete, ktorý sa
tu vynára. Symboly, akoby zástupcovia, nesú v sebe osobnú mytológiu vytvorenú pocitmi. Teplé zemité farby evokujú materinské
teplo, ktoré je vyvážené chladnými daždivými farbami slobody a nezávislosti duše.
Moje práce pravidelne vystavujem na rôznych spoločných a autorských výstavách doma aj v zahraničí.
Som členkou Umeleckej besedy Slovenska, Detvianskej umeleckej kolónie a Zvolenskej sedmičky – združenie
výtvarníkov, s ktorými aktívne pracujem a zúčastňujem sa na rôznych podujatiach, plenéroch a sympóziách.
Radosť pociťujem na výstavách, keď návštevníci prejavia záujem o dielo, ktoré ich irituje. Ale nech už umenie, umelecké
hodnoty svojim obsahom smerujú k hlbokej vážnosti, či k nadľahčujúcemu humoru, zakaždým podstatne obohacujú človeka.
Škála pocitov, ktoré umenie spracúva a odovzdáva je nielen široká, ale zasahuje výšky i hĺbky ľudskej existencie.

ANNA RUSINKOVIČOVÁ
Anna Rusinkovičová je od roku 1991 členkou združenia
Zvolenská sedmička (Združenie výtvarných umelcov
Zvolena). Ďalej je taktiež členkou Detvianskej umeleckej
kolónie. Žije a tvorí v Kováčovej. Vystavuje a zúčastňuje sa
na rôznych sympóziach doma aj v zahraničí.
Venuje sa olejomaľbe a vytvára aj experimentálnu
keramiku, kde sa inšpiruje ľudovými prvkamidrevenicami, jutou, výšivkami. Taktiež originálne to spája
do prítomnosti v experimentoch a tvaroch, štruktúrou,
povrchovou úpravou a glazúrou.

Noc v knižnici
Nápad nocovať v knižnici práve v čase výročia narodenia H.Ch. Andersena (02.04.1805 – 04.08.1875) vznikol
v hlavách detských knihovníčok Hanky Hanáčkovej a Mirky Čápovej z Knihovny B. B. Buchlovana v Uherskom Hradišti.
V priebehu pár rokov sa z výnimočného nápadu strhla riadna medzinárodná mela.
Na Slovensku Noc s Andersenom koordinuje Spolok slovenských knihovníkov, partnerom je vydavateľstvo Slovart, mediálnym
partnerom Slovenský rozhlas.
V roku 2013 sa táto medzinárodná akcia organizovala v dňoch 5. a 6. apríla. Bohužiaľ sme sa nestihli zaregistrovať
a tak sme sa rozhodli nocovať v knižnici z 12. do 13. apríla a našu akciu sme nazvali noc v knižnici. Pravda, jedna vec je akciu
vymyslieť a druhá - poriadne ju pripraviť. V piatok, 12. apríla sa v spoločenskej miestnosti obecného domu stretlo 30 detí vo
veku od 5 do 11 rokov, štyri pani učiteľky – dve zo základnej školy a dve z materskej školy a my dve z knižnice.
Po príchode o 18:00 hod. si deti zložili veci, rozložili karimatky a spacáky. Každý dostal farebný papierik, na ktorý si
napísal svoje tajné želanie. Tieto želania sme neskôr večer zavesili vonku na stromček „rozprávkovník“. Z fotiek ktoré si deti
mali doniesť sme vytvorili tablo a zavesili sme ho vo vestibule na obecnom úrade. Potom sa deti rozdelili do šiestich družstiev
a začali plniť rôzne úlohy, ktoré sme si pre nich pripravili. Úlohy boli rozdelené do niekoľkých etáp, nakoľko deti aj večerali
a o 21:00 hod. nás navštívil osobne sám veľký rozprávkar Hans Christian Andersen (Richard Sanitra). Porozprával niečo o sebe,
o svojom živote a prečítal deťom rozprávku o škaredom káčatku. Po splnení všetkých úloh o 23 hod. a tiež preto, lebo sa máličko
umúdrilo počasie a prestalo pršať, sme sa pustili do hľadania pokladu. Deti si zobrali baterky, trasa bola vyznačená farebnými
stužkami a viedla od obecného domu k vŕbe pod cintorínom, kde bol ukrytý kľúčik a odtiaľ k rozprávkovníku a k poslednej
indícii, ktorá nám zadala súradnice ukrytého pokladu. Poklad sa nachádzal v obecnom dome. Bola to truhlica plná zlatých
čokoládových dukátov a samozrejme sa v nej ukrývala novučičká knižka od Andersena. Do knižky sa všetky deti podpísali
a ostane v knižnici ako pamiatka na vydarenú akciu. O 00:30 sa nám konečne podarilo presvedčiť všetky deti, že je čas ísť spať.
Na dobrú noc pani riaditeľka prečítala deťom rozprávku o Cínovom vojačikovi. Ráno deti povstávali veľmi rýchlo a po
raňajkách si pomaličky pobalili spacáky a pri kreslení čakali na rodičov. Pri odchode každý dostal pamätný list ako spomienku
na Noc v knižnici. Veríme, že sa deťom páčilo a pozývame znovu o rok.
Zuzana Mikulová

„Memoriál M.Volka, J.Ličku, M.Mozolu“
O tom, že je v kováčovskom stolnotenisovom klube STO ŠK Prameň Kováčová dobrá partia, svedčí aj usporiadanie
a výborne zvládnutá organizácia stolnotenisového turnaja štvorhier pod názvom „Memoriál M.Volka, J.Ličku, M.Mozolu“.
Kováčová si pripomenula osobnosti stolného tenisu, ktoré stáli za vznikom miestneho oddielu.
STO SK Prameň Kováčová využil voľný víkend počas rozbehnutej stolnotenisovej sezóny (OSST Zvolen - 4. Liga má nepárny
počet účastníkov) na usporiadanie stolnotenisového turnaja štvorhier pod názvom : Memoriál M.Volka, J.Ličku, M.Mozolu.
Toto podujatie, je už tradične usporiadané pri príležitosti spomienky na zakladateľov stolnotenisového oddielu v Kováčovej.
„Využili sme voľný víkend medzi majstrovskými zápasmi, na pripomenutie si osobností, vďaka ktorým prakticky doteraz náš
stolnotenisový oddiel funguje. Podujatie sa už tradične začalo, na cintoríne v Kováčovej, kde sme si na našich kamarátov a
bývalé opory mužstva zaspomínali a uctili si ich pamiatku zapálením sviečok a kyticam “ priblížil začiatok podujatia prezident
STO SK Prameň Kováčová Marek Zapletal.
Turnaja sa zúčastnilo osem dvojíc. Dvojice sa losovali z dvoch košov tzv. nasadených hráčov a amatérov,
aby sa zabránilo zvýhodneniu hráčov, ktorí hrajú aktívne súťaž. Aktéri boli rozdelení do dvoch skupín. Do medailových bojov sa
prebojovali štyri najlepšie dvojice. Absenciu najlepšie bodujúceho domáceho hráča v súťaži Igora Betíka (neúčasť pre pracovné
povinnosti )nakoniec využila dvojica mladíkov Juraj Homola ml. – Róbert Elek, ktorí sa stali prekvapujúcimi, ale treba povedať,
že zaslúženými víťazmi. Na druhom mieste skončila dvojica Jozef Milan – Peter Mistrík. Tretie miesto osadila dvojica Jaroslav
Mistrík – Marek Zapletal.
„ Podarilo sa nám v tomto podujatí spojiť užitočné s dobrým. Symbolicky sme si pri sviečkach zaspomínali na pekné
zážitky, ktoré nám po našich kamarátoch ostali, mladším hráčom sa priblížila história a začiatky fungovania stolnotenisového
klubu v Kováčovej. Turnaj poslúžil aktívnym hráčom ako veľmi dobrý tréning. Predsa len, keď sa hrá o body a ceny, má to iný
náboj ako tréningový zápas,“ uviedol prezident STO SK Prameň Kováčová Marek Zapletal
Mgr. Juraj Homola

OZ Gorazdík Kováčová...
Ako každý rok aj tento, OZ Gorazdík neotáľalo a pripravilo pre
Vás mnoho rôznych akcií.
VIANOCE
Zaspomínajme si na Jasličkovú pobožnosť,ktorej hlavnou
myslienkou bolo: „Dar si ty, nie veci čo prinášaš“.
Príbeh rozprával o malom pastierikovi Edkovi, ktorý chcel
novonarodenému Ježiškovi priniesť nejaký dar. Nakoniec zistil, že
najväčší dar je on sám a vlastne aj každy z nás.Scénka bola plná
choreografií a vstupov,ktoré vymyslel a zrežíroval kreatívny tím
OZ. Ďalšou zo zimných akcií bola Trojkráľová koleda. Deti zo
spevokolu Gorazdík potešili vianočnými piesňami obyvateľov
našej obce a takto priniesli ducha Vianoc do mnohých rodín.Rok
2012 sme zakončili 10. výročím silvestrovskej zábavy, ktorej
tradíciu začala Mária Sliacka st. Hlavnou témou tejto vydarenej
akcie boli bláznivé učesy. Účastníci si mohli navrhnúť svoj
vlastný účes podľa vlastnej fantázie.

VELKÁ NOC
Počas Veľkej noci si mládež Gorazdíka opať pripravila divadelné
predstavenie s názvom: „Odkrytý kríž“. Predstavila v ňom
7 hlavných hriechov a diablovu taktiku, s ktrorou sa stretávame aj
v bežnom živote. Divadlo obsahovalo aj scénický tanec, ktorý
predstavoval boj dobra a zla a Ježišovo vítazstvo.

ROZPRÁVKOVÝ LES
9. júna 2013 lúka pod pamätníkom SNP ožila divokým
západom. Deti sa na chvíľu mohli stať indiánmi alebo
kovbojmi a zasúťažiť si v rôznych disciplínach. Na konci
ich samozrejme čakala sladká odmena. Núdza nebola ani
o ďalšie sprievodné atrakcie, ako skákajuci hrad,
strieľanie z luku, vozenie na koči a pod.
TÁBOR 2013
V lete nesmie chybať letný tábor (29.07.- 04.08.2013)
do ktorého srdečne pozývame všetky deti od 7 rokov.
Veľmi sa tešíme na týždeň plný zábavy,športových, ale
aj duchovných aktivit.
Alžbeta Opálková
Terézia Hajková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:
Navždy nás opustili
V prvom polroku 2013 oslávili títo naši
spoluobčania životné jubileum:

85 rokov

65 rokov

Balejík Štefan
Noga Jozef
Šantová Zuzana

Volko Vladimír
Kováč Ján
Dobrík Miloš
Belko Ján
Kuchárik Ondrej
Mesiarik Anton
Paločná Eva
Dirnbach Peter
Borská Mária
Királyová Eliška
Ing. Ladislav Murín

80 rokov
Ing. Paulov Alojz
Jombíková Mária
Konôpka Peter
Sliz Ján
Ivanová Mária

75 rokov

60 rokov

Milan Jozef
Bagová Eva
Šimová Anna
Lacko Jozef
Sasáková Jolana
Stančíková Mária
Poliaková Božena

Tokárová Mária
Mgr. Beličková Mária
Hrušovská Cecília
Beličková Anna
Mentúz Ján
Libiaková Božena
Ferjenčíková Jolana
Šoltýs Ondrej
Rajchman Július
Čábyová Eva
Juriga Ján
Ing. Ján Hudec
Urbáneková Irena
Dvorská Anna

70 rokov
Ulianková Anna
Harík Pavel
Valachová Jarmila
Trebulová Eva
Bibová Mária
Melicherčík Pavel
Odalošová Alžbeta
Ing. Levková Viola
Chebeň Jozef
Korytárová Hana

50 rokov
Tereň Ján
Miháliková Eva
Sliz Ján
Kokoš Jaroslav
Dlhopolec Pavel
Sujová Vlasta
Belička Ján
Ing. Štefan Macko
Ing. Segeč Pavol
Nemec Ján
Gáfrik Róbert
Gubáň Pavol
Biba Jaroslav
Lacko Stanislav
Rusinkovič Juraj
Ing. Babicová Jana
Janičinová Judita
Murínová Marta

GRATULUJEME !

Jolana Mazúchová, rod. Korimová 78r.
Anna Rybošová, rod. Bacová 91r.
Mária Števková, rod. Pivarčiová 94r.
Mária Gajdošová, rod. Sasáková 94r.
Ján Kučera 70r.
Ing. Ján Krak 71r.

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť

Noví spoluobčania
Patrícia Garajová
Klaudia Kocová
Michaela Bilčíková
Marko Grelneth
Malým občiankom
ako aj ich rodičom prajeme
veľa zdravia a šťastia

POZVÁNKA
Všetkých občanov srdečne pozývame na podujatie
„Dni obce Kováčová 2013”,
ktoré sa uskutočnia v dňoch
26.7. - 28.7.2013.
Piatok 26.7.2012: Slávnostné zasadnutie Obecného
zastupiteľstva, na ktorom budú slávnostne otvorené
Dni obce Kováčová 2013 a taktiež bude udelená Cena
obce Kováčová za rok 2013 a budú vyžrebované
zápasy futbalového turnaja o Pohár starostu obce.
Sobota 27.7.2012: program v areáli futbalového
ihriska a autokempingu- turnaj v malom futbale
o Pohár starostu obce, súťaž vo varení guľášu,
sprievodné akcie, kultúrny program (PACIPACIFIK,
Sweet Little Chicks, TRITORR, Ohňová show, ĽH
Sendrejovci
Nedeľa 29.7.2012: Slávnostná sv. omša v kostole
sv. Gorazda., poobede posedenie pri guláši (pred
kostolom sv. Gorazda), prehliadka novovybudovaného
Aquaparku Kováčová, priateľský futbalový zápas
TJ Prameň Kováčová - Lokomotíva ŠM Michaľany

Všetkých srdečne pozývame !

DETSKÉ OKIENKO

3
2

3

4

1
4

Boli sme pri tom...
V prvú aprílovú sobotu sa naša obec opäť zúčastnila, ako jedna z deviatich
súťažných družstiev, už tradičného podujatia, konaného v Lieskovci, pod názvom Hučavská
zabíjačka. Organizátorom tohto podujatia sú obce združené v mikroregióne v povodí riečky
Hučava. Súťažiaci boli zástupcovia Lieskovca, Zvolenskej Slatiny, Očovej, Lukového, Sliača
a Kováčovej. Pridali sa aj rytieri zo zvolenského Pustého hradu, redaktori z Farmárskej revue
a zvolenskej Mäspomy. Každé družstvo malo 5 členov. Našich zastupovali Ján Šanta
s manželkou, Jozef Puškár ml. a Juraj Gombala s manželkou. Do poroty zasadol poslanec OZ
Ján Zvara. Hlavnou úlohou bolo vyrobiť tú naj-domácu klobásku a samozrejme aj iné
zabíjačkové dobroty. Počasie prialo, robota išla od ruky, nálada bola krásne voňavá.
Záujemcov o koštovku bolo neúrekom, no bohato sa ušlo každému. K dobrej nálade prispelo
vystúpenie detí z miestnej umeleckej školy, hudobno-spevácka družina Vlčie maky
z Kováčovej a ľudová hudba Mariána Majera zo Sliača. Vyvrcholením kultúrneho programu
bolo vystúpenie Pavla Hammela. No a ako to všetko dopadlo ? Ochutnávku mali na starosti
šéfovia súťažiacich miest a obcí a nad regulárnosťou rozhodovania dohliadal
banskobystrický župan Vladimír Maňka. Víťazná klobáska Hučavskej zabíjačky patrila
zvolenskej Mäspome, za ňou boli domáci Lieskovčania, tretí skončili Sliačania. Aj keď sme
odišli bez medaily, umiestnili sme sa na krásnom štvrtom mieste. Nič to, veď išlo hlavne
o zábavu, priateľstvo, o udržanie ľudových tradícií. Každý kto prišiel, zažil neopakovateľnú
atmosféru dedinskej zabíjačky a domov sme všetci odchádzali s pocitom krásne prežitej
jarnej soboty.
Katarína Gombalová

FUTBAL
V júni bol ukončený súťažný ročník 2012/2013. Naši futbalisti
štartovali v súťažiach Stredoslovenského futbalového zväzu.
Dospelí hrali 5. najvyššiu súťaž v hierarchii futbalových súťaží
na Slovensku a dosiahli nasledovné umiestnenie:
IV. liga dospelí - JUH – konečná tabuľka 2012/13

Dorastenci štartovali v spoločných družstvách Sliača
a Kováčovej
v
najvyššej
dorasteneckej
súťaži
SsFZ – v III. lige.
V kategórii staršieho dorastu U-19 obsadili v tabuľke
7. miesto, ktoré im zaručilo postup do II. ligy
(z dôvodu reorganizácie mládežníckych súťaží od nového
ročníka ).

1 ŠK Badín

26 17 9 0 70:21

2 FTC Fiľakovo

26 15 3 8 54:40

3 SKLOTATRAN Poltár

26 13 6 7 44:40

4 MFK Žarnovica

26 13 3 10 56:34

5 Baník Štiavnické Bane

26 10 5 11 45:43

6 Jednota Málinec

26 11 2 13 50:58

7 Družstevník Tachty

26 14 4 8 73:33

8 Prameň Kováčová

26 9

9 Baník Veľký Krtíš

26 10 2 14 40:52

1 MFK Lokomotíva Zvolen

24 19 3 2

63:18 60

10 FC Slovan Divín

26 9

4 13 45:64

2 MŠK Kysucké Nové Mesto

24 18 3 3

61:18 57

11 MFK Revúca

26 8

7 11 22:49

3 MŠK R. Sobota

24 14 4 6

50:24 46

12 JUPIE Banská Bystrica - Podlavice 26 9

2 15 33:50

4 FK Pohronie Žiar n. Hr. / D. Ždaňa B 24 14 4 6 50:26 46

13 ŠK PARTIZÁN Čierny Balog

26 9

1 16 38:49

5 Jednota Bánová

24 13 5 6

54:30 44

14 FK Jesenské

26 7

3 16 36:62

6 FK Čadca

24 14 2 8

52:35 44

7

24 11 4 9

35:35 37

8 KINEX Bytča

24 8

7 9

54:48 31

9 Jupie B. Bystrica - Podlavice B

24 8

4 12 39:40 28

10 MFK Banská Bystrica

24 5

3 16 18:50 18

11 MFK Nová Baňa

24 5

2 17 17:56 17

12 FC Lokomotíva ŽOS Vrútky

24 5

1 18 29:66 16

13 ŠK Kremnička

24 1

0 23 15:91 3

Vo vekovej kategórii U-19 hrali títo naši hráči: Marián
Juriga, Lukáš Lauč, Branislav Dubovský, Denis Čepec,
Matej Valentín
Tréner: Peter Jodas

III liga U-19 - 2012/13

5 12 42:53

Pozn.: Tachty odpočítané 12 bodov

Slovan Kúpele Sliač

V kategórii mladšieho dorastu U-17 obsadili chlapci 11. miesto.
Pozn.: FK Rajec – vylúčený zo súťaže, jeho výsledky boli
anulované

Tréner: Dušan Kňaško

Tréner: Jaroslav Ďurčov a Jaroslav Gajdoš

III. liga U-17 - 2012/13
1 FK Čadca

24 20 2 2

63:10 62

2 MŠK R. Sobota

24 17 3 4

77:20 54

3 MŠK Kysucké Nové Mesto

24 17 2 5

64:25 53

4 KINEX Bytča

24 15 3 6

53:25 48

5 MFK Lokomotíva Zvolen

24 14 2 8

81:34 44

6 Jupie B. Bystrica - Podlavice B

24 12 3 9

61:33 39

7 FK Pohronie Žiar n. Hr. / D. Ždaňa B 24 10 3 11 58:33 33
8 MFK Banská Bystrica

24 8 5 11 36:46 29

9 Jednota Bánová

24 5 7 12 42:79 22

10 ŠK Kremnička

24 6 3 15 21:59 21

11 Slovan Kúpele Sliač

24 5 5 14 31:71 20

12 MFK Nová Baňa

24 4 4 16 25:81 16

13 FC Lokomotíva ŽOS Vrútky

24 1 2 21 16:112 5

Pozn.: FK Rajec – vylúčený zo súťaže, jeho výsledky boli
anulované

III. liga U-15 - 2012/13
1

FK 34 Brusno - Ondrej

22 22 0 0

143:13 66

2

MFK SPARTAK Hriňová

22 17 2 3

98:28 53

3

OTJ Hontianske Nemce

22 14 1 7

46:38 43

4

MFK Banská Bystrica

22 12 2 8

49:33 38

5

Baník Štiavnické Bane

22 12 2 8

47:42 38

6

PS Hliník nad Hronom

22 10 2 10 43:72 32

7

ŠKF Kremnica

22 9 3 10 50:51 30

8

OFK Slovenská Ľupča

22 8 4 10 75:52 28

9

Slovan Kúpele Sliač

22 6 2 14 34:60 20

10 Šľachtiteľ Vígľaš Pstruša

22 5 2 15 29:98 17

11 Jupie B. Bystrica - Podlavice B 22 2 3 17 24:85 9
12 Prameň Kováčová

22 2 3 17 22:88 9

Nový ročník 2013/2014 sa začne

PRAMEŇ KOVÁČOVÁ

v prvý augustový víkend a hlavne
v kategórii dospelých sa máme na čo
tešiť – súpermi našich futbalistov budú
okresné mesta Revúca, Banská
Štiavnica, Poltár, Žarnovica, Veľký
Krtíš a hlavne !!!ZVOLEN!!!, čím sa
splnil sen mnohých (hrať niekedy
v súťaži so Zvolenom ).

Dospelí: IV. liga - JUH

jesenná časť ročníka 2013/2014
Dátum

Deň

4.8.2013
11.8.2013
18.8.2013
25.8.2013
29.8.2013
1.9.2013
8.9.2013
11.9.2013
15.9.2013
22.9.2013
29.9.2013
6.10.2013
13.10.2013
20.10.2013
27.10.2013

Ne
Ne
Ne
Ne
Št
Ne
Ne
St
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Doma
/
Začiatok
Vonku zápasu

Súper
Jednota Málinec
voľno
ŽP Šport Podbrezová B (Brezno)
FC Slovan Divín
ŠK Vinica
FK Sitno Banská Štiavnica
Sklotatran Poltár
MFK Lokomotíva Zvolen
MFK Žarnovica
FK Iskra Hnúšťa
MFK Detva
FTC Fiľakovo
MFK Revúca
Baník Veľký Krtíš
Baník Štiavnické Bane

V

16:30

V
D
V
V
D
D
V
D
V
V
D
V
D

10:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00

PENALTA CUP
V poradí 7. ročník Penalta Cupu, ktorý sa konal v sobotu 8.6.2013 v Kováčovej, priniesol prekvapenia. Medzi mužmi
dominoval Andrej Novák z Banskej Bystrice, brankár ŠK Kremnička (vyhral LCD televízor), kým minuloročný víťaz Jozef
Híveš vypadol v prvom kvalifikačnom kole.
Penalta Cup je memoriálom Miloša Kováča, bývalého športového televízneho komentátora, ktorý mladý podľahol zákernej
chorobe.
Medzi mužmi skončil druhý Tomáš Šaling, Sliač (získal tablet), tretí Jaroslav Blaško, Badín (odchádzal s bicyklom). Ďalšie
umiestnenia: 4. Jozef Černecký, Banská Bystrica, 5. Marián Hradňanský, Zvolen, 6. Patrik Péter, Seľany, 7. Róbert Turák,
Tajov, 8. Pavel Húšťava, Sielnica, 9. Filip Goga, Zvolen, 10. Andrej Ľupták, Kováčová.
Prihlásilo sa 55 strelcov. Z kvalifikácie (5 jedenástok, min. 4 musel premeniť) postúpilo 20 strelcov.
V súťaži brankárov vyhral Marek Gnida z Tatrana VLM Pliešovce (19 chytených jedenástok), druhý sa umiestnil Marek
Zemiar zo Slovana Kúpele Sliač (16), tretí Marko Párničan z Prameňa Kováčová (15).
Kategória žien a detí bola spoločná. Víťazom sa stal Radko Mesiarik z Kováčovej, 2. miesto obsadila Gabriela Húšťavová,
3. miesto Tomáš Lehocký.
V exhibičnom futbalovom zápase HKm Zvolen verzus Športoví novinári mali navrch hokejoví šampióni, zápas sa skončil 2:1.
Góly: Marek Ďaloga, Jaroslav Török - Ján Zvara.
HKm Zvolen: Filip Jánošík, Zdeno
Tóth, Ľubomír Pokovič, Viktor
Fekiač,
Patrik
Fekiač,
Mate
Tomljenovič, Jaroslav Török, Marek
Páč „K“, Martin Ďaloga, Michal
Pospíšil, BornaŠilovič.
Športoví
novinári
Slovenska:
Marek Zemiar, Ladislav Páleník,
Gabo Trnavský, Ivan Štulajter, Peter
Végh, Martin Dušička, Ľudo Bohát,
Pavol Kubiš, Mário Hanzel, Rasťo
Belička, Peter Rybár, Milan Helexa,
Ján Zvara.
Hokejisti a novinári vo futbalových dresoch

Športovú rubriku spracoval
Ing. Vladimír Volko

Turistický klub Kováčová
Turistický klub Kováčová (TKK) úspešne rozvíja svoju činnosť už siedmy rok. Počas svojho pôsobenia sa
klubu podarilo stabilizovať členskú základňu a vytvoriť vhodné podmienky pre prílev nových tvárí do našich radov.
Našich podujatí sa pravidelne zúčastňujú občania obce i okolia najmä zo Zvolena, Banskej Bystrice a okolitých obcí.
15.2.2013 sa v konalo v Obecnom dome v Kováčovej výročné stretnutie členov a priaznivcov nášho klubu,
kde sa vyhodnotil uplynulý rok, prediskutoval sa návrh plánu na rok 2013, riešilo sa členské a prihlášky do klubu.
Vedenie klubu predložilo plán činnosti na rok 2013, ku ktorému vypracovalo viacero alternatív. Po dlhšej diskusii
a hlasovaní bol schválený pevný plán jednotlivých akcií s pevným časovým rozvrhom, ktorý je dostupný na www
stránke obce v sekcii šport.
Pre rok 2013 sme naplánovali 8 podujatí, čo je síce menej ako v minulom roku, avšak jedno z podujatí je
trojdňové, čím sa počet podujatí výrazne kompenzuje.
Prvé z plánovaných podujatí Ihráčsky prales a výstup na Jastrabskú skalu sa z dôvodu nepriaznivého
počasia a na základe odporúčania odborného lektora preložil na 15. jún.
Ďalšie podujatie Strážovské vrchy a okolie sa uskutočnilo podľa plánu 4. mája. Autobus nás zaviezol na
horský priechod Homôlka odkiaľ sme už pokračovali pešo strmým a pomerne náročným výstupom na jednu z dominánt
Strážovských vrchov – Vápeč (955, 5 m.n.m.), ktorý síce nemá veľkú nadmorskú výšku, avšak pomerne veľké
prevýšenie na krátkom úseku preverilo jarnú kondíciu každého účastníka. Na vrchole nás síce privítali oblaky a hmla,
avšak tí vytrvalejší sa dočkali asi po polhodine nádherného výhľadu na priľahlé okolie. Po prudkom zostupe do
Košeckého podhradia sme vystúpili krátkym ale strmým “výšvihom” na zrúcaniny hradu Košeca, odkiaľ sme sa mohli
pokochať pohľadom na Vápeč a i celú dolinu. Po zostupe nás autobus odviezol na Skalku pri Trenčíne, kde sme mali
výklad k histórii tohoto najstaršieho pútnického i národného centra na Slovensku. Celé podujatie, tak ako je to už
zvykom pri našich jarných akciách, malo turisticko-náučno-poznávací charakter a tak si každý mohol prísť na svoje.
1. júna sme zavítali na sever Slovenska, na Kysuce. Vo Vychylovke sme sa previezli na parnej úvraťovej
železničke, ktorá svojím technickým riešením predstavuje raritu v strednej Európe. Po nezabudnuteľnej jazde vláčikom
sme navštívili Kysucké múzeum – skanzen kysuckej dediny, kde nás odborná lektorka informovala o spôsobe života na
Kysuciach v minulých storočiach. Jednotlivé objekty skanzenu boli pekne pripravené a tak si každý z podujatia mohol
odniesť pekný zážitok. Cestou naspäť sme si prezreli orloj v Starej Bystrici, architektonický skvost – interiér kostola
v Radôstke a na záver sme sa zastavili v Terchovej a vystúpili na malý vŕšok v strede obce, kde je umiestnená
antikorová socha Juraja Jánošíka.
15. júna sa konala akcia v Kremnických vrchoch, ktorá mala turisticko-náučný charakter, významným
bodom programu bola návšteva Kunešovských lúk s výskytom vzácnej flóry.
V letných mesiacoch plánujeme dve asi najzaujímavejšie podujatia roka:
náročnú trasu vo Vysokých Tatrách, počas ktorej prejdeme kolmo hlavným vysokotatranským hrebeňom zo
serveru na juh cez najvyššie položené sedlo vo Vysokých Tatrách – Sedielko vo výške 2372 m.n.m.
trojdňovú turisticko-poznávaciu akciu do Bukovských vrchov v najvýchodnejšom cípe Slovenska spojenú
s prehliadkou unikátnych drevených kostolíkov
Informácie a pozvánky na každé turistické podujatie sú pravidelne zverejňované na www stránke obci.
Vedenie TKK sa okrem činnosti v klube sa v spolupráci s príslušnou komisiou v obci aktívne podieľa na
prípravách a uskutočňovaní kultúrnych akcií z cyklu „Večer s osobnosťou“.
Za TKK predseda Ing. František Hajko

STOLNÝ TENIS
Nový kalendárny rok a teda druhú polovicu súťažného ročníka OSST Zvolen - 4. liga, muži 2012/2013 začali naši stolní tenisti
s odhodlaním polepšiť si tabuľkové postavenie a splniť stanovený predsezónny cieľ, skončiť do tretieho miesta. Stanovený cieľ sa im
darilo úspešne realizovať počas prvých siedmych zápasov v ktorých nazbierali výborných 15 bodov, podľahli len favorizovaným
Dudinciam a Doprastavu Zvolena „B“ na ich pôde. Podarilo sa im dokonca ukoristiť aj cenné víťazstvo v H.Nemciach „B“, ktoré
dovtedy úspešne naháňali na čelo tabuľky.
Plány našim stolným tenistom však narušila dodatočná kontumácia inak úspešného výsledku domáceho zápasu s H.Nemcami „A“.
„Odvety sme odštartovali podľa našich predstáv a podarilo sa nám naplno bodovať v piatich zápasoch, zo siedmych. Doniesli sme
prekvapujúce, ale treba povedať, že zaslúžené víťazstvo z H.Nemiec „B“,, kde sme prehrávali už 7:1 na zápasy a podarilo sa nám
neskutočným spôsobom otočiť na konečných 8:10.Podarilo sa nám v oklieštenej zostave, bojovným výkonom zdolať doma aj favorita
zo Zvolenskej Slatiny. Potom však prišla nečakaná správa a odrátanie bodov za skontumované stretnutie. Príčinou, bola podaná
a následne na zväze schválená sťažnosť na poťahy nášho hráča. K tomuto rozhodnutiu zväzu by som sa radšej nevyjadroval, ak
dovolíte. Skontumované stretnutie nám narušilo našu cestu za predsezónnym cieľom, a značne poznačilo naše sebavedomie, čo sa
bohužiaľ prenieslo aj do psychiky našich hráčov v nasledujúcich stretnutiach.“ začal s hodnotením druhej polovici sezóny prezident
STO Marek Zapletal.
V ďalších ôsmych zápasoch získali naši stolní tenisti len 12 bodov, čo sa nečakalo. „Následne, po odčítaní bodov, prišla nečakaná
prehra u zlepšujúceho sa družstva Doprastavu Zvolen „C“, ktorá našim hráčom zobrala aj posledné nádeje na dosiahnutie
vytúženého cieľa. Ďalšie tri zápasy sa nám podarilo úspešne zvládnuť, treba však dodať, že to boli tzv. povinné víťazstvá s mužstvami
z konca tabuľky. Na lepšie postavenie v konečnej tabuľke nám to však nepostačovalo. Akonáhle hráči videli, že sa v tabuľke už
neposunieme na vyššie priečky (treba však podotknúť veľký podiel má na tom aj kontumácia), klesla aj ich chuť a motivácia, čo sa
odzrkadlilo aj v posledných dvoch zápasoch, kde sme získali už len bod, čo nám stačilo len na výsledné 5.miesto, čo je vzhľadom na
naše predsezónne tabuľkové ciele sklamanie. Treba však povedať, že sa nám úspešne podarilo zapracovať do kádra mladých
perspektívnych hráčov, čo bolo tak isto jedným z našich cieľov pre práve skončenú sezónu. A treba dodať, že nám to môže veľa
družstiev v súťaži len závidieť.“ ukončil hodnotenie sezóny prezident STO Marek Zapletal.
V hodnotení hráčov podľa úspešnosti víťazných zápasov a majú odohratých
najmenej 50% zo všetkých zápasov v dvojhre sa najlepšie umiestnil Igor Betík.
10.
25.
29.
34.
3.
11.
19.
22.
34.

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

18
23
17
19
7
3
11
5
1

71
87
64
60
25
12
33
16
2

54
50
36
32
20
4
5
2
0

17
37
28
28
5
8
28
14
2

174 : 84
182 : 149
139 : 115
123 : 109
63 : 26
17 : 26
24 : 89
13 : 44
0:6

76,06%
57,47%
56,25%
53,33%
80,00%
33,33%
15,15%
12,50%
0,00%

V hodnotení hráčov podľa úspešnosti víťazných zápasov v štvorhre a majú
odohratých najmenej 50% zo všetkých zápasov sa najlepšie umiestnil Igor Betík
a Jozef Milan.
5.
6.
13.
30.
3.
8.
18.
7.
32.

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

18
23
20
11
7
5
4
3
1

18
23
20
11
7
5
4
3
1

15
19
14
6
6
3
1
2
0

3
4
6
5
1
2
3
1
1

47 : 25
61 : 29
47 : 34
22 : 22
18 : 9
9 : 10
6 : 11
6:5
0:3

83,33%
82,61%
70,00%
54,55%
85,71%
60,00%
25,00%
66,67%
0,00%

BEZ SLOV...
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