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ROČNÍK V.

Vážení spoluobčania,
chcem Vám všetkým s blížiacimi sa
Vianocami zaželať, aby ste ich prežili
v radosti a naplnení pokojom, aby boli
pre Vás a Vašich blízkych časom
oddychu
od
celoročnej
práce,
príležitosťou na stretnutia a návštevu
tých, na ktorých nám inak nezostáva
čas. Nech sa nikto cez ne necíti
osamotený.
A do roku 2016, ktorý je pred nami,
Vám želám najmä veľa zdravia a aby
bol pre nás všetkých lepší ako uplynulý
rok.
Na Vianoce a v roku novom
vinšujem vám nastokrát
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,
zdravia, šťastia akurát,
aby vás mal každý rád.

NEPREDAJNÉ

Všade znie ozvena vianočného ticha,
odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha.
Sviečka i prskavka v našich očiach žiari,
prišiel čas obrátiť list v kalendári.
Nech zvony zvonia a srdcia plesajú,
nech sviece horia a čaše štrngajú.
Nech tichá hudba veselosti
Vám počas celých sviatkov znie,
nech ten rok nastávajúci,
Vám pokoj, šťastie a lásku prinesie.
Milí občania, ďakujeme Vám za Vašu priazeň
a prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov a úspešné vykročenie
do nového roku 2016.
Redakcia Kováčovského občasníka

Ján Izrael, Váš starosta.
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
Stručný prehľad zo zápisnice z Obecného zastupiteľstva v Kováčovej zo dňa 27.10.2015 a z pracovných porád poslancov
v mesiacoch október, november, december :


Obec Kováčová bola úspešná so žiadosťou o NFP na projekt „verejné osvetlenie‟. Ministerstvo hospodárstva poskytne obci
NFP maximálne vo výške 174.123,- EUR



Boli ukončené investičné akcie:

- rekonštrukcia ulice Krátka
- rozšírenie odbočky z ul. P.O.Hviezdoslava na ul. Dubičie
- cintorín – spevnené plochy

 Starosta informoval, že náklady na rekonštrukciu ul. Krátkej a rozšírenie odbočky na ul. Dubičie dosiahli výšku 18.102,-€
a náklady na opravu komunikácie na ul. Športovej dosiahli výšku 940,-€.
 Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej schválilo Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzatvorenú medzi Elenou
Haríkovou ako predávajúcim a Obcou Kováčová ako kupujúcim. Predmetom prevodu vlastníctva je pozemok o výmere
391 m² (časť parku pri pošte). Kúpna cena podľa tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán a to 4 692,- EUR,
čo predstavuje 12,00 EUR( slovami dvanásť EUR ) za 1 m² predmetu kúpy.


Firma Sliačan nie je schopná zabezpečovať počas najbližšej zimy posyp v našej obci. Poslanci schválili nakúp vybavenia na
zimnú údržbu – predná radlica v hodnote 2.200,- Eur, posýpač v hodnote 770,- Eur s DPH – nákup bude realizovaný
z ušetrených finančných prostriedkov v tohtoročných kapitálových výdavkoch. Zimnú údržbu v obci bude komplexne
zabezpečovať p. Jozef Puškár st.



Bola vykonaná oprava komunikácie na ul. Športovej v mieste napájania na ul. Kúpeľnú



Bolo zabezpečené čiastočné vyčistenie kováčovského potoka v časti pri panelákoch



Bola zabezpečená oprava hlavného kanalizačného zberača v lokalite pri škole



Bol vypracovaný projekt osvetlenia komunikácie vedúcej z ul. Andreja Kmeťa k Rekreačnému zariadeniu LRS ZVJS.
Keďže cena za osvetlenie cca 600 m úseku je 44.370,-Eur. Obec nie je schopná tento projekt realizovať z vlastných zdrojov.



Do konca roka je obec povinná uzatvoriť zmluvu s firmou, ktorá má štatút OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov).
Obec uzavrie zmluvu s firmou ENVI-PAK, a.s.



Obec podala žiadosť na Banskobystrický samosprávny kraj o poslaneckú dotáciu vo výške 1.700,- Eur na tradičné podujatie
„Dni Obce Kováčová‟



Bola vykonaná oprava ozvučenia v Dome smútku



Bol uzatvorený proces tvorby nového PHSR obce Kováčová na roky 2015 – 2024



Bola podaná žiadosť na Enviromentálny fond o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť L2:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania, týkajúcu sa projektu „Zvýšenie energetickej
účinnosti budov základnej a materskej školy‟. Na základe navrhovaného riešenia ( zateplenie minerálnou vlnou o hrúbke 24
cm ) má dôjsť k „enormnej“ úspore (ak by boli riešené obidve budovy – úspora 70% ). Žiadosť bola podaná na Envirofond
dňa 9.10.2015, žiadaná čiastka 181.952,-€, spoluúčasť obce by bola 9.577,10 €.



Poslanci schválili spoluprácu s firmou euroAWK s cieľom podpísania zmluvy na vybudovanie prístrešku autobusovej
dopravy (na zastávke v kúpeľoch) a reklamných banerov v roku 2016 v hodnote cca 10.000,- Eur.



Poslanci prerokovali návrhy nových VZN – č.86/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach , VZN č.87/2015 – Trhový poriadok, VZN č. 88/2015 o umiestňovaní volebných plagátov a VZN č.89/215
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Poslanci sa zaberali projektom „Rezidencie Kúpeľný park‟
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ROZPOČET OBCE KOVÁČOVÁ - rok 2016
I. BEŽNÉ PRÍJMY
Položka

Názov

Kód zdroja 41: vlastné príjmy
111 003
Výnos z dane príjmov FO
121
Daň z nehnuteľnosti
133 001
Daň za psa
133 006
Daň za ubytovanie
133 012
Trhový poplatok
133 013
Za komunálny odpad a DSO
212 003
Nájom chaty 516
212 003
Nájom budovy- vínotéka
212 003
Nájom budovy- Slovenská pošta
212 003
Nájom Pulišová
221004
Správne poplatky
222 003
Pokuty OcP a ObÚ
223 001
Poplatky za predaj výrobkov a
služieb
223 003
Za stravu od zamestnancov
243
Úroky z BÚ
244
Úroky z termínovaných vkladov
291 008
Z odvodov z hazardných hier a pod.
Obec kód zdroja 41
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
Celkom kód zdroja 41
Kód zdroja 111: zo štátneho rozpočtu
312 012
Transfer zo ŠR pre ZŠ s MŠ
312 012
Transfer zo ŠR na úhradu prenes.
výkonu št. správy
312 001
Transfer zo ŠR na voľby
Celkom kód zdroja 111 zo ŠR
Celkom bežné príjmy obce
a ZŠ s MŠ
III. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
454 001
Prevod z rezervného fondu
Navýšenie finančných operácii
Celkom finančné operácie

Celkom príjmy obce
a ZŠ s MŠ

I. BEŽNÉ VÝDAVKY (Stručný prehľad)*
Rozpočet na
rok 2016 v
EUR
318 000,00
78 200,00
2 700,00
5 000,00
800,00
52 500,00
2 000,00
1 300,00
250,00
200,00
6 000,00
500,00
2000,00
2 500,00
100,00
2 000,00
2 000,00
476 050,00
6 000,00
482 050,00

79 915,00
3 300,00
1 500,00
84 715,00
566 765,00

15 000,00
15 000,00

581 765,00

* Celý rozpočet obce Kováčová pre rok 2016 je
prístupný
na
internetovej
stránke
obce:
www.kovacova.sk v sekcii Samospráva.

Položka

Názov

Kód zdroja 41: z vlastných príjmov
01 Všeobecné verejné služby
610
Mzdy, platy a ostatné služobné
vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
632 001
Spotreba elektr. energie
632 003
Poštovné, telefóny, fax
634 001
PHM Hyundai
633 016
Reprezentačné výdavky OcÚ
633 006
Všeob. materiál- kanc. potreby
633 009
Noviny, časopisy, odborná literatúra
635 004
Propagácia, reklama, inzercia
637 005
Právne sl., exekútor., audit
637 012
Poplatky správne, notárske, súdne
637 026
Odmeny poslancom
637 027
Odmeny zamest. mimoprac.
pomeru
641 003
Financovanie spoloč. staveb. úradu
642 001
Transfer pre ZMOS a Slov. zväz ob.
polícií, CVČ
642 001
Transfer pre JDS
642 001
Transfer pre OZ Gorazdík
Spolu:
03.1.0
03.2.0
04.2.1
04.2.2

Policajné služby spolu
Ochrana pred požiarmi
Veterinárna služba (odchyt zvierat)
Lesníctvo- opiľovanie a výrub str.

04.5.1
635 006
635 006
635 006

Cestná doprava
Oprava ciest- výtlky, vysprávky
Zimná údržba
Oprava dopravného značenia

04.7.3
633 006

Cestovný ruch
Všeobecný materiál (nakladanie
s odpadmi)
Odstraňovanie kom. odpadu a DSO
Rutinná a štand. údržba kanalizácie
Rozvoj obci (oprava budov MR)
Verejné osvetlenie
Rekr. a šport. služby (TJ Prameň)

637 004
634 004
06.2.0
06.4.0
08.1.0

Rozpočet na
rok 2015 v
EUR

60500,00
27 000,00
12 000,00
3 500,00
1 500,00
600,00
2 000,00
400,00
500,00
1 500,00
1 100,00
6 300,00
8 000,00
3 800,00
3 500,00
700,00
800,00
154 931,00
15 800,00
330,00
600,00
660,00

8 000,00
8500,00
1 000,00
1 000,00
5 500,00
57 000,00
1 000,00
7 100,00
8 400,00
23 930,00

08.2.0
632 001
632 001
633 006
633.009
637. 002

Kultúrne služby
Elektr. energia- obecný dom
Spotreba plynu - obecný dom
Jubilanti- vecné dary
Knihy, časopisy, občasník
Kultúrne a športové podujatia
Deň koňa, furmanské preteky

1 800,00
4 000,00
800,00
1 600,00
6 800,00
840,00

08.4.0
10.2.0.2

Náboženské a iné spol. služby
Staroba (opatrovateľ, strava dôch.)

2 100,00
6 600,00

Výdavky obce celkom
Kapitálové výdavky
Výdavky ZŠ s MŠ

VÝDAVKY ZA OBEC A ZŠ s MŠ
SPOLU:

339 021,00
15 000,00
219 620,00

573 641,00

ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI
OBECNEJ POLÍCIE
Činnosť obecnej polície Kováčová je zameraná hlavne
na zabezpečenie verejného poriadku, ochranu majetku obce
a občanov, kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzných
nariadení Obce Kováčová a ochranu životného prostredia.
V jesennom období bola venovaná zvýšená pozornosť na
dodržiavanie zákazu spaľovania suchej trávy, konárov a lístia
stromov v záhradách súkromných domov a chatových oblastiach
hlavne v blízkosti lesných porastov. Boli zistené 3 skutky.
V dvoch prípadoch boli vyriešené upozornením a v jednom
prípade bolo spaľovanie vopred oznámené na Okresný požiarny
zbor vo Zvolene, čím nebol porušený zákon.
VZN č.2/91, § 15 zakazuje voľný pohyb psov na
verejných priestranstvách. Porušovanie uvedeného nariadenia
však pretrváva. Boli odchytené 3 túlavé psi, ktoré boli
umiestnené v karanténnej stanici pre zvieratá vo Zvolene.
V jednom prípade sa podarilo zistiť majiteľa ktorý zaplatil
pokutu 30,- Eur. Dva psi neboli označené známkou ani
začipované, preto sa majiteľov nepodarilo zistiť.
Počas kontrol zameraných na dodržiavanie VZN č.2/91,
§ 11, ktorý zakazuje znečisťovanie verejného priestranstva, boli
riešené dva skutky. Jednalo sa o neporiadok v blízkosti
kontajnerov na komunálny odpad osobami, ktoré v kontajneroch
hľadajú kovový šrot na predaj do zberných surovín. Priestupky
boli riešené pokutou 2x10,- eur.
Dňa 5.11. bol zistený na Ul. Dubičie podomový predaj
textilného tovaru, ktorý je v našej obci zakázaný. Jednalo sa
o Michala F., ktorému bol predaj zakázaný a bola mu uložená
pokuta 15,- eur.
Dňa 14.11 počas bežeckých pretekov „Kováčovská
desiatka“ bola riadená cestná premávka na križovatke ulíc
Kúpeľnej a Sládkovičovej a zabezpečenie bežeckej trasy pred
možným napadnutím bežcov medveďom, pretože koncom júna
2015 práve v tejto lokalite došlo k napadnutiu medvedicou
občana Kováčovej Mariána Z.
Dňa 24.11. počas spiľovania a opiľovania vysokých
stromov na Ul. Plánočkovej bolo vykonávané riadenie cestnej
premávky a zabezpečenie obchádzky.
Dňa 24.11. v popoludňajších hodinách ako súčasť
prevencie bola vykonaná prednáška s besedou k problematike
kriminality mládeže a dopravnej výchove pre žiakov
Špecializovaného liečebného ústavu Marína.
V kalendárnych
mesiacoch
október,
november,
december boli riešené dopravné priestupky za nerešpektovanie
zákazových dopravných značiek na UL. Kúpeľnej, A.Sládkoviča
a Slnečnej.
Vzhľadom k blížiacim sa Vianočným sviatkom chcem
upozorniť občanov, aby boli ostražití pri nákupoch a cestovaní
v hromadnej doprave, pretože práve v tomto období sa aktivujú
vreckoví zlodeji a využívajú nepozornosť hlavne starších ľudí na
krádeže peňazí a rôznych vecí. V závere prajem všetkým
príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný Nový rok 2016.
Ján Hliva
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ČLOVEČE NEHNEVAJ SA
HRALO 117 ĽUDÍ
Známa spoločenská hra Človeče nehnevaj sa má svoj
rekord. Vytvorili ho v Kováčovej v Špecializovanom
liečebnom ústave Marína v sobotu 24.októbra. Podujatie
pripravilo občianske združenie Prístav nádeje. Počas troch
hodín sa hrala stolná hra Človeče nehnevaj sa pri ôsmich
stoloch po štyroch hráčov a zároveň sa hralo aj živé Človeče
nehnevaj sa, do ktorého sa mohol zapojiť ktokoľvek, nakoľko
hracie pole bolo prispôsobené aj pre ľudí na invalidných
vozíkoch.
Celkový počet ľudí, ktorí sa zapojili do rekordu bol
presne 117. Najstaršími spomedzi všetkých boli Cecília
Janovičová z obce Hrabišov v okrese Žarnovica a Milan Kiš
zo Žiaru nad Hronom.
Zámerom tohto projektu bolo prostredníctvom
tvorivosti a hry dať životu zmysel a poukázať na nový rozmer
integrácie osôb so zdravotným postihnutím s intaktnou
spoločnosťou.
Okrem hry Človeče nehnevaj sa bol pre všetkých
účastníkov pripravený aj bohatý kultúrny program a tvorivé
dielne.

ZLATÁ PLAKETA MINISTRA
PRE MÁRIU SLIACKU
Mária Sliacka dostala tohtoročnú Zlatú plaketu
ministra za rozvojovú a humanitárnu pomoc, ktorú udeľuje
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky. Cenu jej 3.novembra 2015 osobne
odovzdal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.
Mária sa humanitárnej práci venuje od r. 2009.
V minulosti pôsobila v Keni, Gruzínsku, Južnom Sudáne,
Pakistane, Keni, Haiti či v Turecku. V súčasnosti je
projektová riaditeľka mimovládnej organizácie ADRA
Ukrajina a vedie humanitárny projekt rekonštrukcie vojnou
poškodených domov na východe Ukrajiny a projekt finančnej
pomoci pre vysídlencov z Krymu a z východu Ukrajiny
do Kyjeva.
Prínosom nie je len jej práca manažérky v teréne,
ale tiež širší presah do advokačných aktivít a jej snaha
budovať kapacity humanitárnych mimovládnych organizácii
z vyšehradského regiónu, ktorej výsledkom je založenie siete
stredoeurópskych humanitárnych a rozvojových organizácii
CEDRON alebo napríklad aj jej súčasný projekt na
vzdelávanie humanitárnych pracovníkov ukrajinských
mimovládnych organizácií. Máriina snaha o aplikovanie
aktuálnych humanitárnych trendov v praxi a jej pracovná
zanietenosť sú veľmi inšpiratívne.

MATERSKÁ ŠKOLA
Teplé leto vystriedala jeseň. Malí aj veľkí škôlkári sa potešili
farebnému a šuchotajúcemu lístiu, ktoré naštedrila pani jeseň. Usilovní
škôlkári hrabali lístie na školskom dvore a hrali sa na malých farmárov.
Šatne našej materskej školy zdobila výstavka jesenných plodov a prác
šikovných rúk škôlkárov. Školský dvor sme skrášlili jesennými
kompozíciami zo šišiek a gaštanov.
Spoločne so školákmi sme si zabehali aj beh pre zdravie.
Z príležitosti Dňa úcty k starším sme potešili starých rodičov
a občanov Kováčovej. Prihovorili sme sa im kultúrnym programom
a malým darčekom pre starých rodičov.
Navštívili sme obecnú knižnicu, kde sme si prečítali z detských
kníh o ľudskom tele.
V mesiaci december nás navštívil Mikuláš so svojím
Mikulášskym prekvapením. S predškolákmi sme boli v divadle
J.G. Tajovského na mikulášske divadielko a pre rodičov a všetkých
spoluobčanov sme pripravili vianočnú besiedku.
Zástupkyňa ZŠ s MŠ Katarína Fodorová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V každodennom zhone sme sa ani nenazdali a na dvere klopú
najkrajšie sviatky roka – Vianoce.
Naša škola sa zahalila do sviatočnej výzdoby, na ktorej
sa podieľali pani učiteľky aj žiaci. 2. decembra nám Mikuláš poslal
v predstihu
jeden
krásny
darček.
Rozprávkové
predstavenie
„Hľadá sa Mikuláš“ v divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. A tento rok
sa k nám prvýkrát pridali aj deti z veľkej triedy MŠ. Pekný kultúrny
zážitok všetci ocenili dlhým potleskom. Aký by to však bol Mikuláš, keby
nepriniesol balíčky plné dobrôt? Prišiel aj tento rok a priviedol so sebou
ufúľaného čerta aj dva biele anjeliky.
Príchod Vianoc sme si už tradične pripomenuli slávnostnou
vianočnou akadémiou. Žiaci popri učení spolu s pani učiteľkami usilovne
nacvičovali básničky, pesničky, koledy aj scénku – tentokrát na motívy
známeho slovenského muzikálu. Pani vychovávateľka vyrobila kulisy
a výzdobu, v spolupráci s rodičmi sme pripravili kostýmy a 16. decembra
sme si v kultúrnom dome spoločne spríjemnili predvianočné obdobie.
Dovoľte mi v mene všetkých detí, žiakov a pracovníkov ZŠ s MŠ
popriať Vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný
nový rok 2016.
Mgr. Jana Popracová
riaditeľka školy

5

ČO NOVÉHO V KLUBE DÔCHODCOV V KOVÁČOVEJ
V kalendári sa nám ukazuje posledný t.j. dvanásty mesiac v tomto roku – december. Je čas zamyslieť sa ako sme my
dôchodcovia – členovia klubu dôchodcov Jednoty dôchodcov Slovenska prežili tento rok.
Môžeme konštatovať, že tento rok bol pre nás dôchodcov v Klube veľmi bohatý, uskutočnili sme zájazd na Červený
Kláštor, do Bratislavy, do Žiliny. Niektorí členovia sa vykúpali v termálnej vode v Podhájskej ako i v morskej vode v Rapovciach.
V klubovej činnosti sme sa snažili uskutočniť plánované akcie ako bolo MDŽ, muži ženám darovali kvietok, zato im
ženy pripravili malé pohostenie. Každý štvrťrok pripravujú posedenie tí, ktorí majú narodeniny ako i meniny v tom - ktorom
štvrťroku. Mali sme aj spomienkové posedenie pri príležitosti ukončenia II. Svetovej vojny ako i výročia SNP, kde sme
sa
na počesť menovaných výročí zúčastnili na kladení vencov k pamätníkom v našej obci.
Všetky akcie, ktoré sme v klube uskutočnili sa členom páčili a už teraz sa zamýšľame čo a aké akcie uskutočniť
na budúci rok.
Smutnou stránkou v našom klube i tento rok bolo, že nás opustili ďalší našičlenovia: náš bývalý dlhodobý predseda
klubu pán Ján Slíz, Helenka Hudíková, ktorá bola vždy veselá a usmiata, náš Janko Mihálik, ktorí nás sem – tam obveselil hrou
na heligónke. Chýbate nám, spomienky na Vás budú veľmi dlho v našich mysliach „ Česť Vašej pamiatke“.
Na záver toto roku ešte absolvujeme kúpanie u nás v Kováčovej a posedenie pod jedličkou.
Veselo je v našom Klube, preto vyzývame dôchodcov našej obce, ak sa cítia sami, opustení, aby prišli medzi nás,
tak aspoň na chvíľku zabudnú na starosti a opustenosť.
Jozef Nemček, predseda Klubu dôchodcov ZO JDS v Kováčovej.

OZ GORAZDÍK
Po dlhšej odmlke sa vám opäť prihováram za naše OZ Gorazdík. Za tento čas sme spolu zažili veľa vecí. Ešte v júni k nám
napríklad zavítal cirkus. Na našom rozprávkovom lese sme mohli stretnúť šašov, zvieratká, silákov aj mnoho iného, ale hlavne sme
spolu zažili kopu zábavy. V lete sme spolu navštívili krásne mesto a to Rajecké Teplice. Uskutočnil sa tam totiž náš detský letný tábor.
Jeho tohtoročné motto bolo: „Som súčasťou Božieho kráľovstva“. Cez tento týždeň sme spoznali nových kamarátov, niečo nové sme
sa aj naučili a hlavne sme spolu strávili krásny čas plný dobrodružstiev. V októbri sme sa opäť vybrali na víkend
do Mýta pod Ďumbierom. Chceli sme spolu ísť aj na poriadnu turistiku, ale počasie nám to akosi nedovolilo. V sobotu 5.12. sme sa
stretli v kultúrnom dome na tvorivých dielňach. Vyrobili sme si tam niečo nové a pekné. Potom k nám zavítal Mikuláš a priniesol nám
aj niečo sladké. Po jeho odchode sme sa spolu ešte poriadne vytancovali.
Na záver vás chcem pozvať na našu pripravovanú Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční 25.12. o 15:30 v kostole
sv. Gorazda. Jej hlavnou myšlienkou bude nájsť Ježiša aj v druhých. Viac vám už však neprezradím, príďte to zistiť na vlastné oči.
Všetci ste srdečne pozvaní. Tešíme sa na vás. 
Kamilka Kucháriková
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NELLI A EMKA OPÄŤ ÚSPEŠNE
REPREZENTOVALI V EURÓPE
Počas posledného októbrového víkendu sa v nedeľu
25.10.2015 v hlavnom meste Maďarska konali Majstrovstvá
Európy v detskom fitness. Slovensko nastúpilo so silným
tímom súťažiacich detí, ktorých cieľom bolo presadiť sa
čo najlepšie v silnej konkurencii európskych štátov a doniesť
domov Pohár národov. Z Kováčovej sa na majstrovstvách
predstavili Emka Čábyová a Nelli Novodomská. Emka
sa v silnej konkurencii prebojovala na finálové šieste miesto
v kategórii 10 – 11r. Titul Majsterky Európy obhájila opäť už
po štvrtý krát Nelli Novodomská.
Gratulujeme a držíme palce aj do ďalších súťaží.

Emka Čábyová prvá zľava a Nelli Novodomská tretia zprava.

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 2015
Pred tým, ako aj do našej dediny v sobotu 5.12. zavítal Mikuláš spolu aj so svojími pomocníkmi, a to čertom a anjelom,
sme si s deťmi spoločne na tvorivých dielňach v Kultúrnom dome vyrábali rôzne vianočné ozdoby. Väčší si šili vianočné
stromčky zo stužky a goráliek, menši si zasa obkresľovali, vystrihovali, lepili a vyrábali ozdoby z papiera. Chlapcom sa najviac
páčilo origami. A keď sme už mali ozdoby vyrobené, prišiel aj Mikuláš, ktorý neobišiel nazaj nikoho a všetky deti potešil sladkým
balíčkom plným čokoládových dobrôt. Deti Mikulášovi radostne recitovali básničky a pesničky a na konci si s Mikulášom spoločne
zatancovali na rôzne detské pesničky.
Mikuláš, tešíme sa na teba opäť o rok .
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:

Navždy nás opustili

V mesiacoch október - december 2015
oslávili životné jubileum:

Kučerová Mária, 86 r.
Ambrošová Mária, 81 r.
Zvara Ján, 64 r.
Ondruška Jozef, 90 r.
Peťko Jozef, Ing. , 69 r.
Škrinár Dušan, 67 r.
Trebula Ján, 100 r.
Mihálik Vladimír, 46 r.

65 rokov

90 rokov

Kršiaková Božena
Psárska Valéria
Pohanka Ľubomír
Frgelec Jozef
Filková Mária
Zauška Juraj

Noga Adam

80 rokov
Gallasová Slávka

Pozostalým vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

60 rokov

75 rokov

Zvarová Anna
Hrabovská Marta
Cibuľová Viera, JUDr.
Vavráč František
Heinová Jana

Orem Pavel

70 rokov
Beniač Kamil, Ing.
Valach Ján
Ďurianová Emília
Melicherčíková Elena

Noví spoluobčania
Tomáš Betka
Dárius Vedrödy
Linda Briestenská

50 rokov
Gombalová Katarína
Kučera Ján
Spodniaková Janka
Beličková Oľga, Ing.
Volko Ľuboš, Mgr.
Mrenica Martin, Ing.

Malým občiankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
veľa zdravia a šťastia.

Manželstvo uzavreli

GRATULUJEME !

Lucia Paučová a Michal Lacko
Jana Čillíková a Juraj Homola
Jana Lipnická a Kamil Mihálik

Cestovný poriadok (platný od 13.12.2015) :
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

17:00

6+
6+

7:05

X
7:25

8:10

X
9:05

6+
9:20

X
12:25

13:05

14:15

X
14:40

X
15:10

X
17:20

18:05

X
18:30

19:15

24
20:05

24
21:20

ZVOLEN,AS - KOVÁČOVÁ, kúpele
5:40

X
6:00

X
6:20

6:35

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
15:50

16:15

X
17:00

17:30

X
18:05

18:45

19:45

24
20:35

X
15:20
24
22:20

X - ide v pracovné dni
6- ide v sobotu
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+ - ide v nedeľu
24- nejde 5.4.2015

Novomanželom
srdečne blahoželáme.

Kováčová očami detí z MŠ

JÁN TREULA SA DOŽIL STÝCH NARODENÍN
31. októbra 2015 oslávil svoje sté narodeniny pán Ján Trebula z Kováčovej. Zablahoželať prišiel jubilantovi aj starosta Kováčovej
pán Ján Izrael. Zaspomínali si spolu na množstvo známych z Kováčovej ale aj okolitých dedín. A storočnému oslávencovi veruže
nebolo treba pripomínať, o kom je reč, hneď vedel povedať aj ďalšie podrobnosti či zážitky. Bez váhania zarecitoval celého
Chalúpkovho Turčína Poničana či iné básne a modlitby.
Ján Trebula sa narodil na Kováčovej. Mal sedem súrodencov. Zo súrodencov bol najmladší, vyššieho veku sa nikto z nich nedožil.
Na Kováčovej si našiel aj manželku, s ktorou mali spolu jednu dcéru. Ovdovel pred osemnástimi rokmi. Posledných päť rokov býval
u svojej dcéry Anny na Sekieri vo Zvolene. Predtým k dcére chodieval iba na zimu, potom sa vracal do Kováčovej. Dom mu veľmi
chýbal. Jeho gazdovstvo, dvor, záhrada a aj ľudia, s ktorými preberal rôzne témy hoci len cez plot. Panelák sa mu ani trochu
nepozdával.
Ján Trebula osvedčený recept pre taký krásny vek nemal. Ani žiadnu overenú každodennú medicínu. „Treba jesť to, čo nám chutí,“
zdôvodnil so smiechom svoju storočnicu. Extra zdravo sa vraj nestravoval. „Dvakrát do roka sme mali zabíjačky. Slanina, klobása,
urastený bôčik, to bolo jeho obľúbené jedlo. Nosil si ho pravidelne aj na obed do roboty,“ prezradila naňho dcéra.
Nebol ani abstinent, pálenku pálili doma takže za štamperlík si občas rád dal. Kedysi bol aktívny futbalista a futbal hrával za
Kováčovú. Futbal či hokej si rád pozrel v televízii aj na dôchodku. Tiež s obľubou počúval rozhlas a hlavne ľudové piesne.
Žiaľ, pán Ján Trebula nás navždy opustil 3. decembra 2015 vo veku 100 rokov. Česť jeho pamiatke !

STOROČNÝ JUBILANT
Zaroseným chodníkom
cez lúky do Zvolena,
chodieval Jano
skoro každé rána.
On nebol montér,
ani špeditér, bol iba konduktér.
Čo rýchlikom rozvážal ľudí
na všetky strany,
raz do Žilina a raz na
Margecany.
Veď neboli autá, ani „busy‟
a vo vlakoch gagotali husy.

A vždy sa spokojne vracal
ku svojej rodine
aj keď už v nočnej hodine.
Do chudej dediny s kúpeľami,
do domu so slamenou strechou,
studňou a malými okienkami.
Veď tam stará mama
vychovala osem detí !
On jako nejmladší,
a teraz už storočný
žije stále medzi nami.
Milý ujo, ako ten čas letí !
Ing. Zemko

POZVÁNKY

DETSKÝ TURNAJ
V STOLNOM TENISE
Kedy: 27. 12. 2015 (nedeľa)
Kde: Sála Kultúrneho domu v Kováčovej
Registrácia: od 10:30 hod.
Začiatok: 11:00 hod.
Všetky deti srdečne pozývame 
Kontakt: V.Volko - 0905 494 402

BETLEHEMSKÉ
SVETLO
Členovia
OZ
Gorazdík
Kováčová budú aj tento rok opäť
roznášať
na
Štedrý
deň
od 10:00 hod. Betlehemské
svetlo po obci.
Ak chcete aj Vy stráviť sviatky
pri plamienku z Betlehema,
prosíme napíšte nám na e-mail:
gorazdik.kovacova@gmail.com,
alebo nám dajte vedieť na
tel. číslo 0907 090 342 a my
svetielko prinesieme až k Vám.
OZ Gorazdík

Vianočný stolnotenisový
turnaj dospelých
Kedy: 26.12. 2015 (sobota)
Kde: Sála Kultúrneho domu v Kováčovej
Registrácia: od 08:00 hod.
Začiatok: 09:00 hod.
Všetkých srdečne pozývame !

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV
Neverte

MLIEČNY AUTOMAT NA KOVÁČOVEJ
Utorok:

Nám. SNP - 13:00 - 13:15 hod.
Pri cintoríne* - 13:15 - 13:30 hod.
ul. Slnečná - 13:30 - 13:35 hod.

Štvrtok:

Nám. SNP - 13:55 - 14:15 hod.

Sobota:

Nám. SNP - 09:35 - 09:55 hod.
Pri cintoríne* - 09:55 - 10:10 hod.
ul. Slnečná - 10:10 - 10:20 hod

*

- ul. P.O.Hviezdoslava
SEPAROVANÝ ZBER

Zberné miesta, kde môžete počas celého roka separovať odpad:
- za Obecným úradom – kontajnery na papier, plasty, kov, sklo,
textil, (čoskoro už aj kontajner na drobný
stavebný odpad)
- pri Obecnom dome - kontajnery na sklo a papier
- pri cintoríne - kontajnery na sklo a papier
- ul. Slnečná - kontajnery na papier, plasty, sklo a textil
V obci sa tiež realizuje separovaný zber plastov (cca 2 x mesačne).
Všetky obaly z plastov musia byť bez akéhokoľvek obsahu a čisté.
Vrece s plastmi je potrebné v deň zberu vyložiť pred bránu. Presný
harmonogram zberu plastov pre rok 2016 bude doručený do všetkých
domácností a taktiež bude zverejnený na internetovej stránke obce
najneskôr do konca roka 2015.

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov
Vážení občania, polícia upozorňuje, že v poslednom období
dochádza k častým podvodom na občanoch vyššieho veku,
kde sa páchatelia pod rôznou zámienkou snažia od občanov
vylákať finančnú hotovosť. V prípade, ak občania zistia
podozrivé osoby, ktoré sa snažia ich kontaktovať, nech toto
nahlásia na oddelenie polície – tel. číslo 158.
Zároveň Vám prinášame niekoľko dôležitých rád, ako sa
nestať obeťami podvodníkov a zlodejov.
Nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov.
Nekontaktujte sa s cudzími osobami osamote. Vždy majte
na viditeľnom mieste dôležité kontakty.
1. Pri oslovení telefónom, že volá váš vnuk alebo iný
príbuzný: Najskôr si overte, či naozaj volá váš príbuzný.
Nedávajte peniaze do rúk osobe, ktorú nepoznáte, aj keď
tvrdí, že ju za vami posiela váš príbuzný.
2. Pri oslovení na ulici neznámymi osobami, že potrebujú
ukázať cestu: Neverte osobám, ktoré nepoznáte.
Nenasadajte s nimi do vozidla. Nepožičiavajte im peniaze ani
nesúhlaste s výberom peňazí zo svojho osobného účtu.
Nechoďte s nimi do svojich príbytkov.
3. Pri ponúkaní tovaru na predaj priamo vo vašich
príbytkoch: Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich
príbytkov. Dôsledne zvažujte ponuku na výhodnú kúpu
tovaru. Pokiaľ môžete, vždy sa poraďte so svojimi
príbuznými. Nevyberajte peniaze pred cudzími osobami.
4. Pri vyplatení výhry, zvýšenia dôchodku, pomoci
s nákupom: Odmietnite záujem o zvýšenie dôchodku či
vyplatenie výhry. Dôsledne zvažujte každú pomoc, či službu,
ktorú vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo vašom dome.

ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
FUTBAL
Plán zápasov Prameň Kováčová
v jarnej časti 2015/2016:
14. kolo: 27.03.2016, 15:00,
ŠK Prameň Kováčová – TJ Sokol Medzibrod
15. kolo: 03.04.2016, 15:30,
TJ Jednota Málinec– ŠK Prameň Kováčová
16. kolo: 10.04.2016, 15:30,
ŠK Prameň Kováčová – JUPIE Podlavice Badín
17. kolo: 17.04.2016, 16:00
FK FC Baník Veľký Krtíš - ŠK Prameň Kováčová
18.kolo: 24.04.2016, 16:00
ŠK Prameň Kováčová – MFK Lokomotíva Zvolen
19.kolo: 01.05.2016, 16:30
FK Slovenské Ďarmoty – ŠK Prameň Kováčová
20.kolo: 08.05.2016, 16:30
ŠK Prameň Kováčová – ŠK Vinica
21.kolo: 15.05.2016, 16:30
ŠK Prameň Kováčová - FTC Fiľakovo
22.kolo: 22.05.2016, 17:00
MFK Revúca – ŠK Prameň Kováčová
23.kolo: 29.05.2016, 17:00
ŠK Prameň Kováčová - FC Slovan Divín
24.kolo: 05.06.2016, 17:00
TJ Sklotatran Poltár - ŠK Prameň Kováčová
25.kolo: 12.06.2016, 17:00
ŠK Prameň Kováčová - MFK Spartak Hriňová
26.kolo: 19.06.2016, 17:30
TJ Tatran VLM Pliešovce – ŠK Prameň Kováčová

IV. LIGA dospelí- JUH- jesenná časť 2015/2016

1

FTC Fiľakovo

13

11

1

1

27:3

34

2

MFK Lokomotíva Zvolen

13

10

2

1

38 : 10

32

3

TJ Sokol Medzibrod

13

9

3

1

42 : 8

30

4

FK Slovenské Ďarmoty

13

9

2

2

40 : 10

29

5

MFK Revúca

13

6

2

5

30 : 15

20

6

TJ Tatran VLM Pliešovce

13

6

2

5

18 : 18

20

7

MFK Spartak Hriňová

13

6

2

5

17 : 20

20

8

ŠK Vinica

13

6

0

7

23 : 25

18

9

JUPIE Podlavice Badín

13

5

2

6

23 : 15

17

10

TJ Sklotatran Poltár

13

4

5

4

21 : 19

17

11

ŠK Prameň Kováčová

13

3

2

8

15 : 24

11

12

FK FC Baník Veľký Krtíš

13

2

1

10

13 : 34

7

13

TJ Jednota Málinec

13

1

1

11

14 : 49

4

14

FC Slovan Divín

13

0

1

12

3 : 74

1

Jesenná časť súťaže sa niesla v znamení herného trápenia, ktorého
sme sa nezbavili do posledného kola. Práve v poslednom kole sme
si vypili kalich horkosti do úplného dna, keď sme doma nedokázali
poraziť v derby zápase súpera z Pliešoviec. Počas celej časti sezóny sme
doplácali hlavne na impotenciu a neefektivitu v zakončení. Naopak my
sme inkasovali z takmer každej súperovej návštevy pri našej bráne.
Väčšina inkasovaných gólov sa dala zosobniť na konkrétneho hráča.
Napriek upozorňovaniu na túto skutočnosť sme sa nedokázali poučiť
a v každom zápase sme kopili hrubé individuálne chyby jednotlivcov,
ktoré nás stáli body. Tento poznatok naznačuje určitú ľahkovážnosť,
nekoncentráciu a nezodpovednosť jednotlivých hráčov. Na základe
spomenutých faktov si dovolím tvrdiť, že herne sme vo viacerých
zápasoch boli rovnocenným protivníkom. Futbal sa však hrá na body a tie
sme nezískavali a postupne sme psychicky upadali na duchu. Chýbala
vodcovská osobnosť v rámci kabíny a aj na ihrisku. Koniec jesennej časti
súťaže bol azda najpozitívnejším okamihom sezóny.
Vzhľadom na reálne postavenie mužstva v súťaži nás v zimnej prestávke čaká tvrda práca. Dôraz bude kladený na obnovenie
kondície a sily hráčov, vytvorení zdravého kolektívu a hlavne na získanie stratenej viery vo vlastné sily. Samozrejme sa budeme snažiť
získať nové posily, ktoré by pomohli naplniť naše ciele. Je však utópiou spoliehať sa na príchod nových hotových hráčov, ktorí budú
strieľať góly a získavať body. Nie sme klubom, ktorý si to môže finančne dovoliť. Veríme, že sa podarí dotiahnuť návrat Jana Sekulu
a niekoľkých vytipovaných hráčov z blízkeho okolia. Čo sa týka oslabenia vlastných radov, tak určite nemôžeme rátať s Michalom
Hámorníkom, Romanom Belozorovom, Patrikom Gondášom a zrejme aj Igorom Volkom.
V príprave absolvujeme 40 tréningových jednotiek a odohráme 8 prípravných zápasov. Dúfame, že sme nevydarenou jeseňou
nestratili všetkých našich priaznivcov, ktorí boli hlavne v minulej sezóne naším dvanástym hráčom.
Patrik Paulovčík
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FUTBAL
Tabuľka po jesennej časti- IV. liga dorast U19- sk. C:
Por.

Družstvo

Z

V R P

Skóre

1

OFK Slovenská Ľupča

14

13

0

1

66:16

39

2

TJ Sokol Medzibrod

14

11

1

2

47 : 9

34

3

TJ Tatran VLM Pliešovce

14

11

1

2

40 : 21

34

4

ŠKF Kremnica

14

9

2

3

56 : 21

29

5

FK Sitno Banská Štiavnica

14

9

1

4

63 : 25

28

6

ŠK Heľpa

14

9

1

4

28 : 24

28

7

TJ Družstevník Očová

14

5

3

6

30 : 36

18

8

TJ Prestavlky

14

6

0

8

33 : 44

18

9

TJ Lovča

14

5

2

7

37 : 41

17

10

ŠK Selce

14

4

2

8

27 : 45

14

11

FK 1928 Jasenie

14

4

1

9

21 : 49

13

12

ŠK Prameň Kováčová

14

3

1

10

42 : 56

10

13

TJ ŠK Kremnička

14

3

0

11

16 : 54

9

14

FK Šálková

14

3

0

11

20 : 64

9

15

MFK Žarnovica

14

2

1

11

9 : 30

7

16

MFK Vígľaš - Pstruša (odstúpené)

Body

Z- zápasy, V- výhra, R- Remíza, P- Prehra

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

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

ŠK CVČ Brusno

24

2

MFK Spartak Hriňová

21

3

FK Slovan Kúpele Sliač

21

4

FK CSM Tisovec

18

5

ŠK Prameň Kováčová

18

6

ŠK Partizán Čierny Balog

15

7

OFK Slovenská Ľupča

9

8

OTJ Hontianske Nemce

6

9

TJ PS Hliník nad Hronom

0

10

FC Slovan Divín

0

Mládežnícke mužstvá hrajú dôstojnú úlohu
vo svojich súťažiach. Hlavne U15 a U13,
ktoré majú minimálne bodové odstupy
od najvyšších priečok. Aj táto skutočnosť
potvrdzuje, že pracovať s mládežou sa oplatí.
Toto je cesta pre klub nášho formátu.
Formovať a rozvíjať mladých ľudí s vidinou,
že niektorí z nich sa presadia aj v našom
mužstve dospelých. Určite je medzi týmito
mladými hráčmi viacero zaujímavých
talentov. Práca s mládežou je však behom na
dlhé trate a chce to len vydržať v nastolenom
trende.

Por.

Družstvo

Z

V R P

1

MFK Spartak Hriňová

10

9

0

1

52:11

27

2

OFK Slovenská Ľupča

10

7

0

3

46:18

21

3

ŠK Prameň Kováčová

10

6

1

3

27:13

19

4

FC Slovan Divín

10

6

1

3

32:22

19

5

1. FK Horehron Závadka nad Hronom

10

6

1

3

37:28

19

6

ŠK Partizán Čierny Balog

10

5

2

3

35:17

17

7

ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno

10

4

1

5

28:21

13

V rámci zimnej prestávky sme už zahájili
halovú sezónu. Mužstvo U13 obsadilo
na turnaji na Sliači pekné druhé miesto
v konkurencii mužstva domáceho Sliača
a tímov z Krupiny, Zvolena a Brusna. Naše
tímy sa zúčastnia aj na turnajoch v Badíne,
Brusne, Závadke nad Hronom a uvažujeme aj
o organizovaní vlastného turnaja.

8

TJ PS Hliník nad Hronom

10

3

3

4

16:32

12

Patrik Paulovčik

9

OTJ Hontianske Nemce

10

2

1

7

12:36

7

10

FK CSM Tisovec

10

2

0

8

20:27

6

11

FK Slovan Kúpele Sliač

10

0

0

10

12:92

0

Body

Z- zápasy, V- výhra, R- Remíza, P- Prehra
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STOLNÝ TENIS
Koncom kalendárneho roka sa rozbehla aj nová sezóna stolnotenisovej IV.ligy OSST Zvolen 2015/2016, v ktorej
má už tradične zastúpenie aj náš STO ŠK Prameň Kováčová.
Do nastávajúcej sezóny vstúpili naši stolný tenisti s odhodlaním polepšiť si postavenie v tabuľke z predošlej sezóny:
„ Do novej sezóny sme vstúpili s cieľom vrátiť sa na postavenia v tabuľke, ktoré nám patrili v posledných rokoch, keď sme úspešne
dokázali bojovať o tretie respektíve druhé miesto. Posledná sezóna bola pre nás sklamaním, keď sme s rôznych príčin obsadili
až šieste miesto. V našich silách určite je vybojovať si prvú trojku, záleží hlavne na dochádzke hráčov na tréningy a plnenie
si povinností v zápasoch. Zároveň verím, že sa nám vyhnú zranenia a problémy s pracovnou vyťaženosťou...“ prezradil ciele
do novej sezóny prezident STO Marek Zapletal.
V prvom súťažnom zápase nastúpilo naše družstvo na pôde, postupovými ambíciami nabitej Krupiny, kde podľa očakávaní
podľahli v pomere 1:17, keď za domácich nastúpili, takmer výlučne hráči z 3. ligy. Česť zachraňoval jediným bodom Jozef Milan.
V prvom domácom zápase si Prameň poradil s Hriňovou hladko 13:5, keď hráčom zápasu bol štvorbodový Homola Juraj ml..
Následne si opäť doma poradili s nevyspytateľnými Dudincami tesne 10:8 keď družstvo potiahol hlavne štvorbodový Betík Igor.
V piatom kole zaviedlo rozlosovanie našich hráčov na pôdu silnej Budče, kde prehrali v pomere 14:4. „Výsledok bol pre nás
sklamaním, počítali sme, že donesieme z Budče aspoň bod za remíz. Nečakali sa hlavne dve prehry našej opory Igora Betíka.“
Netajil sklamanie po zápase Prezident STO. Následne si v šiestom kole poradili doma s Pliešovcami a doniesli cenný bod z Kriváňa,
ktorí v konečnej tabuľke môže zohrať dôležitú úlohu. V ôsmom kole si kováčania doma poradili s H.Nemcami „B“ . V deviatom
kole priviezli ďalší cenný bod z vonku, keď dokázali remizovať na pôde Doprastavu Zvolen „B“. „Tradičný Štefanský turnaj sa
v tomto roku uskutoční 26.12.2015 (sobota ) v Sále kultúrneho domu, na ktorý chceme aj touto formou pozvať všetkých priaznivcov
Stolného Tenisu, hlavne amatérskych hráčov. Zároveň, keďže sa blíži čas Vianoc, chcel by som popriať Všetkým priaznivcom
STO ŠK Prameň Kováčová Príjemné, ničím nerušené prežitie Vianočných sviatkov a Všetko dobré do Nového roku 2016.“ Uzavrel
hodnotenie rozbehnutej sezóny prezident STO Marek Zapletal.

Juraj Homola ml.

OSST Zvolen - 4. liga, muži 2015/2016
#

Mužstvo

Úspešnosť vo dvojhre

Z

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

Z

V

P

Sety

Úsp.

22

20

2

63:13

90,91 %

31

18

13

57:48

58,06 %

Vaculčiak
Martin

32

13

19

48:67

40,63 %

32

5

27

28:86

15,63 %

4

4

0

12:2

100,0 %

1

Krupina B

9

9

0

0

425:183

129:33

27

2

Sielnica A

9

7

0

2

357:244

102:60

23

3

Zvolenská Slatina B

8

6

1

1

306:213

92:52

21

4

Doprastav B

8

5

1

2

295:234

82:62

19

5

Podzámčok A

9

4

1

4

322:269

92:70

18

6

Kováčová A

8

4

2

2

250:255

71:73

18

Varošik
Drahomír

7

Dudince A

8

4

0

4

259:277

67:77

16

Homola Juraj

8

Budča A

7

4

0

3

263:190

77:49

15

9

H. Nemce B

8

2

1

5

255:287

64:80

13

10

Kriváň A

7

2

1

4

228:247

60:66

12

11

Stožok A

8

1

1

6

209:317

49:95

11

12

Pliešovce A

8

1

0

7

160:354

36:108

10

13

Hriňová A

9

0

0

9

155:414

33:129

9

Betík Igor
Milan Jozef

Úspešnosť vo štvorhre

Betík Igor
Milan Jozef
Vaculčiak
Martin
Varošik
Drahomír
Homola Juraj
Mistrík
Jaroslav
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Z

V

P

Sety

Úsp.

6

5

1

17:3

83,33 %

8

6

2

21:6

75,00 %

8

2

6

13:21

25,00 %

5

0

5

4:15

0%

1

1

0

3:0

100,0 %

3

2

1

8:6

66,67 %

TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Členovia Turistického klubu Kováčová (TKK) v druhom polroku pokračovali vo svojej činnosti v zmysle schváleného
plánu podujatí.
Už tradične, začiatkom augusta, sme usporiadali podujatie, v rámci ktorého sme navštívili v poradí už tretí trojbod stretu
našej štátnej hranice a hraníc okolitých štátov. Tentokrát sme zavítali na juhozápad našej krajiny, kde sa stretajú hranice Slovenska,
Rakúska a Maďarska. Plán podujatia bol bohatý a podarilo sa nám ho aj vďaka počasiu takmer celý naplniť. Navštívili sme však
samotné plavebné komory a mali sme to šťastie, že sme mohli vidieť aj ich samotné fungovanie – prejazd lode cez plavebnú
komoru, čo bol pre nás „suchozemcov“ veľký zážitok. V rámci náhradného programu sme tento deň začali exkurziou do jedného
z posledných u nás zachovalých plávajúcich vodných mlynov na Slovensku – v Kolárove.
Z programu nasledujúcich dní spomeniem aspoň niekoľko aktivít : samotná návšteva celkom pekne upraveného trojbodu ,
nezabudnuteľná plavba loďou po Dunaji , návšteva Danubiana Meulensteen Art múzeum, areál vodných športov v Čuňove,
prechádzka nočnou Bratislavou aj s výkladom, prechod chráneným územím Devínskej kobyly, výstup na hrad Devín, návšteva
hrobky Chatama Sofera, rímsky vojenský tábor Gerulata, kaštieľ a park v Rusovciach, kúpanie v jazere v Rusovciach, návšteva
pútnického miesta Mariánka a výstup na hrad Pajštún. Program bol bohatý a rôznorodý – každý si mohol nájsť v ňom to svoje.
V septembri sme zavítali na Kysuce, počasie nám veľmi neprialo, akciu sme museli posunúť do náhradného termínu.
Podarilo sa nám absolvovať exkurziu na stavbe tunela Poľana, ktorý bude súčasťou diaľnice D3, navštívili sme rodný dom Jozefa
Krónera v Staškove a vystúpili sme na známe pútnické miesto pri Turzovke – na vrch Živčák. Okrem toho sa nám podarilo navštíviť
oblasť Megoňky, ktorá je jedinečná výskytom zvláštnych prírodných útvarov – kamenných gúľ v miestnom kameňolome a následne
sme si prehliadli ďalšiu prírodnú raritu na Slovensku – prírodný ropný prameň v Korni. V Korni sme si tiež prehliadli modernú
športovú halu , svojou konštrukciou a využitím jedinečnou na Slovensku.
V októbri sme absolvovali akciu Drienčanský kras v rámci ktorej sme prešli náučný turistický chodník. Súčasťou podujatia
bola aj návšteva kultúrno - historickej zaujímavosti v obci Drienčany - miestnej fary, kde pôsobil spisovateľ P. Dobšinský
Záver roka bude už tradične patriť „klasike“ – výstupu na Ďumbier.
Vedenie TKK chce týmto poďakovať všetkým účastníkom našich podujatí za účasť a disciplinovanosť na akciách, za
podporu, ktorú nám preukazujú a zároveň popriať všetkým našim priaznivcom do nového roku pevné zdravie, spokojnosť
a športového ducha do ďalších podujatí.
Za TKK predseda F.Hajko

KOVÁČOVSKÁ DESIATKA- jubilejný 30. ročník
V sobotu 13. novembra 2015 sa uskutočnil jubilejný 30. ročník
behu zdravia pod názvom KOVÁČOVSKÁ DESIATKA 2015.
Vo veľmi príjemnom slnečnom i keď trošku veternom počasí
vybehlo na trať 169 bežcov z celého Slovenska, čím bol
prekonaný účastnícky rekord o 30 bežcov. 130 mužov a 39 žien
sa vydalo na náročnú, členitú trať s prevýšením 300 metrov,
ktorá viedla z futbalového štadióna asfaltovou cestou cez kúpele
a popri rybníku smerom na Sielnicu a cez les naspäť
do Kováčovej s cieľom opäť na futbalovom štadióne. Nástrahy
trate nezvládli a preteky nedokončili zhodne jedna žena a jeden
muž.
Samozrejme už tradične boli ocenení aj najstarší pretekár
78 ročný Juraj Cengel z Banskej Štiavnice, najlepší ,,kováčania,,
- u žien Paula Knapová a u mužov si prvenstvo zopakoval Ján
Mojžiš.
Pretekár s najlepším časom (0:35:51,6) a celkový víťaz Tomáš
Kubej z ŠK Muránska Dlhá si odniesol farebný LDC televízor.
Prví traja v každej kategórii boli odmenení medailami, vecnými
aj finančnými cenami, ktoré im odovzdal starosta Kováčovej
Ing. Ján Izrael.
V sprievodnom programe boli pripravené bežecké súťaže pre
deti a moderátorom celých pretekov bol už tradične Marián
Marcinek.

Výsledky:
Muži do 20 rokov:
1.
Gibala Jozef

0:37:58,5

Muži do 40 rokov:
1.
Kubej Tomáš

0:35:51,6

Muži do 60 rokov:
1.
Juroš Ľubomír

0:37:52,5

Muži nad60 rokov:
1.
Hazucha Ján

0:47:56,6

Ženydo30 rokov:
1.
Macinská Jana

0:45:24,6

Ženynad30 rokov:
1.
Grexová Diana

0:50:29,0
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Z publikácie KOVÁČOVÁ- história a súčasnosť…
Demografický vývoj:
Demografický vývoj nás v druhej polovici 20. storočia zaradil k obciam s najprudším rastom obyvateľov. K 1.1.1969 mala
Kováčová 640 obyvateľov, k 1.1.1976 už 1060 obyvateľov a k 31.12.1991 vzrástol stav na 1389 obyvateľov. V roku 2011
sa
uskutočnilo posledné sčítanie obyvateľstva, podľa ktorého mala Kováčová 1522 obyvateľov, z toho 761 mužov a 761 žien.
V deň sčítania (2011) žilo v obci 1357 slovákov, 7 maďarov, 7 čechov, 1 rusín, 1 moravan, 3 rusi a 144 obyvateľov nezistenej
národnosti. Trvalo obývaných bolo 341 domov, 420 bytov v rodinných domoch a 570 bytov v bytových domoch.
Demografický vývoj:
1787 – 203 obyvateľov
1828 – 183 obyvateľov
1869 – 249 obyvateľov
1880 – 247 obyvateľov
1900 – 345 obyvateľov
1921 – 391 obyvateľov
1930 – 367 obyvateľov

1938 – 403 obyvateľov
1940 – 407 obyvateľov
1948 – 450 obyvateľov
1961 – 567 obyvateľov
1969 – 640 obyvateľov
1973 – 860 obyvateľov
1975 – 1002 obyvateľov

1979 – 1302 obyvteľov
1992 – 1365 obyvateľov
1994 – 1381 obyvateľov
1996 – 1405 obyvateľov
1998 – 1472 obyvateľov
2000 – 1480 obyvateľov
2003 – 1452 obyvateľov

Najstaršie rodiny a ich mená:
Pôvodne mali ľudia iba jedno meno, ktoré dostávali po narodení. Ale keď sa po upevnení kresťanstva vplyvom katolíckej církvi
a jej latinčiny ujímali mená podľa svätcov, postupne zanikali staré slovanské mená (Kača, Dedo, Bača, Bukan, Pribina, Rastislav,
Mojmír, Biel, Rak, Nedan, Vesten, Pravota…). Nové kresťanské mená Michal, Juraj, Martin, Jakub, Mikuláš, Ondrej a potom
najmä Ján, Jozef či Anton sa často opakovali aj v rodine, a preto bolo prirodzené, že na rozlišovanie vznikli aj priezviská. Najskôr
také priezvisko označovalo zamestnanie, remeslá (Kováč, Kolár, Mlynár, Struhár, Švec, Krajčí…). Za cisára Jozefa II.
sa dvojmenná sústava rodného mena a priezviska uzákonila a stala sa záväznou.
K najstarším kováčovským rodom treba zaradiť Urbanovcov, Zvarovcov, Trebuľovcov, Beličkovcov a Mojžitovcov,
zo stredoveku sú známe priezviská Kantorík, Kogláč, Perdek, Virga, neskôr Odaloš či Badinka. Inventár kováčovských
antroponým sa rozširoval len postupne najmä zásluhou prisťahovalcov.
Keďže v Kováčovej žilo veľa menovcov s rovnaným krstným menom a priezviskom, začali sa obyvatelia rozišovať rozličnými
prímeniami- prezývkami. Prímenia v úlohe identifikačního pomocníka vznikali zväčša spontánne. Mnohí sa však na prezývky, ako
napr. Kočuda, Puntalík, Žober alebo Lekvár, veľmi hnevali. Niet však dôvod, ostatne, mnohé prímenia možno považovať skôr
za laudatívum ako pejoratívum.
Taktiež vieme, že Zvolenčanov kedysi prezývali trnkári, Sielničania boli „trtoši‟ a Kováčanov prezývali „brnkalky‟. Jedna z verzií
tohoto pomenovania hovorí, že to bolo vďaka 500- ročnému chránenému dubu pri LRS ZVJS, v ktorom žijúci roj roháčov vydával
pri lietaní zvuk podobný brnkaniu…
Ján Beňuška a kol.

„OBECNÝ ROZHLAS V E-MAILE”
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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