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NEPREDAJNÉ
Plánované kultúrne a športové podujatia
v našej obci:

Vážení spoluobčania,
od posledného vydania obecného
spravodaja
čas rýchlo uplynul
a sme tu s jeho ďalším číslom.
Chcem sa Vám všetkým poďakovať
za spoluorganizovanie a vytvorenie
príjemnej atmosféry tohtoročných Dní
obce, ktoré aj napriek nepriazni počasia
dopadli výborne a mali z nich zážitok aj
hostia z nášho partnerského mesta
Volyně v Českej republike.
Mňa osobne veľmi potešil podiel nadaných detí z Kováčovej na
ich úrovni – či sa jednalo o hudobnú skupinu alebo vystúpenia
jednotlivcov. Potlesk prítomných bol tou správnou odmenou
a povzbudením, že ich námaha mala zmysel. O ďalších kultúrnych
udalostiach sa dočítate v samostatných rubrikách.
Investičné akcie sú občanmi pozorne sledované.
Podľa schválenej II. zmeny rozpočtu obce sa obec bude uchádzať
o získanie financií na modernizáciu verejného osvetlenia a zateplenia
budovy ZŠ s MŠ. V najbližšej dobe by sa mala z prostriedkov obce
realizovať výstavba spevnených plôch na cintoríne a plánujeme
aj opravu poškodených častí vozovky na Ul. Krátkej a zastávke
autobusu v kúpeľoch. Na základe výziev obce, opravila Vodárenská
spoločnosť poškodenú časť kanalizačného zberača za školou a správca
toku zasa vyčistil najviac znečistený a zanesený úsek potoka
pri Ulici Slnečnej. Tu však treba podotknúť, že v ňom často končí aj
odpad zo záhrad, čo nesvedčí o našom vzťahu k poriadku. Intenzívne
rokujeme aj s Vysokoškolským lesníckym podnikom TU Zvolen
o oprave poškodenej cesty pri rybníku.
Nevyhnutné opravy boli vykonané aj v objekte školy a do jej
areálu pribudla drevená socha – sova, ktorú počas Dní obce vyrezal
umelec motorovou pílou. Je potešiteľné, že nový školský rok začal
bez problémov a že máme naplnenú kapacitu materskej školy.
Blížiaci sa mesiac október je venovaný úcte starším. Na jeho úplnom
konci, by si mal významné jubileum 100 rokov pripomenúť náš občan
pán Ján Trebula. Želám jemu, ale aj Vám všetkým, veľa zdravia
a vzájomného pochopenia..
Ján Izrael, Váš starosta

Október:
- Jubilanti
- Turistická akcia Drienčanský kras a okolie
November:
- Kováčovská desiatka
December:
- Mikuláš v sále Kultúrneho domu
- Vianočná akadémia ZŠ s MŠ
- Jasličková pobožnosť- detské divadelné predstavenie
- Vianočný stolnotenisový turnaj
- Turistická akcia - výstup na Ďumbier

Jesenné ľudové pranostiky a porekadlá:
- Ak je október veľmi zelený, bude potom január veľmi
studený.
- Po svätej Tereze (15.10), mráz po strechách lezie.
- Keď na Uršuľu vietor duje (21.10), tuhú zimu ohlasuje.
- Na svätého Huberta (3.11), ide teplo do čerta.
- Ak hus o Martina (11.11) už po ľade chodí, zas okolo
Vianoc sa v kaluži brodí
- Na Katrenu teplo (25.11), to nedobre býva, potom na
Jozefa sneh pole prikrýva.
- Na svätú Katarínu, schovajmesa pod perinu.
- Keď svätý Ondrej (30.11) na plot mráz posadí,
nemusíme sa báť povodní ani vody.
- Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.
- Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich
bude prať.

ZO ZÁPISNICE Z PRACOVNEJ PORADY POSLANCOV
Stručný prehľad zo zápisnice z Pracovnej porady poslancov zo dňa 17.8.2015:
Návrhy na II. zmenu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2015:
Predmetom II. zmeny je:
V príjmovej časti
- predaj prebytočného majetku z autocampingu: 963,25 €
- prevod z rezervného fondu: 28.800,-€
Vo výdavkovej časti

- zvýšenie periodicity Kováčovského občasníka: 680,-€
- oprava miestneho rozhlasu: 600,-€ - preložka stĺpa (odbočka na ulicu Dubičie) – je potrebné vymeniť
vedenie
- kapitálové výdavky:
a) nákup pozemkov – park pri pošte: 5.000,-€
b) prípravná a projektová dokumentácia: 7.500,-€
c) ZŠ s MŠ – oprava – navýšenie pre ZŠ: 800,-€ - výmena záchodov s hornými nádržkami (5 ks)
d) rekonštrukcia verejného osvetlenia: 15.500,-€ - v prípade úspešnosti projektu - nebude znášať obec
v plnej výške, ale najskôr to musí obec zaplatiť a až následne dostane peniaze
Návrhy starostu navyše:
- Majstrovstvá Slovenska furmanov: 26.9.2015
Poslanci na minulej PPP nesúhlasili s dotáciou 2.000,-€ - napriek tomu sa podujatie uskutoční
Nový návrh – obec poskytne 700,-€ - druhá cena -Poslanci súhlasili
- Kamerový systém 2. etapa – 20%-ná spoluúčasť
Predpokladaná výška nákladov 20.000,-€, takže do rozpočtu 4.000,-€
- Odvodňovací kanál futbalového ihriska na strane ihriska pod kopcom, pod tribúnou
Poslanci súhlasili s max. výškou 4.500,-€ (ponuka firmy bola 7.000,-)

V rôznom bolo prerokované:
a)

Informácia starostu o príprave 2 návrhov VZN (1. Trhový poriadok, 2. Trhové predajné miesta ) z dôvodu zmeny legislatívy.
K predloženým návrhom sa musí vyjadriť aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva. VZN budú pripravené na schválenie
k termínu októbrového zasadnutia OZ.

b) Starosta informoval, že dostal ponuku od firmy LIGHTECH na vypracovanie svetelno-technickej štúdie. S riaditeľom
uvedenej firmy už komunikuje Ing. Rumanovský, oprávnená osoba, za účelom predloženia žiadosti o NFP v rámci opatrenia
2.2 KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kováčová“
c)

Starosta informoval, že na investičnú akciu „Cintorín – spevnené plochy“ už bolo vydané stavebné povolenie.
Práce sa budú realizovať v priebehu mesiaca október

d) Informácia starostu o stave projektovej dokumentácie na opravu komunikácie na ul. Krátka - Projektant ešte dopracúva
projektovú dokumentáciu.
e)

Starosta podal informáciu o stretnutí starostov dotknutých obcí a OZ Cykloadventure k projektu vyznačenia
cykloturistických trás. Ing. Petrík z vyššie uvedeného združenia následne pripravil formu zápisu zaslaného na BBSK.

f)

Vyčistenie potoka: starosta informoval o rokovaní na Povodí Hrona.
Ing. Volko požiadal členov príslušnej komisie o zorganizovanie brigády občanov.
Povodie Hrona zabezpečilo vyčistenie časti potoka pri panelákoch v mesiaci september.

g) Starosta informoval, že obec vzhľadom k ďalším krokom Mesta Sliač vo veci „vrátenia katastrálneho územia“ hľadá
advokáta.
h) Starosta informoval, že zatiaľ neboli zverejnené žiadne vhodné výzvy. Zatiaľ je možnosť uchádzať sa o príspevok
z Envirofondu.
Ing. Volko navrhol, aby sme sa uchádzali o príspevok na zateplenie budovy ZŠ s MŠ, keďže budova Obecného úradu
a kultúrneho domu si žiada celkovú rekonštrukciu, nielen zlepšenie tepelno – izolačných vlastností.
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ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
Z činnosti Obecnej polície Kováčová za kalendárne mesiace júl, august a september 2015.
Letná turistická sezóna je pre kúpeľnú obec Kováčová príznačná hlavne zvýšeným počtom návštevníkov kúpeľných
zariadení a rekreačných chát, k čomu v letnom období prispelo aj pekné počasie.
V uvedenej dobe, pri zvýšenom počte motorových vozidiel v obci, boli častejšie vykonávané služby zamerané na dozor
nad cestnou premávkou na Ul. Kúpeľnej, Slnečnej a Ul. A.Sládkoviča, na rešpektovanie zákazových dopravných značiek
a správne parkovanie. Za parkovanie v blízkosti termálneho prameňa sa jednalo o priestupky na úseku životného prostredia, ktoré
boli riešené blokovými pokutami.
V chatovej oblasti „B“, Bienska dolina boli riešené dva priestupky rušenia nočného kľudu, z ktorých jeden bol vybavený
blokovou pokutou 20,- Eur.
Letná turistická sezóna v r. 2015 bola bohatá na rôzne kultúrne a športové podujatia, ako napr. hudobný festival Urpín
Fest, Dni obce Kováčová , futbalový turnaj žiakov a futbalový zápas futbalistov Kováčovej s futbalistami politickej strany Sieť,
za účasti jej predsedu p. Procházku. Na uvedených podujatiach boli vykonávané služby zamerané na dodržiavanie verejného
poriadku, ktorý nebol narušovaný.
Počas školských letných prázdnin boli vykonávané pravidelné kontroly futbalového štadióna, autokempingu, zóny
oddychu a hier na Ul. Mierovej, Námestia SNP, parkov a chatových oblastí. Na zóne oddychu a hier sa stretávali aj mladí ľudia,
ktorých vekom ani fyzicky už nemožno zaradiť do kategórii detí. Opakovane boli upozorňovaní, že niektoré zariadenia sú urobené
iba pre deti a pri používaní staršími, ťažšími osobami by sa mohli poškodiť.
V kalendárnych mesiacoch júl-august boli riešené dva susedské spory na Ul. Slnečnej a novostavby Na Dlhé.
Počas letnej sezóny boli vykonávané aj kontroly v chatových oblastiach „A“, „B“ a „C“ u majiteľov chát či neporušujú
VZN na úseku daní z ubytovania.
Spracoval náčelník Obecnej polície Kováčová Ján Hliva

MEDVEDICA ÚTOČILA PRI KOVÁČOVEJ
Medvedica napadla na konci júna v doline Kováčovského potoka lekára Mariána
z Kováčovej. Marián si išiel ráno zabehať, približne 2 km od Liečebného ústavu Marína sa
na muža vyrútila z kríkov medvedica a zvalila ho na zem. Dvakrát mu zahryzla do stehna a
pazúrmi ho poškrabala aj na druhej nohe. Potom odbehla preč a stále revala.
Podľa viacerých svedkov sa spomínaná medvedica, spolu so svojími mláďatami,
naďalej zdržuje v Kováčovskej doline, predovšetkým v okolí bývalej chaty Ovčiar. Z toho
dôvodu upozorňujeme občanov, aby boli v tejto lokalite ostražití.

ČO UROBIŤ PRI STRETNUTÍ S MEDVEĎOM:
Každý medveď a aj okolnosti sú rozdielne, takže je ťažko určiť presné pravidlá ktoré by platili
v každej situácii. Ak nechcete mať problémy s medveďmi, najlepšie je im predchádzať.
Používaním jednoduchých preventívnych opatrení môžete znížiť Vaše šance na stretnutie
s medveďom. V lese aj lokalitách blízko lesa, buďte ostražití, najmä ráno, večer a v noci, keď sú
medvede aktívnejšie, ale aj cez deň v hustom poraste alebo v okolí zdrojov potravy.
Keď je viditeľnosť obmedzená, pomôže rozprávať sa, pískať si alebo inak dopredu upozorniť
medveďa na prítomnosť človeka. Medvede sa Vám spravidla vyhnú, keď o Vás vedia.
Výnimkou je medveď zvyknutý na ľudí tzv. synantropný alebo ,,kontajnerový‟ medveď.
Keď sa ocitnete takejto šelme zoči voči, máte niekoľko možností. Univerzálna rada ale nejestvuje. Keď uvidíte medveďa,
ktorý si Vás nevšimol, ostaňte pokojne stáť a zhodnoťte situáciu. Ak o Vás medveď ešte nevie, pomaly ustupujte smerom, odkiaľ ste
prišli a obíďte ho oblúkom. Urobte to potichu, keď sa medveď nepozerá smerom k Vám, stále ho pozorujte. Ak sa približuje smerom
k Vám, sledujte akúkoľvek zmenu v jeho správaní. Buďte hlavne opatrní, aby ste sa nedostali príliš blízko alebo medveďa
neprekvapili. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný.
Ak Vás už medveď zbadal neutekajte, mohlo by ho to vyprovokovať k prenasledovaniu. Zväčšujte vzdialenosť medzi Vami
pomalým cúvaním späť. Ak o Vás medveď vie a zdá sa, že ho nezaujímate, mali by ste využiť túto šancu a odísť. Ak k vám medveď
kráča a nevidí vás, je dobré ho upozorniť, ale normálnym hlasom, alebo odísť bez upozornenia. Vyliezť na strom môže byť tiež
niekedy riešením, ale je treba sa dostať aspoň 4 metre nad zem. Stretnutie však môže byť náhle a šelma sa vynorí v okamihu
z kríkov. Vtedy je lepšie na neho nepozerať a už vôbec nie priamo do očí. Vtedy si vraj bude myslieť, že ste ho nezbadali. V prípade
neodvratného útoku si ľahnite na zem a chráňte najmä brucho a hlavu. Ak máte na chrbte ruksak, môže Vám poskytnúť ochranu pre
chrbát a krk. Ak Vás medveď prevráti, znova sa snažte prevrátiť tak, aby ste mali brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi.
Keď medveď vycíti, že už nie ste nebezpečným, zvyčajne odíde.
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MATERSKÁ ŠKOLA
Na konci júna sa predškoláci rozlúčili s materskou školou piesňami ,
básňami, veselo si zatancovali a svoju zručnosť ukázali aj rodičom na
interaktívnej tabuli. Cez letné prázdniny bola naša škôlka jeden mesiac
zatvorená a počas tohto obdobia bola zrealizovaná rekonštrukcia umyvárky
v I.triede. Taktiež bola odsúhlasená a zmenená prevádzková doba škôlky
od 06:30 do 16:30 hod. V školskom roku 2015 – 2016 je zástupkyňou
p. Katarína Fodorová
V tomto novom školskom roku sa plánuje naša materská škola
zamerať na udržiavanie ľudových zvykov a tradícií.V súčasnosti disponujeme
dvomi triedami a v každej triede je zapísaných 21 detí.
A čo sa udialo v materskej škole
za posledné obdobie? V mesiaci september sme
zbierali jesenné plody z ktorých si vytvoríme
výstavku a kompozície na školskom dvore.
V októbri,v spolupráci so základnou školou,
pripravíme program a uctíme si starších
spoluobčanov.Tešíme sa na stretnutie s nimi !
Učiteľky a deti materskej školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bezstarostnosť letných prázdnin je definitívne za nami a nastal čas opäť zasadnúť do
školských lavíc a popasovať sa s matematikou, slovenským jazykom či vlastivedou. Starší žiaci
možno nemali veľkú chuť 2. septembra ráno vstávať, ale tohtoroční prváčikovia sa určite
nevedeli dočkať. Plní očakávania so zvedavými svetielkami v očkách stáli na školskom dvore.
Zvedavo si obzerali svoju pani učiteľku, Mgr. Lucku Parobkovú, aj ostatné pani učiteľky
a nových spolužiakov. Ale aj tretiakov čakalo na začiatku školského roka prekvapenie. Pani
učiteľku Veroniku Fábryovú, ktorá odišla učiť do školy v Banskej Bystrici, vystriedala pani
učiteľka Žanetka Trokšiarová. Aj keď mali z novej pani učiteľky trochu obavy, myslím, že tie
rýchlo pominuli a dnes už tvoria zohratý tím.
Po slávnostnom otvorení školského roka a príhovoroch hostí, pána starostu Ing. Jána
Izraela a pána farára Mgr. Romana Kuchárika, si prváčikovia zazvonili na školskom zvončeku
a všetci sa v sprievode pani učiteliek a rodičov rozišli do svojich tried.
V tomto školskom roku nás okrem zbierania nových vedomostí opäť čaká aj množstvo
mimoškolských akcií. Pripravujeme sa na vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším,
chystáme výstavku Farby jesene, na ktorú všetkých srdečne pozývame, zapojíme sa do súťaže
Beh pre zdravie, kde pozveme aj našich kamarátov z materskej školy a mnoho iných akcií.Nový
školský rok sa však nesie aj v znamení výnimočnej udalosti. Naša škola bola vybratá do
výskumnej vzorky škôl, ktoré sa zúčastnia testovania medzinárodnej štúdie PIRLS 2016.
Testovanie bude zamerané na čítanie s porozumením a zúčastnia sa ho žiaci 4. ročníka. Všetci
im držíme palce a želáme veľa úspechov.
Mgr. Jana Popracová
riaditeľka školy
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ČO NOVÉHO V KLUBE DÔCHODCOV V KOVÁČOVEJ
Tak ako máme v pláne práce na tento rok, uskutočnili sme posedenie pri guláši s hudbou. Táto akcia je dobrá, lebo si
členovia pospomínajú na rôzne udalosti. V tomto roku to bolo na II. svetovú vojnu a SNP. Vzhľadom k tomu, že sme mali aj
hudbu, tak sme si i zatancovali a spríjemnili si chvíle v našom klube.
Ďalším podujatím, ktoré sme mali v pláne, bola návšteva metropoly východného Slovenska - Košice. Cestovali sme
vlakom. V Košiciach sme navštívili Dóm sv. Alžbety a kaplnku sv. Michala, ktorá po dôkladnej rekonštrukcii
a reštaurátorských prácach bola po roku 2006 premenovaná na kostol sv. Michala. Prehliadku Dómu sv. Alžbety ako i kostola
sv. Michala nám uskutočnila sprievodkyňa, ktorú sme si objednali. Bola veľmi milá a veselá, čo nám spríjemnilo celú prehliadku.
Všetci sme boli veľmi spokojní. Po prehliadke sme ešte prešli po Hlavnom námestí a pomaly sme sa vydali späť na cestu domov.
Ďalším podujatím, na ktoré sme sa tešili, bol zájazd do Bratislavy vlakom. Veľa našich členov nepozná Bratislavu.
Ráno o 7.02 hod. sme vycestovali a o 10.30 hod. sme boli v Bratislave. Prvá naša cesta smerovala na Slavín. Zo Slavína je aj
pekný pohľad na časť Bratislavy. Na Slavín sme išli pešo, aby sme spoznali aj kľukaté ulice Bratislavy. Bola to náročná túra, ale
sme ju všetci v zdraví absolvovali. Ďalší smer bol Bratislavský hrad. I túto cestu sme absolvovali pešo. Na hrade sme pobudli
trochu dlhšie, lebo sme sa pokochali na pekný výhľad na Dunaj ako i na ďalšiu časť Bratislavy. Pre krátkosť času sme
nenavštívili muzeálnu časť hradu, čo nás veľmi mrzí, počítame však, že budúci rok pôjdeme znova do Bratislavy prezrieť si
muzeálnu časť ako i Slovenskú národnú galériu. Podľa vyjadrenia účastníkov zájazdu možno povedať, že sa nám tieto výlety
vydarili.
V mesiacoch do konca roka chceme ešte navštíviť Žilinu. Aby sme splnili plán na tento rok, tak máme plánované aj posedenie
v októbri „mesiac úcty k starším.“
V mesiaci december, tak ako každý rok, si zorganizujeme „posedenie pri jedličke, ale o tom až v ďalšom Občasníku.
Jozef Nemček, predseda Klubu dôchodcov ZO JDS v Kováčovej.

OZ GORAZDÍK
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DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2015
V dňoch 24., 25. a 26. júla 2015 sa uskutočnil piaty ročník Dní obce
Kováčová 2015. Tak ako po minule roky, aj v tomto roku sa v týchto troch dňoch
vystriedala časť slávnostná, športovo- kultúrna a cirkevná.
V piatok 24. júla sme o 18:00 hod. pozvali všetkých občanov na slávnostné
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré otvorili hrou na husle študentky
konzervatória z Banskej Bystrice slečny Hermanová a Macíková. Po privítaní
pozvaných hostí a oboznámení sa s programom trojdňového podujatia, starosta obce
odovzdal Cenu Obce, ktorá bola udelená za rok 2015 pánovi Miloslavovi Gajdošovi
za aktívny prínos pri budovaní obce a za významný podiel v rozvoji športu a kultúry
v obci Kováčová, najmä ako dlhoročného predsedu Telovýchovnej jednoty Prameň.
Pán Gajdoš prijal naše pozvanie a cenu si prevzal osobne. Po gratuláciách
a príhovore pán Gajdoš a Ing. Volko vyžrebovali poradie zápasov turnaja v malom
futbale o pohár starostu obce. Záver zastupiteľstva bol venovaný malému
občerstveniu. O 21:00 hod. sa v areáli futbalového ihriska premietalo letné kino film Slunce, seno, jahody, a to pri príležitosti návštevy z partnerského mesta Volyně
a za účasti herca zo spomínaného filmu.
Na Slávnostnom zastupiteľstve sme okrem poslancov, občanov
a pozvaných hostí privítali aj 18 zástupcov z partnerského mesta Volyně.
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 8 družstiev. Do finále sa prebojovali družstvá p. Gajdoša
a p. Dávida. Zápas skončil víťazstvom poslaneckého obvodu p. Gajdoša výsledkom
3:2 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 8 družstiev. Porotu tvorili traja členovia:
p. Zigová, p. Zigo a p. J. Šanta. Víťazom sa stalo družstvo Mareka Mesároša,
na druhom mieste sa umiestnila rodina Gombalová a tretie miesto si obsadil Viťúz
team so šéfkuchárom Ľubomírom Obickým.
Mali sme pripravený bohatý program a rôzne súťaže pre deti aj dospelých,
ale piaty ročník dní obce nám priniesol v poobedňajších hodinách silné daždivé
počasie, a tak sme museli program značne upraviť. Uskutočnil sa pivný maratón
ktorý si prešli traja súťažiaci. Najlepší s časom 23 min. bol pán Stanislav Stančík.
Pre deti bol celý deň k dispozícii nafukovací skákací hrad a od 14:00 hod.
v budove ATC maľovanie na tvár. Tiež bol v poobedňajších hodinách k dispozícii
ródeo býk a nafukovacie obrie šípky. Ostatné plánované súťaže sa neuskutočnili.
Od rána si návštevníci podujatia mohli pozrieť p. Jonáša a jeho umelecké
vyrezávanie motorovou pílou. Z kláta ktorý obci daroval Ing. Segeč vyrezal sovu
a erb obce. Toto umelecké dielo bolo osadené v areáli základnej školy.
O 14:00 hod. nás navštívil DHZ Vlkanová kde predviedli zásah a základné
ukážky hasenia požiaru najmladšie deti.
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Poobedňajší program sme načas presunuli do vnútorných priestorov budovy
ATC. O 15:30 hod. zahrala skupina Pacipacifik a po nich zoskupenie Duša
Fujary. Predstavili sa aj deti a to majsterky v detskom fintess Emma
Čábyová a Nelli Novodomská so svojimi zostavami, súrodenci
Vaculčiakovci spevom a hrou na husle a sestry Sliacke. O 17:30 hod. sme
vylosovali ceny pre divákov. Celkovo sme odovzdali 26 hodnotných cien
od sponzorov prevažne z Kováčovej.
O 18:30 hod. sme sa presunuli von, nakoľko sa počasie umúdrilo
a zahrala nám kováčovská kapela Sunrice a po nich rocková kapela RockFor
z Banskej Bystrice. Okrem zoskoku parašutistov, ktorí boli naplánovaní
na 15-tu hodinu sme museli zrušiť aj ohňovú show šermiarskej skupiny
Virfortis zo Zvolena.
Večerná zábava sa v spoločenskej miestnosti začala približne
o 22:00 hod. Hrala a spievala skupina Borskuckí Gadi z Pohorelej.
Celú sobotu slovom sprevádzal Marián Marcinek, ozvučenie zabezpečil
Zdenko Sarvaš.
V nedeľu, 26.7.2015, bol nasledovný program:
O 10:00 h sa uskutočnila Slávnostná svätá omša v Kostole
sv. Gorazda v Kováčovej a o 15:00 h sa konalo hodové posedenie pred
Kostolom sv. Gorazda.
Súčasťou nedeľňajších dní obce bol aj futbalový zápas.
O 17:00 hod. sa uskutočnil futbalový zápas medzi ŠK Prameň Kováčová
a MFK Nová Baňa - Slovnaft Cup – 1. kolo., ktorý sa skončil s výsledkom
0:4.
Aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu a viacerým zrušeným,
pôvodne naplánovaným akciám, môžeme pozitívne zhodnotiť celkový
priebeh aj účasť tohoročných dní obce.
Zuzana Mikulová
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CENA OBCE KOVÁČOVÁ
Cena obce, ako verejné ocenenie, sa udeľuje raz v roku na slávnostnom Obecnom zastupiteľstve. Na základe návrhu
starostu obce a poslancov OZ na udelenie Cenou obce za rok 2015 bol poctený pán Miloslav Gajdoš
Kto teda Miloslav Gajdoš je a aký bol jeho doterajší život? Narodil sa 25. júla 1942 v Úhornej, v dnešnom okrese Gelnica,
predtým okres Spišská Nová Ves. Pochádza z dvoch detí, jeho brat žije tak isto v našej obci. Základnú školu navštevoval doma
v Úhornej a neskôr v Smolníku. Stredoškolské štúdium absolvoval na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Spišskej
Novej Vsi, kde v roku 1960 zmaturoval. Do svojho prvého zamestnania nastúpil v Štátnom majetku Mníšek nad Hnilcom, stredisko
Smolník, ako zootechnik. Na vojenčine v Seči u Chrudimi, kde bol prevelený z Přerova, spoznal aj svoju budúcu manželku,
s ktorou sa v r. 1964 oženil v Kojšove. Tam pracoval po návrate z vojenčiny na Jednotnom roľníckom družstve až do roku 1967.
Kedy do jeho života vstúpila naša obec Kováčová? Bolo to od začiatku roka 1968 keď nastúpil do zamestnania na Jednotné
roľnícke družstvo Sliač, kde prebral funkciu zootechnika a v r. 1972 sa dostal na stredisko Kováčová. Tu zotrval až do roku 1980,
kedy nastúpil do zamestnania vo Zvolene, v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom ako inšpektor krmív..
V roku 1969 začali stavať v Kováčovej rodinný dom, ktorý na nasledujúci rok aj dokončili a rodina sa presťahovala na Kováčovú..
V roku 2002 odišiel do dôchodku, ale bez práce nezostal. Začal pracovať v našej obci v obecnom podniku Recent ako prevádzkar
na termálnom kúpalisku, až do roku 2004. Taký bol stručne jeho profesijný život.
Čím si zaslúžil udelenie ocenenia? Najmä svojou aktivitou, ktorú mnohí vnímali v oblasti športu, kultúry a rozvoja obce.
Onedlho po svojom príchode do Kováčovej začal aktívne pracovať v oblasti športu, keď spolu s P. Melicherčíkom rozšírili
futbalové mužstvá o mladších a starších žiakov. Sám si na toto obdobie spomínam, ako nás, malých chlapcov vyberali z množstva
záujemcov a nie každému sa ušlo miesto v tíme. Záujemcov bolo hádam aj na dve družstvá, a to všetko len z Kováčovej.
Čo by dnes tréneri za takýto záujem dali... Práve práca s mládežou začala prinášať výsledky a to bol zámer – pripravovať hráčov
pre staršie kategórie až dospelých. V roku 1979 sa M. Gajdoš stal predsedom TJ Prameň a bol ním až do roku 2004. Toto obdobie
charakterizovalo viacero zmien – staré ihrisko pod pamätníkom bolo nahradené novým v susedstve autokempingu, kde sa nachádza
doteraz. Množstvo dobrovoľnej brigádnickej práce na jeho výstavbe, ktorú organizoval aj dnešný ocenený, sa hádam nedá ani
zmerať. Faktom však je, že Kováčová získala dôstojný priestor na futbalové súťaže zodpovedajúci dosahovaným výsledkom.
Ďalšou výzvou vedenia telovýchovy bolo vytvorenie podmienok pre divákov a zlepšenie podmienok pre hráčov, preto jej predseda
za pomoci svojich spolupracovníkov, najmä p. Jána Zemiara, vtedajšieho poslanca OZ, presadili zaujímavú investičnú akciu –
výstavbu krytej tribúny. Z pôvodného zámeru sa z dôvodu vysokých nákladov časť projektu - šatne, nerealizovala. Krytá tribúna
je však od roku 2002 dominantou športového areálu a jej motív je použitý aj na pamätnej listine, ktorú obdrží dnešný ocenený.
Pozrime sa však spolu aj na iné oblasti, v ktorých sa prejavila aktivita p. Gajdoša. Dve volebné obdobia v 80. rokoch
(1981 – 1990) pôsobil ako poslanec Miestneho národného výboru v Kováčovej, pričom jeho prioritou bol tiež šport a kultúra.
Bol pri vzniku behu, ktorý dnes nesie názov Kováčovská desiatka, futbalového turnaja kúpeľných miest, halových turnajov
vo futbale pre žiakov v zimnom období, ktoré slúžili na získanie nových nádejných futbalistov pre Kováčovú. Futbalisti ale aj ich
rodinní príslušníci si určite spomenú aj na vydarené družobné pobyty v prázdninovom období či už v Omiši v Chorvátsku, Kolute
v Srbsku alebo Egeri v Maďarsku. Miloslav Gajdoš vnímal ako potrebné aj spojenie športu a kultúry, preto začal organizovať
reprezentačné plesy Telovýchovnej jednoty Prameň. Na nich sa športovci, rodinní príslušníci a priaznivci stretávali v budove
SZ ATC, prvýkrát tomu bolo 10.2 1988. Tradícia prebiehala až do r. 2001, spolu sa teda uskutočnilo 14 takýchto plesov.
Ako bolo v nie až tak vzdialenej minulosti zvykom, prebiehal rozvoj obce aj vďaka aktívnemu pričineniu občanov formou
účasti na brigádach a pri výstavbe potrebnej infraštruktúry. Bokom nebol nikdy ani pán Gajdoš a preto aj také objekty ako škola,
škôlka či nákupné stredisko nesú jeho pečať. Známy bol a aj je ako ovocinár či chovateľ, v roku 2008 spolu s inými dôchodcami
zorganizoval prvú obecnú zabíjačku na našom námestí ako inú a zaujímavú formu spoločenských aktivít.
Svoj život môže človek prežiť rôzne – niekto pasívne, iný zas aktívne. Pán M. Gajdoš si vybral tú druhú možnosť. Bol jedným
z mnohých, ktorí sa do Kováčovej prisťahovali, ale od začiatku sa nesprával ako cudzinec. Stal sa jej súčasťou a dnes sa mu
chceme za to poďakovať. Za 45 rokov života v Kováčovej naplneného aktivitou pre jej rozvoj.
Ing. Ján Izrael

HISTÓRIA KÚPEĽOV NA KOVÁČOVEJ
Termálna voda a jej liečebné využitie vstúpili do dejín Kováčovej koncom 19. storočia. Vznik kúpeľov v obci je
v priamom spojení s továrňou na výrobu plechu a železa Union vo Zvolene. Firma potrebovala pri spracovaní železnej rudy
a valcovaní plechu veľa uhlia, a preto začala uskutočňovať prieskumné vrty v blízkom okolí. Pri jednom z vrtov, realizovanom
v roku 1898 a hlbokom 405 metrov, narazili na horúci prameň s teplotou vody 45°C.
Po objavení teplého prameňa sa do malého jazierka chodievali kúpať miestni obyvatelia a ľudia z blízkeho okolia. Počas
ďalšieho hydrogeologického prieskumu sa v roku 1964 podarilo zachytiť prameň K1 z hĺbky 502 metrov, horúci 48,5°C
s výdatnosťou 50 l/s. Po objavení tohto vrtu Kováčová dostala úplne nové perspektívy. Bol vypracovaný projekt kúpeľov.
Vrt K v roku 1982 zhavaroval a v roku 1983 bol vybudovaný terajší zdroj – vrt K2, ktorým sa v hĺbke 536 metrov zachytila
minerálna voda rovnakej teploty i zloženia. Má síranovo- hydrouhličitanovú, vápenato- horečnatú termálnu, hypotonickú minerálnu
vodu. Prameň svojou výdatnosťou patrí k najvýdatnejším na Slovensku a zásobuje všetky tunajšie liečebné a rekreačné zariadenia.
V ,,starých‟ kúpeľoch, to znamená na prelome 60. – 70. rokov minulého storočia, fungovala iba ambulantná liečba
a verejná diétna jedáleň bez ubytovacej časti. V roku 1969 bol položený základný kameň pre výstavbu detského liečebného ústavu
Marína s ubytovacou kapacitou 212 lôžok, so stravovacou a vyšetrovacou časťou a s dvomi bazénmi. Ústav bol uvedený
do prevádzky dňa 27.9.1976 ako Detská kúpeľná liečebňa Marína. V ústave sa liečilo ročne okolo 1000 pacientov, prevažne detí,
s neurologickými a ortopedickými diagnózami.
O čosi neskôr, konkrétne v roku 1977, bol položený základný kmeň pre výstavbu ďalšieho liečebného ústavu pre
dospelých – Rehabilitačného centra, ktoré od 3.9. 1987 slúžilo na doliečovanie poúrazových stavov pohybového systému. Situácia
s nedostatkom ubytovacích miest v kúpeľoch sa na Kováčovej vyriešila v roku 1993, kedy bol daný do prevádzky
aj zrekonštruovaný liečebný dom Detvan, stojaci na mieste pôvodného objektu z čias po 1. svetovej vojne. V roku 1996
rehabilitačné centrum pretransformovalo na Národné rehabilitačné centrum a od roku 2000 je koncovým pracoviskom s možnosťou
liečby ústavných činiteľov.
V kúpeľoch na Kováčovej sa v súčasnosti liečia choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby, choroby tráviaceho
ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, choroby obličiek a močových ciest a ženské
choroby. Liečiť sa v kúpeľoch je možné po celý rok.

NÁVŠTEVA Z VOLYNĚ
Dni obce Kováčová poctili svojou návštevou aj zástupcovia z nášho partnerského mesta v Českej republike. Vedení svojim
starostom Ing. Václavom Valhodom stihli napriek problémom na dlhej ceste prísť v piatok 24. júla aj na slávnostné zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktorým sa Dni obce začínali. Osemnásťčlenná delegácia sa po jeho skončení stretla so zástupcami našej
samosprávy, odovzdali nám spomienkové predmety a po večeri sa presunula do športového areálu, kde bola pripravená projekcia
filmu Slunce, seno, jahody. Atmosféru jeho nakrúcania všetkým prítomným priblížil herec – ochotník Miloslav Pikolon.
Sobotňajší program pre našich hostí začal návštevou Špecializovaného liečebného ústavu Marína. Históriu, zameranie
a súčasnosť tohto významného liečebného zariadenia priblížil a prehliadkou sprevádzal p. Andrej Kasarda, fyzioterapeut a bývalý
poslanec OZ. Na našich hostí táto prezentácia urobila dojem, podobne ako následná návšteva Holidayparku, o ktorú mali tiež
záujem. Vďaka ochote manažmentu, ktorý pre našich hostí pripravil voľný vstup, si mohli celý areál nielen pozrieť, ale aj
na vlastnom tele vyskúšať blahodarné pôsobenie liečivej termálnej vody vrátane atrakcií. Od 15 – tej hodiny sa naši hostia presunuli
do športového areálu a boli účastníkmi hlavného programu Dní obce – pozreli si napríklad vystúpenie fujarášov a talentovaných
detí z Kováčovej. Podvečer si celá delegácia pozrela priestory našej základnej a materskej školy a typické slovenské jedlá mohla
okúsiť na večeri v Salaši Hron. Tam i späť sme sa presúvali pešo, takže bol čas aj na prehliadku obce. Po návrate na ihrisko sme
sa pripojili k dobre rozbehnutej zábave a práve tu bol priestor na lepšie spoznanie sa, ktorý využili najmä noví poslanci z jednej
i druhej strany. Samozrejme, že sme si vymenili množstvo skúseností z rôznych oblastí.
V nedeľu po slávnostnej omši v kostole sv. Gorazda sa všetci naši poslanci zúčastnili spoločného obeda, kde sme našim
hosťom odovzdali spomienkové predmety a vlastne sme sa aj oficiálne poďakovali za návštevu a súčasne rozlúčili. Poslednou
zastávkou našich hostí bolo hodové posedenie pri kostole, ktoré ukončilo ich návštevu našej obce, druhú v poradí od uzatvorenia
partnerskej spolupráce. Obidve strany prejavili záujem v spolupráci pokračovať a možno na budúci rok delegácia z Kováčovej
zamieri do Volyně, aby sa partnerstvo upevnilo.
Ján Izrael

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:

Navždy nás opustili

V mesiacoch júl - september 2015
oslávili životné jubileum:

85 rokov

65 rokov

Omastová Anna

Križan Ľubomír
Chlepko Vincent, Ing.
Strákoš Jozef, JUDr.
Brachnová Anna
Balážová Mária
Belička Vladimír

80 rokov
Mozolová Anna
Kravčík Jozef
Rybárová Helena

75 rokov

Ing. Milan Sliacky – 60 r.
Martin Vaculčiak – 73 r.
Zuzana Urbanová – 84 r.
Eva Kohútová – 75 r.
Pozostalým vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Noví spoluobčania

60 rokov

Belová Mária
Belička Ján
Čech Ladislav, Ing.
Jánošík Alexander
Bajnoková Mária

Kocúrová Margita

Matúš Búzik

50 rokov

70 rokov
Debnárová Marta
Zemiar Ján, Prof., Ing., Phd.
Belička Ondrej
Mrenicová Zuzana

Malému Matúškovi,
ako aj jeho rodičom, prajeme
veľa zdravia a šťastia.

Bartuš Róbert, Ing.
Gáfriková Eva
Benko Jozef
Krajíčková Ľubica

Manželstvo uzavreli
Vladimír Plavec a Lucia Mistríková
JérémieEmmanuelSackreuter a Martina Klvanová
Stanislav Hybský a Margaréta Halászová
Lukáš Ohanka a Janka Dančová

GRATULUJEME !

Novomanželom
srdečne blahoželáme.

Cestovný poriadok:
KOVÁČOVÁ , kúpele - ZVOLEN,AS
5:15

X
6:00

6:20

X
6:40

X
9:55

10:40

X
11:25

11:40

15:40

X
16:10

X
16:35

6+
6+
17:00

7:05

X
7:25

8:10

X
9:05

6+
9:20

X
12:25

13:05

14:15

X
14:40

X
15:15

18:00

X
18:25

19:15

24
20:05

X
17:20

24
21:20

X
5:40

6+
5:40

X
6:00

X
6:20

6:40

X
7:05

7:40

X
8:45

6+
9:00

X
9:35

10:20

X
11:00

6+
11:15

X
12:00

6+
12:30

X
12:45

13:30

X
14:15

14:45

X
15:20

X
15:50

16:15

X
17:00

17:30

X
18:05

18:45

19:45

24
20:35

24
22:20
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Smer Banská Bystrica AS (cez Sliač, Hronsek a Vlkanová):
X
X
X
5:15
5:56
13:10
Smer Banská Bystrica AS (po diaľnici):
X
X
6:32
7:29

ZVOLEN,AS - KOVÁČOVÁ, kúpele

X - ide v pracovné dni
6- ide v sobotu

Odchody autobusov zo zastávky
Kováčová rázcestie smer Banská Bystrica

+ - ide v nedeľu
24- nejde 5.4.2015

Smer Banská Bystrica AS (cez Sliač, letisko):
X
X
X
X
7:15
7:51
14:41 15:27
Smer Banská Bystrica, Pieninská:
X
15:13
X - ide v pracovné dni
(Uvedený cestovný poriadok je platný do 12.12.2015)

AKO SEPAROVAŤ ODPAD
Harmonogram zberu plastov
október - december 2015

SEPAROVANÝ ZBER
Zberné miesta, kde môžete počas
celého roka vyhadzovať separovaný
odpad:
- za Obecným úradom - kontajnery
napapier, plasty, kov, sklo, textil
- pri Obecnom dome - kontajnery na
sklo a papier
- pri cintoríne - kontajnery na sklo
a papier
- ul. Slnečná - kontajnery na papier,
plasty, sklo a textil

Prečo nespaľovať odpady v záhrade
Bioodpad, ak nie je dostatočne vysušený, nedokonale horí či skôr tlie a dymí. Teplota horenia je nízka a
vzniká množstvo jedovatých látok, často karcinogénnych ako dechty a iné škodlivé uhľovodíky a aj silno
toxický oxid uhoľnatý. Ak do takto dymiacej kopy na podporu horenia pridáme ešte aj plasty, či gumu,
vzniká široké spektrum nebezpečných látok ako monoméry plastov, plynný chlór, fosgén, kyselina
chlorovodíková, dioxíny, fenoly, sadze, decht, oxid uhoľnatý, kyanidy a iné. Tieto látky sadajú na našu i
okolité záhradky a takto si zamorujeme prostredie, kde žijeme. Navyše domáce spaľovanie odpadu je
zakázané. Zakazuje to zákon o odpadoch, zákon o ochrane pred požiarmi a občiansky zákonník. Preto
bioodpad treba skompostovať.
Viac info o kompostovaní Vám prinesieme v ďalších vydaniach nášho občasníka.
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FUTBALOVÝ TURNAJ U 13
A ZÁPAS SIEŤ VS. KOVÁČOVÁ

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 naemailovú
adresu:
kovacovsky.obcasnik@gmail.co
m, alebo osobne na Obecný úrad
v Kováčovej - p. Gombalovej.

„OBECNÝ ROZHLAS V E-MAILE”
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 email.
Obecný úrad Vám garantuje, že Vami poskytnuté kontaktynebudú zneužité na iné
Tešíme sa na Vaše príspevky.
účely.
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