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ROČNÍK IV.

Milí spoluobčania,
dovoľte, aby som sa Vám, v krátkom príhovore,
poďakoval za Vašu spoluprácu, dôveru a pochopenie,
ktoré ste mi prejavovali v tomto roku, v tomto volebnom
období a počas 35 rokov pôsobenia vo vedení tejto obce.
Je to ukončenie mojej verejnej funkcie, ale aj ukončenie
aktívnej pracovnej činnosti, pretože odchádzam
do dôchodku.
Aj krátke zhrnutie mojej činnosti na čele našej
obce by zabralo v tomto Občasníku neprimerane veľa
miesta. Preto, milí spoluobčania, srdečne a úprimne
ďakujem a prajem Vám, aby ste si zachovali dobré
medziľudské vzťahy a priateľstvo a keďže sa blížia
najkrajšie sviatky roka, želám Vám krásne prežitie
vianočných sviatkov a ešte veľa, veľa slnečných dní.

NEPREDAJNÉ

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac, ako v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očkách jas,
tak prišla doba, keď pre každého máme
pár prívetivých viet, sú tu Vianoce
a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!
Milí občania, ďakujeme Vám za Vašu priazeň
a prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov a do nového roka
veľa krásnych dní, ktoré budú naplnené
zdravím, radosťou a pokojom.
Redakcia Kováčovského občasníka

Slavomír Brachna
starosta obce

Obecná štatistika:
Počet obyvateľov k 30.11.2014 – 1442, z toho 726 mužov
716 žien
Počet prisťahovaných (prihlásených v roku 2014): 27 obyvateľov
Počet odsťahovaných (odhlásených v roku 2014): 25 obyvateľov
Veková štruktúra obyvateľstva:

0- 18 rokov- 194 obyvateľov
19- 60 rokov- 840 obyvateľov
nad 61 rokov- 408 obyvateľov
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Vyhodnotenie plnenia Programového plánu obce
vo volebnom období 2010-2014
Za prioritné akcie bola považovaná obnova
infraštruktúry v obci, najmä chodníkov, zateplenie budov,
zberný dvor pre triedený odpad, rozšírenie verejného
osvetlenia, rozšírenie zázemia pre športovú činnosť
na štadióne. Realizácia ďalších akcií bola závislá od možností
čerpania eurofondov. Skrášliť našu obec je dlhodobý proces,
v ktorom sa odzrkadľuje vzťah obyvateľa k svojej obci.
Prirodzená starostlivosť o verejné priestranstvá charakterizuje
najmä pekné ulice. Významnou mierou rozhodujú o dojme
z našej obce. To bolo hlavným krédom pri tvorbe a realizácii
PP našej obce vo volebnom období 2010-1014.
Ako sa teda podarilo naplniť jednotlivé úlohy Programového
plánu:
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Kúpeľnej, Hviezdoslavovej
a prepojenie ul. Kúpeľnej so Štúrovou - úloha splnená.
Rekonštrukcia chodníkov na ul. Kúpeľnej I.,II. a III. etapa bola
zrealizovaná v r. 2012 v celkovej sume 130 tis. €. Súčasne pri
tejto stavbe sa zrekonštruovali aj spevnené asfaltové plochy pri
kolkárni za 7 tis. € a vybudoval sa krátky chodník pri GRUBE
na ul. Kúpeľnej za 900 €. Prepojenie ul. Kúpeľnej so Štúrovou
– oprava chodníka bola urobená v r. 2011.
Nový chodník na ul. Plánočkovej - úloha splnená
Nový chodník na ul. Plánočkovej v dĺžke 332 bol vybudovaný
v r. 2013 s nákladom 39 tis. €. Už pri výstavbe tohto chodníka
sme rátali aj s rekonštrukciou asfaltového povrchu cesty
na tejto ulici a to v celej dĺžke chodníka. Nový
asfaltocementový povrch cesty s určitou úpravou krajnice bol
urobený v r. 2014 za 20 tis. €. Aj táto investičná úloha bola nad
rámec PP.
Zábradlie popri Kováčovskom potoku na chodníku, ktorý
spája ul. Kúpeľnú so Slnečnou (sídlisko) a to v prípade
kladného stanoviska správcu toku, ktorým je Povodie
Hrona - úloha splnená.
Po rokovaniach so správcom toku, ktorým je Povodie Hrona,
bol daný súhlas s osadením zábradlia popri potoku. Zábradlie
v dĺžke 45m bolo osadené v r. 2011 v cene 4 tis. €. Stavba bola
zaradená do plánu z dôvodu vysokej frekvencie využívania
chodníka, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti potoka.
Infraštruktúra na ul. Slobody – architektonický návrh
s postupným projekčným spracovaním a následnou
realizáciou podľa fin. možností obce alebo z dotácií
eurofondov
Na zabezpečenie tejto úlohy bola vyhlásená architektonická
súťaž. Porota skonštatovala, že jediný predložený súťažný
návrh nesplnil očakávania, ktoré mala obec, keď túto súťaž
vypisovala a neodporučila ho. Súťaž skončila bez víťaza, preto
porota vo výbere spracovateľa projektovej dokumentácie
neodporučila pokračovať ďalej s jediným účastníkom tejto
súťaže návrhov. Porota odporučila obci, aby pripravila
a usporiadala novú súťaž.
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Rozšírenie parkovacích plôch na ul. Slnečnej - úloha
splnená.
Obec vybudovala v r.2012 parkovisko s kapacitou 12 miest
za 10,5 tis. €. Občanom sídliska na ul. Slnečnej však ani
takéto rozšírenie parkovacích miest nestačilo a na naliehanie
poslanca za tento volebný obvod p. Kasardu poslanci
odsúhlasili vybudovanie ďalších spevnených parkovacích
plôch, ktoré boli zrealizované za 5 tis. €.
Vybudovať zberný dvor na triedený odpad - úloha
nesplnená.
V r. 2011 bol spracovaný projekt na zberný dvor
a po predchádzajúcom súhlase bola zaslaná na podpis
nájomná zmluva p. Pravdovej. Vlastníčka pozemku však
zmluvu odmietla podpísať a celý projekt sa nemohol
zrealizovať, lebo podľa ÚPN nebola nájdená vhodná lokalita.
Umiestniť zberný dvor mimo zastavanej časti obce (mimo
intravilán) si vyžaduje zmenu ÚPN obce, čo je zdĺhavý
proces a v tomto volebnom období sa časovo už nedal
zrealizovať.
Zateplenie Základnej školy s materskou školou výmenou
okien a v prípade dotácie zateplenie obvodového plášťa
budov - úloha splnená.
Výmena okien a vstupných dverí vchodových i vedľajších na
ZŠ s MŠ sa realizovala v dvoch etapách. V r. 2011
sa výmena uskutočnila v ZŠ za 28 tis. € a v r. 2012 v MŠ za
17 tis. €. Nad rámec PP prešla MŠ zásadnou modernizáciou,
kde došlo k výmene podláh, interiérových prvkov, nábytku
a ďalšieho vybavenia, nakoľko v MŠ bolo všetko pôvodné od
jej otvorenia v r. 1977, teda 35 rokov. Zároveň došlo
aj
k výmene
podláh
v niektorých
triedach
ZŠ.
Táto rekonštrukcia prebiehala v dvoch etapách v r. 2013
a 2014 a bolo preinvestovaných 30 tis. Eur.
Rozšíriť spoluprácu s Mestom Zvolen, Vysokoškolským
lesníckym podnikom Technickej univerzity vo Zvolene,
ŠLÚ Marína, NRC a Wellness kúpeľmi, výsledkom ktorej
by mala byť príprava cyklochodníka z Kováčovej
k obchodnému centru Retail park Zvolen, organizovanie
spoločných kultúrno- športových podujatí.
Túto úlohu možno viacmenej považovať za splnenú.
Spolupráca s jednotlivými organizáciami bola permanentne
udržiavaná, aj keď niektoré predstavy zo strany obce neboli
naplnené. Napriek tomu sú vzťahy korektné a otvorené na
spoluprácu. Obec bola ústretová aj ku požiadavke ŠLÚ
Marína a tak v r. 2014 zrekonštruovala verejné osvetlenie pri
kúpeľnom parku za 1700 € a tak táto niekoľkoročná
požiadavka bola splnená.
Rekonštrukcia schodov a zábradlia na ul. Mierovej
k autobusovej zastávke na ul. Bystrickej - úloha splnená
Zrealizované v r. 2012 za 1,3 tis. €. Pôvodné schody
nevyhovovali rozmermi, boli v havarijnom stave, preto boli
nahradené novými aj so zábradlím.
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vo volebnom období 2010-2014
Projekčná príprava rozšírenia šatní a spŕch
na športovom štadióne využitím Spoločenskej budovy
ATC
Projekt bol vyhotovený v r. 2011 v cene 1tis. € v rámci
predloženia projektu „Šatne namiesto baru“, kde TJ Prameň
s návrhom neuspela, v projekte nadácie Slov. sporiteľne
s názvom „Futbal to je hra“. Stavebný projekt bude využitý
v rámci vlastnej investície obce.
S vlastníkmi pozemkov na ul. Slnečnej vypracovať
spoločný projekt detského ihriska
S vlastníkom pozemku na ul. Slnečnej – Wellness Kováčová
bola v r. 2013 uzatvorená nájomná zmluva na 10 rokov pre
účely vybudovania detského ihriska. Toto je základný stupeň
pre vybudovanie detského ihriska.
Rokovať s vlastníkmi nehnuteľností – bývalý Hotel
Leona a potraviny na ul. Kúpeľnej o možnej revitalizácii
týchto objektov
S vlastníkmi týchto zariadení bola viackrát uskutočnená
písomná korešpondencia, ale aj osobné jednanie s majiteľom
bývalého hotela, viacmenej neúspešne. Právne kroky
na uskutočnenie nápravy nie sú a je len na vlastníkoch,
čo s nehnuteľnosťami urobia. Určité kroky vo vzťahu
k vlastníkovi potravín na ul. Kúpeľnej boli urobené v r. 2014
prostredníctvom stavebného úradu.
Rozšíriť verejné osvetlenie - autobusová zastávka
na parkovisku v kúpeľoch, chodník popri Obecnom dome
a zdravotnom stredisku
Verejné osvetlenie pri autobusovej zastávke bolo
zrealizované v r. 2013 v rámci rekonštrukcie termálneho
kúpaliska a v tomto roku tiež VO pri OcD a ambulancii
obvodnej lekárky s nákladom 5 tis. €.
Oprava spevnených plôch od pošty po ul. Lesnícku
Oprava plôch bola uskutočnená v r. 2011 v rámci údržby
miestnych komunikácií a chodníkov.
Inovovať web stránku obce
Web stránka obce bola inovovaná. Na plnení tejto úlohy
sa podieľal najmä Ing. Hajko.
Zriadiť kanceláriu prvého kontaktu s občanmi
na prízemí obecného úradu
Zriadenie
kancelária
sa
uskutočnilo
v r.
2012
a opodstatnenosť jej zriadenia sa plne potvrdila.
Zverejňovať zmluvy a hlavné finančné výdavky na web
stránke obce
Táto úloha sa priebežne plnila v súlade so zákonom.

Podporovať kultúrno-športové podujatia v obci (futbal,
stolný tenis, turistika, beh zdravia, Deň koňa, Kováčovské
kultúrne
leto),
podporovať
kultúrne, športové
a mimoškolské aktivity mládeže, ktoré budú nielen
doplnkom vzdelávania, ale aj vhodným využitím
voľnočasových aktivít mládeže,
Úlohy sa plnili najmä zásluhou MKS, ŠK Prameň a niektorých
občianskych združení v obci. Obec každoročne zo svojho
rozpočtu vyčlenila na plnenie týchto úloh sumu cca 38 tis. €.
V prípade získania finančnej dotácie z Ministerstva financií
SR vybudovať bezdrôtový obecný rozhlas a celoobecný
bezpečnostný kamerový systém (predpoklad zníženia
kriminality a vandalizmu a zvýšenia bezpečnosti občanov).
V r. 2012 bola zrealizovaná I. etapa kamerového
bezpečnostného systému v obci, ktorý bol pripojený
na kamerový systém v OcD a zároveň bolo zriadené druhé
záznamové centrum na obecnom úrade. Na náklady v sume 6 tis.
€ prispelo Min. vnútra SR 4 tis. €. V novembri 2013 sme podali
projekt na II. etapu kamerového bezpečnostného systému na
min. vnútra s nákladom 12 tis. €. Náš predložený projekt nebol
úspešný.
Nakoľko sa v priebehu volebného obdobia vyskytli úlohy, ktoré
neboli v Programovom pláne, ale ich realizácia bola natoľko
nevyhnutná a žiadúca, že poslanci priebežne dopĺňali
Programový plán a v OZ boli jednotlivé akcie schvaľované.
Boli to najmä tieto:
- V r. 2012 bola vykonaná čiastočná úprava parku pri pošte
s revitalizáciou zelene a odstránením oplotenia v cene 1,8 tis. €.
- V r. 2013 sa vybudoval odvodňovací kanál v campingu, čím sa
odstránilo zatápanie záhrad rod. domov na ul. Kúpeľnej
prívalovými dažďovými vodami a na jar pri topení snehu.
Finančné náklady boli 5,5 tis. €.
- V r. 2013 sa uskutočnil nákup nového osobného motorového
vozidla Hyundai za 18 tis. € a nákup komunálnej techniky
na zimnú a letnú údržbu verejných priestranstiev (snehová fréza
a pluh, bubnová kosačka, ktorá sa používa aj ako malotraktor)
v cene 2,3 tis. € a v r. 2014 sa dokúpila vlečka za malotraktor za
500 €.
- Zabezpečila sa postupná obnova kancelárskej a výpočtovej
techniky na OcÚ a inštalovalo sa internetové pripojenie na OcD.
- Počas celého volebného obdobia sa vylepšoval technický stav
priestranstiev, spevnených plôch a tribúny na športovom areáli.
Realizácia týchto investičných nákladov bola vo výške 11 tis. €.
V r. 2014 sa z obecných peňazí pre futbalové ihrisko zabezpečil
nákup špeciálnej vretenovej kosačky za 16 tis. €.
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ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI
OBECNEJ POLÍCIE
Pracovné úlohy Obecnej polície v Kováčovej
v 2. polroku 2014 boli vykonávané v zmysle Zákona
č. 564/91 Z.z. v znení neskorších predpisov. Počas školských
letných prázdnin bola venovaná zvýšená pozornosť miestam
v obci, kde sa často stretávali skupiny študentov a mládež,
aby sa zamedzilo poškodzovaniu obecného majetku –
vandalizmu.
Pravidelné
služby
boli
vykonávané
v popoludňajších a večerných hodinách v areáli futbalového
ihriska TJ Prameň Kováčová, oddychovej zóne pre deti
na ul. Mierovej, chatových oblastiach a parkoch kúpeľných
zariadení. Začiatkom júla na futbalovom štadióne bol zistený
prípad úmyselného znečistenia stien blatom na prístreškoch
striedačiek. Páchatelia boli zistení, steny dali do pôvodného
stavu. Rodičia mladistvých boli informovaní o ich konaní.
Začiatkom
júla
oznámila
poštárka,
že na ul. Družstevnej bola pohryzená psom. V súčinnosti
s obvodným veterinárnym lekárom boli vykonané potrebné
opatrenia ochrany zdravia poškodenej a majiteľka psa bola
riešená za priestupok.
Počas významnej kultúrno- spoločenskej udalosti
„Dni obce“ OcP zabezpečovala verejný poriadok a trojdňové
podujatie bolo bez závad.
V auguste na požiadanie správcu Holiday parku
v Kováčovej bolo riešené nevhodné parkovanie nákladných
motorových vozidiel na parkovisku termálneho kúpaliska.
Vodiči nákladných motorových vozidiel boli z parkoviska
vykázaní a vjazd na parkovisko bol označený zákazovými
dopravnými značkami.
V auguste oznámili občania z Ul. Slnečnej, že občan
z bytovky odkladá ku kontajnerom na komunálny odpad
väčšie množstvo papierového odpadu pochádzajúceho z jeho
podnikateľskej činnosti, čím znečisťuje verejné priestranstvo.
Pôvodca odpadu bol vyzvaný, aby likvidáciu uvedeného
odpadu vykonával podľa platných predpisov o likvidácii
komunálnych odpadov.
Počas letnej turistickej sezóny boli zistené tri
priestupky rušenia nočného kľudu v chatových oblastiach
a jeden priestupok znečistenia životného prostredia.
V dvoch prípadoch boli uložené pokuty 2 x 20 €.
V druhom polroku 2014 nebol zaznamenaný prípad
spaľovania konárov a suchej trávy v záhradách rodinných
domov a chát, čo považujem za pozitívny jav v správaní sa
občanov Kováčovej.
V období od začiatku júla doposiaľ boli riešené dva
susedské spory, na vyriešenie ktorých postačovalo
upozornenie.
V rámci prevencie, v novembri na požiadanie
pedagogických pracovníkov Špecializovaného liečebného
ústavu Marína, bola vykonaná prednáška spojená s besedou
k problematike dopravnej výchovy a kriminality mládeže.
V obci došlo taktiež k zníženiu dopravných
priestupkov na ul. Slnečnej, v kúpeľných zariadeniach
a k znečisťovaniu miestnych komunikácií nákladnými
motorovými vozidlami a stavebnými strojmi.
V druhom polroku 2014 nebola v obci zaznamenaná
žiadna mimoriadna udalosť.
Ján Hliva
náčelník obecnej polície
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VÝSLEDKY
KOMUNÁLNYCH VOLIEB
201 4
Počet osôb zapísaných v zozname voličov

1262

Počet platných hlasov, odovzdaných
pre voľby obecného zastupitelstva

785

Počet platných hlasov, odovzdaných
pre voľby starostu obce

781

Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov:
Meno a priezvisko

Pol. strana

Poč. hlasov

1. Ján Zvara
2. Ing. Peter Hrbáľ
3. Ing. Katarína Jurigová
Vrťová
4. Michal Gombala
5. Zuzana Nemcová
6. Marián Dávid
7. Jaroslav Gajdoš
8. Ing. Ján Sliacky
9. Ing. Vladimír Volko

nezávislý
SMER-SD

414
325

KDH
nezávislý
KDH
nezávislý
SMER-SD
KDH
KDH

311
286
273
272
253
244
240

Mená náhradníkov na poslancov:
Meno a priezvisko
Poč.hlasov

Pol. strana

1. Peter Štímel
2. Ing. František Hajko
3. Mgr. Ján Sliz
4. Andrej Kasarda
5. Branislav Hudec
6. Ľubomír Obický
7. Milan Bilčík
8. Ing. Ján Libiak
9. Marek Mesároš
10. Samuel Opálka
11. Ladislav Ďurian

KDH
KDH
SMER-SD
KDH
KDH
SMER-SD
SMER-SD
nezávislý
nezávislý
KDH
SMER-SD

238
232
228
224
213
205
202
196
177
156
125

Výsledky voľby starostu obce:
Meno a priezvisko

Pol. strana Poč.hlasov

1. Ing. Ján Izrael
2. Mgr. Stanislav Macko
3. Mgr. Nikoleta Oktavcová
4. Ján Zvara

KDH
nezávislý
nezávislý
nezávislý

297
120
111
253

Za starostu obce bol zvolený
Ing. Ján Izrael
s počtom platných hlasov 297.
Miestnej volebnej komisii nebola podaná žiadna
volebná sťažnosť. Priebeh volieb bol plynulý,
bez narušenia. Všetci členovia Miestnej volebnej
komisie v Kováčovej zápisnicu potvrdili svojimi
podpismi. Výsledky hlasovania, ako aj správnosť
zápisnice boli potvrdené obvodnou volebnou
komisiou.

Kultúra v Kováčovej
Kultúrne a športové podujatia v našej obci :
5. júl – Penalta Cup – Memoriál Miloša Kováča
25 - 27. júl – DNI OBCE KOVÁČOVÁ
2. – 8. august – Detský letný tábor Gorazdík
30. august – Rozlúčka s letom pre deti
14. september – 4. ročník Nohejbalového turnaja Memoriál Viliama Vanča
14. september - Otvorenie kurzu spoločenského tanca pre dospelých
(9. január 2015 – tanečný venček v sále KD v Kováčovej)
21. október – Mesiac úcty k starším – piati jubilanti, ktorí sa svojou prácou
významne pričinili o rozvoj obce, sa stretli u starostu obce a pri občerstvení
sa na chvíľu vrátili do spomienok
22. október – Jubilanti – mesiac úcty k starším bol v roku 2014 venovaný
päťdesiatim trom okrúhlym jubilantom od 70 rokov, pre ktorých bol v sále
KD pripravený pekný program
8. november – 29. ročník - Kováčovská desiatka 2014
6. december – Mikuláš v sále KD
6. december – Zabíjačka Eso šport
10. december – Vianočná akadémia sála KD – ZŠ s MŠ Kováčová
25. december – Detské divadelné pásmo- Jasličková pobožnosť
26. december - Vianočný stolnotenisový turnaj

OZNAM

27. december – Detský turnaj v stolnom tenise

Komisia kultúry a športu, v spolupráci s MKS
Kováčová plánujú, v prípade dostatočného záujmu,
obnoviť činnosť detského folklórního súboru
PRAMIENOK a taktiež založiť Ochotnícky divadelný
súbor. Viac informácii sa dozviete v priebehu roka
prostredníctvom obecného rozhlasu a na internetovej
stránke www.kovacova.sk.
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OZ Gorazdík Kováčová
V druhom polroku tohto kalendárneho roka sme opäť zažili veľa zábavy. Ako každý rok, tak ani toto leto sa nezaobišlo bez
Detského letného tábora, ktorý organizovalo OZ Gorazdík. Tento rok sme týždeň mohli objavovať krásy Slovenského raja,
konkrétne Čingova. Naše hlavné motto bolo: „Radosť rozdávaním rastie“ a tak sme sa celý týždeň snažili rozdávať ju vôkol seba.
Našli sme si nových priateľov a zažili sme spolu kopec zábavy. A tak ako každý rok, nesedeli sme len na chate, ale vydali sme sa aj
na poriadnu turistiku. Na našej celodennej túre sme preto navštívili Kláštorisko v Slovenskom raji. Z pestrého programu si môžeme
spomenúť napríklad na olympijské hry, skúšku odvahy, večernú opekačku, hľadanie pokladu či program Hviezdy bavia hviezdy.
Nesmieme zabudnúť ani na každodennú službu v kuchyni a na televízne noviny, v ktorých nám vždy jeden oddiel vtipne zreferoval
udalosti celého dňa. Za tento týždeň sme sa spolu poriadne zabavili, ale aj veľa naučili. Už teraz sa tešíme na leto 2015 a náš ďalší
Gorazdíkovský tábor.
Na konci augusta sme letu zamávali na Rozlúčke s letom, ktorá mala tento rok tému Havaj. Všetci sme si obliekli havajské sukne či
košele, na krk si zavesili náhrdelníky z kvetov a zábava sa mohla začať.
V októbri sme sa s mladými vybrali na poriadnu turistiku. Zavítali sme do Nízkych Tatier a vystúpili na Ďumbier. Počasie nám síce
veľmi neprialo, ale my sme sa nevzdali a vystúpili sme až na vrchol. Celý deň bolo pod mrakom a kvôli hmle sme poriadne nevideli
kam kráčame, preto sme radšej nepokračovali v túre na Chopok. Naše kroky teda viedli naspäť. Napriek nepriazni počasia sme spolu
s priateľmi zažili veľa zábavy a svoje oči sme upierali na krásy Slovenska a nie na obrazovky televízie či počítača.
Aj tento polrok sme sa spolu zabavili a strávili príjemný čas. Tešíme sa na ďalšie akcie organizované pod záštitou OZ Gorazdík
a veríme, že sa tam spolu stretneme
Kamila Kucháriková
.
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MATERSKÁ ŠKOLA - ,,A SME TU ZAS“
Prešlo leto a ani sme sa nenazdali a začal ďalší školský rok. Jeho začiatok prežíva každé dieťa ináč. Niektoré
sa na škôlku tešia, a tie, ktoré do nej len nastúpili a nevedeli, čo ich tam čaká, sa aj báli. Veď odísť zo známeho prostredia,
z náručia svojej mamy, do niečoho neznámeho, bolo pre nich stresujúce. Aj napriek tomu si na materskú školu zvykli rýchlo.
V septembri k nám deti nielen prišli, ale rozlúčili sme sa aj so 6 predškolákmi, ktorí nám odišli do ZŠ. Naša materská
škola je opäť plne vyťažená, máme 36 detí , a všetci sa z toho tešíme. V januári prídu ešte 3 deti. Je to určite aj tým, že naša
materská škola je vybavená modernou technikou ako sú notebooky, interaktívne tabule a Xbox. Deti učíme s nimi pracovať
a využívať ich. Veď v dnešnej dobe to bez nich už ani nie je možné. Takisto aj pekné a nové triedy majú vplyv na naplnenosť
materskej školy. Aj náš zriaďovateľ a poslanci obecného zastupiteľstva nemusia ľutovať, že finančne zabezpečili výmenu starého
30.ročného nábytku za nový. Chceli by sme sa im, touto cestou poďakovať. Teší nás, že myslia aj na tých najmenších. Pozrite sa
aj Vy na nový nábytok v materskej škole. Nestálo to za to? Myslíme si, že investovať do detí a ich pohodlia a vzdelania, nie
sú zbytočne vyhodené peniaze.

Čo sme v materskej škole ešte robili tento školský rok?
- V septembri sme deťom rôznymi formami priblížili témy, ako sa treba slušne správať, zdravo stravovať, dodržiavať hygienu
a slušne stolovať.
- V októbri to bol program pri príležitosti ,,Úcty k starším“ v sále kultúrneho domu a
dramatizácie rozprávok s deťmi.
- V novembri sme mali ,,Škôlka má talent“ a besedu so zdravotnou sestrou, mamičkou, pani Puškárovou, ktorá deťom
porozprávala o zdraví a chorobách.
Čo nás ešte čaká v decembri?
,,Vianočné zvončeky tíško zvonia“ už aj našej škôlke. Blížia sa Vianoce a aj my v materskej škole sa na ne pripravujeme.
- Začiatkom decembra príde do materskej školy Mikuláš s čertom.
- Potom sa deti oboznámia s tradíciou – Lucia.
- Pred Vianocami budeme s deťmi piecť perníčky a ozdobovať stromček.
Jednou z najkrajších akcii detí a rodičov sú Vianoce. Vianoce si priblížime krátkym programom v sále kultúrneho domu. Na
druhý deň, ako po iné roky, si deti v materskej škole nájdu pod stromčekom darčeky od Ježiška.
A to je nateraz všetko.
V mene všetkých zamestnancov materskej školy Vám prajem krásne Vianoce plné lásky a božského požehnania.
Veď Vianoce sú sviatky pokoja, keď sme si zrazu bližší a správame sa k sebe milšie
Andrea Hrončoková a kol.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Za oknom vločka padá a zvonček cinká,
zapáľte sviečku zľahka, zľahulinka.
A v tú chvíľu láska a šťastie blikoce
a my Vám prajeme
šťastné a radostné Vianoce.

Začiatok školského roka sprevádzalo sychravé počasie. Napriek
zamračenému septembrovému ránu však v očkách všetkých školákov
žiarili ligotavé slniečka a nikto neplakal, že skončilo leto a je čas
vrátiť sa do školských lavíc. Najviac tento deň očakávali už tradične
naši noví spolužiaci – prváčikovia. A s nimi aj ich nová pani učiteľka,
Mgr. Paťka Palúchová, ktorá nastúpila namiesto pani učiteľky
Mariky Beličkovej.
Po krátkom programe starších žiakov a príhovoroch hostí, pána
starostu S. Brachnu a pána farára Mgr. R. Kuchárika zaznelo pár
povzbudivých slov pani riaditeľky na privítanie, a už si každý prváčik
zazvonil na zvončeku a s očakávaním, ale i s napätím prvýkrát vstúpil
do školy.
Od tej chvíle usilovne pracujú, dennodenne zbierajú nové vedomosti,
aby boli múdri ako pani sova – ich triedny maskot.
To platí aj o ostatných žiakoch našej školy. Okrem zbierania
vedomostí od septembra stihli pasovať prvákov do cechu školského aj
potešiť starých rodičov a všetkých starších občanov našej obce milým
vystúpením pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Sálu kultúrneho
domu v tento deň zdobili aj ich práce na výstavke „Farby jesene“.
Tento rok k nám zavítal aj Mikuláš. Prišiel už 5. decembra
s obrovským batohom sladkostí. A keďže všetky deti, samozrejme,
po celý rok poslúchali, pre každého sa v batohu našiel balíček.
Na oplátku za sladkosti si Mikuláš vypočul množstvo pekných
básničiek a pesničiek. A k mikulášskym prekvapeniam patrila
aj návšteva divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, 11. decembra.
A čo sme videli? Veľmi peknú rozprávku o troch prasiatkach.
Na adventných vencoch sa túto nedeľu rozhorela už druhá sviečka
a to je signál, že sa nezadržateľne blížia najkrajšie sviatky v roku –
Vianoce. Čas, ktorý je pre všetkých, ale hlavne pre deti, časom
zázračným, časom očakávania... a časom obdarovania.
Darčekom našich žiakov pre všetkých bolo účasť všetkých, ktorí
si v predvianočnom zhone našli chvíľku času a prišli 10. decembra
do KD, kde bola čarovná rozprávka o ľudskej láske, priateľstve
a ochote pomáhať. Po predstavená sme si posedeli pri jedličke
s vianočnými dobrotami a punčom.
Mgr. Jana Popracová
riaditeľka školy

Žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ
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DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2014
Štvrtý ročník Dní obce Kováčová sa v roku 2014 konal v dňoch 25., 26., 27.
júla. Dni obce sa skladajú z troch častí a to slávnostnej, športovo kultúrnej
a cirkevnej.
Podujatie sa začalo v piatok slávnostným verejným zasadnutím
obecného zastupiteľstva, ktoré zahájili hrou na husle študentky konzervatória
z Banskej Bystrice slečny Alena Hermanová a Jana Macíková.
Po oboznámení s programom trojdňového podujatia, starosta obce odovzdal
cenu obce, ktorá bola udelená za rok 2014 Ing. Štefanovi Mackovi
za celoživotné dielo v oblasti ochrany prírody a krajiny, za vzdelávaciu,
výchovnú a propagačnú prácu na zabezpečenie tohto poslania a za politickú
angažovanosť poslanca SNR pri konštituovaní samostatnej Slovenskej
republiky. Pán Macko prijal naše pozvanie a cenu si prevzal osobne.
Po gratuláciách a príhovore Ing. Macko a Ing. Volko vyžrebovali poradie
zápasov turnaja v malom futbale o Pohár starostu obce. Záver zastupiteľstva
bol venovaný občerstveniu pre pozvaných hostí. O 20:30 hod. sa v sále
kultúrneho domu začalo divadelné predstavenie „Aladinova lampa“ s ktorým
sa predstavilo zvolenské divadlo Bez opony.
Slávnostného zastupiteľstva sa okrem poslancov a občanov
zúčastnili pozvaní hostia ako pán farár Mgr. Kuchárik, zborový farár Mgr.
Ján Mojzsis s manželkou a deťmi, Ing. Katarína Vrťová, ved. LRS ZVJS,
Ing. Oľga Zábojníková, MPH, riaditeľka NRC, Ing. Bohuslav Sekereš, riad.
ObO PZ SR Sliač, Ing. Miloš Pittner, konateľ Wellness, s.r.o., Ing. Stanislav
Zapletal, konateľ GRUBE, s.r.o. a niektorí sponzori podujatia (Miloš
Krajíček, Marek Mesároš).
Sobota bola venovaná športu a zábave. O 08:00 hod. sa začal turnaj
družstiev pracovných obvodov poslancov v malom futbale o pohár starostu
obce. O pohár bojovalo 7 družstiev (nepozbieral sa poslanecký obvod
p. Hajka). Do finále sa prebojovali družstvá p. Volku a p. Beličku .Zápas
skončil víťazstvom poslaneckého obvodu p. Volku výsledkom 7:1 a získali
na tento rok putovný pohár.
Súbežne s malým futbalom sa o deviatej hodine začala aj súťaž
vo varení gulášu, do ktorej sa prihlásilo tento rok až 10 družstiev. Porotu
tvorili traja členovia: pani Zigová, pán Zigo a Ján Šanta. Víťazom sa stalo
družstvo Janka Zvaru, kde šéfkuchárom bol Július Nevežanský, na druhom
mieste sa umiestnila rodina Gombalová a tretie miesto si obhájili Matúš
„Ďuďo“ Vasiljev a Tono Pavlík.
Pre deti boli od 13:00 hod. pripravené rôzne súťaže, ktoré zabezpečili
pani učiteľky zo školy, tiež sprievodné akcie – skákací nafukovací hrad
a maľovanie na tvár.
Od 09:30 do 13:00 hod. si návštevníci podujatia mohli prezrieť
21 krásnych motorových starčekov, ktoré priviezli ich majitelia, členovia
klubu historických vozidiel. O 13:00 hod. nám sokoliari z lesníckej školy
v Banskej Štiavnici prezentovali svoje dravce. Bola to zaujímavá ukážka
aj s výkladom pána Ing. Petrikoviča.
O 14:00 hod. Dobrovoľný hasičský zbor Vlkanová predviedol zásah
a základné ukážky hasenia požiaru. Deti si mohli vyskúšať požiarnu
striekačku a nakoniec sa mohli vyblázniť v pene.
Keďže statická ukážka vojenského vrtuľníka MI-17 vzdušných síl
OS SR z Prešova sa nekonala, nakoľko bolo všade okrem Kováčovej veľmi
nepriaznivé počasie, vyplnili sme čas súťažami pre dospelých
Súťaž v pití piva: 27 účastníkov,
 Prvé miesto s časom 3, 04 sek. – Miroslav Mesiarik
 Druhé miesto s časom 3,08 sek. – Jozef Gallo
 Tretie miesto s časom 3,36 sek. – Štefan Koštiak
Zúčastnili sa 4 ženy:
Anna Rusinkovičová – 6,93 sek.
Alexandra Krakovská– 8,32 sek.
Veronika Lehocká – 9,90 sek.
Mariana Bilčíková – 14,79 sek.

Súťaž v držaní suda: 9 súťažiacich mužov:
 Prvé miesto s časom 1,29 min – Štefan Koštiak
 Druhé miesto s časom 1,09 min. – Marek Marko
 Tretie miesto s časom 1,05 min. – Miroslav Mesiarik

A 6 súťažiacich žien, kde prvé miesto obsadila Mariana
Ferienčíková s časom 3,06 min.
O 16:00 hod. nás prišli pozrieť policajní kynológovia z OR PZ
Zvolen, ktorí nám ukázali prácu policajného psa.
Od 17:00 hod. v rámci hudobného programu sa nám predstavila
skupina Tambores z Nitry so svojou bubeníckou show, ktorá roztancovala
všetkých návštevníkov podujatia. Po nich sa vylosovali ceny pre divákov.
Celkovo sme odovzdali 24 hodnotných cien od sponzorov prevažne
z Kováčovej.
Od 18:30 do 21:30 hod. hrala do tanca country & bluegrassová
kapela VODOPÁD z Brezna.
Po nich nám predviedla ohňovú show šermiarska skupiny Virfortis
zo Zvolena.
Večerná zábava sa v spoločenskej miestnosti ATC začala približne o 22:30.
Hrala a spievala skupina Cool Band Trio zo Zvolena.
Celú sobotu slovom sprevádzal Marián Marcinek, ozvučenie zabezpečil
Zdenko Sarvaš. Tiež považujem za potrebné spomenúť dobrovoľníkov, ktorí
nám pomáhali a to Zuzka Diechová, Milan Najmajer, Pavel Mojžita a Ján
Belko.
V nedeľu 27.7.2014 bol program nasledovný:
 O 10:00 hod. sa uskutočnila Slávnostná svätá omša v Kostole
sv. Gorazda v Kováčovej, celebroval Mgr. Roman Kuchárik
a koncelebroval Mgr. Karol Vozár správca Farnosti Zvolen - Sekier.


O 15:00 hod. - Hodové posedenie pred Kostolom sv. Gorazda
Na hodovom posedení nechýbal už tradične vynikajúci guľáš
a koláče a samozrejme dobrá zábava. O dobrú hudbu sa postaral
pán Levko s bratom.

Súčasťou nedeľňajších Dní obce je futbalový zápas. Tento rok to
boli až dva zápasy. O 15:00 hod. sa na futbalovom ihrisku odohral futbalový
zápas mladších žiakov Prameň Kováčová s futbalovou školou Mareka
Hamšíka. TJ Prameň Kováčová vyhral 6:0.
O 17:00 hod. sa priateľský futbalový zápas dospelých medzi TJ Prameň
Kováčová a Jupie Podlavice Badín skončil s výsledkom 1:3 pre Badín.
Pozitívnym faktorom je, že Dni obce sa stávajú súčasťou diania
našej obce, že organizátori, dobrovoľníci, sponzori ale aj občania, ktorí sa
akcie zúčastnili, prispeli tak k dobrej úrovni tohto podujatia.
Zuzana Mikulová

BEZ SLOV
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CENA OBCE
KOVÁČOVÁ
Cena obce, ako verejné ocenenie, sa udeľuje raz v roku na
slávnostnom OZ. Na základe návrhu starostu obce a poslancov OZ
na udelenie Ceny obce za rok 2014 bol tento návrh poslancami
jednomyseľne prijatý na rokovaní OZ dňa 24.6.2014 a dnes Vám
môžem povedať, že touto cenou bol poctený pán Ing. Štefan Macko.
Pri posudzovaní návrhu sa bralo do úvahy celoživotné dielo
v oblasti ochrany prírody a krajiny, za vzdelávaciu, výchovnú
a propagačnú prácu na zabezpečenie tohto poslania a za politickú
angažovanosť poslanca SNR pri konštituovaní samostatnej
Slovenskej republiky a tiež starostlivosť o chránené stromy „Duby
v Kováčovej.
Ing. Štefan Macko sa narodil 27.novembra 1936 v Košiciach v učiteľskej rodine. Život v jeho mladosti bol
poznačený životnými peripetiami – útekmi. Prvý raz to bolo v roku 1938 pred maďarskými okupantmi z južného Slovenska.
Jeho otec bol vtedy menovaný za riaditeľa školy v Starom Smokovci. Tu p. Macko absolvoval 1. a 2. ročník, ale aj dva
mesiace 3. ročníka. Potom nasledoval útek rodiny pred sovietskymi vojskami za „zlú povesť z východného Slovenskaˮ. Pred
frontom bola rodina nútená utiecť do Rakúska. Po návrate takmer rok bývali v matkinom rodisku – Veľkých Opatoviciach
na Morave, kde posledný týždeň 4. ročníka robil skúšky o postup do 5. ročníka. A 2 mesiace po prázdninách nasledovalo
opäť sťahovanie na Slovensko do otcovho rodiska Jaklovce. Prvý ročník gymnázia p. Macko absolvoval v Levoči, počas
ktorého býval v jezuitskom kláštore. Avšak v noci z 13 na 14. apríla 1950 sa odohrala Akcia K, známa aj ako Barbarská noc,
počas ktorej obsadili príslušníci Ľudových milícii, Verejnej bezpečnosti a Štátnej bezpečnosti všetky mužské kláštory
v celom Česko- Slovensku. Z toho dôvodu musel ostatné roky gymnázia absolvovať v Gelnici. Pán Macko, ako mladý
študent, bol aj športovec. Školu aj obec reprezentoval vo volejbale a stolnom tenise. V mladosti začal hrať na orgáne, čomu
sa venuje až dodnes. Keďže bol vynikajúci študent, nemal mať problém dostať sa na vysokú školu. Ale ako syn politického
väzňa jeho šanca na prijatie bola mizivá. S pomocou triednej profesorky poslal 3 prihlášky. Keďže bol počas celého štúdia
vyznamenaný, nemusel robiť prijímačky na žiadnu vysokú školu. Na dvoch ho však z politických dôvodov odmietli prijať.
Na vysokú školu ho nakoniec prijali do Zvolena na LF VŠLD, ktorú ukončil v r. 1959 so špecializáciou na stavby. Počas
praxe absolvoval postgraduálne štúdium – lesnícke stavby (1962-1964), stavebná ekonomika (1968), tvorba a ochrana
krajiny (1981-1983).
Vzhľadom na jeho odborné vzdelanie p. Ing. Štefan Macko prispôsobil aj svoje pracovné uplatnenie. Po ukončení
VŠ začal pracovať ako stavbyvedúci v Lesostave L. Hrádok v r. 1959-1961. Potom do r. 1963 ako samostatný projektant
v Technickej kancelárii Štátnych Lesov v B.B. Podstatnú časť svojho profesného života prežil ako samostatný odborný
pracovník na ŠLP VŠLD vo Zvolene a to od r. 1963 do r. 1990, kedy bol zvolený za poslanca SNR. Ako poslanec pôsobil do
r. 1992. Potom 1/2 roka pracoval ako poradca na ministerstve a Slovenskom lesnom pozemkovom fonde. Od r. 1993
do r. 1996 pracoval na Rímsko-katolíckom biskupstve v Banskej Bystrici, kde mal na starosti reštitúciu cirkevného majetku
a kde neskôr založil lesnú správu NEOSOLIUM, ktorej bol riaditeľom až do odchodu na dôchodok. Od roku 1978 až do jej
zániku pôsobil p. Macko aj ako Okresný predseda Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny vo Zvolene.
Bohatá je aj jeho publikačná činnosť s množstvom publikácií, predovšetkým s tématikou ochrany prírody ako napr:.
- Chránené územia a prírodné výtvory okresu Zvolen (1961)
- Chránené územia a prírodné výtvory okresu Zvolen- II. doplnené vydanie (1987)
- Starostlivosť o chránené stromy (1984)
- fotografie pre pubikáciu Slovenské pralesy (2001)
Iné publikácie:
- Školský lesný podnik VŠLD vo Zvolene (prírodné a historické zaujímavosti-1981)
- Vysokoškolský lesnícky podnik (2008)
Viac ako v stovke odbornej literatúry bol autorom fotografií, taktiež bol autorom množstva príspevkov do časopisov
a novín s tématikou ochrany prírody a poľovníctva. V rokoch 1980-1989 vydával metodicko-informačný časopis
„Pod Poľanou“. Zabezpečoval odborne i organizačne odborné semináre. Na VŠLD bol externý člen katedry stavieb,
vypracovával oponentské posudky na výskumné úlohy a bol konzultantom na diplomové práce.
Osobitnou kapitolou bola starostlivosť o významné stromy, návrhy na ochranu, ošetrenie, konzerváciu a pod.
Pre našu obec zabezpečil vyhlásenie chránených dubov Štátnou ochranou prírody. Boli to mohutné jedince duba letného
a duba zimného. Najväčší z dubov mal v čase vyhlásenia ochrany v r. 1987 - 250 rokov a obvod kmeňa 480 cm. V našej obci
projektoval zvernicu, rybník a cestu do Doliny ešte ako diplomovú prácu aj s kórejským študentom.
Za toto celoživotné dielo mu bola odovzdaná Cena obce Kováčová za rok 2014.
Slavomír Brachna

Jednota dôchodcov Slovenska
Klub dôchodcov Kováčová
Jednota dôchodcov Slovenska – Klub dôchodcov v Kováčovej vznikol 13. mája 2002. Zakladateľom bol p. Nádvorník
– predseda OV JDS vo Zvolene a p. Jozef Legíň – podpredseda OV JDS vo Zvolene. Na prvej, zakladajúcej schôdzi bol
zvolený výbor v zložení: predseda – p. Ján Slíz, podpredseda - Ing. Pavel Belo, tajomník - Mgr. Otília Kapsová, pokladník p. Alžbeta Milanová, hospodár – p. Anna Puškárová a p. Darina Ferienčiková – členka výboru. Revízna komisia: p. Ján Izrael
a p. Juraj Potoma.
V prvom pláne činnosti na rok 2002 sa stanovili základné aktivity : kladenie kytice k pamätníku umučených v Bôrine
k výročiu SNP, posedenie pri guláši, prednášky (napr. o pestovaní ruží, rady lekára pred zimou a pod.), stretnutie s jubilantmi,
minikurz varenia a posedenie pri jedličke v klubovni na záver roka.
Niektoré podujatia sa výborne vydarili, členovia si ich pochvaľovali, preto sa organizujú každoročne. Taktiež sa každý
rok organizuje zájazd na rôzne miesta Slovenska ako napríklad: do Podhájskej, na výstavu kvetín do Nitry, zájazd
do Rajeckej Lesnej, Komárna, na Krásnu Hôrku a Betliara, do Gabčíkova, na hrad do Fiľakova, do Rapoviec
na kúpalisko ako i do Šalgotariánu. Okrem spomínaných podujatí a zájazdov sa organizuje klubová činnosť v klube
dôchodcov a to: oslava MDŽ, oslava narodenín, menín, životných jubileí, október „ úcta k starším“, účasť na divadelných
predstaveniach v DJGT vo Zvolene, opekačka a rad ďalších podujatí podľa návrhov našich členov. Toľko v krátkosti
z histórie nášho Klubu.
Prelomový rok bol pre nás rok 2010, kedy sme dostali do vienka priestory v novom obecnom dome. Naša činnosť
sa dostala na vyššiu úroveň. Srdečne ďakujeme našej Obci za tento dar. Môžeme sa hrdiť, že máme krásne nové priestory,
lebo ani jeden klub v okrese Zvolen takéto priestory nemá. V klube sa schádzame pravidelne každú stredu, kde muži väčšinou
preberajú futbal, politické problémy, hrajú karty, či už sedmu, žolíka, ďura a ženy sa radia čo a ako variť, piecť a pod.
V súčasnosti máme 43 členov. Keďže život sa nedá zastaviť, z našich radov odišlo na večný spánok veľa našich
členov: p. Maria Homolová, p. Juraj Potoma, p. Ján Kučera, p. Ján Černák, p. Eva Zvarová, p. Juraj Láznička, p. Ondrej
Mozola, p. Ján Sethaler a ďalší.
Tento rok bola činnosť klubu pestrá. V marci sme si pripomenuli MDŽ. Okresná rada JDS vo Zvolene pripravila pre
seniorov tanečnú zábavu, ktorej sa zúčastnili aj naši seniori. Svojou účasťou sme obohatili Okresné športové hry, kde bola naša
členka Anka Kučerová ocenená diplomom. Zúčastnili sme sa na kladení vencov k 70. výročiu SNP v Bôrine, spoločne sme si
uctili našich jubilantov ako i narodeniny a meniny. Uvarili sme si výborný guláš, boli sme účastníci tanečnej zábavy,
organizovanej v mesiaci „úcta k starším“, ktorú pripravila OR JDS vo Zvolene. U našich členov mal veľmi dobrú odozvu
zájazd na hrad Fiľakovo a do Šalgotáriánu, kde sme zájazd ukončili na kúpalisku v Rapovciach. Všetci boli veľmi spokojní
a chcú aby sme do Rapoviec chodili častejšie. Na záver roka pripravuje „Posedenie pri jedličke“, ktoré sa bude konať
29. Decembra 2014. Tiež niektorí naši členovia prejavili záujem zúčastniť sa na „Mikulášskej zábave“, ktorú organizuje
Okresná rada JDS vo Zvolene.
A čo do budúcna ? Pripravujeme založenie speváckeho súboru, v ktorom budú účinkovať naši členovia. Veríme,
že sa nám to podarí. Pre budúci rok pripravujeme zájazd na Červený kláštor a celý rad už tradičných podujatí.

Týmto chceme osloviť seniorov v našej obci – príďte medzi nás,
s priateľmi a veselou mysľou je človek vždy mladý.
„Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“ (Marcus Tullius Cicero)
Josef Nemček,
predseda JDS Kováčová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:
V druhom polroku 2014 oslávili
životné jubileum:

85 rokov

65 rokov

Hudecová Helena
Kučerová Mária

Mesiarik Jozef
Hrabovský Ľudovít
Kočan Milan
Baláž Ján
Feketová Anna
Sanitrár Martin
Priatka Milan
Bilčíková Ľudmila
Miháliková Anna
Skovajsa Karol
Beličková Mária
Brachnová Miloslava

80 rokov
Sedmák Augustín
Ambrošová Mária
Remenec Viktor
Stolárová Mária

75 rokov
Izrael Ján
Valentová Elena
Macková Anna, Ing.
Puškárová Anna
Holéczy Ľudovít, Mgr.
Maršalová Anna
Kohútová Eva, Ing.
Valach Ján, JUDr.

70 rokov

60 rokov
Mozolová Eva
Kocúr Jaroslav
Marcinek Marián
Medveďová Vlasta
Omasta Jozef
Puškárová Margita
Seligová Eleonóra Leona
Hank Štefan, Ing.
Zaťko Ján
Dorociaková Terézia
Kúdela Jozef, Prof., Ing., CSc.
Fraňo Ján
Bursa Milan

Biba Ivan
Sanitra Jozef
Vyletel Ján, Ing.
Ferienčiková Darina
Hazuchová Jolana
Koleničová Ľudmila
Borguľová Margita
Šmálová Jurina
50 rokov
Plešivčiaková Marta
Melicherčík Jozef, MUDr. Vajová Jana
Bíreš Vladimír
Sabo Štefan
Klocháňová Jana
Sliacky Ján
Poláček Róbert
Harík Miroslav
Cmarko Vladimír
Klvan Marián
Nosáľová Andrea
Šimková Jana
Pančíková Anna

GRATULUJEME !
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Noví spoluobčania
Laura Mojžišová
Viktória Kosecová
Lucas Kosec
Malým občiankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
veľa zdravia a šťastia.

Navždy nás opustili
Danuška Izáková, rod. Pohánková, 63r.
Elena Lázničková, rod. Molčanová, 84r.
Mária Homolová, rod. Urbanová, 78r.
Zuzana Antalová, rod. Matajszová, 84r.
Mária Pohánková, rod. Bavcová, 91r.
Ľubomír Belička, 62r.
Milan Albert, 65r.
PhDr. Pavol Kuka, CSc., 83r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Manželstvo uzavreli
Iveta Hudecová a Mohamed Soukah
Xénia Malá a Tomáš Šefranko
Dominika Bibová a Dominik Výboh
Novomanželom
srdečne blahoželáme

POZVÁNKA
OZ Gorazdík Kováčová Vás všetkých srdečne
pozýva na detské divadelné pásmo- Jasličkovú
pobožnosť, ktorá sa bude konať dňa

25.12.2014 o 15:30 hod.
v kostole sv. Gorazda v Kováčovej.

DETSKÉ OKIENKO

ČO JE TO ???
1. Stojí, stojí pri dome, v snehobielej nádhere.
Usmieva sa veru hej! Metla v ruke snehovej.
2. Zajko k nemu pribehol, pod ihličie hneď vbehol.
Tam sa schová pred zimou, pred tou bielou perinou.
3. Visia, visia biele meče, vôkol strechy, vôkol vrát.
Iba slnko dokáže ich potichúčky obtrhať.
1. snehuliak 2. stromček 3. cencúle

Majsterky Európy

v detskom fitness
V sobotu 25.10.2014 sa v Budapešti konali Majstrovstvá Európy
MAJSTERKY

v detskom
fitness. Slovensko si domov odnieslo päť zlatých medailí, z toho až štyri išli do Zvolena.
Majsterkami Európy sa stali aj dve kováčanky- z kategórie dievčatá 8 – 9 r. Emma
Čábyová (členka klubu TŠK F.R.E.S.H Zvolen) a svoje prvenstvo obhájila aj úradujúca
Majsterka sveta v kategórii dievčatá 10. – 11. rokov Nelli Novodomská (členka klubu
B-STAR Zvolen) .
Detský fitness je spojením gymnastiky, silových prvkov a tanca. Na súťažiach
sa deti prezentujú v dvoch kolách. Prvou disciplínou je voľná zostava, ktorá obsahuje
tanečné, silové a akrobatické prvky. Okrem techniky a náročnosti jednotlivých prvkov
sa hodnotí súlad pohybu s hudbou a tiež herecký prejav. Súťaženie vo fitness
je prezentácia zdravého životného štýlu a show na pódiu, ktorá zaujme diváka aj porotcov.
S tým súvisí aj druhá disciplína, ktorou je prezentácia vyšportovanej detskej postavičky,
tzv. pózovanie. Emka sa európskej súťaže zúčastnila prvýkrát. A čo ju na fitness najviac
láka? Ako nám Emka povedala: ,,Najlepšie na fitness sú akrobacia a voľná zostava.
Všetko na fitness mám rada, no najmä moje kamarátky z klubu“.
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ŠK Prameň Kováčová
IV. LIGA dospelí- JUH- jesenná časť 2014/2015

FUTBAL
Plán zápasov Prameň Kováčová
v jarnej časti 2014/2015:
14. kolo: 22.03.2015, 15:00,
TJ Prameň Kováčová – TJ Sklotatran Poltár
15. kolo: 29.03.2015, 15:00,
FTC Fiľakovo – TJ Prameň Kováčová
16. kolo: 05.04.2015, 15:30,
TJ Prameň Kováčová – MFK Revúca
17. kolo: 12.04.2015, 15:30
MFK Detva - TJ Prameň Kováčová
18.kolo: 19.04.2015, 16:00
TJ Prameň Kováčová – FK CSM Tisovec
19.kolo: 26.04.2015, 16:00
MFK Spartak Hriňová - TJ Prameň Kováčová
20.kolo: 03.05.2015, 16:30
TJ Prameň Kováčová – FC Slovan Divín
21.kolo: 10.05.2015, 16:30
FK Slovenské Ďarmoty – TJ Prameň Kováčová
22.kolo: 17.05.2015, 17:00
TJ Prameň Kováčová – TJ Jednota Málinec
23.kolo: 24.05.2015, 17:00
MFK Lokomotíva Zvolen B – TJ Prameň Kováčová
24.kolo: 31.05.2015, 17:00
TJ Prameň Kováčová – Jupie Podlavice Badín A
25.kolo: 07.06.2015, 17:00
ŽP Šport Podbrezová B - TJ Prameň Kováčová
26.kolo: 14.06.2015, 17:00
TJ Prameň Kováčová – ŠK Vinica

POZVÁNKA
Pozývame všetkých záujemcov na tréningy našich žiackych
mužstiev, ktoré sa počas zimnej prestávky konajú nasledovne:
Starší žiaci, U-15 (r.2000 a 2001): každú sobotu o 10:00
v telocvični ZŠ D. Sávia vo Zvolene
Kontakt na trénera: Dušan Kňažko – 0905 571 360
Mladší žiaci, U13 (r.2002, 2003, 2004 ): každú stredu a piatok
o 16:00 v telocvični ZŠ Budča
Kontakt na trénera: Patrik Paulovčík – 0905 278 022
Prípravka (1. stupeň ZŠ, MŠ): každú stredu v sále
Kultúrneho domu na Kováčovej
Kontakt na trénera: Andrej Kasarda – 0907 025 679
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1

ŽP Šport Podbrezová B

13

9

2

2

35 : 9

29

2

TJ Sklotatran Poltár

13

9

1

3

18 : 6

28

3

JUPIE Podlavice Badín

13

6

5

2

31 : 21

23

4

ŠK Vinica

13

7

1

5

20 : 19

22

5

FK Slovenské Ďarmoty

13

6

3

4

28 : 31

21

6

MFK Detva

13

5

5

3

30 : 15

20

7

TJ Jednota Málinec

13

6

2

5

24 : 30

20

8

MFK Lokomotíva Zvolen B

13

4

5

4

17 : 18

17

9

MFK Revúca

13

4

5

4

12 : 14

17

10

FK CSM Tisovec

13

4

4

5

23 : 16

16

11

FTC Fiľakovo

13

4

2

7

24 : 18

14

12

TJ Prameň Kováčová

13

4

1

8

21 : 29

13

13

MFK Spartak Hriňová

13

2

2

9

14 : 34

8

14

FC Slovan Divín

13

0

4

9

9 : 46

4

Strelci gólov:
Dominik KUDLÍK – 6, Róbert ELEK – 4, Martin TURÁK – 2,
Vladimír PLAVEC – 2, Milan KUJAN – 1, Igor LIETAVA – 1,
Martin KUCBEL – 1, Marián JURIGA – 1, Tomáš LACKO – 1,
Marián HRADŇANSKÝ – 1, Jaroslav AUGUSTÍN - 1
Tréner mužstva: Patrik Paulovčík
Vedúci mužstva: Jaroslav Kocúr / Ľubomír Kolačkovský
Počet miestnych hráčov v mužstve: 9 - Igor Volko, Tomáš Kružliak,
Juraj Homola, Lukáš Lauč, Marián Juriga, Dominik Kudlík, Adam
Gajdoš, Róbert Elek („východniar“, ktorý sa už usadil u nás), Peter
Mistrík
Hráči na hosťovaní v našom klube z iných klubov: 3 - Igor Lietava
(FK Zvolenská Slatina), Ján Sekula (FK Slovan Kúpele Sliač),
Karol Holota (MFK Snina)

FUTBAL
Tabuľka po jesennej časti- IV. liga dorast- sk. C:
Por.

Družstvo

Z

V R P

Skóre

1

ŠK Selce

12

10

0

2

55 : 14

30

2

ŠKF Kremnica

12

10

0

2

44 : 8

30

3

OŠK Dobrá Niva

12

9

1

2

40 : 9

28

4

TJ Družstevník Bzovík

12

8

1

3

49 : 12

25

5

OFK Slovenská Ľupča

12

8

1

3

37 : 17

25

6

TJ Tatran VLM Pliešovce

12

6

1

5

23 : 21

19

7

TJ Sokol Medzibrod

12

6

0

6

28 : 25

18

8

TJ ŠK Kremnička

12

5

1

6

23 : 26

16

9

MFK Vígľaš - Pstruša

12

5

0

7

30 : 31

15

10

TJ Kriváň

12

3

1

8

24 : 45

10

11

TJ Družstevník Lovčica - Trubín

12

3

0

9

24 : 74

9

12

TJ Prameň Kováčová

12

2

0

10

20 : 50

6

13

TJ PS Hliník nad Hronom

12

0

0

12

6 : 71

0

Body

Z- zápasy, V- výhra, R- Remíza, P- Prehra
Strelci gólov:
Dominik EPERJEŠI – 5, Dalibor MRAČKO – 4, Erik LIGAS – 3,
Pavel KUCBEL – 2, Samuel SLOVÁK – 1, Jakub MITUCHOVIČ – 1, Ján ORAVEC – 1,
(1x kontumačné víťazstvo 3:0)
Tréneri: Jaroslav Mračko, Jaroslav Gajdoš

Tabuľka- III. liga žiaci U 13- sk. C:
Por. Družstvo
B
1

MFK Revúca

27

2

TJ Baník Kalinovo

24

3

ŠK CVC Brusno

22

4

FK CSM Tisovec

20

5

MFK Spartak Hriňová

17

6

TJ Prameň Kováčová

15

7

ŠKF Kremnica

13

8

ŠK Partizán Čierny Balog

11

9

FK Slovan Kúpele Sliač

6

10

OTJ Hontianske Nemce

3

11

TJ PS Hliník nad Hronom

2

12

TJ- Prestavlky (odstúpené)
OFK Slovenská Ľupča
(odstúpené)

0

13

0

Strelci
gólov:
Jakub
FAŤÚN
–
Patrik PAULOVČÍK – 4, Dávid AUGUSTÍN
Martin GÁNOVSKÝ – 3, Kristián KANDRÁČ
Šimon FAŠANG – 2, Andrej PAULOVČÍK
Matej MATEJČEK – 1, Jakub ZÁCHENSKÝ
Marek VACO – 1, Dávid HORNÝ - 1
Tréneri: Patrik Paulovčík, Marek Schaller

Vedúci mužstva: Matej Faťún st.

Tabuľka po jesennej časti- III. liga žiaci U 15-sk C:

Vedúci družstva: Jaroslav Matejček

Por.

Družstvo

Z

V R P

Skóre

1

TJ- Prestavlky

12

11

0

1

79:9

33

2

TJ Baník Kalinovo

12

11

0

1

56:4

33

3

MFK Revúca

12

9

1

2

58:11

28

4

MFK Spartak Hriňová

12

9

1

2

46:17

28

5

ŠK Partizán Čierny Balog

12

7

0

5

32:31

21

6

TJ Prameň Kováčová

12

6

1

5

26:33

19

7

FK Slovan Kúpele Sliač

12

5

2

5

16:34

17

8

ŠK CVČ Brusno pri ZŠ MŠ Brusno

12

5

1

6

22:22

16

9

ŠKF Kremnica

12

5

1

6

17:23

16

10

OFK Slovenská Ľupča

12

3

1

8

28:45

10

11

FK CSM Tisovec

12

2

0

10

20:55

6

12

OTJ Hontianske Nemce

12

1

0

11

12:72

3

13

TJ PS Hliník nad Hronom

12

0

0

12

9:65

0

Body

Z- zápasy, V- výhra, R- Remíza, P- Prehra
Strelci gólov: Matúš HRIC – 7, Adam DÁVID – 4, Martin IZRAEL – 3, Lukáš BÍREŠ -3, Jakub
Faťún – 2, Jakub KAJDA – 2, Ján GRENČÍK – 1, Adrián RYBÁR – 1, Kristián KANDRÁČ – 1,
Ján Laššák – 1, Patrik Paulovčík – 1
Tréneri: Dušan Kňažko, Pavel Kopičár
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STOLNÝ TENIS
Koncom kalendárneho roka sa rozbehla aj nová sezóna stolnotenisovej IV.ligy OSST Zvolen 2014/2015, v ktorej má
už tradične zastúpenie aj STO ŠK Prameň Kováčová. Momentálne patrí našim stolným tenistom vo vyrovnanej tabuľke 6. Miesto.

OSST Zvolen - 4. liga, muži
#

Mužstvo

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy Body

1

Krupina C

8

8

0

0

0

354:156

107:37

32

2

Kriváň A

8

6

1

1

0

314:220

90:54

27

3

Doprastav B

8

5

2

1

0

332:196

98:46

25

4

Budča B

8

5

1

2

0

320:203

91:53

24

5

Sielnica A

8

4

2

2

0

293:255

80:64

22

6

Kováčová A

8

3

1

4

0 229:289

63:81

18

7

Dudince A

8

3

0

5

0

247:288

66:78

17

8

H. Nemce B

8

3

0

5

0

249:285

64:80

17

9

Podzámčok A

8

3

0

5

0

237:309

55:89

17

10 Veľká Lúka A

8

1

1

6

0

177:337

43:101

12

11 Hriňová A

8

1

1

6

0

215:307

56:88

12

12 Zvolenská Slatina A

8

1

1

6

0

180:302

51:93

12

Aktuálna sezóna odštartovala 5. októbra úvodným
kolom, keď naši stolní tenisti začali súťaž prehrou 3:15 na pôde
Kriváňa, kde sa im dlhodobo nedarí bodovať. Dokonca
v posledných štyroch zápasoch zaknihovali na tejto pôde štyri
prehry v rade. Následne v 2. kole doma podľahli po bojovnom
výkone Dudinciam 6:12.
V 3. kole cestovali na horúcu pôdu Budči „B“,
za ktorú pravidelne nastupujú aj hráči z tretej ligy a podľa
očakávania prehrali vysokým rozdielom 15: 3. Na prvé
víťazstvo v tejto sezóne tak museli čakať naši hráči
až do 4. kola, keď si na domácej pôde poradili po kvalitnom
výkone v derby zápase so Sielnicou v pomere 10:8.
Následne v 5. kole potvrdili domácu výhru na pôde
Veľkej Lúky, kde podľa očakávania zvíťazili 12:6. V ďalšom
domácom zápase privítali doma H. Nemce „B“. Hostia, ktorým
sa nepáčilo ich vtedajšie postavenie v tabuľke si v zostave
priviedli aj posily z tretej ligy a podľa predpokladov si odniesli
cenné víťazstvo, keď na bodovanie nestačil ani heroický výkon
Igora Betíka, ktorý zaknihoval v zápase štyri výhry.

7. kolo zaviedlo našich stolných tenistov na pôdu tabuľkového suseda z Hriňovej. Očakával sa veľmi vyrovnaný zápas,
čo potvrdil aj priebeh stretnutia, v ktorom sa napokon hrdinom stal Martin Vaculčiak, ktorý zachraňoval cennú remízu v poslednom
zápase po výbornom výkone, kde zdolal, najlepšieho hráča zápasu Jána Hajšeľa. Stúpajúcu formu potvrdilo domáce víťazstvo 13:5
v 8. kole s oslabenou Zvolenskou Slatinou „A“, za ktorú nastúpili aj hráči z „B“ družstva.
„ Do novej sezóny sme vstúpili veľmi zle a na prvé víťazstvo sme museli čakať až do štvrtého kola. Treba však povedať,
že v prvých troch zápasoch, rešpektujúc silu súperov, sme nastúpili vo veľmi oklieštenej zostave, keď nám pre zranenie a pracovné
povinnosti chýbali tradičné opory Homola Juraj ml. a Igor Betík. Začiatok sezóny poznačil však aj prístup k tréningovým
povinnostiam, ktoré z viacerých príčin neboli na postačujúcej úrovni“.
Prezradil príčiny zlého štartu do sezóny prezident STO Marek Zapletal „Po domácej výhre so Sielnicou, po bojovnom
výkone sme sa naštartovali a začali sme konečne bodovať. Mrzí nás však domáce zakopnutie s H.Nemcami, ktorí nastúpili u nás
v pozmenenej zostave, proti ktorej boli naše šance malé, čo potvrdil aj výsledok zápasu“.
„Počas letnej prestávky sa pomerne mladý káder mužstva prakticky nezmenil. Teší nás stúpajúca forma navrátilca
Martina Vaculčiaka, ktorý nám pomohol v dôležitom zápase v Hriňovej, ako aj angažovanie sa skúseného Jaroslava Mistríka vo
štvorhrách, ktoré často rozhodujú zápasy“.
„Do Vianočnej prestávky nás čakajú ešte tri náročné zápasy, v ktorých, by sme chceli aspoň raz naplno bodovať,
a pohybovať sa tak v pokojných vodách v strede tabuľky. Na záver roka nás čaká tradičný Vianočný Stolnotenisový Turnaj, ktorý
sa v tomto roku dožíva vzácneho jubilea 40. rokov a na ktorý by sme chceli aj touto formou pozvať všetkých priaznivcov stolného
tenisu, pre ktorých je tento rok pripravené príjemné prekvapenie“ uzavrel hodnotenie prvej tretiny aktuálnej sezóny hrajúci
prezident STO Marek Zapletal .
Marek Zapletal

TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Turistický klub Kováčová (TKK) v druhom polroku pokračoval vo svojej činnosti v zmysle schváleného plánu pre rok 2014.
V auguste sme usporiadali trojdňovú turisticko-poznávaciu akciu do Zemplína do východojužného trojbodu Slovenska v rámci ktorej
sme zavítali aj do vychýrenej Tokajskej oblasti. Už tradične sa trojdňová akcia tešila veľkému záujmu širokého okolia. Program bol
bohatý, prelínali sa v ňom všetky oblasti, ktoré pokrývame činnosťou nášho klubu. Ak neveríte – spýtajte sa tých, ktorí sa podujatia
zúčastnili. Navštívili sme niekoľko významných historických pamiatok tokajskej oblasti na Slovensku i v Maďarsku, plavili sme sa
loďou po Bodrogu, boli sme pri prameni Bodrogu, zastali sme si na juhovýchodnejší hraničný cíp našej vlasti, boli sme na mieste
s najmenšou nadmorskou výškou na Slovensku i pri najnižšie položenej sakrálnej pamiatke na Slovensku. K tomu treba pripočítať
návštevy svetoznámych tokajských pivníc spojených s kvalitným výkladom i dobrou koštovkou i návštevu miesta tragického skonu
našich vojakov pri Hejciach v Maďarsku. Podujatie bolo vydarené, myslím si, že každý si prišiel na svoje.
V septembri sme mali naplánovanú 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.
Akcia bola preložená z júna, kedy bolo špatné počasie. V septembri sme akciu museli definitívne zrušiť pre malý záujem.
Ďalšie septembrové podujatie sa však už uskutočnilo a to návšteva Bojnej a okolia. Akcia malá náučno-poznávací charakter,
navštívili sme pamiatky v Bojnej, Nitrianskej Blatnici, vystúpili sme na Marhát.
V októbri sme zavítali do Maďarska, kde sme navštívili európsku raritu - jediný budhistický kláštor v strednej Európe,
následne sme vystúpili na najvyšší vrch Maďarska v pohorí Mátra. Cestou naspäť sme vystúpili na zrúcaninu hradu v Siroku.
Záverom roka už tradične plánujeme silvestrovský výstup na Ďumbier (27.12.2014), 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 2014.
Za TKK predseda F.Hajko

POZVÁNKA

Kováčovská desiatka 2014

Turistický klub Kováčová oznamuje záujemcom,
že organizuje už tradičnú koncoročnú turistickú akciu
Výstup
na
Ďumbier,
ktorá
sa
uskutoční
dňa 27.12.2014. 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.

Dňa 08. novembra 2014 sa uskutočnil v poradí už 29. ročník behu zdravia pod názvom KOVÁČOVSKÁ DESIATKA 2014.
Ďalší vcelku príjemný deň a na štart sa postavilo 139 bežcov z celého Slovenska. Páni boli rozdelení do štyroch vekových
kategórií a to do 20, do 40, do 60 a nad 60 rokov, dámy bežali v jednej kategórii. Prví traja v každej kategórii boli odmenení
hodnotnými cenami. Samozrejme že bol ocenený aj najlepší čas a najlepší „kováčan“- p. Jan Mojžiš. Pre deti bol pripravený beh
na 500 metrov a aj keď bolo po daždi, túto trať si prišlo zabehnúť 12 detí.
V rámci behu sme v areáli futbalového ihriska zorganizovali súťaž vo varení kapustnice. Zúčastnili sa 4 družstvá a tak bola pre
každého účastníka pripravená teplá kapustnička a čaj.
Veľké poďakovanie okrem organizátorov podujatia patrí hlavne p. Mončekovi a OBLASTNEJ ORGANIZÁCII CESTOVNÉHO
RUCHU STREDNÉ SLOVENSKO SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI, ktorej sme ako obec členom, nakoľko nás podporili
a sponzorsky prispeli na túto akciu sumou 1000€.
Zuzana Mikulová
OcÚ Kováčová

Výsledky:
Muži do 20 rokov:
Por.
Meno
1.
Snopko Ján
2.
Takáč Teodor
3.
Obergries Boris
Muži do 40 rokov:
1.
Lami Michal
2.
Krajčovič Dušan
3.
Benča Ivan

Čas
0:37:55,3
0:40:11,7
0:42:17,7

0:35:05,9
0:35:17,4
0:37:49,4

Kompletné výsledky nájdete aj na internetovej stránke
obce: www.kovacova.sk

Muži do 60 rokov:
Por.
Meno
1.
Vaľiček Róbert
2.
Pockľan Ján
3.
Lenhardt Erik

Čas
0:35:23,8
0:36:39,8
0:38:04,5

Muži do nad 60 rokov:
1.
Kypta Peter
2.
Ľupták Ján
3.
Polc Stefan

0:43:41,6
0:45:59,7
0:48:02,9

Ženy:
1.
2.
3.

0:42:50,4
0:43:37,7
0:45:04,9

Labašová Katarína
Kováčová Monika
Lipárová Svetlana
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POZVÁNKY

Milí občania, aj vy môžete prispieť
ku skvalitneniu obsahu nášho
občasníka.
Vaše
príspevky,
zaujímavé články, fotky z obecných
akcií alebo podnety na zlepšenie
nám zasielajte na e-mailovú adresu:
kovacovsky.obcasnik@gmail.com,
alebo osobne na Obecný úrad
v Kováčovej - p. Gombalovej.
Tešíme sa na Vaše príspevky.

Vážení Kováčania,
v rámci rozširovania služieb občanom našej obce prichádzame s ponukou informovania
o dianí v našej obci e-mailom. Ak máte záujem o zasielanie informácií: o spoločenských
a kultúrnych podujatiach; o varovaniach (výpadkoch, odstávkach, poruchách -elektrina,
voda, plyn); o dianí v obci (napr. očkovanie psov, voľby a pod...) pošlite nám na
e-mailovú adresu mikulova@kovacova.sk oznámenie, že máte záujem o zasielanie
vyššie uvedených informácií a uveďte Váš kontaktný e-mail.
Obecný úrad Vám garantuje, že Vami poskytnuté kontakty nebudú zneužité na iné
účely.
OcÚ
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