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NEPREDAJNÉ

Milí spoluobčania!
Je za nami 1. polrok 2014. Opäť je tu leto.
Prišlo po peknej jari, najkrajšom ročnom
období. Začali sa prázdniny, dovolenky a ani
sa nenazdáme a je po ňom. Kolobeh života je
už raz taký. Nezastavíme ho, len si ho môžeme
spríjemniť. A o to sa snažme všetci, aby nám
krásne slnečné dni plynuli v pohode
a s radosťou. Využime to na oddych
a regeneráciu síl.
Pre samosprávu je tento rok iný,
významnejší. Že prečo? Už sme sa tohto roku
zúčastnili 2x na „veľkých“ voľbách.
Prezidentských a do Európskeho parlamentu.
Pre nás budú najvýznamnejšie tie, ktoré nás
čakajú v novembri. Po 4 rokoch sa budú opäť
voliť predstavitelia obecnej samosprávy. A tu
by už mala byť účasť podstatne vyššia ako na
tých
predchádzajúcich.
Hodnotenie
programového plánu sa bude robiť ešte pred
voľbami, ale to vlastné si každý už urobí sám
a podľa toho sa rozhodne, komu dá hlas. Je na
každom z nás, koho si zvolí. Som presvedčený,
že to bude správny krok.
Prajem Vám krásne prežitie letných dní,
veľa zdravia a pohodu vo svojich rodinách.
Slavomír Brachna
starosta obce

Obecná štatistika:
Počet obyvateľov k 30.6.2014 – 1459, z toho 722 mužov
737 žien
Počet prisťahovaných (prihlásených v roku 2014): 15 obyvateľov
Počet odsťahovaných (odhlásených v roku 2014): 7 obyvateľov
Veková štruktúra obyvateľstva:
0- 18 rokov- 195 obyvateľov
19- 60 rokov- 860 obyvateľov
nad 61 rokov- 404 obyvateľov

Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
- Obec k 31.12.2013 evidovala nedoplatky v celkovej výške
24 153,59 €, z toho na dani z nehnuteľností 21 052,45 €,
za komunálny odpad 3 071,14 € a na dani za psa 30,00 €.
Pri vymáhaní nedoplatkov obec postupuje podľa zákona –
výzvami a exekúciami, pričom v roku 2013 boli týmto
spôsobom uhradené nedoplatky vo výške 16 809,51 €, z toho
výzvami 16 783,40 € a exekúciou 26,11 €.
- K 31.12.2013 boli dosiahnuté celkové príjmy obce a školy
637 369,02 € (plnenie na 101,01%) a celkové výdavky
593 253,37 € (plnenie na 96,46%). Kapitálové výdavky
112 825,02 € boli kryté na strane príjmov prevodom
z rezervného fondu. Rozpočet ZŠ s MŠ bol čerpaný
na 98,52%, čo predstavuje 192 386,92 €.

- Informácia o výsledku 2. kola voľby prezidenta SR v našej obci
konanej 29.3.2014. Z 1327 oprávnených voličov sa voľby
zúčastnilo 811 a odovzdaných bolo 794 platných hlasov.
Poradie: A. Kiska 451 hlasov, R. Fico 343 hlasov.
- Informácia o výsledku volieb do EP v našej obci. SMER SD-84
hlasov, KDH-36 hlasov, OĽANO-29 hlasov, TIP-14 hlasov,
NOVA-13 hlasov.
- p. Sedmák sa na OZ informoval, či sa bude
na Ul. Hviezdoslavovej rekonštruovať aj chodník na druhej strane
cesty. Starosta odpovedal že nie.
- A. Kasarda – poslanec OZ požiadal o opravu ukončenia
chodníka pri predajni GRUBE.

- Ku koncu roka 2013 nemala obec dlhy, neposkytla záruky,
nemala žiadne príspevkové organizácie a nevykonávala
podnikateľskú činnosť.

- Ing. Hajko požiadal o vyriešenie znečisťovania komunikácie
v dôsledku stavebných prác v aquaparku a permanentného
znečistenia rigola pri kostole.

- Poslanci odsúhlasili zmenu dodávateľa plynu
(obecný dom + bývalá budova Recent) z SPP na
ZSE-Energia, a.s. z dôvodu výhodnejšej ceny, ročná úspora
cca 1374 €.

- Na OZ bol prerokovaný ďalší postup ohľadom riešenia

- Poslanci schválili zakúpenie prípojného vozíka
ku kosačke DAKR (459 €), ktorý bude slúžiť na odvoz
pokosenej trávy.
- Poslanci schválili zakúpenie novej vretenovej kosačky
na futbalové ihrisko (16 000 €), nakoľko stará kosačka je
už technicky opotrebovaná, je v oprave a po nej bude vrátená
obci. Novou kosačkou sa dosiahne kvalitnejšia
a ekonomickejšia údržba trávnika.
- V obci prebehla II. etapa rekonštrukcie chodníka
na Ul. P. O. Hviezdoslava. Zmluva o dielo bola podpísaná
s firmou HEX- STAV s.r.o. (v sume podľa vypracovaného
rozpočtu 23 340 € s DPH).
- Poslanci prerokovali žiadosť p. Kmeťa z Turovej, ktorá bola
doplnená podpismi majiteľov záhradiek o zabezpečenie
opravy cesty v Bienskej doline. Poslanci na základe
odporučenia starostu a skutočnosti, že cesta je majetkom
VŠLP TU Zvolen, s opravou nesúhlasili.
- J. Zvara tlmočil otázku p. Tučekovej, či obec bude robiť
komunikáciu medzi Plánočkovou ulicou (za rampou) a IBV
Nad ihriskom. Starosta pripomenul, že pozemky pod ňou nie
sú obecné, vlastnia ich viacerí majitelia domov v tejto lokalite
a cesta bola dlhodobo predmetom ich sporov. Obec túto
komunikáciu robiť nebude, podobne ako nerobila
komunikácie ani v lokalitách Na Dlhom a Nad ihriskom.
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schátralých alebo inak závadných stavieb na území obce. Jedná sa
najmä o objekt predajne potravín pri pošte, hotel Leona
a nehnuteľnosť na Ul. Slobody č. 40 (dom Urbanovcov).
Do posledne menovaného objektu naviac hrozí nasťahovanie
neprispôsobivých občanov. Starosta informoval o zatiaľ
vykonaných krokoch v tejto problematike, kedy stavebný úrad
z vlastného podnetu vykonal kontrolu stavu objektu potravín
a nehnuteľnosti na Ul. Slobody. Taktiež starosta rokoval s
p. Azorom o nevyhovujúcom stave objektu potravín pri pošte.
- A. Kasarda požiadal p. Hlivu o častejšie kontroly pri ŠLÚ
Marína a Ing. Volko o kontroly na multifunkčnom ihrisku, najmä
v sobotu tam mládež bez povolenia chodí hrávať hokejbal, čím sa
ničí jeho povrch.
- Starosta informoval poslancov o rokovaní, ktoré sa uskutočnilo
dňa 8.4.2014 v hoteli Kaskády a výsledkom ktorého
je memorandum o vybudovaní chodníka pre peších a cyklistov
medzi hotelom Kaskády a obcou Kováčová. Stavba chodníka
sa nachádza na pozemkoch Mesta Sliač a vybuduje ho majiteľ
hotela Kaskády. Poslanci tento zámer ocenili a podporia
informovanosť o ňom.

ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
Od začiatku roka 2014 doposiaľ bola činnosť Obecnej polície v Kováčovej zameraná hlavne na zabezpečenie
verejného poriadku v obci, dozor nad dodržiavaním čistoty v uliciach a verejných priestranstvách, vykonávania kontrol
dodržiavania Všeobecne záväzných nariadení obce Kováčová a ochranu životného prostredia. Služby boli častejšie
vykonávané aj na predchádzanie vandalizmu na obecnom majetku a ochranu majetku občanov obce.
V rámci preventívnych opatrení, hlavne v jarnom období, bola venovaná zvýšená pozornosť spaľovaniu suchej trávy
a lístia v blízkosti lesných porastov a záhradách súkromných domov. Boli zistené dva prípady, na vyriešenie ktorých
postačovali výzvy.
V mesiacoch marec a apríl boli na Obecnú políciu oznámené 2 prípady susedských sporov. V prvom prípade sa
jednalo problémy hraničiacich súkromných pozemkov a v druhom o voľný pohyb psa na súkromnom pozemku. V priebehu
preverovania a šetrenia uvedených skutkov sa podarilo o zmier medzi susedmi.
Dňa 18.3. 2014 na Ul. Kúpeľnej počas stavebných prác chodníka pre chodcov a oprave elektrického rozvádzača
bolo potrebné vykonávať dozor nad cestnou premávkou a regulovanie dopravy vzhľadom na frekventovaný úsek cesty.
Dňa 2.4.2014 na Ul. Plánočkovej pri asfaltovaní cesty bolo potrebné zabezpečiť obchádzku cesty a riadiť cestnú
premávku.
Dňa 26.4. 2014 na Ul. Slnečnej bol riešený prípad neoprávnene založenej skládky konárov z opílených stromov,
ktoré sa nachádzajú v blízkosti bytového domu č.2 a 4.
Pri šetrení domový dôverník prisľúbil, že opílené konáre prevezú na spoločnú skládku obce do campingu čo v krátkej dobe aj
urobili.
Na úseku ochrany životného prostredia boli v máji riešené dva priestupky, keď vodičky motorových vozidiel
zaparkovali motorové vozidlá v ochrannom pásme termálneho liečivého prameňa. Za uvedené konanie im bola uložená
bl.pokuta 2 x 20,- EUR.
Dňa 15.5. 2014 bol pristihnutý pri vykladaní komunálneho odpadu z kontajnera v chatovej oblasti „C“ Jozef J.
Menovaný po vybratí železného odpadu ponechal ostatný odpad pohodený v blízkosti kontajnera. Priestupok bol vyriešený
pokutou 15,- EUR a porozhadzované veci musel uložiť naspäť do kontajnera.
Dňa 3.5. 2014 na požiadanie usporiadateľov bola vykonávaná služba počas hokejbalového turnaja a 18.6. 2014
počas futbalového zápasu na ihrisku TJ Prameň Kováčová, bez narušenia verejného poriadku.
VZN č.2/91 § 15 zakazuje voľný pohyb psov po verejných priestranstvách v obci. V tomto polroku došlo k zníženiu
počtu zistených skutkov s porovnaním predchádzajúcimi rokmi. Boli odchytené 3 túlavé psi. Z uvedeného počtu sa v jednom
prípade podarilo zistiť majiteľa, ktorému po zaplatení pokuty 20,- EUR bol pes vrátený a 2 psi boli umiestnené v karanténnej
stanici pre zvieratá vo Zvolene.
Dňa 16.5. 2014 pri Pamätníku SNP v Kováčovej sa uskutočnilo Slávnostné zhromaždenie obyvateľov a mládeže
regiónu Zvolen pri príležitosti 69. výročia národno-oslobodzovacieho boja, bez narušenia verejného poriadku.
Za porušenie zákona č.8/2009 o cestnej premávke bolo riešených 12 priestupkov. Jednalo sa hlavne o porušovanie
zákazových značiek na Ul. Kúpeľnej a vyhradenom parkovisku pre zamestnancov NRC na Ul. Sládkovičovej.
Osem priestupkov bolo riešených blokovými pokutami v celkovej sume 95,- EUR a 4 priestupky boli vyriešené pohovorom.
Na úseku prevencie kriminality bola dňa 25.6. 2014 vykonaná prednáška s besedou so žiakmi ZŠ Kováčová.
Pravidelne sú vykonávané služby na miestach kde najčastejšie dochádza k páchaniu trestnej činnosti a priestupkov, na
miestach kde sa často stretávajú podozrivé skupiny ľudí, hlavne tínedžerov, ktorí sa správajú na verejnosti nevhodne.
V prvom polroku 2014 v obci Kováčová nedošlo k vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku ani žiadnej mimoriadnej
udalosti.
Spracoval: náčelník Obecnej polície Kováčová Ján HLIVA
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MATERSKÁ ŠKOLA
Naša materská škola
Kto je učiteľka materskej školy?
,,Ak sa musí stromček, ktorý má vyrásť v strom zasadiť, zaštepiť, zalievať, ohradiť a podoprieť, ak treba sochu
z dreva otesať, vystrúhať, uhladiť a natrieť rozličnými farbami, ak treba privykať koňa, vola, somára na služby,
ktoré má robiť človeku, ba dokonca ak sám človek sa má cvičiť v telesných prácach, aby vedel jesť, behať,
hovoriť, vziať niečo do ruky a pracovať, ako by sa mohli dostať komukoľvek tieto vyššie veci samy od seba?“
( Komenský, J.A.)
Môžem 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, tak ako v slovách J.A.Komenského.
Keď sa niekoho opýtate, čo znamená pre dieťa učiteľka, čo robí učiteľka v materskej škole? Ten niekto Vám bez váhania povie:
"Učiteľka sa hrá s deťmi!" Myslíte si, že učiteľka sa s deťmi len hrá? Kto je vlastne učiteľka materskej školy?
...tá, ktorá pritúli a utíši plačúce dieťa,
...tá, ktorá zodpovedá aj za to najmenšie škrabnutie, zodpovedá za ich životy,
...tá, ktorá s láskou a nekonečnou trpezlivosťou deti vzdeláva a vychováva,
...tá, čo má prácu stále v hlave - ide s ňou spať, sníva sa jej o nej, ráno s ňou vstáva a
stále rozmýšľa, čo by ešte svojim deťom pripravila, vylepšila, ako ich potešila a lepšie
naučila,
...ale aj tá, ktorú nezištne deti milujú a pamätajú si do konca svojho života...
Učiteľka znamená pre dieťa veľa. Od Vianoc sme s deťmi
robili tieto aktivity:
- Vianoce
- Literárna súťaž
- Súťaže – boj proti obezite
- ,,Šibačka“
- ,,Morena“
- ,,Bacil“- beseda v knižnici so zdravotnou sestrou
- Deň matiek
- Týždeň MDD v materskej škole
Niekto povie, že je to málo, iní zase že veľa. Závisí to od uhla pohľadu. V dnešnej dobe, dobe plnej stresu, nervozity
a uponáhľanosti, je toho na deti akosi veľa. Sú preťažované neustálymi požiadavkami dospelých a to sú negatíva, ktoré na ne
vplývajú. My sa snažíme nebrať deťom detstvo, nechať ich vyhrať sa do vôle. Chceme, aby boli vychovávané s citmi, pocitmi
a nielen poznatkami o svete.
Andrea Hrončoková
Pekné leto Vám praje
zástupkyňa ZŠsMŠ- úsek MŠ

zástupkyňa ZŠsMŠ- úsek MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
A je tu opäť koniec ďalšieho školského roka. Teplý vietor privial leto, oddych, relax a načerpanie nových síl, lebo staré sme už
minuli na rôznych akciách, súťažiach a vystúpeniach.
Sme veľmi hrdí na žiakov, ktorí sa zúčastnili
na Hviezdoslavovom Kubíne, kde obsadila
v obvodnom kole Natálka Ferenčíková (4. roč.)
pekné 3. miesto, na Pytagoriáde bol úspešným
riešiteľom obvodného kola Ivko Marianek (3. roč.),
Maksíka najúspešnejšie riešil Maťko Vaculčiak
(2. roč.), v iBOBROVI pracovala najlepšie, s plným
počtom bodov, Siska Volková (č. roč.) a posledná
tohtoročná súťaž Ľupčiansky čitárik dopadla nad
očakávanie. Martinko Vaculčiak (2. roč.) vyhral
1. miesto vo svojej kategórii, Janka Kršiaková
(4. roč.) tiež 1. miesto vo svojej kategórii a Miško
Kršiak (1. roč.) 3. miesto medzi najmenšími žiakmi,
lebo vieme krásne čítať! To, že máme radi humor
a smiech sme dokázali na tohoročnom Rodinnom
karnevale, Noci v knižnici, Strašidelnej škole
a v rámci Recyklohier sme zamaskovali Táničku
Nociarovú (2.roč.) za recyklo princeznú. Svoje
výtvarné nadanie sme prezentovali aj na chodníku
pred Obecným úradom a pripomenuli sme si Deň
Zeme a lásku k prírode na Deň vody. Počas roka sme
boli na výstave tropického hmyzu v Brezne, deň detí
sme oslávili opekačkou v Bienskej doline a na
záverečnom výlete sme boli na Čiernom Balogu, kde
sme sa povozili na starej, ale krásnej železničke.
Všetci sme si užívali krásnu a malebnú prírodu.
Ale nebol celý rok len o užívaní si. Poctivo sme celý rok zbierali elektroodpad, zaň sme získali viac ako 3000 bodov, ktoré sme si
vymenili za nové lopty, USB kľúče a farebné papiere, ktoré budú použité na budúci školský rok pri vyučovaní. Namáhavý bol aj
zber papiera. Vyzbierali sme 1300 kg a najlepší zberači boli štvrtáci, dostali za odmenu pizzu, ostatní dostali sladké odmeny.
Šikovné pani učiteľky sa postarali o prácu i zábavu. Vložili do svojich žiakov kus seba, za čo im patrí srdečná vďaka. Snažia sa
pre školu získať materiály a pomôcky, aby skvalitnili vyučovanie a šetrili financie. Zo získaných 2 % daní rodičov, ale hlavne
sympatizantov školy sme zakúpili nové nábytky do všetkých tried, vynovili sme celú riaditeľňu. Sponzorsky sme získali počítače
a v rámci vzdelávania učiteľov sme dostali interaktívne tabule s výbavou a notebookmi, ktoré nám pomôžu skvalitniť
vyučovanie. Rok sa s rokom stretol, podali si ruky a rozlúčili sa. Nie na večnosť, iba na prázdninové dva mesiace, po ktorých
sme tu opäť zas.
Kolektív učiteľov Základnej školy 
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Kultúra v Kováčovej
Kultúrne a športové podujatia v našej obci :


16.01.2014 – Kurz spoločenského tanca pre dospelých – venček



18.01.2014 – Sielnická podkova



25.0120.14 – Ples ŠK Prameň Kováčová



28.02.2014 – Cirkus Bimbo



26.02.2014 – Fašiangový karneval



01.03.2014 – Hučavská zabíjačka - Lieskovec



05.03.2014 – MŠ – beseda v knižnici



17.03.2014 - 69. Výročie oslobodenia obce Kováčová



19.03.2014 – ZŠ – beseda v knižnici



26.03.2014 – Deň učiteľov



04.04.2014 – Turistické podujatie Strážovské vrchy- Rokoš



04.-05.04.2014 – Noc s Andersenom



12.04.2014 – Memoriál v stolnom tenise



20.04.2014 – Veľkonočné divadlo – OZ Gorazdík



03.05.2014 – Hokejbalový turnaj



14.05.2014 – Deň matiek



16.05.2014 – Pietny akt pri pamätníku SNP v Kováčovej



17.05.2014 – Turistické podujatie „ ŠK Prameň k prameňu“
a súčasne prechod gotickým okruhom Gotickej cesty



31.05.2014 – Deň koňa



07.06.2014 – Firemný turnaj v malom futbale



15.06.2014 – Rozprávkový les – Cesta do praveku



05.07.2014 – Penalta CUP

Vôňa klobások, hudby, spevu a dobrej nálady
V prvú aprílovú sobotu sa naša obec zúčastnila už tradičného podujatia - Hučavská zabíjačka, ktorá sa konala, tak ako minulý
rok, v Lieskovci. Organizátormi akcie boli obce združené v mikroregióne v povodí riečky Hučava. Svoju šikovnosť tu ukázali
štyri družstvá z obcí Lieskovec, Zvolenská Slatina, Očová a samozrejme Kováčová. Kováčovú zastupovali Ján Šanta
s manželkou, Juraj Gombala s manželkou a synom a Zuzka Diechová, zamestnankyňa obecného úradu. Družstvá sa stretli skoro
ráno pred kultúrnym domom v Lieskovci, kde ich už čakali očistené polky prasiatok. Mali sa čo zvŕtať, aby všetko stihli do
jedenástej, kedy bol oficiálny začiatok. Porotcom za našu obec, ako každý rok, bol náš poslanec Janko Zvara. Bohatý kultúrny
program zabezpečila obec Očová, ktorá ako hosťa pozvala folklórny súbor Očovan.
A o čom vlastne je Hučavská Zabíjačka? Je to krásne podujatie, kde hlavnou úlohou je vyrobiť tú najlepšiu klobásku a iné
mäsové dobroty. Počasie nám prialo, robota išla ako po masle, ľudia boli spokojní, až do neskorého popoludnia kolovala dobrá
nálada.
A ako to všetko napokon dopadlo? Záujemcov o koštovku všakovakých dobrôt bolo neúrekom, ochutnávku mali na starosti
vedúci družstiev. Keďže všetko navôkol krásne voňalo a samozrejme aj chutilo, víťaznou klobáskou Hučavskej zabíjačky boli
úplne všetky klobásky, nehľadiac na to, z ktorého družstva sú. Hučavská zabíjačka nie je o víťazovi, ale o zábave, dobrej nálade,
stretnutí nových ľudí, udržaní ľudových tradícií. Bola to krásne prežitá sobota.
Zuzana Diechová
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OZ Gorazdík Kováčová...
Ako každý rok, ani tento nie je výnimkou. OZ Gorazdík nezaháľalo
a zorganizovalo množstvo akcií pre malých aj veľkých. Na Štedrý deň sme
po domoch roznášali Betlehemské svetlo. 26.12. sme mali možnosť pozrieť
si v kostole sv. Gorazda Jasličkovú Pobožnosť, ktorej hlavná myšlienka tento rok
bola: ,,Čokoľvek si urobil jednému z mojich najmenších, mne si urobil!“. Vyše
dvadsaťpäť detí nám ukázalo, že aj ten najmenší skutok je pre Ježiša veľmi vzácny
a môže nás k Nemu priniesť bližšie. Režisérkami boli opäť Kamilka Kucháriková
a Betka Opálková.
Na Silvestra sme sa znova zabávali v Kultúrnom dome, kde tohtoročnou
témou bol „Silvester v Paríži“. A tak sa každý z nás nachvíľu preniesol do tohto
nádherného mesta.
Na sviatok Troch kráľov sme chodili koledovať po obci a roznášať
posolstvo Vianoc aj do Vašich príbytkov.
Prišla Veľká Noc a mladí z OZ Gorazdík si nacvičili divadelné
predstavenie pod názvom „Šach“. Presunuli sme sa do Ježišových čias a diváci
mohli sledovať ako každý pohyb na šachovnici, z Ježišovej či z Diablovej strany,
má dopad na náš život a ako nás nakoniec Ježiš vykúpil svojou smrťou. Scénku
sme prezentovali dvakrát. Mohli ste nás vidieť v Liečebnom ústave Marína
a v Kultúrnom dome.
15.6. sa Kováčová preniesla do praveku. Ten bol totiž tohtoročnou témou
Rozprávkového lesa. Počasie nám prialo a účasť bola nadmieru vysoká. Na ceste
pravekom sa deti stretli so šabľozubým tigrom, s Tyranosaurom Rexom,
s pravekými veveričkami a dokonca aj s Flinstonovcami. Deti sa mohli zabávať
aj na sprievodných akciách ako bola napríklad trampolína, nafukovací skákací hrad,
lukostreľba, vozenie sa na koníkovi či obľúbené maľovanie na tvár.
Tento polrok bol pre nás všetkých plný zábavy a nových priateľstiev.
Už sa nevieme dočkať toho nasledujúceho.
Kamilka Kucháriková

Na slovíčko s...
obyvateľkou našej obce a v súčasnosti humanitárnou pracovníčkou

Máriou Sliackou
Mária Sliacka, vyštudovala Cestovný ruch na
Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a pracovala ako hotelová
manažérka.
Ako
bývalá
reprezentantka
v plutvovom plávaní a rýchlostnom potápaní
cestovala na rôzne medzinárodné preteky, vrátane
Majstrovstiev sveta a Európy. Dnes cestuje do
úplne iných krajín ako humanitárna a rozvojová
pracovníčka.
Pracovala
na
humanitárnych
a rozvojových projektoch v Keni, Južnom Sudáne,
na Haiti, v Afganistane, Gruzínsku, v Turecku na
sýrskych hraniciach, na Ukrajine, v Bosne
a Hercegovine, ale aj pri koordinácii pomoci po
povodniach na Slovensku s viacerými neziskovými
organizáciami:
ADRA
Slovensko,
Polskaakcijahumanitarna,
Človek
v ohrození,
SAVIO. Je koordinátorkou medzinárodnej siete
CEDRON, ktorej cieľom je aby humanitárne
organizácie so strednej Európy pri poskytovaní
pomoci čo najviac spolupracovali.

Aké boli tvoje začiatky v humanitárnej a rozvojovej práci?
Ako hotelová manažérka som sa pred piatimi rozhodla zmeniť na
chvíľu prácu a odišla som do Kene ako dobrovoľníčka. Po návrate sa
pomoc stala mojím zamestnaním.
V Keni si pracovala „ S chlapcami z ulice“. Pamätáš si ešte na
nich?
Nedá sa na nich zabudnúť. Bývalí vodcovia pouličných gangov, ktorí
zažili domáce násilie, sexuálne zneužívanie, detské väzenie, bitky na
policajnej stanici, často prišli o rodičov, napriek tomu využili svoju
šancu, začali študovať, aby zmenili svoj život. Stále sa vraciam
do slamov, kde žijú. Aj náš Kováčovský spevokol Gorazdík
si „adoptoval“ jedného chlapca a prispievajú mu na štúdium
na strednej škole. Do Kene sa vraciam každý rok.
V Keni si pracovala aj v utečeneckom tábore. V čom bol rozdiel?
Utečenci majú oveľa menej možností. Do svojej krajiny ísť nemôžu,
krajina do ktorej prišli ich nechce. Majú problém získať prácu
a normálny plat. V Kakume ich bolo asi okolo 120 000. Stretla som
tam napríklad chlapca z Konga. Pochádzal z relatívne bohatej rodiny.
Mali doma sluhov a rodičia mu sľúbili univerzitu vo Francúzsku.
V poslednom ročníku na strednej škole prišli ku nim vojaci. Otca mu
pred očami podrezali. Podarilo sa mu ujsť oknom na faru. Miestny
kňaz ho na druhý deň poslal s 20 USD do utečeneckého tábora
v Keni. Po príchode dostal múku a vodu, aby si navaril. Nevedel, čo
s tým. V tábore je už 4.rok. O svojej rodine od vtedy nepočul. Nevie,
či niekto prežil. Nenašiel nikoho ani cez sociálne siete. V tábore sa
vyučil za automechanika. Občas sa mu podarí privyrobiť si opravami
bicyklov, či áut alebo drobnými prácami pre humanitárne organizácie
v Kakume. Do Konga sa nemá dôvod vrátiť, v Keni občianstvo ani
prácu nedostane. S týmto bojujú všetci utečenci, či vysídlenci.
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Ako vyzerajú rozvojové projekty?
Rôzne. Záleží na krajine a sektore. Robila som napríklad na projekte v Južnom
Sudáne, kde sme učili dievčatá na strednej škole moderné poľnohospodárske
techniky. Postavili sme im fóliovník a záhradu doplnili kvapôčkovým zavlažovaním.
Zakúpili sme nádrže na zber dažďovej vody. Takto môžu pestovať zeleninu aj počas
obdobia sucha. Zároveň sa zlepšila aj strava v školskej kuchyni a škola môže časť
úrody predať na platy učiteľov. V Afganistane sme zas učili ženy zavárať
a dodržiavať hygienické predpisy, aby ich zaváraniny mohli ísť do obchodov.
Afganistan sa často skloňuje aj jedna z najnebezpečnejších krajín. Nemala si
tam strach?
V rizikových krajinách dodržujem bezpečnostné predpisy, vrátane kulutárnych
noriem. Takže v Afganistane som chodila v dlhom oblečení a so šatkou na hlave. Ale
do Afganistanu sa dalo aspoň vojsť. Zato pomoc do Sýrie sme museli manažovať
z Turecka, lebo vstúpiť do vnútra Sýrie bolo veľmi rizikové. Okrem každodenného
bombardovania hrozia aj únosy.
Ako sa dá pomáhať v Sýrii z Turecka?
Zabezpečovali sme logistiku. V našom prípade sme napríklad distribuovali okrem
iných vecí hlavne chlieb. Mali sme sýrskych zamestnancov na mieste, ktorí
identifikovali ľudí, ktorí museli žiť v ruinách, školách alebo aj chlievoch.
Kontaktovali pekárne, a ľudí ktorí každí deň pre svoje komunity vyzdvihli chlieb.
Rozdávali potravinové šeky, ktoré sme potom pekárňam preplácali. A tiež sme
museli zabezpečiť stále dodávky múky do pekárni, aby ľudia dostali chlieb každý
deň.
Aká je tvoje práca pri povodniach?
Nedávno som sa vrátila z Bosny a Hecegoviny. Evakuovali tam takmer milión ľudí .
Byty boli väčšinou zaplavené až po 2. poschodie. Kaviarne, banky, obchody museli
všetko vyhodiť. Na farmách zahynuli zvieratá a pôda je kontaminovaná. Kopu
domov a áut úplne zničili zosuvy pôdy, a presunuli aj míny na mínových poliach.
Mojou prácou bolo zistiť škody v niektorých oblastiach, postup ministerstiev
a ostatných inštitúcii a plánovať pomoc z vyzbieraných peňazí, ktorá pôjde na opravy
domov, ako aj obnovu poľnohospodárstva.
Ako sa na takúto prácu človek pripravuje?
Niekoľko krát sa školím na rôzne témy. Od toho, ako postaviť latrínu až po
spolurpácu s ministerstvami. Pri každom projekte si musím veľa vecí naštudovať, aj
s ohľadom na kultúrny kontext a spolupracovať s ďalšími odborníkmi.
Čo by si dodala na záver?
Je to práca ako každá iná. Nestojím v prvej línii, ani sa nevrhám do nebezpečných
situácii. Lebo tak by som nikdy nemohla pomôcť. Je to práca ako každá iná. Tak
80% času strávim v kancelárii za počítačom, aby som zdokladovala každé euro,
ktorým ľudia prispeli na pomoc. Len tá kancelária je zakaždým v inej krajine
a niekedy pracujem aj 20 hodín denne.

Noc v knižnici s Andersenom
Nakoľko prvý ročník noci v knižnici mal veľký úspech tento rok
sme to skúsili oficiálne. Zaregistrovali sme sa v celoslovenskej
akcii Noc s Andersenom a v presne vymedzenom termíne sme
nocovali spolu s deťmi znova.
Akcia je určená pre všetky deti z obce, nielen tie, ktoré
navštevujú miestnu školu či škôlku. V piatok, 04. apríla sa
v spoločenskej miestnosti obecného domu stretlo 25 detí vo veku
od 5 do 11 rokov, tri pani učiteľky zo základnej školy, jeden rodič
a ja z knižnice.
Bola to noc plná detských želaní, tvorivých hier, zábavy,
čítania z knižiek, nechýbal strašidelný nočný pochod – hľadanie
pokladu, a ani dobrá večera, ktorú poslali šikovné maminky. Spať
sa išlo až neskoro po polnoci, aj keď deti by vydržali až do rána.
Ďakujem všetkým, ktorý nám pomohli pri organizovaní
tejto zaujímavej akcie a tešíme sa znova o rok.
Zuzana Mikulová

BEZ SLOV ...

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:
V prvom polroku 2014 oslávili títo naši
spoluobčania životné jubileum:

95 rokov

70 rokov

Jolana Balážová

Juraj Lihocký
Pavel Mozola
Anna Puškárová

Estera Červenáková
Anna Markotánová
Margita Mališová
Anna Cmarková
Elena Kubicová
Ján Jablonský
Mikuláš Vaco
Stanislav Gajdoš
Ján Mihálik
Peter Petic
Ladislav Kr n áč

80 rokov

65 rokov

Pavel Kuchárik
Ján Biba
Mária Beličková
Jozefa Vrábiková
Anastázia Vandrová
Agnesa Hrabušická
Josef Nemček

Helena Parobková
Ing. Michal Kr n áč
Anna Belková
Zuzana Kečkárová
Pavel Knapo
Marta Tavelová
Mgr. Božena Stejskalová
Eva Daubnerová
Viera Mesiariková
Miroslav Belička
Vladimír Nociar
Igor Hrušovský
Ján Kuchárik

90 rokov
Anna Kozáková
Martin Zeman
Irena Michelčíková

85 rokov

75 rokov
Elena Haríková
Helena Mjartanová
Ján Harík
Zuzana Mistríková
Juraj Cicko
Ing. Milan Mojžita
Ondrej Tuček

Navždy nás opustili
Antónia Šipošová, rod. Rybárová, 69r.
Ján Martinka, 71r.
Alžbeta Fabiánová, rod. Kendráčová, 87r.
Ondrej Mozola, 82r.
Margita Peticová, rod. Meznerová, 97r.

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť

Noví spoluobčania
Mia Pajtíková
Richard Pohanka
Barbora Luptáková
Michal Timko
Laura Horváthová
Malým občiankom
ako aj ich rodičom prajeme
veľa zdravia a šťastia

60 rokov
Vasil Koc
Mária Molnárová
Marta Vacová
Anna Omastová
Eva Kružliaková
Ján Urban
Alena Nelibová
Elena Dirnbachová
Ľubica Beličková
Dušan Vrábik

50 rokov
MUDr. Jana Kuciaková
Anna Rusinkovičová
Mgr. Natália Sedmáková
Ing. Ján Ďurský
Peter Jurašík

GRATULUJEME !

Manželstvo uzavreli
Mária Hlavatá a Juraj Urban
Katarína Kamiačová a Milan Semivan
Miroslava Dittrichová a Martin Petrík
Ľudmila Budáčová a Peter Kružliak
Martina Vajová a Marek Bede

Novomanželom
srdečne blahoželáme

DETSKÉ OKIENKO
ČO JE TO ?
1. Dvaja bratia na seba sa pozerajú, a nikdy si ruky nepodajú.
2. Štyri rohy, žiadne nohy, chodí to, stojí to.
3. Dlhá rúčka, plno zubov, zo sena si spravia uzol.
4. Čím viac odoberáš, väčšia je. Čím viac prikladáš, menšia je.
5. Sukne, sukne, samé sukne, zaplače, kto na ne kukne.
6. V pekný deň nám z neba svieti, v lete teší všetky deti.
Jeho lúče krásne hrejú, kvietky sa už naňho smejú.

1. Brehy potoka 2. Dvere 3. Hrable 4. Jama 5. Cibuľa 6. Slnko

Úspešnou obhajobou získala už tretie zlato
Srbský Novi Sad bol v júni opäť dejiskom majstrovstiev sveta
v detskom fitness. Slovensko, ktoré na tomto podujatí
reprezentovalo 11 dievčat a jeden chlapec, potvrdilo, že v
detskom fitness je svetovou veľmocou a v Pohári národov
získalo prvé miesto. K výraznému úspechu prispeli aj 4
dievčatá z klubu B-STAR Zvolen. Najvýraznejší úspech z
celej výpravy zaznamenala Nella Novodomská, ktorá ani v
jednom momente nezaváhala a obhájila titul z minulých
rokov. Kováčanke, ktorá má okrem iného na svojom konte aj
niekoľko titulov majsterky Slovenka a dva tituly majsterky
Európy, tak do zbierky pribudol už aj tretí titul svetovej
šampiónky. Na majstrovstvách sa v kategórii 14 – 15 ročných
predstavila aj Elisa Novodomská, ktorá obsadila 9. miesto,
pričom od finále ju delilo 5 bodov.
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FUTBAL
Mužstvo dospelých zopakovalo doposiaľ najlepšie umiestnenie
v IV. lige, skupina Juh - 5. miesto.
Vo svojom premiérovom pôsobení v tejto súťaži v súťažnom ročníku
2010/2011 obsadili chlapci tiež 5. miesto ( 2011/2012 – 8. miesto,
2012/2013 – 10. miesto ).
Strelci gólov:
Róbert ELEK – 14, Marián KOREŇ – 13, Milan KUJAN – 6,
Igor LIETAVA – 4, Filip GOGA – 4, Lukáš SOPKO – 3,
Martin TURÁK – 2, Martin KUCBEL – 1, Dominik KUDLÍK – 1,
Peter MAJERČÍK – 1, Róbert TURÁK – 1, Igor VOLKO - 1
Tréner mužstva: Patrik Paulovčík (počas jesennej časti Michal Bešina )

IV. liga dospelí - JUH – konečná tabuľka 2013/14

IV. LIGA dorast- Skupina C
1

Družstevník Očová

24 20 1 3

80:22 61

2

Sokol Braväcovo

24 17 2 5

75:40 53

3

Družstevník Bzovík

24 15 6 3

86:33 51

4

ŠKF Kremnica

24 15 2 7

111:37 47

5

ŠK Selce

24 15 1 8

57:50 46

6

OŠK Dobrá Niva

24 10 6 8

62:36 36

7

Sokol Medzibrod

24 10 2 12 49:55 32

8

PS Hliník nad Hronom

24 9 2 13 49:76 29

9

Tatran VLM Pliešovce

24 8 0 16 45:71 24

10 Prameň Kováčová

24 6 4 14 48:80 22

11 OFK Slovenská Ľupča

24 5 3 16 35:100 18

12 Družstevník Janova Lehota 24 4 4 16 31:92 16

1

MFK Žarnovica

26 18 3 5

52:26 57

2

FTC Fiľakovo

26 17 3 6

68:21 54

3

MFK Lokomotíva Zvolen

26 14 4 8

52:33 46

4

ŽP Šport Podbrezová B

26 14 2 10 53:42 44

5

Prameň Kováčová

26 12 3 11 51:35 39

6

ŠK Vinica

26 11 6 9

7

SKLOTATRAN Poltár

26 12 3 11 44:36 39

8

MFK Detva

26 10 7 9

39:39 37

9

MFK Revúca

26 9

35:38 35

8 9

47:35 39

13 Krivaň

24 4 3 17 36:72 15

Strelci gólov:
Erik LIGAS – 14, Matúš VIROSTKO – 11,
Samuel SLOVÁK – 4, Adam BOČKAY – 4, Dominik
EPERJEŠI - 3, Lukáš GOLIAN – 2, Matej FILIP – 1,
Pavel KUCBEL – 1, Róbert RYBOŠ – 1, Andrej HRIC –
1, Jakub FAŠANG – 1, Matej FAŠANG – 1, Ľuboš
JAMRICH – 1
Tréneri: Dušan Kňažko, Pavel Kopičár

10 Jednota Málinec

26 10 5 11 54:70 35

11 FC Slovan Divín

26 11 0 15 37:62 33

12 Baník Štiavnické Bane

26 7

5 14 47:56 26

1 TJ Tatran VLM Pliešovce 22 18 1 3 112:21 55

13 Baník Veľký Krtíš

26 4

7 15 25:50 19

2 MFK Spartak Hriňová

14 Iskra Hnúšťa

26 4

2 20 18:79 14

3 TJ Prameň Kováčová 22 12 2 8 61:42 38

15 Banská Štiavnica - odhlásená

KOVÁČOVÁ V SLOVNAFT CUP 2014/ 2015
Naši futbalisti sa v 1. kole predstavia v Slovenských Ďarmotách.
V prípade postupu z 1. kola budú hrať v 2. kole na domácom ihrisku
proti MŠK Fomat Martin. V prípade postupu z 2. kola by hrali
v 3. kole proti niekomu z trojice Kysucký Lieskovec, Stráňavy,
Rimavská Sobota.

III. LIGA žiaci U15 - Skupina C
22 15 3 4 45:16 48

4 OFK Slovenská Ľupča

22 11 3 8 65:48 36

5 ŠKF Kremnica

22 11 3 8 43:42 36

6 OTJ Hontianske Nemce

22 10 4 8 45:53 34

7 FK Slovan Kúpele Sliač

22 10 2 10 49:48 32

8 TJ PS Hliník nad Hronom 22 8

3 11 44:61 27

9 ŠK Partizán Čierny Balog 22 7

5 10 53:68 26

10 TJ- Prestavlky

22 5

7 10 54:66 22

11 TJ Baník Štiavnické Bane 22 6

1 15 26:55 19

12 ŠK Sásová

0 20 21:98 6

22 2

13 FK Rakytovce- odstúpené

Termíny:

14

1. kolo – 6.8.2014
2. kolo – 13.8.2014
3. kolo – 9.9.2014

Strelci gólov:
Dominik EPERJEŠI –
Milan RUSINKO –
Ján ORAVEC –
Jakub MITUCHOVIČ
Dávid SCHNIERER – 1

33, Dalibor MRAČKO –
6, Martin IZRAEL –
4, Matej FAŤÚN –
– 3, Martin HALÁSZ –

Tréneri: Jaroslav Gajdoš, Jaroslav Ďurčov

6,
4,
3,
1,

III. LIGA žiaci U13 - Skupina C

PRAMEŇ KOVÁČOVÁ

1 ŠK Sásová

18 16 1 1

122:7 49

2 MFK Spartak Hriňová

18 13 2 3

95:21 41

3 ŠKF Kremnica

18 11 3 4

75:31 36

4 TJ Prameň Kováčová 18 10 2 6

58:26 32

5 TJ Tatran VLM Pliešovce 18 10 2 6

51:45 32

6 FK Slovan Kúpele Sliač

77:41 31

18 9

4 5

7 ŠK Partizán Čierny Balog 18 5

2 11 46:74 17

8 TJ Baník Štiavnické Bane 18 2

4 12 22:96 10

9 OTJ Hontianske Nemce

18 3

0 15 33:155 9

10 TJ PS Hliník nad Hronom 18 0

2 16 21:104 2

11

FK Rakytovce
(odstúpené)

18 0

0 0

0:0

0

Strelci gólov: Matúš HRIC – 19, Adam DÁVID – 9,
Jakub FAŤÚN – 5, Samuel PUŠKÁR – 5,
Martin GÁNOVSKÝ – 4, Andrej PAULOVČÍK – 3,
Dávid AUGUSTÍN – 3, Matej MATEJČEK – 3,
Patrik PAULOVČÍK – 2, Kristián KANDRÁČ – 2,
Ivan PORUBSKÝ – 2,Angelo Michele DI TERLIZZI - 1

Dospelí: IV. liga - JUH
jesenná časť ročníka 2014/2015
Dátum

3.8.2014
10.8.2014
17.8.2014
24.8.2014
31.8.2014
7.9.2014
14.9.2014
21.9.2014
28.9.2014
5.10.2014
12.10.2014
19.10.2014
26.10.2014

Súper

Sklotatran Poltár
FTC Fiľakovo
MFK Revúca
MFK Detva
FK CSM Tisovec
MFK Spartak Hriňová
FC Slovan Divín
FK Slovenské Ďarmoty
Jednota Málinec
MFK Lokomotíva
Zvolen B
Jupie Podlavice Badín A
ŽP Šport Podbrezová B
ŠK Vinica

Doma/
Vonku

Začiato
k
zápasu

Odch
od
autob
usu

V
D
V
D
V
D
V
D
V
D

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

14:30

V
D
V

14:30
14:00
14:00

13:00

13:00
13:30
13:30
13:00

11:30

Tréneri: Patrik Paulovčík, Vladimír Dula, Igor Lietava
Tréner prípravky: Andrej Kasarda

PENALTA CUP
Penalta Cup, turnaj v kopaní jedenástok, má za sebou
už 8. ročník. Do bojov tento rok zasiahlo 56 strelcov.
Na priateľov nezabúdame. Práve v tomto duchu sa každý
rok aj na Kováčovej stretávajú rodičia, kolegovia, priatelia a známy
Miloša Kováča, ktorý, žiaľ, v mladom veku predčasne podľahol
zákernej chorobe. Pamiatku bývalého športového televízneho
komentátora, ktorého hlas mnohým z nás pripomínajú najmä
hokejové úspechy, si v kúpeľnej obci neďaleko Zvolena uctievajú
aj jeho, v súčasnosti už tradičným memoriálom v kopaní
pokutových kopov. Penalta cup si do svojich análov zapísala
už 8. ročník.
„Stretávame sa s veľmi dobrými ohlasmi a to nielen
v okolí našej obce, čo teší najmä Milošových rodičov,“ poznamenal
na margo organizácie športovo-spoločenskej akcie jeden z jej
zakladateľov Vladimír Volko.
Tohto roku sa do súťaže zapojilo 56 strelcov, z ktorých si
23 vybojovalo účasť vo finálovej fáze. Podmienkou bolo premeniť
4 pokusy z 5. Zaujímavosťou bolo, že tu ako prvý vypadol
minuloročný víťaz Andrej Novák, ktorého postupne nasledovalo
ďalších 19 exekútorov. Najlepšiu trojku tak vytvorili Roland Zöllei,
brankár TJ Sokol Opatovská Nová Ves, Igor Volko z domáceho
Prameňa
Kováčová
a
Samuel
Budinský,
dorastenec Spartaka Trnava. Najpevnejšie nervy preukázal
a najpresnejšiu mušku napokon mal Zöllei, ktorý ako brankár
svojim súperom dokonale „vytrel kocúra“.

„Strelci v dramatickej koncovke predviedli svoje kvality
naplno, no určite zaujali aj súťaže žien a detí, ale aj exhibičný
minifutbalový zápas medzi Old boys Kováčová s novinármi,
priateľmi Miloša Kováča,“ vyjadril sa spokojne Vladimír Volko,
ktorý dodal, že už teraz sa teší na ďalšie stretnutie o rok.
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Poradie – hl. súťaž: Roland Zöllei, 2. Igor Volko, 3. Samuel
Budinský, 4. Jaroslav Grajciar, 5. Jakub Slovák, 6. Norbert
Híveš, 7. Dominik Kudlík, 8. Jaroslav Slovák, 9. Martin
Bernard, 10. Martin Olšiak; ženy: 1. Katarína Stanková (L.
Mikuláš), 2. Laura Pavlíková, 3. Dominika Luptáková, 4.
Lucia Gajdošová; talenty do 12 r.: 1. Lauko, 2. Norbert
Brodziansky, 3. Marek Páleník; brankári: 1. Marek Zemiar,
2. Tomáš Kružliak, 3. Július Kohút
Exhibičný zápas: Old Boys Prameň Kováčová – Novinári
Slovenska 14:9, góly: Ján Zvara 6, Igor Volko 4, Tomáš
Dvorský 3, Jaroslav Biba – Marián Markuš 6, Martin
Dušička 3Old Boys: Ján Zvara, Igor Volko, Jaroslav Biba,
Tomáš Dvorský, Ladislav Páleník, Ladislav Prachár,
Vladimír Mojžita. Novinári: Ivor Lehoťan (denník Šport),
Pavel Kubiš (Šport), Martin Dušička (TA3), Mário Hanzel
(RTVS), Marián Markuš (Nová architektúra), Július Kapinus
(Stavebníctvo)

STOLNÝ TENIS
Nový kalendárny rok a teda druhú polovicu súťažného ročníka OSST Zvolen - 4. liga, muži 2013/2014 začali naši stolní
tenisti s odhodlaním vylepšiť svoje tabuľkové postavenie a hlavne prerušiť nelichotivú sériu piatich domácich prehier v rade! Jeden
zo stanovených cieľov sa naši stolní tenisti snažili realizovať hneď v prvom domácom zápase, keď doma hostili Veľkú Lúku, ktorá
prišla s veľkým odhodlaním odniesť si prvé body z vonku, keďže Prameň nastúpil v oklieštenej zostave. Nakoniec však zo zápasu
bola jednoznačná záležitosť a Prameňu sa podarilo konečne zvíťaziť na domácej pôde, pričom domácich podržal hlavne štvorbodový
Juraj Homola ml. „Toto domáce víťazstvo sme veľmi potrebovali, na zvýšenie sebavedomia a aj na umlčanie našich kritických
divákov, ktorí si nás doberali, aby sme hrávali zápasy len, na súperovej pôde, lebo že doma nevyhráme do konca súťaže“. Konštatoval
prezident STO ŠK Prameň Kováčová Marek Zapletal. V nasledujúcich zápasoch prehrali naši chlapci u favorizovanej Budči, a opäť
bodovali naplno doma s Hriňovou. Zhoršenú formu potvrdila opäť prehra v nevýrazných Dudinciach, ale postavenie v tabuľke opäť
vylepšila dôležitá domáca výhra s nebezpečnou Sielnicou, keď mužstvo potiahli hlavne opory Igor Betík a Juraj Homola ml., ktorí
sa zaslúžili o deväť bodov. Po domácej výhre prišla opäť prehra v Kriváni, ktorá bola vynahradená domácou výhrou nad Krupinou
„C“, keď sa výrazne bodovo presadili, aj Ondrej Kocúr a Martin Vaculčiak. Z posledných troch zápasov dokázali ešte naši stolní
tenisti vydolovať domáce víťazstvo nad favoritom zo Zvolenskej Slatiny, čím potvrdili, pozitívnu bilanciu proti tomuto súperovi
z posledných zápasov. V konečnom dôsledku bola, aj táto prekvapujúca výhra veľmi dôležitá na posun v tabuľke na vyššie pozície,
čo bolo cieľom do jarnej časti sezóny.

Tabuľka súťaže po 22.kole
Mužstvo

#

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy Body

1

H. Nemce A

20

17

3

0

0

841:505

245:115

74

2

Doprastav C

20

16

3

1

0

881:477

261:99

71

3

Budča B

20

15

1

4

0

799:561

235:125

66

4

Zvolenská Slatina A

20

15

0

5

0

840:498

240:120

65

5

Kriváň A

20

10

2

8

0

749:639

197:163

52

6

Dudince A

20

7

5

8

0

680:696

171:189

46

7

Kováčová A

20

8

1

11

0

8

Sielnica A

20

6

3

11

0

665:684

178:182

41

9

Krupina C

20

2

3

15

0

458:861

106:254

29

10

Hriňová A

20

1

2

17

0

440:870

92:268

25

11

Veľká Lúka A

20

1

1

18

0

438:898

91:269

24

611:713 164:196

45

Úspešnosť jednotlivcov po 22. kole - Základná časť - Od 100% do 40% odohr. zápasov
#

Hráč

Mužstvo

Výhry

Prehry

Sety

Úspešnosť

5

Betík Igor

Kováčová A

41

11

139 : 62

78,85%

22

Homola Juraj

Kováčová A

38

22

133 : 91

63,33%

48

Varošík Drahomír

Kováčová A

5

39

32 : 119

11,36%

Úspešnosť štvorhier po 22. kole - Základná časť - Od 100% do 40% odohr. zápasov
#

Hráč

Mužstvo

Výhry

Prehry

Sety

Úspešnosť

13

Homola Juraj

Kováčová A

11

4

37 : 20

73,33%

16

Betík Igor

Kováčová A

9

4

31 : 20

69,23%

23

Mistrík Jaroslav

Kováčová A

5

4

19 : 17

55,56%

45

Varošík Drahomír

Kováčová A

2

9

10 : 30

18,18%

Úspešnosť jednotlivcov po 22. kole - Základná časť
Od 0% do 40% odohraných zápasov

„Konečné 7. miesto v nastávajúcej
sezóne, je pre nás určite veľkým
sklamaním,
vzhľadom na vysoké
umiestnenia v posledných ročníkoch
treba však uznať, že vzhľadom
na pokazenú jesennú časť sezóny, je to
úplne
zaslúžené“.
Sebakriticky
hodnotí
príčiny
nelichotivého
postavenia
v konečnej
tabuľke
prezident STO Marek Zapletal
a dodáva „ Treba však pripomenúť,
že pre zranenia nám na pol sezóny
vypadli tradičné opory družstva Jozef
Milan a Jaroslav Mistrík, ktorých
body nám často krát chýbali
v rozhodujúcich zápasoch. Veľmi nás
však teší,
že stolný tenis
na Kováčovej napreduje, čoho
dôkazom je stúpajúci počet účastníkov
na Vianočnom Turnaji a prítomnosť
veľkého počtu detí na tréningoch.
Dúfame, že sa nám podarí udržať
naše “mladé pušky“ pri stolnom
tenise,
a veríme,
že
čoskoro
sa niektorí dočkajú, aj premiéry
v majstrovských zápasoch“...
Spracoval: Juraj Homola

Úspešnosť štvorhier po 22. kole - Základná časť
Od 0% do 40% odohraných zápasov

#

Hráč

Výhry

Prehry

Sety

Úspěšnost

#

Hráč

Výhry

Prehry

Sety

Úspěšnost

3

Milan Jozef

17

3

54 : 22

85,00%

5

Mistrík Peter

2

0

6:2

100,00%

7

Kocúr Ondrej

7

4

24:13

63,64%

9

Milan Jozef

3

1

9:4

75,00%

14

Mistrík Jaroslav

13

14

52 : 51

48,15%

14

Vaculčiak Martin

3

4

12 : 17

42,86%

18

Mistrík Peter

3

5

12 : 18

37,50%

18

Kocúr Ondrej

1

2

4:8

33,33%

19

Mistrík Milan

11

20

45 : 74

35,48%

19

Mistrík Milan

2

5

8 : 17

28,57%

22

Vaculčiak Martin

9

19

41 : 66

32,14%

31

Kružliak Tomáš

1

3

3 : 10

25,00%

27

Zapletal Marek

1

24

7 : 74

4,00%

32

Zapletal Marek

1

5

4 : 11

16,60%

36

Kružliak Tomáš

1

13

3 : 42

7,15%

Vianočný stolnotenisový turnaj
Stolnotenisový oddiel ŠK Prameň Kováčová v spolupráci s MKS usporiadali dňa 26.12.2013 v poradí už 39.ročník
tradičného Vianočného Stolnotenisového turnaja.
Účastníci turnaja boli rozdelení do dvoch skupín, medzi registrovaných hráčov ( hráči, ktorí aktívne hrajú stolnotenisovú súťaž)
a neregistrovaných hráčov ( amatérskych- príležitostných hráčov).
V kategórii neregistrovaných hráčov sa z viac ako, tridsiatich hráčov stal premiérovo víťazom Igor Volko, na druhom
mieste skončil Martin Vaculčiak. V podobe tretieho miesta sa podarilo premeniť premiérovú účasť na turnaji Jánovi
Dvořáčekovi. O tom, že úroveň turnaja sa z roka na rok zvyšuje, svedčí aj fakt, že ani jeden z troch minuloročných medailistov
sa nedostal na stupne víťazov.
V kategórii registrovaných hráčov na treťom mieste skončil nestarnúci Jaroslav Mistrík. Na druhom mieste skončil Ondrej
Kocúr, ktorému chýbal jediný set k víťazstvu. Nováčikom – víťazom sa stal Juraj Homola ml. Ku zvýšeniu úrovni a konkurencii
v kategórii registrovaných hráčov prispeli, aj hráči zo Seliec (OSST Banská Bystrica - 4. liga, muži), ktorí nakoniec skončili
tesne za stupňami víťazov.
Turnaj sa teší každoročne veľmi početnej účasti hráčov a výbornej zábave, ku ktorej nepochybne prispievajú, aj zápasy
domácich matadorov. Toto veľmi vydarené podujatie, by nebolo možné zorganizovať bez pomoci sponzorov, ktorým patrí veľké
poďakovanie a už dnes sa tešíme na budúci jubilejný 40.ročník.
Juraj Homola

Spomínali na kamarátov
Kováčová si tradičným turnajom pripomenula osobnosti stolnotenisového klubu. Stolní tenisti z Kováčovej sa každoročne
po skončení sezóny schádzajú na cintoríne, kde si kyticou kvetov, sviečkami a tichou spomienkou uctia pamiatku zosnulých bývalých
hráčov a zakladateľov miestneho STO.
Následne si však svojich priateľov uctia aj „neľútostnými“ bojmi za zelenými stolmi, v rámci tradičného stolnotenisového
turnaja štvorhier pod názvom Memoriál M. Volka, J. Ličku a M. Mozolu.
Tohto roku na podujatí štartovalo osem dvojíc. „Losovali sa z dvoch košov, v ktorých boli nasadení hráči, teda tí, ktorí aktívne
pôsobia v 4. lige, a amatéri. Chceli sme tak zabrániť zvýhodneniu hráčov, ktorí hrajú aktívne súťaž. Následne, aby sa zabránilo rôznym
špekuláciám, si to rozdali všetky dvojice systémo, každý s každým. Po skončení turnaja máme krátke posedenie, pri ktorom
si zhodnotíme uplynulú sezónu, čím tak za ňou urobíme bodku,“ priblížil turnajové podrobnosti prezident STO Marek Zapletal.
Z víťazstva v aktuálnom ročníku turnaja sa
nakoniec tešila skúsená dvojica bývalých klubových
spoluhráčov Orol Kováčová, Jozef Milan a Andrej
Kasarda, ktorí zaslúžene triumfovali bez straty
bodu.
„Podarilo sa nám spojiť užitočné s dobrým.
Symbolicky sme si pri sviečkach zaspomínali na
pekné zážitky, ktoré nám po našich kamarátoch
zostali, mladším hráčom sa priblížila história
a začiatky fungovania stolnotenisového klubu
v Kováčovej,“ dodal na záver spokojný prezident
STO SK Prameň Kováčová Zapletal.
Juraj Homola

Turistický klub Kováčová
Členovia Turistického klubu Kováčová (TKK) sa vo februári 2014 stretli už tradične v OcD v Kováčovej. Vedenie klubu
na základe návrhov svojich členov a sympatizantov zostavilo plán činnosti pre tento rok. Na každý mesiac bolo ponúknutých
niekoľko alternatív s pevným dátumom konania a taktiež pri niektorých akciách boli navrhnuté pevné náhradné termíny.
Po všeobecnej rozprave a hlasovaní bol schválený plán, ktorý bol následne zaslaný členom a bol zverejnený na oficiálnej stránke
obce.
Pre rok 2014 sme naplánovali 8 podujatí, čo je rovnaký počet ako v minulom roku. Po dobrých skúsenostiach
pokračujeme opäť aj v trojdňovej akcii k trojštátnemu bodu Slovenska, taktiež pokračujeme v tradícii putovania Prameňa
k prameňu – bližšie info viď v pláne 2014.
Prvé podujatie Strážovské vrchy - Rokoš sa uskutočnilo podľa plánu 4. apríla. Program bol nasledovný: prechod
Nitrickými vrchmi z Nitrických Sučian do Uhroveckého Pohradia s výstupom na Rokoš, následne sme navštívili zrúcaniny hradu
Uhrovec a zostúpili sme do rovnomennej obce. Navštívili sme rodný dom národného dejateľa Ľ. Štúra a taktiež rodný dom nášho
významného politika A. Dubčeka. Následne sme sa presunuli do Kšinej, kde sme navštívili románsky kostolík z 13. storočia.
Dňa 17.5.2014 sme absolvovali trasu z cyklu „ ŠK Prameň k prameňu“ a súčasne sme prešli gotický okruh Gotickej
cesty. V prvej časti sme v Lome nad Rimavicou a v jej okolí navštívili pramene našich dvoch riek Rimavice a Ipľa. Zo samotného
Lomu sú pekné vyhliadky na Podpoliansko a hoci nás trochu preveril jarný dáždik prehliadka sa celkom vydarila. Druhou časťou
našej trasy bola návšteva významných rannogotických stavieb so vzácnymi freskami v obciach Rimavské Brezovo, Kyjatice,
Kraskovo, Rimavská Baňa a Teriakovce. Prekvapilo nás, aké historické skvosty sa ukrývajú v nenápadných dedinkách Gemera;
nepotešil nás však stav niektorých pamiatok, ktoré trpia nedostatkom peňazí na ich rekonštrukciu a záchranu. V Kyjaticiac sme
navštívili archeoskanzen, kde sa našli významné vykopávky z prastarých čias , čím sa toto miesto stalo v rámci Európy
synonymom pre kultrúru, ktorá tu v tom čase sídlila a tak sa tento kúsok Slovenska dostal do povedomia celej Európy.
V júni sa uskutočnila v poradí už tretia tohoročná akcia, 14.6. sme prešli časť hrebeňa Malej Fatry. Akcia sa uskutočnila
až na druhý pokus, nakoľko v plánovanom termíne nám plány prekazilo počasie. Začínali sme v Strečne odkiaľ sme vystúpili na
hrad Staré Strečno ( Starhrad ), odkiaľ bol nádherný výhľad na Domašínsky meander Váhu. Následne sme pokračovali v strmom
výstupe na Suchý vrch, Biele skaly, Malý Kriváň, Bublen, Pekelník a zo Snilovského sedla sme sa zviezli lanovkou do Vrátnej.
Trasa bola dlhá a ťažká, prešli sme bezmála 25 km a prekonali sme prevýšenie 1100 m. Vo Vrátnej nás čakal autobus, ktorý nás
odviezol na exkurziu do terchovského pivovaru Vŕšky. Exkurzia i výklad hlavného sládka sa nám páčila, no a najlepšie prišlo
nakoniec – koštovka jednotlivých druhov pivka z každého tanku, ktoré nám sládek ochotne načapoval.
Poslednú júnovú sobotu sme mali absolvovať najťažšiu a zároveň i najkrajšiu akciu roka: výstup na Rysy
( 2499,5 m.n.m. ) z poľskej strany s následným zostupom na Slovenskú stranu. Ako B trasa bol naplánovaný prechod Monkovou
dolinou do Kopského sedla. Podujatie sa však na základe aktuálnej poveternostnej situácie a odporúčania HZS v plánovanom
termíne neuskotočnolo a presunulo sa na náhradný termín v septembri, kedy očakávame priaznivejšie počasie a podmienky na
horách.
V druhej časti roka plánujeme ďalšie podujatia :
augustovú trojdňovú turisticko-poznávaciu akciu do Zemplína do východo-južného trojbodu Slovenska v rámci ktorej
zavítame aj do Tokajskej oblasti.
septembrovú akciu do Považského Inovca, Bojnej a okolia
októbrovú akciu do Maďarska ( hrad Šalgó, Mátra )
decembrovú akciu – zimný výstup na Ďumbier
Vedenie TKK sa okrem činnosti v klube v spolupráci s príslušnou komisiou v obci aktívne podieľa na prípravách
a uskutočňovaní kultúrnych akcií z cyklu „Večer s osobnosťou“.
-

Za TKK predseda F.Hajko
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26. športové hry pacientov
V NRC
Národné rehabilitačné centrum (NRC) v Kováčovej sa 12. a 13. júna stalo už po 26. raz organizátorom športových hry
pacientov. Tento ročník bol o to významnejší, že si organizátori pripravili pre súťažiacich a návštevníkov milé prekvapenie- krst
knihy Mal som (vždy) šťastie od nášho najúspešnejšieho paralympionika Jána Riapoša a moderátorky a spisovateľky Evy
Bacigalovej.
Zakladateľom športových hier rehabilitačného centra je bývalý riaditeľ NRC, uznávaný odborník a taktiež držiteľ ceny
obce Kováčová p. Prof. MUDr. Myron Malý, PhD.
Pacienti súťažili dva dni a počas hier boli rozdelení nielen podľa zdravotnej dispozície, ale i veku. Pretekali
vo viacerých disciplínach, ako slalom vozičkárov, hod šípkami, oštepom a granátom. Ďalšími disciplínami boli chôdza
na 100 metrov s adjuvatikami, ale aj bez nich, trojboj (guľa, disk, oštep), plávanie či stolný tenis. Okrem pacientov, ktorí boli
v odbornej starostlivosti zdravotníckeho personálu NRC, si každoročne nachádzajú cestu do Kováčovej aj mnohí bývalí pacienti
a tiež naši úspešní paraolympionici. NRC totiž pri športových hrách spolupracuje so Slovenským paraolympijským výborom
a práve vďaka športovým hrám v Kováčovej mnohí z nich odštartovali úspešnú kariéru, na vrchole ktorej boli cenné medaily.
Športové hry sprevádzal aj bohatý kultúrny program, počas ktorého vystúpili umelci Paľo Habera, Štefan Skrúcaný,
Robo Opatovský i ľudová hudba Juraja Pecníka. Po slávnostnom otvorení, súčasťou ktorého boli akrobatické ukážky
nadzvukového lietadla a zoskoky parašutistov, vyplnili dopoludnie športové zápolenia pacientov NRC vo viacerých disciplínach
a vystúpenie bubeníckej formácie Campana Batucada z Nitry.
Krátko popoludní sa na terase ústavu začal kultúrno - spoločensko - motivačný program, v rámci ktorého sa konalo
spomínané uvedenie knihy. Program moderovala dvojica Štefan Skrúcaný - Stano Ščepán.
Po tradičnej symbolickej jazde okolo areálu NRC „Na kolesách proti rakovine“ sa program presunul do kinosály, kde
pokračovala beseda o knihe, ktorú moderoval známy literárny publicista Dado Nagy. Vyspovedal oboch autoroch knihy
i zástupkyňu vydavateľstva Forza Music Dagmar Kinčekovú. Na záver sa konala autogramiáda.

(KV)
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DEŇ KOŇA
Dňa 31.5.2014 si furmani v Kováčovej už po trinásty raz opäť zmerali sily v štyroch disciplínach. Najskôr museli s vozom
prejsť stanovenú trasu, pričom prekonávali rôzne prekážky. Museli napríklad prekonať prekážku v tvare písmena Y, kde sa nevyhli
cúvaniu. V ďalšej súťaži museli čo najrýchlejšie do voza naložiť metrové kusy dreva, prejsť vyznačenú dráhu a náklad opäť poukladať
na miesto.
Aby organizátori návštevníkov ešte viac pobavili a zatiahli do deja, vybrali štyroch dobrovoľníkov, ktorí si mohli niektoré
činnosti furmanov taktiež vyskúšať. Ale nie úplne všetko, dobrovoľníci nakladali drevo a viezli sa na voze ale kone poháňali ich
majitelia. V priebehu dňa ukázali majitelia ťažných koní aj svoju zručnosť pri manipulácii s klátom a na záver aj silu svojich záprahov.
Po oficiálnom programe v exhibičnej disciplíne testovali, ako ďaleko sa s ťažkým nákladom dostane jediný kôň bez
prestávky. „Išlo o to, aby si každý vybral iba jedného koňa a aby aj diváci videli, aké sú tie zvieratá vytrvalé. Po celom dni súťaženia
ešte zvládali potiahnuť poriadne ťažký klát,“ vysvetlil organizátor celého podujatia p. Jozef Puškár st.
Víťazom celej súťaže sa stal Pavol Kitaš z Golianova. Jeho najväčším konkurentom bol počas celého dňa Ján Fracisty mladší
z Krupiny, ktorý skončil na druhom mieste.
(KV)
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