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Milí spoluobčania,
s blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa nám v mysli
vynárajú spomienky na posledné vianočné sviatky ako aj
prichádzajúci Nový rok.
V tomto čase sa ľudia k sebe snažia byť opäť o niečo
láskavejší, milší či ohľaduplnejší. Vianoce v nás vyvolávajú
aj spomienky na našich blízkych, ktorí sú niekde ďaleko
alebo si v tichosti pripomíname aj tých, ktorí už, bohužiaľ,
nie sú medzi nami.
V tomto období sa všetci snažíme, aby náš domov bol čo
najdokonalejší a už od začiatku adventu v mnohých
domovoch rozvoniava medovník či iné slávnostné koláče.
Snažíme sa, aby štedrovečerný večer bol ten najkrajší
a nezabudnuteľný.
Tento krásny čas nám pripomína vôňa stromčeka, ktorý
o chvíľu budeme zdobiť alebo koláče a medovníky, ktoré sa
pečú v našich domovoch. Na tento čas sa tešíme všetci
rovnako mladí či starí. No isté je, že naši najmenší už
odratávajú dni, kedy nastane deň Vianoc a už teraz sa tešia
na krásne darčeky, ktoré si vysnívali.
Dovoľte mi preto, Vážení spoluobčania, aby som Vám aj ja
zaželal krásne, veselé a požehnané sviatky plné lásky,
domácej pohody a splnených prianí. Zároveň Vám
do Nového roka želám v mene svojom, ale aj v mene celého
obecného zastupiteľstva všetko len to najlepšie, veľa
šťastia, zdravia, lásky, osobných ako aj pracovných
úspechov.
Takže ešte raz veselé prežitie vianočných sviatkov a šťastný
Nový rok 2014.

NEPREDAJNÉ

Nech stromček zapáli svetlo v nás,
nech sviečka vyčarí úsmev zas.
Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás,
želáme Vám Vianoc krásny čas.
Nech Vám radosť žiari z očí celučičký nový rok
a nech šťastie sprevádza každý deň Váš krok.
Milí občania, ďakujeme Vám za Vašu priazeň
a prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov a úspešné vykročenie
do nového roku 2014.

Slavomír Brachna
starosta obce

PF 2014

Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ POSLANCOV
A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
- Po určitých problémoch sa podarilo doručiť list novému
vlastníkovi hotela, ktorým ja EUROMOL, s.r.o. a to na adresu
v Žiari nad Hronom. Zatiaľ bez reakcie.
- Poslanci odsúhlasili nákup komunálnej techniky (motorová
snehová fréza, radlica na sneh a motorová kosačka) – v cene
cca 2400 €.
- V uznesení č. 132/2013 bol schválený odpredaj prebytočného
majetku obce – automobil Hyundai Elantra.

- p. Belička žiadal osadiť lavičky ku chodníku
na Ul. Plánočkovej po jeho vybudovaní.
- p. Remenec skonštatoval, že občania majú problém
s likvidáciou biologického odpadu zo záhrad – lístia
a konárov, keďže tento by nemal byť umiestňovaný
do VOK-ov. Starosta odporúča takýto odpad likvidovať
primeraným spôsobom alebo odvezením na skládku –
kompostáreň na Sliači.

- Boli osadené nové atrakcie v Zóne oddychu a hier pre deti.

- Ing. Volko požiadal starostu o reklamáciu zámkovej
dlažby pri multifunkčnom ihrisku u zhotoviteľa diela.

- Na futbalovom štadióne sa uskutočnila oprava spevnenej
plochy, boli vybudované nové schody a realizovala sa
rekonštrukcia tribúny

- Ing. Hajko upozornil na nefungujúce verejné osvetlenie
chodníka pri potoku medzi Ul. Kúpeľnou a Slnečnou.

- Zrealizovala sa výstavba chodníka na Ul. Plánočkovej
a taktiež
1.
etapa
rekonštrukcie
chodníka
na
Ul. P. O. Hviezdoslava.
- 2. etapa rekonštrukcie chodníka na Ul. P.O.Hviezdoslava je
naplánovaná v roku 2014.
- Bolo zakúpené nové vozidlo Hyundai i30 kombi
s benzínovým motorom 1.6, v cene 17 690 € po zľave. Zmluva
o kúpe vozidla bola zverejnená.
- Bola schválená Zmluvu o dielo č. 348/13 na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce
Kováčová – Zmeny a doplnky č.5“- komunikačné prepojenie
obce s areálom RETAIL PARK Zvolen pre peších a cyklistov.

- Zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Kováčová
bude v zime zabezpečovať p. Jozef Puškár.
- Slovenská správa ciest Banská Bystrica zamietla žiadosť
obce o premiestnenie dopravnej značky označujúcej
začiatok obce v smere zo Sliača.
- Ing. Hajko upozornil na voľný pohyb psov v nočných
hodinách po uliciach v obci a žiadal riešiť OcP.
- Ing. Volko upozornil na zlý stav cesty a jej
neudržiavané okraje od ŠLÚ Marína smerom na chatu
Ovčiar.
- Obec Kováčová sa stala členom Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Stredné Slovensko.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - OBEC KOVÁČOVÁ
2. kolo voľby predsedu VÚC:

1. kolo voľby poslancov a predsedu VÚC:
Kandidáti na poslancov*

Kandidáti na predsedov
Meno a priezvisko
Vladimír Maňka
Marián Kotleba
Ľudovít Kaník
Ondrej Binder
Karol Konárik
Andrea Jenčíková
Ladislav Fízik
Jaroslav Sekerka
Emil Samko
Jozef Sásik
Pavel Chovanec
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Počet hlasov
247
63
50
29
9
4
2
2
1
0
0

Meno a priezvisko
Jozef Ježík
Milan Čarnoký
Miroslav Kusein
Juraj Družbacký
Lenka Balkovičová
Ondrej Babic
Jozef Mikuš
Ján Podkonický
Martina Mészáros
Bariaková
Anna Paľovová

Kandidáti na predsedov

Počet hlasov
177
148
130
127
110
104
95
68
57
40

* výsledky pre 10 kandidátov s najvyšším
počtom hlasov v obci Kováčová

Meno a priezvisko
Vladimír Maňka
Marián Kotleba

Počet hlasov
224
193

ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
V druhom polroku 2013 bola činnosť Obecnej polície v Kováčovej zameraná hlavne
na zabezpečovanie verejného poriadku v obci, kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzných nariadení Obce
Kováčová, kontrolu čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách, kontrolu podávania
alkoholických nápojov mladistvým osobám a preventívnu činnosť.
Najčastejšie dochádzalo k porušovaniu VZN č.2/91 § 15, ktorý zakazuje voľný pohyb psov
na verejných priestranstvách. Boli riešené 4 skutky, z ktorých v dvoch prípadoch boli zistení majitelia.
Na požiadanie usporiadateľov bežeckých pretekov „Od Tatier k Dunaju“ bolo dňa 17.08.2013
vykonávané usmerňovanie a riadenie cestnej premávky v kritických úsekoch obecných komunikácií v obci
Kováčová. Nedošlo k žiadnej kolíznej situácii ani k zraneniu súťažiacich a divákov.
V dňoch 23.08 až 25.08.2013 sa uskutočnil v Campingu Kováčová 15. ročník zraz motorkárov Dragon párty. V dobe uvedeného podujatia bol vykonávaný dohľad nad verejným poriadkom a cestnou
premávkou. K narušeniu verejného poriadku nedošlo.
V obci Kováčová, územná časť Na dlhom, sa vykonávajú stavebné práce na rodinných domoch
a prístupovej ceste. Pri doprave stavebného materiálu na uvedenú lokalitu dochádzalo k znečisťovaniu cesty
nákladnými motorovými vozidlami na Ul. A. Sládkoviča a prejazdom nákladných motorových vozidiel cez
pozemok NRC. Dva priestupky boli riešené blokovými pokutami, menej závažné napomenutím.
V druhej polovici roku 2013 boli Obecnou políciou v Kováčovej riešené 3 prípady susedských
sporov, ktoré boli vyriešené pohovorom.
Počas letnej turistickej sezóny sa podstatne zlepšila situácia s porušovaním zákazových dopravných
značiek hlavne na Ul. Slnečnej, Kúpeľnej a v areáli liečebného domu Detvan. Taktiež sa znížil počet
oznámení na rušenie nočného kľudu v chatových oblastiach. Boli oznámené 2 skutky poškodenia
rekreačných chát, ktoré sú v štádiu šetrenia.
Dňa 19.11.2013, ako súčasť prevencie, bola vykonaná prednáška a beseda k problematike kriminality
mládeže a dopravnej výchove so žiakmi Špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. V rámci
prevencie sú vykonávané pravidelné služby na miestach, kde najčastejšie dochádza k poškodzovaniu verejnoprospešných zariadení: Námestie SNP, detské ihrisko pri predajni Grube, Dom smútku, futbalové ihrisko
a Pamätník SNP v Bôrine.
Dňa 27.11. a 28.11. 2013 zamestnanci Technickej univerzity Zvolen vykonávali spiľovanie stromov
a kríkov
v blízkosti cesty pri Kováčovskom rybníku. Pri uvedených prácach bolo potrebné zastavovať
motorové vozidlá a riadiť cestnú premávku, aby nedošlo k poškodeniu motorových vozidiel.
Počas školského roka je v rannej dobe počas dochádzky žiakov do školy vykonávaný dozor nad
cestnou premávkou pri priechode pre chodcov na Ul. Kúpeľnej.
Okrem uvedených činností prísl. OcP doručuje výzvy neplatičom daní a na požiadanie Okresných súdov
a súdnych exekútorov zásielky občanom, ktorí si nepreberajú zásielky na Slovenskej pošte.
V druhom polroku 2013 nedošlo v obci Kováčová k žiadnej mimoriadnej udalosti.
náčelník Obecnej polície Kováčová
Ján HLIVA

POŠTA KOVÁČOVÁ – otváracie hodiny
Pondelok

08:00

11:30

12:45 - 15:00

15:30 - 17:00

Utorok

07:30

10:30

12:45

15:00

Streda

07:30

10:30

12:45 - 15:00

15:30 - 17:00

Štvrtok

07:30

10:30

12:45

15:00

Piatok

07:30

10:30

12:45

15:00
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MATERSKÁ ŠKOLA
Ani sme sa nenazdali a prišiel čas Vianoc, čas lásky a pokoja. Čas, keď sme si zrazu bližší a správame sa k sebe milšie.
Aj my v materskej škole prežívame Vianoce spolu s deťmi s oveľa väčším kľukom a pokojom. Všetci, a najmä deti, akoby niečo
čakali. Každé má rozžiarené očká a v nich malé zvedavé ohníčky. Sú plné očakávania.
Čas od začiatku školského roka až k Vianociam prešiel veľmi rýchlo. Ako nám ten čas prešiel a čo sa udialo v našej materskej
škole, Vám v krátkosti priblížim nielen slovami, ale aj fotografiami.
Toto leto sme vynovili časť našej materskej školy, vymenili sme nábytok. Ten starý mal už dobrých 30 rokov, a komu
nespríjemniť a neskrášliť život, ak nie tým našim najmenším? Samozrejme, že my sami by sme na to nemali nikdy dostatok
finančných prostriedkov. Preto sme radi, že nám zriaďovateľ a poslanci našu materskú školu vynovili. Ďakujeme im za to nielen
my- zamestnanci MŠ, ale najmä deti a ich rodičia. Nedá sa to ani porovnať, aká je teraz naša MŠ krásna.
V živote je to už tak, že sa strieda jedna etapa života za druhou a každá prináša niečo nové. V septembri nám odišlo do ZŠ 6
predškolákov. Niektorí nám odišli, iní zase prišli. Tento školský rok máme v materskej škole 36 detí . Z roka na rok sa materská
škola napĺňa viac a viac. Už tretí rok, čo je materská škola kapacitne úplne naplnená. Je to najmä tým, že pokiaľ je voľná
kapacita v materskej škole, prijímame aj dvojročné deti.
Snažíme sa napĺňať víziu našej materskej školy, ktorou je ,, U nás bude každé dieťa spokojné, šťastné a milované “.
Čo sme s deťmi, ale aj pre ne, urobili za tento krátky čas?
V septembri sme sa snažili o to, aby sa naši noví škôlkári zadaptovali čo najlepšie, čo si myslím, že sa nám aj podarilo. Pani
učiteľky si pripravili divadielka pre deti, kde im priblížili témy ako sa treba slušne správať, zdravo stravovať, dodržiavať
hygienu a slušne stolovať.
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. Tiež sme mali besedu so zdravotnou sestrou,
mamičkou, pani Sasákovou, ktorá deťom porozprávala o zdraví a chorobách, o tom ako je dôležité sa správne stravovať a tým
predchádzať obezite. Ako prevenciu obezity sme uskutočnili spoločne so ZŠ ,,Beh zdravia“.
Naša materská škola už niekoľko rokov obohacovala výchovu a vzdelávanie o ľudové tradície. A preto sa snažíme, aby ich deti
nielen spoznali, ale aj zažili. V decembri prišiel do materskej školy Mikuláš s čertom. Čert deťom zahral krátku scénku a
porozprával príbeh o tom, ako a prečo sa stal z neho čert. Spoločne s Mikulášom odmeňoval deti balíčkami. Deti si pre nich za
odmenu pripravili básničky a pesničky.
Ďalšou ľudovou tradíciou, s ktorou deti oboznámime, bude Lucia.
Na Vianoce, ako každý rok, si pripravíme krátky program pre rodičov. Pásmo piesní, básní a tančekov si budete môcť pozrieť
v sále kultúrneho domu, kde Vás srdečne všetkých pozývame. Tešíme sa na Vás.
Na záver by som Vám chcela v mene všetkých zamestnancov materskej školy popriať krásne Vianoce, plné lásky, pokoja
a božského požehnania.
Šťastie, lásku, radosť a nehu nech prinesie Vám vianočný sen.
Pozdrav Vám posielam po vločke snehu, chyťte ju do dlane v ten krásny deň.
Všetkým obyvateľom obce praje Andrea Hrončoková.

5

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Od začiatku školského roka ubehli už viac ako tri mesiace. Žiaci
našej školy však počas nich nezaháľali. Okrem zbierania vedomostí
a nových skúseností stihli pripraviť nielen pasovanie svojich
mladších spolužiakov – prváčikov do cechu školského, ale aj
vystúpenie pre starších, svoje staré mamky a starých ockov, pri
príležitosti mesiaca úcty k starším. Nechýbala ani výstavka „Vône
jesene“ s ochutnávkou zdravých pomazánok.
A tiež sa trochu báli. Nielen oni, ale aj všetci, ktorí prijali naše
pozvanie a prišli sa pozrieť do strašidelnej školy. Nechýbali strašidlá
od výmyslu, čarovný nápoj, sladké strašidelné koláčiky a tiež malá
exkurzia do hrobky faraóna.
6. decembra k nám Mikuláš neprišiel – tento rok sme sa ho vybrali
hľadať. Našli sme ho vo Zvolene, v kasárňach SNP na Podborovej.
Okrem sladkých balíčkov mal pre nás pripravené aj zábavné hry, pri
ktorých sme sa dosýtosti vyšantili.
Prichádza čas, na ktorý už všetci netrpezlivo čakáme. Čas Vianoc,
čas priam zázračný keď nám vyčarí úsmev na tvári i najmenšia
maličkosť.
Pre nás v škole to bude čas spojený s písaním listov Ježiškovi, vôňa
medovníkov so škoricou, ktorá sa bude niesť po chodbách školy
počas tradičných vianočných tvorivých dielní či šmýkanie
a sánkovanie sa na snehu. Ale hlavne vianočná akadémia pre
rodičov, starých rodičov, priateľov
a všetkých, ktorí si
v predvianočnom zhone nájdu chvíľku času.

Vianočný čas sú krásne chvíle,
čas znovu zažiť niečo milé,
rodinu objať, stretnúť priateľov,
spojenie duší cítiť aj bez slov.
Krásne Vianoce Vám prajú
žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ
Mgr. Jana Popracová
riaditeľka školy
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DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2013
Tretí ročník Dní obce Kováčová sa konal v dňoch 26. – 28. júla. Tak ako
po minulé roky aj tento rok nám počasie prialo a občania ale aj návštevníci obce
mali možnosť zúčastniť sa slávnostnej, športovej, kultúrnej a taktiež aj cirkevnej
časti celého podujatia.
Podujatie sa začalo v piatok podvečer slávnostným verejným zasadnutím
obecného zastupiteľstva. Po oboznámení sa s programom trojdňového podujatia,
starosta obce odovzdal cenu obce, ktorá bola udelená
za rok 2013
p. prof. MUDr. Myrónovi Malému PhD. za vynikajúce tvorivé výkony
a mimoriadne zásluhy vo vedeckej a verejno-prospešnej činnosti v oblasti
rehabilitačnej medicíny a za vznik a zabezpečenie vysokého kreditu Národného
rehabilitačného centra, čím sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj obce. Pán
profesor prijal naše pozvanie a cenu si prevzal osobne. Po gratuláciách zástupcov
obce a NRC a po peknom príhovore prof. Malého, Ing. Volko vyžreboval poradie
zápasov turnaja v malom futbale o pohár starostu obce.
Sobota bola venovaná športu a zábave. O 09:00 hod. sa začal turnaj družstiev
pracovných obvodov poslancov v malom futbale o pohár starostu obce. O pohár
bojovalo 7 družstiev. Nezúčastnilo sa družstvo poslanca Ing. Hajku, nakoľko sa
nepodarilo nazbierať dostatočný počet hráčov. Do finále sa prebojovali chlapci
pána Kasardu za ulicu Slnečnú, kde v súboji s družstvom p.Volku remizovali 3:3
a na jedenástky zvíťazili 3:2 a tak získali na tento rok putovný pohár.
Súbežne s malým futbalom sa o deviatej hodine začala aj súťaž vo varení gulášu,
do ktorej sa prihlásilo 5 družstiev. Porotu tvorili štyria členovia: pani Zigová, pán
Zigo, Martin Siman a Oľga Gregorová. Víťazom sa stalo družstvo „Svrčkovci“
s kuchármi Mistríkovcami, na druhom mieste sa umiestnil guľáš Jána Ďurského –
„New streetboys“ a tretí skončili minuloročný víťazi Matúš„Ďuďo“ Vasiljev
a Tóno. Samozrejme odmenená bola aj Jednota dôchodcov a družstvo
„JUTOMA“.
Pre deti boli k dispozícii sprievodné akcie – od rána skákací nafukovací
hrad, od 13:00 maľovanie na tvár, vozenie na koči, lukostrelci zo skupiny
Virfortis ale aj šípky. Všetkým deťom sme priebežne rozdávali sponzorské
darčeky.
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Okrem súťaží na čas boli voľne k dispozícii šípky.
Popoludňajší hudobný program začal o 16:15 hod. krátkym dobovým tanečným
vystúpením žien so skupiny Virfortis. Potom nasledovali vystúpenia skupín
Pacipacifik, SweetLittleChicks, Tritorr. O 21:00 hod. predviedla šermiarska skupina
Virfortis vydarenú ohňovú šou. Od 22: 00 hod. sa o večernú zábavu v spoločenskej
miestnosti postarala ľudová hudba Sendrejovci z Kokavy. Celú sobotu slovom
sprevádzal Marián Marcinek, aparatúru nám za poplatok zapožičala skupina Tritorr,
ozvučenie zabezpečil Zdenko Sarvaš a akciu nafotil Miloš Marcinek.
V nedeľu, 28.7.2013, bol program nasledovný:
10:00 h sa uskutočnila Slávnostná svätá omša v Kostolesv. Gorazda v Kováčovej,
celebroval
Thlic.
Vladimír
Slovák,
farár
z Prievidze,
koncelebroval
Mgr. Roman Kuchárik, správca Farnosti sv. Gorazda.
11:00 h –Umelecká časť - Kostol sv. Gorazda
K pocte prvému po mene známemu – poeticko-hudobná kompozícia scenár, réžia
Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda projektový manažér
Národného osvetového centra pre kresťanské a národné tradície účinkovali Ľubor
Hallon, recitátor, Juraj Havaj, basbarytón, Miroslav Holečko, sprievodné slovo.
11:30 h - Organový recitál dvoch – lektora a laureáta GOD
Účinkovali: Marek Vrábel, lektor GOD, vedúci oddelenia Cirkevnej a organovej
hudby, Cirkevné konzervatórium Bratislava, Juraj Křemen, laureát Gorazdových
organových dní 2011 a 2012.
17:00 h - futbalové ihrisko - priateľský futbalový zápas.
Na pozvanie prezidenta futbalového klubu Prameň Kováčová Ing. Volku
nás navštívili futbalisti z Lokomotívy ŠM Michaľany a odohrali s našimi priateľský
futbalový zápas.
ŠK Prameň Kováčová – Lokomotíva ŠM Michaľany 2:2.
15:00 h - Hodové posedenie pred Kostolom sv. Gorazda
Hodové posedenie bolo doslova hodové. Varili sa dva druhy už tradične
vynikajúceho guľášu a to z diviny a z hovädziny, okrem toho nechýbali ani koláče
a samozrejme dobrá zábava. Na saxafóne hral pán Levko na basgitaru Vladimír
Nociar a k dobrej nálade prispel aj spevák Robo Kazík.
Dni obce sa pomaly stávajú súčasťou diania našej obce, čo je pozitívny faktor.
Je tiež potrebné poďakovať všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, sponzorom
ale aj občanom, ktorí sa akcie zúčastnili a prispeli tak k dobrej úrovni tohto podujatia.
Zuzana Mikulová
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CENA OBCE KOVÁČOVÁ
Cena obce, ako verejné ocenenie, sa udeľuje raz v roku na slávnostnom Obecnom zastupiteľstve.
Na základe návrhu starostu obce a poslancov OZ na udelenie Cenou obce za rok 2013 bol poctený
pán prof. MUDr. Myron Malý, PhD. Pri posudzovaní návrhu sa bralo do úvahy jeho celoživotné dielo
v prospech obce Kováčovej, jej občanov a tisíckam viac alebo menej známych alebo nemenovaných
pacientov NRC.
Kto Prof. MUDr. Malý je?
Prof. MUDr. Myron Malý, PhD. sa narodil 15. apríla 1947 v Prešove. Celý svoj pracovný i osobný
život zasvätil rehabilitačnej medicíne, najmä v oblasti liečenia poranení miechy. ZDŠ navštevoval od r. 1953
v Nižnom Hrabovci. Od r. 1962 študoval na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Lekárske vzdelanie
získal na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v r. 1973 záverečnou štátnou skúškou. I. odbornú
atestáciu získal v r. 1979 a II. OA v r. 1983. Vedecká hodnosť doctorphilosophiae (PhD.), predtým CSc. –
kandidát vied, mu bola udelená v r. 1995 na Lekárskej fakulte UK v BA. Vedecko-pedagogická hodnosť –
docent - mu bola udelená v r. 2000 a v r. 2009 bol prezidentom SR vymenovaný za vysokoškolského
profesora. Jeho enormnou odbornou i pedagogickou činnosťou získal v laickej a odbornej verejnosti
významné postavenie o čom svedčí jeho zastúpenie v mnohých komisiách a spoločnostiach.
MUDr. Malý publikoval v odborných časopisoch a prednášal na odborných seminároch
a konferenciách. Pokračoval v doškoľovaní zdravotníckeho personálu. Od roku 1999 vyučoval na Trnavskej
univerzite v Trnave, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Neustále bol oslovovaný na vypracovávanie
oponentských posudkov vysokoškolských a kvalifikačných prác, recenzií. Prezentuje sa ako školiteľ
doktorandov. Býva menovaný za člena habilitačných a inauguračných komisii. Od roku 1982 pravidelne
prednášal na SZU v Bratislave na Katedre fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ďalej len FBLR.
Pracoval vo federálnom Výbore odboru FBLR, neskoršie vo Výbore Slovenskej spoločnosti FBLR,
Spoločnosti myoskeletálnej medicíny, Výbore Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti, Fakulte
zdravotníctva SZU (Slov. zdravotníckej univerzity). V r. 1997 bol menovaný za krajského odborníka
a v r. 2005 za predsedu subkomisie pre odbor Fyziatria, balneológia a liečebnárehabilitácia MZ SR. V r. 2000
bol vymenovaný za vedúceho školiaceho pracoviska Slovenskejpostgraduálnejakadémie medicíny v
Bratislave pre oblasť FBLR v NRC Kováčová. V r. 2001 získal III. odbornú atestáciu a v r. 2004 bol
vymenovaný za mimoriadneho profesora. Bol garantom vysokoškolského štúdia v odbore Fyzioterapia na
Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislava, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica a tiež garantom pre
prax a aktívnu výučbu vysokoškolského štúdia zahraničných študentov v odbore Rehabilitácia Fakultnej
nemocnice a LF Univerzity Palackéhov Olomouci.
O jeho vysokej odbornosti svedčí aktívna účasť na 124 domácich i zahraničných konferenciách. 3x bol prezidentom kongresu
s medzinárodnou účasťou. Jeho vedecká škola znamenala, že bol školiteľom na množstvo diplomových prác, atestácie, doktorandské
štúdium, robil oponentské posudky, recenzie monografií, bol predsedom záverečných štátnicových skúšok a významná je aj jeho 25
ročná pedagogická prax na Slov. zdravotníckej univerzite. Rozsiahla je aj jeho publikačná činnosť, ktorou dokumentoval svoje jedinečné
odborné znalosti. Je to nespočetné množstvo knižných publikácií, monografie, učebnice, vedecké práce a s tým spojené redakčné aktivity
v odborných časopisoch.
Toto všetko znamenalo nesmierny prínos pre oblasť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Jeho odborné úspechy pramenili
v jeho sebadisciplíne a v športovaní, kde dosiahol významné úspechy, čo väčšina ani netušíte. Bol dorastenecký majster Slovenska
v behu na 1500 m (tréner Š. Teibus) a atletický sparingpartnerznámeho atléta Jozefa Plachého (tréner Liška). Ďalšie športové aktivity
boli cyklistika, kde ho trénoval K. Haťapka a hádzanú hral za Inter Bratislava.
Pre občiansku laickú verejnosť v Kováčovej je pán prof. Mudr. Malý známy ako zakladateľ a dlhoročný riaditeľ NRC. V živote
mal dve hlavné miesta svojho pôsobenia. Rehabilitačný ústav Hrabine-Chuchelná na Morave a Rehabiltačný liečebný ústav Kováčová,
neskôr NRC, kde sa spolu s manželkou Evou, tiež lekárkou a synom Igorom, ktorý pracuje v BA a dcérou Xéniou, ktorá pracuje v Eur.
parlamante v Bruseli, v r. 1986 presťahovali. Jeho životným krédom bolo zvyšovať odbornú a organizačnú úroveň Národného
rehabilitačného centra a udržať jeho európsky štandard. Zásluhou aj tohto kréda, ktorým sa vždy riadil, bol viac ako dve desaťročia
riaditeľom NRC. . Počas svojej profesionálnej praxe zaviedol mnoho nových liečebných metód pre imobilných pacientov. Veľa
paralympionikov vďačí práve prof. Malému za svoje úspechy. Práve on vždy zdôrazňuje, že telesné postihnutie nie je prekážkou žiť
život plnohodnotne a zmysluplne. Krása rehabilitácie je v tom, že okrem choroby lieči človeka. Zásluhou excelentných terapeutických
výsledkov, profesionalitou a odbornými medicínskymi znalosťami zabezpečil vysoký kredit Národného rehabilitačného centra v
Kováčovej v lekárskych a ekonomických kruhoch na Slovensku i v zahraničí. Vznik a existencia NRC bude vždy spojená s menom prof.
Mudr. Malého PhD. S nadobúdaním významu NRC sa súčasne zviditelňovala aj naša obec už nielen ako významné stredisko cestovného
ruchu. Dnes sme už známejší najmä podľa NRC. A to je pre obec významným propagačným prvkom. Tisíce spokojných pacientov šíri
dobrú zvesť o Kováčovej. Čo viac môžeme chcieť? Ja sám pamätám na dobu, keď ani okresný štátny predstavitelia nevedeli nič o NRC.
Aj zo samotného MZ SR nebol o Kováčovú záujem. Až neúnavnou mravenčou, niekedy až ponižujúcou aktivitou dosiahol pán riaditeľ,
že z Rehabil. centra sa od 1.1.1996 stalo „Národné“ a prvé návštevy z MZ SR pri obhliadke chodili od prekvapenia s otvorenými ústami,
aké jedinečné zariadenie má ministerstvo v Kováčovej.
K desiatkam ocenení, ktorých je p. prof. Malý držiteľom, pribudlo teda ďalšie a to je Cena obce Kováčová za vynikajúce tvorivé
výkony a mimoriadne zásluhy vo vedeckej a verejno-prospešnej činnosti.

VEČER S OSOBNOSŤOU
Komisia kultúry a športu v Kováčovej zorganizovala dňa 30. októbra 2013
v priestoroch obecného domu ďalšie podujatie z cyklu „ Večer s osobnosťou“.
Hosťom podujatia bol lesný inžinier p. Ing. Štefan Macko.
Témou stretnutia bola krajina, ktorú pán Macko navštívil - Nordkapp,
severská príroda v škandinávskych podmienkach. Súčasťou stretnutia bola aj
prezentácia fotozáberov z tohto prostredia. Po prezentácii stretnutie
pokračovalo diskusiou k téme stretnutia a k otázkam ochrany prírody
a krajiny.
Zuzana Mikulová
OcÚ Kováčová

Letný tábor GORAZDÍK
Leto by nebolo letom bez Detského
letného tábora a preto sme v Gorazdíku
zorganizovali aj tento rok, už po trinásty
raz, detský letný tábor. Tento rok nás
kroky zaviedli
už
po tretíkrát
do Vavrišova na Chatu Anna, kde sme
spolu prežili krásnych 7 dní plných
zábavy a nezabudnuteľných zážitkov.
Hlavným mottom tábora bolo: „Spolu na
to máme“ a v tomto duchu sa niesol aj
celý program. V oddieloch sme spolu
absolvovali veľa rôznych športových
disciplín, olympiádu, hľadanie pokladu,
zabavili sme sa pri vybíjanej, baseballe,
futbale, ale hlavne predovšetkým pri
večerných televíznych novinách, ktoré si
každý večer pripravil jeden oddiel
a vtipným spôsobom nám zreferoval
udalosti celého dňa. Na pláne sme mali
aj celodennú túru do Západných Tatier,
avšak nakoľko nám počasie neprialo,
absolvovali sme celodennú prechádzku
do Pribyliny, kde sme navštívili Múzeum
liptovskej dediny a pripomenuli sme si,
ako žili naši predkovia v minulosti.
Spolu sme prežili super týždeň, počas
ktorého sme sa dozvedeli veľa nových
vecí,
vytvárali
a utužovali
sme
priateľstvá a poriadne sa zabavili pri
pestrom programe.
Už nech je tu opäť leto a sním aj ďalší
Gorazdíkovský tábor.
Všetkým, ktorí nám pri organizovaní
tábora pomohli – ĎAKUJEME.
OZ GORAZDÍK

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:
V druhom polroku 2013 oslávili
životné jubileum:

90 rokov

65 rokov

Pohanková Mária
Trebulová Zuzana

Holéczyová Anna, MUDr.
Pirošková Marta
Bajnóciová Anna
Šoltýsová Anna, Ing.
Trebula Pavel
Zdychová Blažena
Šanta Ondrej
Peticová Božena
Zigová Eva
Urban Ján

85 rokov
Pavlíková Anna

80 rokov
Kánová Anna
Valent Pavel

60 rokov

75 rokov
Lehocká Kristína
Červená Mária
Kravčíková Mária
Kaššová Hilda
Nemčeková Mária

Stano Marián
Dávid Vladimír
Kúdelová Dagmar, RNDr.
Pohanková Anna
Kuchárik Pavel
Babic Jozef
Balejíková Anna

70 rokov
Hazucha Vincent
Levko Vladimír, Ing.
Kraková Anna, Ing.
Priadka Michal

Navždy nás opustili
Alžbeta Haríková, rod. Gálová, 87r.
Milan Odaloš, 68r.
Anna Beličková, rod. Bajčiová, 64r.
Eva Bagová, rod. Mojžitová, 75r.
Róbert Lehocký, 45r.
Eduard Bago, 83r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Noví spoluobčania
Pavel Biba
Lucas Krištof
Mathias Krištof
Marcel Kamiač
Malým občiankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
veľa zdravia a šťastia.

50 rokov
Kučerová Dana
Urbanová Ľubica
Kušpálová Mária
Brenkusová Bušovská Mária
Gáliková Milota
Lalíková Viera
Babiaková Ľubica
Krovinová Xénia, Ing. Arch.
Slízová Iveta

POZVÁNKA
TJ Prameň Kováčová organizuje v poradí
už 7. reprezentačný ples TJ Prameň Kováčová,
ktorý sa uskutoční dňa 25.1.2014.

Podrobnejšie informácie je možné získať
u p. Františka Hajka ( 0905 200 596)
alebo u p. Vladimíra Volku ( 0905 494 402).

GRATULUJEME !
POZVÁNKA
OZ Gorazdík Kováčová Vás všetkých
srdečne pozýva na detskú Jasličkovú
pobožnosť, ktorá sa bude konať
dňa 25.12.2013 o 15:30 hod.
v kostole sv. Gorazda v Kováčovej.

DETSKÉ OKIENKO

Trblietavá vločka snehu zime dáva krásu, nehu.
Maliar mráz sa raduje, na obloky čaruje.
Padá sniežik biely, všade zimná krása,
snehuliačik malý, na nás usmieva sa.

MIKULÁŠ V KOVÁČOVEJ
Mikuláš je jedným zo sviatkov, ktorý deti obľubujú hlavne vďaka tomu, že si
vo vyčistenej čižmičke nájdu kopu sladkostí.
Tento rok vyšlo 6. decembra pekne na piatok. a Mikuláša pre deti z obce sme pre
zmenu urobili v priestoroch Kolkárne, čo sa ukázalo ako dobrý nápad, nakoľko
vonku fúkal silný vietor.
Mikuláš (Martin Siman), čert (Marián Marcinek) a anjel (Lucia Gajdošová) zavítali
medzi deti o 17:00 hodine. Pre deti bolo okrem balíčkov od Mikuláša prichystané
aj občerstvenie a samozrejme dobrá hudba. Boli to pekné tri hodiny, bolo veľa
smiechu ale aj plaču, no balíčky sa rozdali všetky a deti sa dobre zabávali.
Za pekný večer ďakujeme organizátorom, sponzorom a dobrovoľníkom a tešíme
sa na stretnutie opäť o rok.
Zuzana Mikulová
OcÚ Kováčová
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ŠK Prameň Kováčová
FUTBAL
IV. liga dospelí - JUH - 2013/14

Plán zápasov Prameň Kováčová
v jarnej časti 2013/2014:

Družstvo

Por.

16. kolo: 23.03.2014, 15:00,
TJ Prameň Kováčová – TJ Jednota Málinec
18. kolo: 06.04.2014, 15:30,
TJ Prameň Kováčová – ŽP Šport Podbrezová B
19. kolo: 13.04.2014, 15:30,
FC Slovan Divín – TJ Prameň Kováčová
20. kolo: 20.04.2014, 16:00
TJ Prameň Kováčová – Banská Štiavnica
21.kolo: 27.04.2014, 16:00
TJ Sklotatran Poltár – TJ Prameň Kováčová
29.kolo: 01.05.2014, 16:30
TJ Prameň Kováčová – ŠK Vinica
22.kolo: 04.05.2014, 16:30
TJ Prameň Kováčová – MFK Žarnovica
30.kolo: 08.05.2014, 16:30
MFK Lokomotíva Zvolen – TJ Prameň Kováčová
23.kolo: 11.05.2014, 16:30
FK Iskra Hnúšťa - TJ Prameň Kováčová
24.kolo: 18.05.2014, 17:00
TJ Prameň Kováčová – MFK Detva
25.kolo: 25.05.2014, 17:00
TJ Prameň Kováčová – FTC Fiľakovo
26.kolo: 01.06.2014, 17:00
MFK Revúca - TJ Prameň Kováčová
27.kolo: 08.06.2014, 17:00
TJ Prameň Kováčová – FC Baník Veľký Krtíš
28.kolo: 15.06.2014, 17:00
TJ Baník Štiavnické Bane – TJ Prameň Kováčová
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MFK Žarnovica
MFK Lokomotíva Zvolen
ŽP Šport Podbrezová B
FTC Fiľakovo
ŠK Vinica
TJ Sklotatran Poltár
TJ Baník Štiavnické Bane
MFK Detva
TJ Prameň Kováčová
FC Slovan Divín
TJ Jednota Málinec
MFK Revúca
FK Iskra Hnúšťa
FC Baník Veľký Krtíš

Z

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V

8
7
7
6
5
6
5
5
5
6
5
2
3
2

R

1
2
1
3
5
2
4
4
3
0
2
5
2
4

P

4
4
5
4
3
5
4
4
5
7
6
6
8
7

Skóre

Body

22 : 18
25 : 17
26 : 20
26 : 13
26 : 15
23 : 16
36 : 18
17 : 20
25 : 19
18 : 34
26 : 38
15 : 22
10 : 34
13 : 24

25
23
22
21
20
20
19
19
18
18
17
11
11
10

Tabuľka po jesennej časti:
IV. liga dorast skupina C - 2013/2014
1

Družstevník Bzovík

13 10 3 0

52:14 33

2

Družstevník Očová

13 10 1 2

44:14 31

3

Sokol Braväcovo

13 9

0 4

38:23 27

4

ŠK Selce

13 9

0 4

34:26 27

5

ŠKF Kremnica

13 8

1 4

59:19 25

6

PS Hliník nad Hronom

13 8

1 4

43:43 25

7

OŠK Dobrá Niva

13 5

3 5

28:18 18

8

Tatran VLM Pliešovce

13 6

0 7

32:34 18

9

Sokol Medzibrod

13 5

1 7

27:28 16

10 ŠK Hrochoť

13 4

0 9

18:42 12

11 Družstevník Janova Lehota

13 2

4 7

20:40 10

12 Prameň Kováčová

13 3

1 9

22:45 10

13 OFK Slovenská Ľupča

13 2

1 10 16:55 7

14 Krivaň

13 1

2 10 17:49 5

FUTBAL
III. ligamladší žiaci–sk. C - 2013/14

Tabuľka po jesennej časti:

Výsledky zápasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TJ Baník Štiavnické Bane – Prameň Kováčová 0:6
Prameň Kováčová – TJ Prestavlky – nehrali
Prameň Kováčová – PS Hliník nad Hronom 3:0 kont.
Slovan Kúpele Sliač – Prameň Kováčová 5:1
Prameň Kováčová – OFK Slovenská Ľupča – nehrali
ŠKF Kremnica – Prameň Kováčová 3:0
Prameň Kováčová – MFK Spartak Hriňová 1:0
Prameň Kováčová – ŠK Partizán Čierny Balog 3:2
OTJ Hontianske Nemce – Prameň Kováčová 0:14
Prameň Kováčová – Tatran VLM Pliešovce 1:2

ŠK Sásová – Prameň Kováčová 5:0

III. liga starší žiaci skupina C – 2013/2014
1

Tatran VLM Pliešovce

11

10

1

0

66:9

2

MFK SPARTAK Hriňová

11

8

2

1

27:8

3

OTJ Hontianske Nemce

11

6

2

3

31:22

4

ŠKF Kremnica

11

6

1

4

21:18

5

Prameň Kováčová

11

6

0

5

35:25

6

Slovan Kúpele Sliač

11

5

2

4

20:23

7

OFK Slovenská Ľupča

11

5

1

5

37:32

8

ŠK PARTIZÁN Čierny Balog

11

4

2

5

28:36

9

TJ Prestavlky

11

2

4

5

30:34

10

PS Hliník nad Hronom

11

3

1

7

19:38

11

Baník Štiavnické Bane

11

3

0

8

12:35

12

ŠK Sásová

11

0

0

11

11:57

STOLNÝ TENIS
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Turistický klub Kováčová ( TKK ) v druhom polroku pokračoval vo svojej činnosti v zmysle schváleného plánu
pre rok 2013. V druhom polroku bolo naplánovaných celkovo 5 akcií, z ktorých sa doteraz uskutočnili štyri.
Prvou takouto akciou druhého polroku bolo podujatie vo Vysokých Tatrách, ktoré patrilo k jednému z najnáročnejších
z celého roka. Autobus nás doviezol na severnú stranu Vysokých Tatier do Tatranskej Javoriny odkiaľ sme vyrazili na pochod.
Počasie sa nás snažilo odradiť od tejto náročnej trate mrholením a slabým dažďom, nakoľko sme však boli dobre vystrojení
a skupinu tvorili skalní turisti, nikto sa nesťažoval a s chuťou sme vyrazili na túru, ktorá viedla dlhou a tiahlou Javorovou dolinou,
v ktorej závere nás privítala mohutná hradba Javorových štítov. Potom začala najnáročnejšia časť trasy – výstup do najvyššie
položeného turisticky sprístupneného sedla vo Vysokých Tatrách – Sedielko 2372 m.n.m. Tento výstup spolu so silným vetrom
a hmlou poriadne preveril každého z nás. Samotné sedlo nás privítalo búrlivým počasím a tak sme sa ponáhľali smerom dolu
do Malej Studenej doliny na Téryho chatu. Po krátkom občerstvení sme vyrazili na dlhý pochod na Hrebienok a odtiaľ dolu
do Starého Smokovca. Hoci nám počasie celkom neprialo mali sme radosť, že sme zdolali túto namáhavú trať, na ktorú sa určite
niektorí z nás opäť vrátia.
9. - 11.8. sme vyrazili na dlho očakávané podujatie na východ Slovenska do Bukovských vrchov. Boli sme ubytovaní
v Stakčíne, odkiaľ sme vyrážali na jednotlivé trasy. V sobotu sme absolvovali výstup na Kremenec – hraničný bod troch štátnych
hraníc Slovenska, Ukrajiny a Poľska. Počasie nám prialo a počas výstupu sme sa kochali v divokej kráse pralesa Stužica, cez ktorý
prechádzal turistický chodník. Cestou naspäť sme sa zastavili v niekoľkých dedinkách, kde sme obdivovali miestne cerkvy –
unikátne drevené kostolíky, ktoré k nám chodia obdivovať aj turisti zo zahraničia. Nasledujúci deň sme mali zaujímavú exkurziu
v úpravovni vody v Stakčíne, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o úprave pitnej vody a jej doprave do domácností. Každého
určite zaujali unikátne testovacie zariadenia sledovania kvality vody – akváriá so pstruhmi a lastúrnikmi, ktoré v spojení
s výpočtovou technikou vytvárajú zaujímavé zariadenie v službách človeka. Po exkurzii nasledoval „ zlatý klinec“ tejto akcie –
návšteva priehrady Starina, ktorá tvorí jednu z najväčších zásobární pitnej vody na Slovensku. Nezabudnuteľným zážitkom bol
zostup do útrob priehradného múru do hĺbky cca 45 metrov a následný výstup do prepadového lievika priehrady.
7. 9. sa uskutočnila ďalšia z dlho očakávaných akcií – prechod centrálnou časťou hrebeňa Roháčov, ktoré tvoria azda
jednu z najkrajších častí Západných Tatier. Vyrazili sme z parkoviska pri Zverovke k bývalej Ťatliakovej chate, odtiaľ strmým
výstupom na Rákoň a ďalej na mohutný Volovec. Odtiaľ začala najkrajšia a technicky najťažšia časť – výstup na Ostrý Roháč
a Plačlivé, kde bolo treba prechádzať cez polia zabezpečené reťazami. Potom nasledoval zostup do Smutného sedla a Smutnou
dolinou opäť na parkovisko pri Zverovke. Všetko sme napriek časovému posunu zvládli vporiadku a krásne počasie sa podpísalo
na nezabudnuteľnom zážitku každého z nás.
12.10. sme sa vydali na predposlednú túru tohto roka: z Vrícka výstup na Kľak, odtiaľ sme pokračovali ďalej po hrebeni
s následným zostupom do Rajeckej doliny. V Rajeckej Lesnej sme navštívili miestnu raritu - jeden z najväčších drevených
pohyblivých betlehemov na Slovensku.
Záverom roka už tradične plánujeme silvestrovský výstup na Ďumbier, ktorý sa teší značnej obľube u našich členov ako
aj u ostatných priaznivcov z našej obce i z blízkeho okolia. Touto akciou zavŕšime činnosť v roku 2013.
Vedenie TKK sa aktívne aj tento rok v spolupráci s príslušnou komisiou v obci podieľalo na prípravách a uskutočňovaní
kultúrnych akcií z cyklu „Večer s osobnosťou“.
Týmto chcem poďakovať všetkým 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
dňa 28.12.2013.
V prípade vášho záujmu sa prihláste u p. Františka
Hajka na č.t. 0905 200 596 alebo u p.Vladimíra Volka
na č.t. 0905 494 402.
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STOLNÝ TENIS
Koncom kalendárneho roka sa rozbehla aj nová sezóna stolnotenisovej IV.ligy OSST Zvolen 2013/2014, v ktorej má
zastúpenie aj STO ŠK Prameň Kováčová. Oproti predošlým sezónam na súpisku pribudli aj nové mená. „ Do novej sezóny sme
vstúpili s podstatne omladeným kádrom, ktorý bude určite potrebovať dlhší čas na získanie potrebných skúseností v náročnej súťaži.
Kvôli zdravotným dôvodom nemôžeme v aktuálnej sezóne rátať s dlhodobou oporou Jánom Zauškom a pre technické problémy
s raketou nemôžeme rátať ani s našim najlepšie bodujúcim hráčom Ondrejom Kocúrom.. Keďže nám vypadli dvaja hráči, potrebovali
sme káder doplniť. Podarilo sa nám angažovať Drahuša Várošíka , ktorý pôsobil v minulej sezóne v konkurenčnej Veľkej Lúke, a po
dlhšej absencii sa opäť aktívne vracia do našej partie aj Peter Mistrík“ prezradil novinky v družstve prezident STO Marek Zapletal.
Aktuálna sezóna odštartovala 6.októbra úvodným kolom, keď naši stolní tenisti začali sezónu výhrou na pôde Veľkej Lúky,
kde si podľa očakávania poradili s domácimi v pomere 13:5. Následne doma podľahli po bojovnom výkone favorizovanej Budči
7:11, keď za hostí nastúpili aj hráči z 3.ligy. V treťom kole sa podarilo doviesť cenné víťazstvo zo súperovej pôdy, keď zvíťazili 13:5
v Hriňovej. Ďalšiu domácu prehru nedokázali naši stolný tenisti odvrátiť ani so súperom z Dudiniec, aj napriek heroickému výkonu
štvorbodového Jozefa Milana. Následne v 5. kole zavítali na horúcu pôdu do Sielnice na derby zápas, ktorý mál výbornú úroveň
a nechýbali ani vyhrotené situácie, ktoré k takýmto zápasom patria a obohacujú ich. Hrdinami zápasu sa nakoniec stali Juraj Homola
ml. a navrátilec Igor Betík, ktorí prispeli k remíze 9:9 všetkými deviatimi bodmi. V ďalšom pokuse o prvé domáce víťazstvo hostili
doma v 6. kole súpera z Kriváňa a po veľmi napínavom priebehu a nezvládnutej koncovke zápasu prehrali 8:10. Siedme kolo
zaviedlo našich chlapcov do Krupiny, kde sa im podarilo opäť zvíťaziť 13:5 a tak natiahnuť šnúru neprehratých zápasov na súperovej
pôde na päť. 8. kolo prinieslo ďalšiu možnosť pretrhnúť nelichotivú šnúru domácich prehier s aktuálnym lídrom tabuľky
a zvučného mena z Doprastavu. Nakoniec bojovný výkon nestačil ani na bod a podľahli Doprastavu 7:11.
Aktuálne patrí našim chlapcom v tabuľke 6. miesto, čo odzrkadľuje aj ich výkonnosť, vzhľadom na nelichotivú sériu
domácich prehier. „Pred začiatkom sezóny sme zredukovali naše minuloročné ciele vzhľadom na už spomínané zmeny v kádri
a pokúsime sa skončiť v tabuľke do 5. miesta.“ naznačil sezónne ciele Marek Zapletal a zároveň dodal: Zároveň, keďže sa blíži čas
Vianoc, chcel by som popriať všetkým priaznivcom STO ŠK Prameň Kováčová Príjemné, ničím nerušené prežitie Vianočných
sviatkov a pozvať ich na náš tradičný Vianočný stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční 26. decembra v sále kultúrneho domu“
zhodnotil doterajší priebeh sezóny prezident STO Marek Zapletal.

VIANOČNÝ
STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ
sa
uskutoční
(prezentácia od 08:00 hod.) v sále Kultúrneho domu v Kováčovej.

dňa

26.12.2013

o 09:00

hod.

Juraj Homola ml.
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 2013

V sobotu 16. novembra 2013 sa v Obci Kováčová uskutočnil tradičný beh
na 10 km s názvom Kováčovská desiatka 2013.
Aj keď raňajšie sychravé počasie tomu nenasvedčovalo, na štarte
o 11-tej hodine osemdesiatim dvom zúčastneným bežcom už svietilo slniečko.
Pomerne dobre vyznačená a zaujímavá trať prilákala tento rok rekordný počet
priaznivcov tohto športu všetkých vekových kategórií a z rôznych kútov Slovenska.
Najrýchlejším bežcom v kategórii mužov do 40 rokov bol Dušan Krajčovič
z VŠC Dukla Banská Bystrica (0:35:54). Medzi ženami excelovala Ľubomíra
Kalinová z Active Palnet Banská Bystrica (0:42:18). V kategórii 40 – 60 rokov
s časom 0:36:10 bol na prvom mieste Ján Pockľan z ŠK Hrachovo, Rimavská Sobota.
Z piatich seniorov v kategórii nad 60 rokov bol najrýchlejší Peter Slanina
z PRP Veľký Krtíš (0:49:26) – (najstarším účastníkom behu bol 76. ročný Juraj
Cengel, ktorý trať zabehol za peknú 1 hodinu a 9 minút).
Pre dvanásť detí vo veku od 0 do 12 rokov bol pripravený beh
na 500 metrov okolo futbalového ihriska. Všetky deti boli za svoj výkon odmenené
.Po dobrom výkone bolo pre všetkých účastníkov pripravené občerstvenie.
Uznanie patrí všetkým. Okrem dobrého pocitu zo športového výkonu
si víťazi na prvých troch miestach v každej zo štyroch kategórií odniesli medaily
a ceny, ktoré venovala spoločnosť ESO Šport Ján Zvara a Obec Kováčová.
Celou akciou nás slovne sprevádzal moderátor Marián Marcinek.
Organizátori podujatia sa chcú poďakovať všetkým účastníkom a dobrovoľníkom.
Za prípadné nezrovnalosti sa ospravedlňujeme a pevne veríme, že budúci ročník sa
bude niesť v podobnom duchu.
Zuzana Mikulová
OcÚ Kováčová

BEZ SLOV...
Nohejbal – 28.9.2013

Minifutbal – 12.10.2013

Kapustnica – 30.11.2013
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