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ROČNÍK V.

NEPREDAJNÉ

Vážení spoluobčania,
znova
sa
Vám
prihovárame
prostredníctvom občasníka informáciami
o tom čo sa udialo a čo sa v našej obci
pripravuje. Je za nami takmer polročná
práca
vo funkciách samosprávy.
Sústredili sme sa na vyriešenie
aktuálnych úloh – voľbu hlavného
kontrolóra, schválenie programového
plánu na volebné obdobie, prípravu
rozvojového dokumentu obce do roku
2025 a naplánovanie investičných aktivít
v roku 2015.
Ďalším cieľom je príprava projektov pre získanie dotácií z fondov
Európskej únie, čomu by malo pomôcť naše členstvo v MAS
prostredníctvom vstupu do občianskeho združenia Naša Lieska, o ktorý
sa uchádzame.
K letu, ktoré je pred nami, patrí aj zábava a oddych, a preto sú v
plnom prúde prípravy už tradičnej akcie – už 5. ročníka Dní obce, ktoré
sa uskutočnia 24. až 26. júla. Už teraz Vás na ne pozývam, ako aj na
ďalšie akcie, o ktorých Vás budeme informovať. V bežnej činnosti sa
sústredíme na letnú údržbu verejných priestranstiev, aby sa dojem z
našej obce postupne zlepšoval. Veľmi vnímanou aktivitou je výstavba
Rezidencií Kováčová – inžinierskych sietí. Tu obec neuspela s podaním
podnetu na prokuratúru,
preto rokujeme s investorom o
charaktere zástavby v súlade s územným plánom obce, teda typu
rekreačných viliek. Dúfam, že sa nám podarí vyriešiť aj opravu
kanalizačného zberača na pozemkoch za školou a opravu prepadnutej
cesty pri rybníku.
Na záver prijmite odo mňa želanie, aby ste nastávajúci čas,
predurčený na oddych a načerpanie nových síl, využili čo najlepšie
a najpríjemnejšie.
Ján Izrael, Váš starosta

D NI OB CE
KOVÁČOVÁ
24. júl 2015
 Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
s udelením Ceny obce za rok 2015
 Letné kino - Film Slunce, seno, jahody - za osobnej
účasti jedného z hercov filmu

25. júl 2015
 Turnaj družstiev pracovných obvodov
poslancov v malom futbale o Putovný pohár
starostu obce
 Súťaž vo varení guľášu
 Pivný maratón
 Bohatý kultúrny program, súťaže a sprievodné
akcie pre deti aj dospelých
 Večerná zábava s kapelou Borsuckí Gadi

26. júl 2015
 Patrocínium kostola sv. Gorazda - slávnostná sv. omša
 Hodové posedenie pred kostolom sv. Gorazda
 Slovnaft Cup - 1.kolo - futbalový zápas

ZO ZÁPISNICE Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Stručný prehľad zo zápisnice z Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.3.2015:
(celý zápis z Obecného zastupiteľstvaje dostupný na stránke www.kovacova.sk v sekcii - Úradné oznamy)

- Voľby hlavného kontrolóra Obce Kováčová
Vyhlásenie voľby HK bolo zverejnené na webovej stránke obce, na úradnej oznamovacej tabuli obce v termíne od 28.1.2015 do
10.3.2015 a dňa 3.2.2015 bolo zverejnené aj v regionálnom týždenníku MY.
V stanovenom termíne (do 10.3.2015 do 15:00 ) bolo doručených 5 prihlášok:
č.1 – 24.02.2015, ev.č. 79/15 – Ing. Alexander Jánošík, Kováčová
č.2 – 25.02.2015, ev.č. 82/15 – Ing. Renáta Mecková, Zvolen
č.3 – 09.03.2015, ev.č. 107/15 – Bc. Diana Klocháňová, Kováčová
č.4 – 10.03.2015, 8:00, ev.č. 108/15 – Mária Sliacka, Kováčová
č.5 – 10.03.2015, 8:00, ev.č. 109/15 – Mgr. Magdaléna Hudecová Veselovská, Zvolen
Všetkým kandidátom na HK bolo zaslané oznámenie o splnení podmienok a súčasne pozvánka na voľby.
Pred voľbu starosta predstavil kandidátov a každý z nich dostal časový priestor
(2 min.) na vlastné predstavenie sa. Po vystúpeniach prítomných kandidátov, vydala volebná komisia hlasovacie lístky pre 1. kolo.
Výsledky - 1. kolo volieb:
- Počet vydaných hlasovacích lístkov poslancom OZ -8
- Počet odovzdaných hlasovacích lístkov -8, z toho platných – 8
- Počet hlasov odovzdaných jednotlivým uchádzačom:
č.1 – Mgr. Magdaléna Hudecová Veselovská – 0 hlasov
č.2 – Ing. Alexander Jánošík – 0 hlasov
č.3 – Diana Klocháňová – 1 hlas
č.4 – Ing. Renáta Mecková – 4 hlasy
č.5 – Mária Sliacka – 3 hlasy
- Potrebný počet hlasov na zvolenie v 1. kole: 5
- Hlavný kontrolór zvolený nebol.
- Do 2. kola postúpili: Ing. Renáta Mecková
Mária Sliacka

Výsledky - 2. kolo volieb:
- Počet vydaných hlasovacích lístkov poslancom OZ – 8
- Počet odovzd. hlasovacích lístkov – 8, z toho platných – 8
- Počet hlasov odovzdaných jednotlivým uchádzačom:
č.1 – Ing. Renáta Mecková – 4 hlasy
č.2 – Mária Sliacka – 4 hlasy
- Potrebný počet hlasov na zvolenie v 2. kole: najviac zo všetkých
- Keďže v 2. kole dostali kandidáti rovnaký počet hlasov, volebná
komisia vložila 2 hlasovacie lístky (jeden s menom a priezviskom
kandidáta č.1 a jeden s menom a priezviskom kandidáta č.2 )
dopripravenej hlasovacej urny a požiadala starostu, aby vykonal
voľbu losovaním.

Za hlavného kontrolóra obce bol losovaním zvolený uchádzač: p. Mária Sliacka
-Správa o stave a postupe vymáhania nedoplatkov k 31.12.2014
Správu o stave a postupe vymáhania nedoplatkov za roky 2005 – 2014 ku dňu 31.12.2014 predniesla pracovníčka OcÚ Kováčová p.
Katarína Gombalová.
Celkový stav nedoplatkov (daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad, daň za psa) k 31.12.2013 bol vo výške 24.153,59 €.
V priebehu roka 2014 sa podarilo vymôcť nedoplatky vo výške 1.582,42 €. Tiež boli v roku 2014 odpísané nedoplatky vo výške
107,41 €. V roku 2014 však pribudli nedoplatky vo výške 10.548,69 €.
Ku dňu 31.12.2014 eviduje Obec Kováčová nedoplatky v celkovej výške 33.012,45 €.
- Programový plán obce na roky 2015 - 2018
Starosta predložil Programový plán Obce Kováčová na roky 2015 – 2018, ktorý bol vypracovaný na základe stanovísk jednotlivých
členov pracovnej skupiny, zriadenej starostom obce. Pracovná skupina bola zložená z poslancov OZ – Ing. Vladimír Volka, Ing. Petra
Hrbáľa, Ing. Jána Sliackeho, Jána Zvaru a starostu obce Ing. Jána Izraela.
Do rozpravy sa zapojili hlavne občania, pričom predniesli nasledovné návrhy a pripomienky:
p. Hrbľová - upozornila na chýbajúce smetné koše na uliciach Hrby, Dubičie, Slobody
p. Nemček - žiadal doplniť do Programového plánu aj rekonštrukciu ulice Krátkej z dôvodu jej havarijného stavu
p. P. Melicherčík- upozornil, že v programovom pláne chýba riešenie niektorých problémov, ktoré zaznievali na všetkých
predvolebných mítingoch (predajňa potravín na ul. Kúpeľnej, budova bývalého hotela Leona, chodník /cesta k Chate Ovčiar,...)
p. Belo - opýtal sa, aký je časový rozvrh na jednotlivé zámery a zároveň poprosil, aby sa realizovali čo najskôr
- tiež požiadal o úľavy pre dôchodcov z miestnych daní
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ZO ZÁPISNICE Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Pokračovanie stručného prehľadu zo zápisnice z Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.3.2015:
(celý zápis z Obecného zastupiteľstvaje dostupný na stránke www.kovacova.sk v sekcii - Úradné oznamy)
V rôznom bolo prerokované:
 Starosta predložil plán ďalších zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2015.
24.7.2015 – slávnostné zasadnutie počas Dní obce Kováčová 2015
25.8.2015, 27.10.2015, 15.12.2015
Diskusia:
 Ing. Hajko v súvislosti s výrubom stromov v lesoparku a pokračujúcim vývozom kalamitného dreva zo Suchej doliny
upozornil na hrozbu ďalšieho poškodenia Kúpeľnej ulice a zopakoval svoj návrh, ktorý dal v roku 2014 ako poslanec OZ,
aby obec dohodla odklon prepravy dreva cez Beriakovú dolinu do Sielnice ( aspoň časť ).
 Ing. Jánošík – navrhol vybudovanie zberného dvora v areáli bývalého JRD
 P. Sliacka upozornila, že 1 parkovacie miesto pri pošte je už od novembra obsadené neznámym vozidlom, žiadala
zabezpečiť uvoľnenie tohto parkovacieho miesta a navrhla osadiť dopravnú značku „Parkovisko“ s dodatkovou tabuľou
„Vyhradené pre návštevníkov pošty“.
Starosta na podnety odpovedal:
 Starosta informoval, že sa stretne s riaditeľom Vysokoškolského lesného podniku TU Zvolen. Starosta tiež skonštatoval, že
nie sú jasné vlastnícke vzťahy ( vzťah most a komunikácie ) cesty k rybníku.
 Starosta tiež informoval, že Obec Kováčová dala negatívne stanovisko k zmene územného plánu mesta Sliač, časť Hájniky.
Touto zmenou bolo navrhované napojenie lokality určenej na bývanie v tesnej blízkosti našej obce na komunikácie
v intraviláne Kováčovej.
 Starosta vysvetlil Ing. Jánošíkovi, že Obec Kováčová sa zaoberá zámerom vybudovania zberného dvora v ním navrhovanej
lokalite už dlhšiu dobu ( aj v minulom volebnom období ), ale zatiaľ nedošlo k dohode s vlastníkmi pozemkov.

Z PRACOVNÝCH PORÁD
POSLANCOV
 Starosta informoval o stave riešenia požiadavky Ing. Volka














na opravu kanalizačného zberača v lokalite pod ZŠ s MŠ.
Veolia vykonala v mesiaci jún opravu zberača za školou vymenila rúru na úseku cca 30 m.
Starosta informoval o stave riešenia požiadavky na opravu
cesty pri rybníku. ŠLP TU Zvolen prekope priepust popod
cestu, ktorého zanesenie spôsobilo poškodenie cesty.
Starosta predložil kalkuláciu na vybudovanie ihriska pre
plážový volejbal – cca 7.000,-€. Vzhľadom k výške
nákladov poslanci zámer vybudovania ihriska pre plážový
volejbal zatiaľ pozastavili.
Ing. Sliacky navrhol požadovať zmenu dopravného
značenia na križovatke ul. Kúpeľnej a ul. Bystrickej
(hlavná cesta = Kúpeľná ulica). Väčšina poslancov
považuje existujúce riešenie za bezpečnejšie.
Ing. Sliacky tiež navrhol preriediť zeleň pri cintoríne
Ing. Volko požadoval zabezpečiť odstránenie kríkov
pri vstupe do obce.
Poslanci diskutovali o potrebe a o spôsobe vyčistenia
Kováčovského potoka v intraviláne obce.
Krajská prokuratúra považuje podanie podnetu Obce
Kováčová vo veci Rezidencie „Kúpeľný park“
za neodôvodnené
Zberný dvor – s jedným z majiteľov pozemkov, ktoré si
chce obec prenajať pre vybudovanie zberného dvora
prebehli rokovania - majitelia nemajú záujem prenajať
pozemky obci

PLÁN INVESTIČNÝCH AKCIÍ
V ROKU 2015
 Oprava komunikácie na ul. Krátkej
 Rozšírenie odbočky z ul. P.O.Hviezdoslava na ul. Dubičie


Vybudovanie nových spevnených plôch na cintoríne
a vybudovanie bráničky na cintorín z ul. Slobody.

 Zastávka v kúpeľoch- oprava spevnených plôch
 Oprava rozvodov vody a oprava kanalizácie v MŠ
 Prípravná a projektová dokumentácia (Obecný úrad,
cintorín-

zameranie,

verejné

osvetlenie

k ZVJS-

zameranie)
 Zakúpenie chýbajúceho vybavenia do MŠ
 Vyznačenie cykloturistických trás
 Rekonštrukcia havarijního stavu sociálnych zariadení
v ATC Kováčová (dámske WC)
 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
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PROGRAMOVÝ PLÁN OBCE KOVÁČOVÁ
NA OBDOBIE ROKOV 2015 - 2018
Programový plán (ďalej len PP) Obce Kováčová je vypracovaný na základe stanovísk jednotlivých členov pracovnej
skupiny, zriadenej starostom obce. Zložená bola z poslancov OZ – Ing. Vladimír Volka, Ing. Petra Hrbáľa, Ing. Jána Sliackeho, Jána
Zvaru a starostu obce Ing. Jána Izraela. Zloženie pracovnej skupiny zodpovedá zastúpeniu poslancov za politické strany a nezávislých
kandidátov v obecnom zastupiteľstve.
Cieľom programového plánu je stanovenie základného smerovania obce v uvedenom období v jednotlivých oblastiach
a podľa finančných možností obce. V oblasti rozvoja infraštruktúry je spoločným cieľom príprava rekonštrukcie budovy obecného
úradu so zvýšením jej energetickej hospodárnosti, oprava a výstavba nových chodníkov, vyriešenie spôsobu využitia areálu
autokempingu, opravy a údržba obecných budov. Z hľadiska významu obce ako kúpeľno-rekreačného centra sa zameriame na
modernizáciu a doplnenie informačného systému, údržbu verejných priestranstiev a ďalšie skvalitňovanie web stránky obce.
Zhodnocovanie odpadov je tiež významná oblasť, preto sa sústredíme na získanie vhodného pozemku pre zberný dvor a jeho
vybudovanie v prípade získania financií z fondov. Podporíme zhodnocovanie odpadov priamo v domácnostiach a skvalitnenie
separovaného zberu. Aj všetky ďalšie zámery sú vytýčené s cieľom urobiť z našej obce príjemné miesto na život a pobyt pre jej
obyvateľov, liečiacich sa pacientov, rekreantov a návštevníkov.
Svoje úsilie sústredíme na:
 projektovú prípravu rekonštrukcie budovy obecného úradu zameranú na zvýšenie energetickej hospodárnosti, viacúčelového
využitia sály a využitie podkrovia. Realizácia projektu podľa výšky nákladov a získaných prostriedkov z fondov,
 návrh a verejné prerokovanie možností využitia areálu autokempingu so zohľadnením skutočnosti, že ide o významný
ucelený priestor v zastavanom území obce a kúpeľnom území,
 aktualizáciu územného plánu obce so zameraním na stanovenie regulatívov pre lokality novej výstavby a centrálnu časť
obce,
 rekonštrukciu chodníka na Ul. Hrby,
 výstavba nových chodníkov na Ul. Slobody k Domu smútku, z Ul. Slnečnej do lokality Na dlhé, prípadne od kostola
po kúpeľný dom Detvan,
 majetkové vysporiadanie pozemkov pod chodníkom z Ul. Bystrickej na Ul. Slovanskú,
 dobudovanie vstupu na cintorín od parkovacích miest na Ul. Slobody vrátane spevnených plôch,
 vybudovanie detského ihriska na Ul. Slnečnej,
 vyriešenie kolíznych miest na komunikáciách, hlavne križovatky ulíc P. O. Hviezdoslava a Dubičie,
 prípravu vybudovania cyklochodníka do areálu RETAIL PARK vo Zvolene – majetkové vysporiadanie, projektovú prípravu,
 zlepšenie stavu v likvidácii komunálneho odpadu – projekt domácich kompostovísk, získanie pozemku pre zberný dvor a
vypracovanie jeho projektu pre získanie dotácií z fondov, vybudovanie kontajnerových stojísk na Ul. Slnečnej,
 pokračovanie modernizácie priestorov ZŠ s MŠ v súlade s požiadavkami RÚVZ,
 projekt 2. etapy kamerového bezpečnostného systému vrátane monitorovania športového areálu,
 doplnenie informačného systému v obci a nových lokalitách IBV Na dlhé, Nad ihriskom, Seravy, modernizácia miestneho
rozhlasu,
 vyznačenie cyklistického a pešieho prepojenia s okolitými obcami,
 postupnú rekonštrukciu objektu SZ ATC s využitím fondov – výmena obvodového plášťa, dobudovanie šatní,
 podporovanie kultúrno- športových a spoločenských podujatí v obci, rozvoj spolupráce s partnerským mestom Volyně v ČR,
 podpora aktivít mládeže, seniorov a spoločenských organizácií
 zintenzívnenie spolupráce s liečebnými zariadeniami a inštitúciami pôsobiacimi v obci v oblasti údržby verejných
priestranstiev, spoločných podujatí a služieb poskytovaných občanom
 pomoc starším a chorým občanom – vyzdvihnutie liekov z lekárne, dovoz stravy a podobne
 obnovu chodníkov v lese nad ŠLÚ Marína v spolupráci s vlastníkmi pozemkov, v spolupráci s VŠLP TU Zvolen úpravu
okolia rybníka
 nadobudnutie pozemkov v parku pri pošte do vlastníctva obce a následnú úpravu parku
 možnosť vstupu obce do niektorého z mikroregiónov s cieľom zvýšenia šancí na získanie financií z fondov a rozvoja
vzájomnej spolupráce
 riešenie stavu objektov pošty a bývalých potravín s úpravou priľahlých plôch
 presadzovanie vybudovania novej prístupovej komunikácie do kúpeľného územia v súlade s územným plánom obce a jeho
zmenami a doplnkami
 prípravu výstavby nájomných bytov, ak bude na ne mať obec vhodný pozemok alebo objekt na prestavbu, so zohľadnením
finančnej náročnosti celého projekt
Konečný rozsah investičných akcií a aktivít obce bude záležať od aktuálnych potrieb a aj od úspešnosti v získavaní prostriedkov
z fondov. Programový plán je zámerom, nie nemenným dokumentom, ktorý má v prvom rade definovať základné zameranie činnosti
obecného úradu a poslancov OZ pre ďalší rozvoj obce a zlepšovania života jej obyvateľov.
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ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
Z činnosti Obecnej polície Kováčová za kalendárne mesiace marec, apríl, máj, jún 2015.
V uvedenom období Obecná polícia Kováčová venovala zvýšenú pozornosť dodržiavania zákazu spaľovania suchej
trávy, konárov a lístia v obci aj v chatových oblastiach. Boli zistené dva prípady na vyriešenie ktorých postačovalo
napomenutie.
V januári 2015 bolo zistené poškodenie ubytovacích buniek v campingu Kováčová. V marci 2015 sa podarilo zistiť,
že uvedený skutok spáchali 3 mladistvé osoby z Kováčovej, ktoré sa priznali k poškodeniu ubytovacích buniek, o čom boli
informovaní rodičia mladistvých osôb.
Dňa 2.3.2015 v Kováčovej na ceste 1/69, pri motoreste Formula, vodič osobného motorového vozidla narazil
do zábradlia na moste nad kováčovským potokom, čím poškodil zábradlie aj mostnú konštrukciu.
Dňa 12.03.2015 bolo vykonané šetrenie k podnetu manželov Karola S. a PhDr. Zdenky S. z Ul. Slobody č. 41/30 na
vlastníkov chátrajúcej nehnuteľnosti v ich susedstve, z ktorej padá škridla a úlomky z komína na ich pozemok pred vchodové
dvere. Šetrením bolo zistené, že sťažnosť uvedených manželov je oprávnená a vlastníci chátrajúcej nehnuteľnosti boli
starostom obce vyzvaní, aby zistené závady odstránili.
Dňa 22.03.2015 počas futbalového zápasu TJ Prameň Kováčová - Poltár bola vykonávaná služba zameraná na
usmerňovanie vodičov motorových vozidiel pri parkovaní a dodržiavaniu verejného poriadku počas futbalového zápasu.
Verejný poriadok nebol narušený.
Dňa 21.05.2015 bol zabezpečovaný verejný poriadok počas pietneho aktu 70. výročia vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja proti fašizmu pri Pomníku SNP v Kováčovej a dňa 30.05. na spoločenskom podujatí 13. ročníka
Deň koňa v Kováčovej.
22.05. v rámci preventívnej činnosti bola v Materskej škole v Kováčovej vykonaná prednáška spojená s besedou
k problematike dopravnej výchovy a kriminalite páchanej hlavne na maloletých osobách.
Dňa 11. a 12. júna na požiadanie usporiadateľov 27. ročníka športových hier telesne postihnutých občanov boli
Obecnou políciou v Kováčovej usmerňovaní vodiči motorových vozidiel pri parkovaní na miestnych komunikáciách v
blízkosti Národného rehabilitačného centra, aby nedochádzalo k porušovaniu zákazových dopravných značiek. Počas
niektorých pretekov bola na Ul. Sládkovičovej premávka motorových vozidiel úplne zastavená alebo presmerovaná. Na
slávnostnom otvorení uvedeného podujatia sa zúčastnil predseda vlády SK Robert Fico a minister zdravotníctva Viliam
Čislák. Podujatie moderoval herec Štefan Skrúcaný. Vzhľadom k väčšiemu počtu občanov, ktorí sa zúčastnili uvedeného
podujatia bol vykonávaný zvýšený dohľad nad verejným poriadkom.
Okrem uvedených činností sú vykonávané kontroly čistoty a poriadku verejných priestranstiev a miestnych
komunikácií, kontroly dodržiavania Všeobecne záväzných nariadení Obce Kováčová a dohľad nad cestnou premávkou. Počas
uvedených kalendárnych mesiacov nedošlo v obci Kováčová k žiadnej mimoriadnej udalosti.
Spracoval: náčelník Obecnej polície Kováčová Ján Hliva
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NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA
Aj tento rok, ako po iné roky, sme navštívili v mesiaci MAREC knižnicu , pri príležitosti ,, MAREC MESIAC KNIHY“ .
Pani Mikulová zaujímavo oboznámila deti s knižnicou. Porozprávala príbeh primerane detskému chápaniu, o tom, ako vzniká
kniha a čím všetkým musí prejsť, aby si ju deti mohli prečítať. Prečítala im aj krátku rozprávku.
Aj v materskej škole sme si priblížili mesiac knihy. Tento rok sme však zapojili do aktivity deti, ktoré si mali doma pripraviť
akúkoľvek rozprávku a potom ju prerozprávať ostatným deťom pred spaním. Táto aktivita mala veľký úspech, lebo sa deti
predbiehali , kto ako prvý povie tú svoju rozprávku.
Ako každý rok mali sme zápis do MŠ. Prihlásilo sa veľa nových detí, čo nás potešilo, takže o nedostatok detí v našej materskej
škole sa opäť nemusíme báť. Tiež sme v tomto mesiaci priblížili deťom ľudové tradície -MORENU, ktorú sme si spoločne urobili.
Potom sme ju zapálili a hodili do potoka.
VEĽKÚ NOC sme si tiež urobili v materskej škole. Chlapci
vyšibali a navoňali nielen dievčatá, ale aj tety kuchárky
a pani učiteľky. Ako odmenu dostali vajíčka, ktoré vytvorili
dievčatá. Deťom sa to veľmi páčilo. Takouto zážitkovou
formou si precvičili skutočné šibačky, ktoré ich potom
čakali doma.
MÁJ, krásny mesiac, keď všetko navôkol vonia, sme
privítali krátkym programom pre mamičky. Tento mesiac
k nám prišiel na návštevu aj pán policajt Hliva, ktorý
deťom priblížil prácu policajta. Ďakujeme mu za ochotu
prísť medzi nás.
Začiatok JÚNA bol pekný slnečný, a preto DEŇ DETÍ
v materskej škole bol podľa našich predstáv. Mali sme
MDD nie jeden deň, ale celý týždeň, kde sme deťom
pripravili rôzne zaujímavé aktivity. Deti mali súťaže na
školskom dvore, kde dostali sladkú odmenu. Na druhý deň
si chlapci vybrali svoju najkrajšiu ,,miss princeznú“.
Princezné mali úžasné šaty, krátke aj dlhé, vhodné na každý
princeznovský ples.
Ďalší deň sme absolvovali brannú vychádzku do Kúpeľa,
kde sa oboznámili so živými zvieratkami, ktoré žijú na
dvore. Takýto zážitok môžu mať len deti z dediny. V meste
je takýchto možností málo.
Prišli k nám aj cvičitelia psov, ktorých vybavila maminka
Maťka Krovinu, za čo sa jej chceme pekne poďakovať. Deti
mali pekný zážitok.

Koncom júna sme mali ROZLÚČKU , kde sa predškoláci
lúčili s materskou školou a pani učiteľkami. Pripravili
sme si krátky program, kde sme ukázali rodičom, ako deti
pracujú v MŠ. Pani učiteľky odovzdali deťom osvedčenia
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a malé
darčeky.
Čo ešte na záver? Chcela by som ešte spomenúť projekt
DIGI ŠKOLA, do ktorého bola MŠ zapojená. Vďaka
tomu, že sme vypracovali projekt, dostala zadarmo
materská škola interaktívnu tabuľu, počítač a tlačiareň.
Sme moderná škola, ktorá kráča s dobou a preto aj do
života detí v našej MŠ zaraďujeme nové interaktívne
a digitálnych pomôcky.
Sme radi, že sa do diania materskej školy začínajú
zapájať už aj rodičia. Určite majú viacej zaujímavých
a vhodných možností, ako deťom spestriť deň v MŠ.
Ďakujeme aj za malé sponzorské dary.
Dovidenia nabudúce !
Andrea Hrončoková a kolektív MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Zimu vystriedala jar a u nás v škole namiesto zimných akcií prišli tie jarné. Marec - mesiac
kníh sme zahájili návštevou miestnej knižnice. A aby to nebola len nudná beseda o knihách
a spisovateľoch, teta knihovníčka si pre nás pripravila úžasnú aktivitu. Vyrábali sme papier. Do
knižnice sme sa vrátili ešte aj koncom marca na Noc s Andersenom. Počas celého večera sme plnili
rôzne zaujímavé úlohy na stanovištiach. Najprv sme si vyrobili zvitok s tajnými želaniami. Tie sme
potom boli zavesiť na strom - rozprávkovník. Okrem toho sme podľa ilustrácií hádali názvy rozprávok,
hádali čarovné predmety z čarovného vreca, pomáhali Kayovi zo Snehovej kráľovnej poskladať nápis
VEČNOSŤ, roztápali sme mu zamrznuté srdce, stavali rozprávkové hrady. Hosťom tohtoročnej noci
s Andersenom bol pán starosta Ján Izrael, ktorý nám porozprával o svojich detských rokoch, o knihách,
ktoré rád čítal a pridal aj úryvok zo svojej najobľúbenejšej knihy. Pred polnocou sme sa vyzbrojení
baterkami a odvahou vydali hľadať poklad. A keďže sme dobrí hľadači, našli sme ho. Bola to truhlica
s knihami a zlatými dukátmi. To sme však zistili až v knižnici, kde sme od kráľovnej kníh po uhádnutí
jej indícií získali kľúč.
Mesiac kníh sme ukončili týždňom so spisovateľkou Klárou Jarunkovou. Každý deň si žiaci
jedného ročníka pripravili úryvok z jej knihy, ktorý nám prečítali a pripravili nám k nemu tvorivé úlohy.
Apríl sa niesol v znamení prírody. Tvorivými aktivitami na tému VODA sme si pripomenuli svetový
deň vody, na Deň Zeme sme už tradične maľovali na asfalt a zúčastnili sme sa aj lesníckych dní vo
Zvolene.
Máj je lásky čas a my sme svoju lásku pretavili do básničiek, pesničiek a tančekov na vystúpení pri
príležitosti Dňa matiek a otcov v kultúrnom dome.
Na MDD sme prijali pozvanie na letisko Sliač. Počasie nám prialo a zažili sme krásne
dopoludnie plné súťaží a zábavy. Naše poďakovanie patrí nielen všetkým vojakom, ktorí sa o nás
starali, ale aj pani Lenke Frankovej, mamičke nášho žiaka, ktorá nám zabezpečila dopravu na letisko
a späť. A keďže osláv nie je nikdy dosť, 1. júna sme svoj sviatok oslavovali aj športovo. Do školy sme
prišli na kolesách – bicykloch a kolobežkách. Pani učiteľky nám pripravili slalomovú dráhu. Našou
úlohou bolo prejsť ju v čo najkratšom čase. Dobre sme sa zabavili a zároveň sme urobili aj niečo pre
svoje zdravie.
V športovom duchu sa niesol aj ďalší deň. Zapojili sme sa do Olympijských festivalov detí
a mládeže Slovenska. Naša škola sa premenila na olympijský areál. Ráno sme školskú olympiádu
slávnostne zahájili zapálením olympijského ohňa. Počas dopoludnia sme súťažili v skoku do piesku,
slalomovom behu, hádzaní kruhov na cieľ, triafaní lopty do koša a iných netradičných disciplínach.
Popoludní najlepší súťažiaci vystúpili na stupne víťazov a boli ocenení medailami.
Koniec školského roka býva tradične spojený s výletom. Tento rok sme sa boli pozrieť v
Banskej Štiavnici. V TERRA PERMONII sme sa zabavili aj naučili veľa nového. Počas tvorivých
dielní sme mali možnosť vyrezávať z dreva a polystyrénu, vyrobiť si drevenú menovku, maľovať
pomocou centrifúgy či vyrezať si karnevalovú masku. Vo fosforovni sme tvorili tieňové obrazy a vo
vláčikovni sme videli elektrické vláčiky.
Naši žiaci sa v druhom polroku zúčastňovali aj rôznych súťaží, kde predviedli svoje vedomosti
a zručnosti. Najlepšie výsledky dosiahli v regionálnej súťaži v čítaní s porozumením
„Ľupčianskyčitárik“. Tamarka Klanduchová (1. ročník) sa umiestnila na 2. mieste, Miško Kršiak (2.
ročník) sa umiestnil na 3. mieste a Maťko Vaculčiak (3. ročník) sa umiestnil na 1. mieste. Gratulujeme.
Želáme všetkým krásne leto, plné zábavy a oddychu.
Mgr. Jana Popracová
riaditeľka školy
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KULTÚRA V KOVÁČOVEJ
Kultúrne a športové podujatia, ktoré sa konali v našej
obci v mesiacoch apríl - jún 2015:
05. apríl – Veľkonočné divadelné predstavenie OZ GorazdíkMárnotratný Syn
18. apríl – Stolnotenisový memoriál Jána Ličku a Milana Volku
30. apríl – Stavanie mája
02. máj - 7. ročník hokejbalového turnaja amatérov
02.máj - Z Kováčovej do Kováčovej - Turistická akcia
14. máj - Deň matiek a otcov
16. máj- Country Majáles v ATC Kováčová
21. máj - Spomienkové stretnutie pri pamätníku SNP v Bôrine pri
príležitosti 70. výročia vyvrcholenia národno - oslobodzovacieho boja
30. máj- Deň Koňa - Furmanské preteky
05. jún - Prednáška o sv. Gorazdovi (Ing. Štefan Macko) pri príležitosti 20. výročia posviacky kostola sv. Gorazda
06. jún - Po stopách sv. Gorazda - turisticko- poznávacia akcia
10. jún - Cez našu obec prechádzal cyklictický pelotón -6. ročník
charitatívnej akcie „Na bicykli deťom”, ktorý sme privítali spoločne
s deťmi zo ZŠ s MŠ. Tento projekt prostredníctvom OZ Deťom pre
život pomáha onkologicky chorým detským pacientom.
21. jún - Rozprávkový les ,,Cirkus”
27. jún - Slovenský raj - turistická akcia

Pripravujeme:
24. - 26. júl - DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2015
August - Detský letný tábor OZ Gorazdík - Rajecké Teplice
August - Turistická akcia - Hraničný trojbod SK - HU - AT
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ČO VIEME O SVÄTOM GORAZDOVI
V roku 846 franský panovník Ľudovít II. Nemec násilím dosadil za vládcu Moravy Mojmírovho synovca Rastica
(Rastislava), ktorý žil niekoľko rokov na jeho dvore. Pravdepodobne predpokladal, že bude ochotnejšie prijímať jeho pokyny
a rady, ktoré mohli byť prospešné i pre franské záujmy. Rastic sa snažil o spravovanie zvereného územia bez zásahov
Frankov a úspešne sa bránil i pred ich výpravami proti Morave. Pochopil, že ochrana územia pred Franskou ríšou bude
jednoduchšia, ak aj šírenie kresťanstva bude v reči ľudu a nie franskými kňazmi.
V roku 861 požiadal Rastic pápeža Mikuláša I. aby mu poslal biskupa a učiteľa, ktorý by jeho ľudu vysvetľoval
sv. vieru v slovienskom jazyku. Keďže pápež na jeho požiadavku nereagoval, poslal v roku 862 podobné posolstvo
k byzantskému cisárovi Michalovi III. Cisár Rasticovu požiadavku promptne splnil.
A tu sa už dostáva na našu historickú scénu Gorazd, syn veľmoža Gorazda, na svoju dobu mimoriadne vzdelaný muž, ktorý
dobre ovládal latinčinu i gréčtinu. Narodil sa okolo roku 830 v Močenku. Základné latinské vzdelanie získal v kláštore
sv. Hypolita v Nitre, vyššie vzdelanie pravdepodobne v Bavorsku. Tam si osvojil západnú (latinskú) liturgiu a zdokonalil
sa v nemčine. Jeho vzdelanie a jazykové znalosti ho priam predurčovali na účasť v diplomatickej misii do Konštantinopolu.
Počas pobytu v Konštantinopole sa Gorazd stretol s Konštantínom Filozofom, ktorého cisár poveril vedením misie na Moravu.
Informoval ho o aktuálnej situácii v šírení a vysvetľovaní svätej viery , a problémoch s tým súvisiacich v Moravskom
kniežatstve. Od Konštantína dostali náčrt kostola, ktorý dal Rastic postaviť ešte pred príchodom Byzantskej misie na Moravu.
(Miesto zatiaľ nieje známe.) Súčasne robil prípravy na prijatie hostí a na zriadenie školy.
V druhej polovici roku 863 prišla misia na Moravu. Priviezli ostatky sv. Klimenta a Evanjelium už v staroslovienčine.
Rastic vybral na štúdium päťdesiat mužov a odovzdal ich Konštantínovi. Ten v krátkom čase preložil základné modlitby
a vyučovanie začalo. Gorazd sa naučil literárnu slovienčinu a hlaholiku. Bol prvým pomocníkom pri vyučovaní i prekladaní.
Založením školy vznikla na našom území prvá slovienská filozoficko-teologická škola univerzitného typu na čele
so špičkovým profesorom konštantinopolskej univerzity Konštantínom Filozofom. Učilo sa v nej v staroslovienčine.
Predmetom štúdia boli: jazyk sloviensky , grécky, latinský, gramatika, muzika, teológia a filozofia. O vysokej úrovni tejto
školy svedčí skutočnosť, že už po troch rokoch mohli byť jej absolventi vysvätení za kňazov.
V roku 868 sa viacerí absolventi, spolu so svojimi učiteľmi, vybrali do Ríma. Pápežovi odovzdali vzácne relikvie
sv. Klimenta. Pápež Hadrián II. Ich prijal s veľkou slávou a v celom rozsahu schválil ich pôsobenie na Morave (i napriek
snahám bavorského kléru, ktorý chcel schváleniu zabrániť) a prikázal biskupom Formozovi a Gauderikovi, aby vysvätili
niektorých učeníkov za kňazov. Formozus vysvätil Gorazda, Klimenta a Nauma za kňazov, Angelára a Sávu za lektorov.
Ako príkaz pápeža splnil Gauderik ni eje známe.
V nasledujúcom roku, pri návrate na Moravu, bol Metod so svojim sprievodom, na podnet Wichinga, zajatý franskými
vojakmi, ktorí plienili na území , cez ktoré prechádzali. Uväznili ich v kláštore na ostrove Reichenau v Bodamskom jazere, kde
strávili asi dva a pol roka. Krátko pred prepustením boli prevezení do Ellwangenu. V kláštore na ostrove viedli Knihu bratstva,
v ktorej zapisovali mená živých i mŕtvych mníchov, i významných návšteníkov. Nachádza sa v nej gréckym písmom napísane
meno Metodios , na inom mieste Choransanus (Gorazd po latinsky). Za prepustenie Metoda osobne intervenoval pápež Ján
VIII. V roku 873 sa Metod so svojim sprievodom vrátil na Moravu.
V rokoch 874-885 pracoval Gorazd ako Metodov prvý pomocník. Pomáhal pri prekladoch, vyučoval, zúčastňoval sa
spolu s Metodom na zasadnutiach veľmožskej rady, v Kňažiciach založil školu pre nižší klérus, absolvoval niekoľko misijných
ciest. Neskoršie bol považovaný za hovorcu Metodovej skupiny pri dišputách s Wichingovcami, i pri diplomatických
rokovaniach. V tomto období napísal i niekoľko vlastných diel. Pripisuje sa mu autorstvo Života Metodovho a Kyjevských
listov. Spolupracoval na zostavení omšovej knihy Sinajský misál a na Živote Konštantína. Preložil do hlaholiky starosloviensku
modlitbu „Otče náš“ a starogermánsku spovednú modlitbu.
Krátko pred Metodovou smrťou sa pri ňom zišla skupina jeho žiakov a pýtali sa koho navrhuje za svojho nástupcu.
Ukázal na Gorazda a povedal: „Tento je vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď
Božia vôľa a vaša láska, ako i moja.“Od tejto chvíle sa Gorazd stal jeho nástupcom.
Asi dva mesiace po Metodovej smrti sa za účasti Svätopluka uskutočnila dišputa o pravosti viery medzi
wichingovcami a Metodovými učeníkmi. Svätopluk rozhodol v prospech wichingovcov, čím ukončil a následne zničil všetko,
čo Solúnski bratia vybudovali. Gorazda uväznili, z ostatných niektorých uväznili, vyhnali z krajiny alebo zabili. Všetko,
čo po nich ostalo, zničili. Tu končia všetky známe informácie o Gorazdovi.
O tom, aké boli ďalšie osudy Gorazda, existuje viacero hypotéz. Podľa najpravdepodobnejšej ušiel z väzenia
a odišiel do Bulharska, potom do Macedónska, do oblasti Ochridského jazera. Okolo roku 890 zomrel v Berate mučeníckou
smrťou spolu s Angelárom. Utopili ich v rieke Osum. Jeho ostatky sú uložené v katedrálnom chráme v Berate. Hodnovernosť
nieje spoľahlivo potvrdená.
Svätý Gorazd je prvý po mene známy svätec slovienského pôvodu, polyhistor svojej doby. Tento kňaz, literát,
pedagóg a diplomat bol spolupracovníkom Solúnskych bratov 23 rokov a po Metodovej smrti jeho nástupcom.
Ing. Štefan Macko

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:
V mesiacoch apríl - jún 2015 oslávili
životné jubileum:

90 rokov

65 rokov

Beličková Anna

Filka Ján
Luptáková Anna
Kucháriková Amália
Mesároš Štefan
Mojžita Pavel
Tokár Štefan

80 rokov
Konôpková Pavlína
Sasák Štefan
Červený Emil
Cibulová Mária
Gallas Rudolf
Kapsová Otília

75 rokov
Sliacky Ján
Halászová Anna
Ulianko Antón

70 rokov
Brečková Mária
Sitora Jozef
Tučeková Eva
Lupták Ivan
Šlamiar Ján, Ing.

60 rokov
Homolová Zlata
Dvorská Daniela
Flíderová Ľubica, JUDr.

50 rokov
Lepeň Peter
Nemcová Mária
Urban Ján
Mojžitová Katarína
Kozelka Róbert
Beťko Miroslav, Ing.
Odaloš Ľuboš
Paučo Peter

GRATULUJEME !

Navždy nás opustili
Anna Rückschlossová - 90 r.
Agnesa Nociarová – 93r.
Mária Beličková - 60r.
Zuzana Trebulová - 91r.
Helena Hudíková – 77r.
Ing. Ivan Kubiš – 68r
Ján Belička – 72r.
Ludovít Nociar – 72r.
Ján Sliz - 82r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Noví spoluobčania
Denisa Klőslová
Elissa Vacova
Dorota Paulíková
Malým občiankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
veľa zdravia a šťastia.

Manželstvo uzavreli
Peter Belko a Slavomíra Hroncová
Milan Jurík a Beáta Líšková
Miroslav Búzik a Terézia Raffayová
Július Kurák a Ivana Šidová
Miloš Krajíček a Ľubica Rapcová
Jozef Puškár a Daša Bystrianska
Novomanželom
srdečne blahoželáme.
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ČO NOVÉHO V KLUBE DÔCHODCOV V KOVÁČOVEJ
Tak ako v minulých rokoch, na začiatku nového roka sme hodnotili svoju prácu za minulý rok, tak i v tomto roku sme
hodnotili prácu za rok 2014. Konštatovali sme, že plán činnosti sa nám podarilo naplniť.
Smutnou udalosťou bolo pre nás členov klubu, že sme pochovali dvoch našich členov a to Jána Slíza a Jána Mihálika, tiež
pre zdravotné problémy prestali chodiť do klubu manželia Oremovci a Pavel Plešivčiak.
Problém klubov, ako i nášho je ten, že nás trápia choroby, čo nám uberá našu silu a stávame sa často aj imobilnými. Radosť máme,
keď môžeme v našom klube privítať nového člena. V tomto roku sa do klubu prihlásil Ivan Biba a Ján Libiak. K 1.1.2015 je nás
38 členov.
Tak ako som v úvode naznačil, na výročnej schôdzi sme prijali plán činnosti na rok 2015. Dňa 8. marca sme si uctili naše členky
klubu s kvietkom a posedením. Bola i hudba aj tanec. Na počesť oslobodenia našej obce Červenou ako i s Rumunskou armádou sme
sa zúčastnili pri položení kvetov pri pamätníku pred obecným úradom. Podobne sme sa zúčastnili aj pri položení kvetov pri Bôriku.
Na počesť 70. výročia ukončenie II. Svetovej vojny sme si posedeli a pospomínali na udalosti pred 70. rokmi.
Tak ako sme mali v pláne, uskutočnili sme zájazd do Červeného Kláštora. Cestou sme sa na 3. hodiny zastavili v Poľsku –
Jablonke. Účastníci zájazdu si nakúpili množstvo tovaru, potom sme sa presunuli na Červený Kláštor. Niektorí sa previezli na pltiach
po Dunajci a potom sme spolu navštívili kláštor , kde žil a pracoval „Lietajúci Cyprián.“
Od 28.6. do 3.7.2015 šesť našich členov absolvovalo Rekondično - liečebný pobyt v Turčianskych Tepliciach, na ktorý štát
pripláca 50 €, člen klubu si zaplatí 105 €. V tom bolo ubytovanie a celodenná strava a niekoľko procedúr. Všetci zúčastnení boli
spokojní.
V nasledujúcich mesiacoch chceme navštíviť kúpaliská s liečivou vodou v Rapovciach, Podhájskej aj u nás v Kováčovej.
Vzhľadom k tomu, že ako dôchodcovia máme vlak zadarmo, chceme si pozrieť Košice, Bratislavu či Prešov a Žilinu. Postupne
chceme napĺňať plán činnosti ktorý sme si priali na výročnej schôdzi.
S akciami ktoré organizuje výbor ZO JDS – Klub dôchodcov v Kováčovej sú naši členovia spokojní.
Jozef Nemček, predseda Klubu dôchodcov ZO JDS v Kováčovej.

NELLI OPÄŤ ZLATÁ
Každý z nás bol obdarený inými darmi
a schopnosťami. Záleží len na nás, čo so svojim
talentom urobíme.
Mať športový talent ešte nič neznamená, kým
k nemu nepridružíme každodenný tréning, odriekanie
a obrovskú usilovnosť. Tieto vzácne vlastnosti
nechýbajú našim fitnesskám, ktoré aj v tomto roku
získali ďalšie víťazstvá.
Srbský Novi Sad bol druhý júnový víkend
dejiskom majstrovstiev sveta a naša výprava mala
možnosť si zmerať sily s pretekármi z iných krajín.
Slovensko opäť potvrdilo, že je svetovou veľmocou
v detskom fitness a získalo pohár národov. Možnosť
reprezentovať
Slovensko
dostala
aj
Nelli
Novodomská, ktorá už štvrtý krát obhájila titul
majsterky sveta.
Len skromní a pokorní ľudia, ktorí dosahujú
úspechy vedia, komu majú byť za svoje úspechy ešte
vďační – rodine a trénerom – lebo len keď si to vážia,
majú právo stáť na vrchole a patrí im naša úcta
a obdiv.
Elena Novodomská
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
Ročník 2014/ 2015 – "Pohľadom trénera"
Uplynulú sezónu hodnotím z viacerých pohľadov. Pred vstupom do sezóny sme si predsavzali naplniť niekoľko cieľov.
Ako prvý cieľ bola účasť v Slovenskom pohári. Od tejto účasti sme si sľubovali zviditeľnenie klubu a pritiahnutie
atraktívneho súpera na domáci štadión. Zároveň sme to poňali ako vhodnú súčasť prípravy na novú sezónu. Tieto predsavzatia zaostali
za očakávaniami a celkový žreb nás nepotešil, čoho výsledkom bolo aj následné vypadnutie zo súťaže.
V ďalšom sme si stanovili hrať v IV. Lige Juh dôstojnú úlohu a pohybovať sa v strede tabuľky. Do prípravy sme vstupovali
s minimálnymi zmenami v hráčskom kádri. Napriek veľkému počtu oslovených hráčov sme takpovediac nezískali žiadnu výraznú
posilu. Požiadavky eventuálnych posíl sú takmer vždy založené na finančnom odmeňovaní, čo je v rozpore s filozofiou klubu.
V Kováčovej ako v jedinom mužstve v súťaži nie je finančne odmeňovaný žiaden hráč. Úvodné kola sme mali maximálne nevýhodný
žreb, čo sa do bodky potvrdilo. Taktiež prístup jednotlivých hráčov nebol na požadovanej úrovni. Až po piatom kole sme sa začali
prebúdzať a dokazovať svojím fanúšikom a hlavne sebe, že futbal vieme hrať a že postavenie v tabuľke je neadekvátne sile mužstva.
Naše výkony boli o poznanie lepšie a hlavne začali sme zbierať aj body. Nespokojnosť s výsledkom aj napriek slušnej hre bolo cítiť
hlavne v zápasoch s Detvou, Zvolenom, Podbrezovou a Divínom. Ako veľký nedostatok v jesennej časti bol nezodpovedný prístup
jednotlivcov v niektorých zápasoch a celkové veľké množstvo udelených žltých a červených kariet. Popravde sme chceli mať jesennú
časť súťaže čím skôr za sebou. Mužstvu chýbala jednota, líder v kabíne a na ihrisku, ale hlavne disciplína. Celkový sumár za jesennú
časť boli 4 víťazstva, 1 remíza a 8 prehier.
Do zimnej prípravy sme vstúpili s odhodlaním, nabrať dostatok síl a kondície a hlavne vytvoriť jednotný kolektív.
Do mužstva sme získali mladých hráčov (Gondáš, Hlaváč a Bernát) z nižších okresných súťaži, bez veľkých skúsenosti ale s chuťou
zabojovať o miesto na ihrisku. Ako staronový hráči sa vrátili do mužstva Majerčík a Gajdoš. Naopak mužstvo opustili skúsený hráči
Lietava a Kujan. Prístup k tréningom a prípravným zápasom sa mierne zlepšil, ale k ideálu to má stále ďaleko. Prípravu sme
absolvovali v domácich podmienkach bez sústredenia v inom prostredí, nie tak ako to bolo zvykom v minulých rokoch. Napriek
všetkému sme splnili plán, ktorý sme si predsavzali. Odtrénovali sme 29 tréningových jednotiek a odohrali sme 10 prípravných
zápasov. Ako negatívum považujem zranenie skúseného Turáka v závere prípravy.
Jarnú časť sezóny sme začali s veľkou chuťou a odhodlaním. Mužstvo počas zimnej prestávky zlepšilo celkový prejav,
vytratili sa z neho nezmyselné karty za rečnenie a určite sme boli na tom slušne aj po kondičnej stránke. Postupne sme si vybudovali
v domácom prostredí nedobytnú pevnosť, ktorú nedokázal nikto v jarnej časti obrať o body. K tomu sa nám podarilo uspieť aj na
ihrisku Fiľakova, kde nám v minulosti ,,ruže nekvitli“. Tieto momenty a hlavne úspešný vstup do súťaže nám dodal potrebný kľud
a sebadôveru vo vlastné sily. Hráči si osvojili stanovený spôsob hry a hlavne ho prijali a dôverovali mu. Zmenil sa oproti minulým
rokom, keď na Kováčovej boli výrazní útočníci so schopnosťami sami rozhodovať zápasy. Celkový prejav mužstva vychádzal
z kolektívneho poňatia hry s poctivým pohybom všetkých hráčov počas celého zápasu. Nie všetky víťazstva sa rodili ľahko, avšak tu
sme potvrdili zomknutosť kolektívu a vieru vo vlastné sily. Viacmenej som spokojný s celou jarnou časťou, jediný zápas, kde sme
nehrali to načo sme mali, bol zápas v Hriňovej. Uhrali sme 8 víťazstiev a 5 prehier. Potvrdilo sa, že v tejto súťaži je potrebné získavať
body hlavne doma a mužstvo nemá problém so záchranou. Medzi najvýraznejšie osobnosti v mužstve sa zaradili Homola,
Hradňanský, Sopko, Elek a Kudlík. Vysloveným sklamaním nebol nikto, čo svedčí o vyrovnanosti kádra.
V závere chcem vyzdvihnúť celkové zlepšenie klímy v mužstve a zlepšenie v organizácií zápasov ako takých. Chcel by som
vysloviť vďaku všetkým, ktorí sa podieľajú na fungovaní futbalu v Kováčovej. Stav hracej plochy nebol nikdy taký dobrý ako je tomu
v súčasnosti. Organizácia pri domácich zápasoch je jedna z najlepších v celej súťaži, počnúc plochou, prístupom k rozhodcom,
hlásateľom, usporiadateľskou službou a celkovým servisom pre samotných hráčov. Pozitívne hodnotím aj podporu domácich
fanúšikov, nielen na domácich zápasoch ale aj na ihriskách súperov. Vždy ich vnímame a vedia dať o sebe pozitívne vedieť.
Patrik Paulovčík – tréner mužstva dospelých

Štatistiky hráčov
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FUTBAL
IV. liga dospelí - JUH – konečná tabuľka 2014/15
1

ŽP Šport Podbrezová B

26 17 3 6

72:26

54

2

FK Slovenské Ďarmoty

26 17 3 6

58:37

54

3

MFK Lokomotíva Zvolen B

26 15 5 6

47:37

50

4

MFK Detva

26 13 5 8

61:29

44

5

TJ Sklotatran Poltár

26 13 4 9

36:29

43

6

JUPIE Podlavice Badín

26 11 7 8

59:50

40

7

ŠK Vinica

26 13 1 12 38:42

40

8

TJ Jednota Málinec

26 12 2 12 49:71

38

9 ŠK Prameň Kováčová

26 12 1 13 43:43 37

10 MFK Revúca

26 9 6 11 33:46

33

11 FTC Fiľakovo

26 9 2 15 47:37

29

12 MFK Spartak Hriňová

26 7 4 15 51:61

25

13 FC Slovan Divín

26 4 5 17 27:77

17

14 FK CSM Tisovec

26 4 4 18 27:63

16

IV. liga dorast U19- skupina C
konečná tabuľka 2014/15
1

OŠK Dobrá Niva

22 16 1 5

76:24 49

2

OFK Slovenská Ľupča 24

22 15 1 6

67:34 46

3

Sokol Medzibrod

22 15 0 7

69:32 45

4

Družstevník Bzovík

22 14 1 7

82:31 43

5

ŠKF Kremnica

22 14 1 7

61:30 43

6

ŠK Kremnička

22 13 1 8

52:38 40

7

ŠK Selce

22 13 0 9

87:50 39

8

VLM Pliešovce

22 11 2 9

50:50 35

9

Vígľaš - Pstruša

22 6 0 16 40:78 18

10 Lovčica - Trubín

22 5 0 11 43:124 15

11 Prameň Kováčová

22 4 0 15 30:84 12

12 Kriváň

22 2 1 15 25:107 7

13

Hliník nad Hronom vylúčený

DOSPELÍ: IV. liga - JUH
jesenná časť ročníka 2015/2016
Dátum

Deň

02.08.2015
09.08.2015
16.08.2015
23.08.2015
30.08.2015
06.09.2015
13.09.2015
20.09.2015
27.09.2015
04.10.2015
11.10.2015
18.10.2015
25.10.2015

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Súper
TJ Sokol Medzibrod
TJ Jednota Málinec
Jupie Podlavice Badín
FK FC Baník Veľký Krtíš
MFK Lokomotíva Zvolen B
FK Slovenské Ďarmoty
ŠK Vinica
FTC Fiľakovo
MFK Revúca
FC Slovan Divín
TJ Sklotatran Poltár
MFK Spartak Hriňová
TJ Tatran VLM Pliešovce

Doma
/
Začiatok
Vonku zápasu
V
D
V
D
V
D
V
V
D
V
D
V
D

16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Členovia Turistického klubu Kováčová ( TKK ) sa začiatkom roka 2015 stretli už tradične v OcD v Kováčovej,
aby zhodnotili uplynulú sezónu, vybrali a schválili plán pre rok 2015. Vedenie klubu na základe návrhov svojich členov
a sympatizantov zostavilo návrh plánu činnosti pre tento rok. Pre každý mesiac bolo ponúknutých niekoľko alternatív s pevným
dátumom konania a taktiež boli navrhnuté pevné náhradné termíny, čo sa v minulosti dobre osvedčilo. Po všeobecnej rozprave
a hlasovaní bol schválený plán, ktorý bol následne zaslaný členom TKK a bol zverejnený na oficiálnej stránke obce. Potešiteľná
bola skutočnosť, že každoročne do našich radov vstupujú ďalší noví členovia.
Pre rok 2015 sme naplánovali 7 podujatí, čo je síce o jedno podujatie menej ako v minulom roku, avšak do našej ponuky
zároveň pribudlo aj jedno mimoriadne podujatie. Po dobrých skúsenostiach pokračujeme opäť v trojdňovej akcii k ďalšiemu
trojštátnemu bodu Slovenska.
Prvé podujatie Slovenský kras – z Kováčovej do Kováčovej malo už tradične, ako rozbehová jarná akcia, turisticko –
náučný charakter. Uskutočnilo sa v náhradnom termíne 2.5.2015. Vystúpili sme na Turniansky hrad, zdolali sme prechod
Zádielskými škrapmi a zostúpili sme do záveru Zádielskej doliny – najväčšieho kaňonu v strednej Európe, ktorého výška dosahuje
až do 300 m. Autobus nás potom odviezol do obce Lúčka, kde sme navštívili významnú miestnu historickú pamiatku – opevnený
husitský kostolík nad dedinou. Malá dedinka nás o.i. zaujala aj pekne upraveným a vykoseným stredom dediny, vyregulovaným
potôčikom, umelecky vypracovanými odpadkovým košmi a celkovým poriadkom a čistotou, čo ponúklo inšpiráciu i pre našu obec.
Potom sme sa presunuli do maličkej obce Kováčová pri Rožňave, kde sme sa odfotili pred miestnym OÚ a pri tabuli obce. Napriek
úsiliu nášho zástupcu starostu sa nám nepodarilo stretnúť sa s miestnym starostom obce, ktorý nemal záujem sa s nami stretnúť
a predstaviť nám svoju obec, čo bola škoda.
Dňa 30.5.2014 sme sa stretli (opäť v náhradnom termíne - kvôli počasiu) v Nízkych Tatrách pri výstupe na Krakovu
hoľu. Výstup bol stredne náročný a najmä zostup preveril fyzickú kondíciu nejedného z nás. Odmenou nám boli pekné výhľady na
hlavný hrebeň Nízkych Tatier, Vysoké Tatry, Malú Fatru a Chočské vrchy, ako aj nádherná jarná kvetena. Účastníci podujatia boli
odmenení aj neplánovaným bonusom – návštevou jedného z piatich zachovaných artikulárnych kostolov na Slovensku v neďalekej
liptovskej dedine.
Začiatkom júna sa uskutočnilo mimoriadne podujatie, ktoré TKK usporiadal pri príležitosti 20. výročia posviacky nášho
kostola. Podujatie sa nieslo v znamení putovania za pamiatkami Veľkomoravskej ríše, s ktorou je zviazaný aj patrón nášho
chrámu sv. Gorazd. Akcia voľne nadväzovala na prednášku o živote sv. Gorazda, ktorá sa uskutočnila deň predtým v obecnom
dome, lektorom prednášky bol Ing. Š. Macko st. V rámci podujatia sme postupne navštívili starobylú Nitru – hrad, kde sme zavítali
do múzea a prezreli sme si miestnu katedrálu, kde nám bol podaný hist. výklad. Následne sme sa presunuli do Močenku , rodiska sv.
Gorazda, kde nám poskytol pár hist. informácií už spomínaný lektor. Asi najlepším bodom bola návšteva Mikulčíc na Morave, kde
sme sa dozvedeli veľa o spôsobe života našich predkoch o ich kultúrnych a remeselníckych zručnostiach, najmä však o veľkom
význame Veľkomoravskej ríše v danom období. Z Mikulčíc sme sa presu-nuli do Kopčian na Záhorí, kde sme navštívili miestny
kostolík jedinej dodnes stojacej pamiatky z obdobia Veľkej Moravy na území Slovenska. Akciu sme zakončili výstupom na Devín,
kde sme sa pokochali nádhernými výhľadmi na okolitú prírodu.
27.6. sme absolvovali posledné podujatie tohto polroka – Slovenský raj. O podujatie bol mimoriadny záujem, autobus sme
naplnili do posledného miesta. Pre mnohých bola azda najväčším lákadlom návšteva Medvedej jaskyne, či vlastný samostatný
program v Slovenskom raji. Zdolali sme členitý kaňon Suchú Belú s prevýšením 500 m a následne prišla odmena – vstup do jaskyne
so sprievodcom z miestneho spelologického klubu, kde sa ešte doteraz nachádzajú kostrové zvyšky pradávnych jaskynných
medveďov – obrov, ktorí dosahovali hmotnosť až do 800 kg. Jaskyňa nás uchvátila svojou drsnou krásou a nezvyčajnými
jaskynnými útvarmi z ktorých mnohé asi nemajú v sprístupnených jaskyniach Slovenska obdobu.
Pre druhý polrok plánujeme už zmieňovanú trojdňovku do hraničného trojbodu SK-H-A s bohatým programom.
V septembri zavítame na Kysuce a v októbri navštívime Drienčanský kras. Záver roka bude už tradične patriť „klasike“ – výstupu
na Ďumbier.
František Hajko
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PENALTA CUP 2015
Dňa 4.júla sa konal na futbalovom
štadióne v Kováčovej už 9. ročník akcie
Penalta Cup, ktorá je memoriálom
zvolenského rodáka Miloša Kováča,
bývalého športového a televízneho
komentátora. Na Penalta Cupe bojujú
hráči a brankári pri penaltových
rozstreloch
o najlepšieho
strelca
a najlepšieho gólmana. Okrem týchto
tradičných duelov si zahrali exhibičný
zápas Športoví novinári Slovenska proti
Old boys Kováčová.
Tohto roku sa do hlavnej súťaže zapojilo
58 strelcov, no svoje majstrovstvo si
vyskúšala
aj
pätica
žien.

Výsledky:
Najúspešnejší brankár: Ján Sekula
1. miesto: Martin Olšiak - Detvianska Huta
2. miesto: Viktor Bernát - Turová
3. miesto: Dominik Kudlík - Kováčová
Zápas: Výber novinárov - Old Boys- 11:10

HOKEJBALOVÝ TURNAJ
Kováčová usporiadala ďalší vydarený hokejbalový turnaj amatérov
V poradí 7. ročníka kováčovského hokejbalového turnaja
amatérov sa zúčastnilo 135 hráčov. Podujatie sa hralo najskôr v dvoch
skupinách po päť mužstiev, pričom prvé tímy postupovali
do semifinále priamo a druhý s tretím museli o postup bojovať.
Z víťazstva sa napokon po tretíkrát za sebou tešili hráči HC
Daniel, ktorí vo finále zdolali HC Seven café až po samostatných
nájazdoch. V riadnom hracom čase sa duel skončil remízou 1:1. Tretí
skončil Halama team.
Výsledky – poradie v skupinách:
A: 1. Kozí Vrbovok, 2. Zanzibar, 3. Monster energy, 4. Phanters,
5. Turisti,
B: 1. HC Daniel, 2. HC Seven Café, 3. Halama team,
4. HC Dubáci,
5. Grube
štvrtfinále: Zanzibar – HC Seven Café 1:4
Monster energy – Halama team 1:2
semifinalé: HC Daniel – Halama team 2:1
Kozí Vrbovok – HC Seven Café 0:2
o 3. miesto: Kozí Vrbovok – Halama team 1:2
finále: HC Daniel – HC Seven Café 2:1 sn
Najproduktívnejší hráč: Lukáš Mojžita – 13 bodov (4 G + 9 A)
Najlepší strelec: Kristián Lunter – 9 gólov
Najlepší brankár: Peter Hričina
Ján Zvara
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Z publikácie KOVÁČOVÁ- história a súčasnosť…
…Obec Kováčová patrí do siete nejstarších služobníckych osád vo Zvolenskej kotline, existenciu ktorých
možno predpokladať ešte v preduhorskom období. Prvá písomná správa o kúpeľnej obci Kováčová pochádza z obdobia
kolonizácie z 13.storočia, keď na územie Slovenska prišli nemeckí kolonisti - hostia. V listine Bela IV. z 23. apríla
1254 „Terra Hospitum de Koachou‟ sa nachádza údaj, ktorý sa môže oprávnene považovať za prvú písomnu zmienku
o Kováčovej. Pôvodný názov obce bol Koachou a pôvodná obec sa nachádzala asi 2 km na západ od súčasnej polohy,
pričom až dodnes sa toto miesto nazýva Stará Kováčová. Šlo o radovú obec, postavenú vedľa cesty v Bienskej doline.
Pôvodne tu boli traja obyvatelia – kováči, po ktorých v zmysle povesti dostala pomenovanie a ku ktorým patrili rodiny
Zvarovcov, Urbanovcov a Trebuľovcov. Podľa niektorých údajov títo traja kováči podliehali štátnej lesnej správe
a vykonávali potrebné kováčske práce pre kráľovských lesných roboníkov. Po týchto remeselníkoch dostala teda obec
svoje meno - Kováčová. Neskoršie sa v listinách vyskytuje ďalšie pomenovanie obce Kowachow (r. 1323). Kováčová
mala v tomto období slobodných obyvateľov a ako osada patrila Zvolenskému panstvu, ktoré bolo najskôr spravované
z Pustého hradu (do konca 14. storočía), a potom z novopostaveného gotického zámku v meste.
Neskôr, zhruba na rozhraní 16. – 17. storočia obyvatelia opustili pôvodné miesto a usadili sa na terajšom
mieste. Ocitli sa tak vedľa dôležitej cestnej tepny, vedúcej od Baltického mora k Stredozemnému moru. Dejiny našej
obce sú takmer identické so Zvolenom. Ako tamojší zámok menil obyvateľov, tak pociťovala dopady aj Kováčová.
Aj keď veľa písomných záznamov z tejto doby nie je, vieme, že ani Kováčovú neobišli turecké nájazdy v 16. a 17.
storočí, ani domáce plienenie za stavovských bojov v 17. a 18. storočí. V roku 1773 sa objavuje takmer slovenský
názov Kovacsova a maďarský Kovácsfalva, ako to dokumentujú zachované pečiatky. O Kováčovej sa zmieňuje stručne
aj Matej Bel, popredný učenec a rodák z Očovej, vo svojom diele Notitia Hungariae novae historico geographicaHistorické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku z roku 1736. Charakterizuje ju ako chudobnú dedinku
Esterházyovcov. Od druhej polovice 19. storočia však obec postupne získávala na význame. Prispel k tomu aj fakt,
že v chotárnej časti Dolina sa začalo s ťažbou lignitu. Baňa patrila spoločnosti Union vo Zvolene, ktorá v záujme
zvýšenia ťažby uhlia realizovala v rokoch 1892 – 1899 prieskumné vrty. V roku 1898 namiesto uhlia objavili v hĺbke
405 m vzácnu liečivú vodu. Oficiálny názov obce Kováčová, ktorý sa používa až dodnes, sa objavuje od roku 1927…
Ján Beňuška a kol.

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 nae-mailovú adresu:
kovacovsky.obcasnik@gmail.com,
alebo osobne na Obecný úrad
v Kováčovej - p. Gombalovej.
Tešíme sa na Vaše príspevky.

„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 e-mail.
Obecný úrad Vám garantuje, že Vami poskytnuté kontakty nebudú zneužité na iné
účely.
OcÚ
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