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Vážení spoluobčania,
V prvom čísle nášho občasníka v roku 2016
Vám opäť prinášame súhrn aktivít a udalostí
za
uplynulé
obdobie
a informácie
o pripravovaných akciách. Podrobnejšie sa
o nich dozviete vo vnútri čísla, ale upriamiť
pozornosť chcem aspoň na niektoré z nich.
V najbližšej dobe by mala v obci prebehnúť modernizácia
verejného osvetlenia výmenou a doplnením zdrojov s LED
technológiou financovaná zo zdrojov európskeho spoločenstva.
Čakáme aj na vyhodnotenie žiadosti podanej na Environmentálny
fond, predmetom ktorej je zateplenie budovy základnej školy.
Projekčne chceme pripraviť rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci
na uliciach Trávniky a Slobody, ako aj chodník na Ulici Slobody
k Domu smútku vrátane úpravy priestranstva pred ním. V jarných
mesiacoch máme v pláne rekonštruovať asfaltovú plochu a časť
nástupiska zastávky autobusov v kúpeľoch a urobiť nevyhnutné
úpravy na budove Domu smútku.
Prinášame Vám aj dôležité informácie ohľadom odpadov
a tejto problematike sa budeme venovať aj v budúcnosti, pretože nás
čaká dôslednejšie triedenie zložiek komunálneho odpadu. Ako prvý
signál zmeny systému ste mohli zaregistrovať distribúciu žltých vriec
do domácností spolu s propagačným letákom. Čaká nás však celková
úprava systému zberu komunálneho odpadu, cieľom ktorej
je vyseparovanie čo najväčšieho množstva zhodnotiteľných zložiek,
aby sa tak znížilo množstvo netriedeného – zmesového odpadu,
za ktorý musíme všetci platiť.
V apríli pripravuje obec v spolupráci s Pizzériou Family
tanečnú zábavu v sále kultúrneho domu, na ktorú Vás už teraz
pozývame. K dobrej atmosfére by mal prispieť aj zaujímavý hosť
večera. Pre priaznivcov bicyklovania chceme zase zorganizovať
cyklovýlet cez susedné obce a využiť tak po dokončení osadené
značenie cykloturistických trás. Ak sa všetko podarí, tak si účastníci
budú môcť vyskúšať aj jazdu na čoraz populárnejších
elektrobicykloch.
Nakoniec Vám všetkým chcem zaželať okrem zdravia aj
príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.
Ján Izrael, Váš starosta

NEPREDAJNÉ

Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas.
K novej jari veľa sily, aby ste Vy dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.
Prajeme Vám príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov.
Obec Kováčová

Obecná štatistika:
Počet obyvateľov k 31.12.2015 – 1458, z toho 721 mužov
737 žien
Počet prihlásených obyvateľov v roku 2015: 62 obyvateľov
Počet odhlásených obyvateľov v roku 2015: 42 obyvateľov
Veková štruktúra obyvateľstva:
0- 18 rokov- 204 obyvateľov
19- 60 rokov- 918 obyvateľov
nad 61 rokov- 336 obyvateľov

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
Stručný prehľad z pracovných porád poslancov v mesiacoch január a február 2016:

 Návrh I. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2016
 V kapitálových položkách sú zahrnuté:
- Zástavka v kúpeľoch – spevnené plochy – 20.000,- € (nezrealizované z minulého roku)
- Nákup pozemkov – park pri pošte – 5.000,-€ (nezrealizované z minulého roku)
- Taktiež je navrhnutá položka „Kamerový systém“ vo výške 11.000,- €.
- Poslanci súhlasili na doplnenie 2.000,-€ pre opravu vodoinštalácie v materskej škole.
 V bežných výdavkoch ja navrhnuté navýšenie položiek:
- 2.500,-€ na objednanie služby stavebného dozoru pre realizáciu projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci
- 3.500,-€ na opravu Domu smútku – statické podchytenie
 Starosta a poslanci sa dohodli na výške príspevku do OOCR Stredné Slovensko pre rok 2016 vo výške 800,-€.
 Starosta predložil návrh VZN obce Kováčová č.90/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Kováčová. Zápis sa uskutoční dňa 13.4.2016 v čase od 14:00 do 18:00 hod.


Starosta informoval, že dňa 14.1.2016 bola podaná žiadosť na II. etapu kamerového systému v obci



Ing. Volko informoval o zatekaní strechy na budove SZ ATC v areáli futbalového štadióna. Zhotoviteľ prisľúbil bezplatné vykonanie
opravy

 Starosta informoval, že obec bola úspešná v žiadosti o NFP v projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kováčová“.

Modernizácia verejného osvetlenia sa uskutoční v obci najneskôr do 30. 4. 2016
 Starosta informoval, že ohľadne vypísania ponukového konania na využitia priestoru bývalého ATC oslovil agentúru SARIO,

cez ktorú však nie je možné riešiť daný priestor, nakoľko agentúra sa zameriava len na investície z oblasti priemyslu. Preto starosta
požaduje prerokovať v jednotlivých komisiách aké rozhranie aktivít budeme uvažovať pre využitie daného priestoru
(definícia z Územného plánu: „priestor so sústredenou rekreačnou vybavenosťou“ ).
 J. Zvara tlmočil požiadavku J. Trokšiara ml. na osadenie zrkadla na križovatku
ul. Športovej a ul. Kúpeľnej pre zabezpečenie bezpečnej premávky v tejto križovatke.
Problematika bude riešená po zime.
n

 Obec Kováčová vydala na Obecnom zastupiteľstve dňa 23.2.2016 súhlas
so zadaním urbanistickej štúdie „Zóna pod aquaparkom“,
obstarávateľom ktorej je Stavebný holding, a.s., Malý trh 2/A, Bratislava,
v prípade, ak budú do textu zadania zakomponované požiadavky obce Kováčová.

Harmonogram zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v roku 2016:
23.2.16
23.08.2016
26.4.16
25.10.2016
14.6.16
13.12.2016
22.7.16 slávnostné – Dni obce

AKO SME VOLILI NA KOVÁČOVEJ - Voľby do NR SR 2016
Počet voličov zapísaných v zozname voličov - 1368
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 992
Počet platných odovzdaných hlasov spolu - 980
Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu:
Strana TIP - 6 hlasov

Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia - 0 hlasov

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) - 3 hlasy

Komunistická strana Slovenska - 19 hlasov

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávisle osobnosti - 94 hlasov

Slovenská demokratická a kresťanská únia - 0 hlasov

Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník - 1hlas

SMER- sociálna demokracia - 299 hlasov

ŠANCA- 1 hlas

Kresťanskodemokratické hnutie - 81 hlasov

SME RODINA - Boris Kollár - 76 hlasov

Slovenská občianska koalícia- 2 hlasy

Strana zelených Slovenska - 10 hlasov

Kotleba - Ľudová strana naše Slovensko - 67 hlasov

Koalícia spoločne za Slovensko - 2 hlasy

# SIEŤ - 67 hlasov

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - 0 hlasov

Strana maďarskej komunity - 0 hlasov

VZDOR- strana práce - 0 hlasov

PRIAMA DEMOKRACIA - 0 hlasov

MOST- HÍD - 33 hlasov

Sloboda a Solidarita - 92 hlasov

2 národná strana - 127 hlasov
Slovenská

ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
Začiatkom roku 2016 v zimnom období Obecná polícia Kováčová riešila 4 skutky, keď vodiči motorových vozidiel
parkovali na miestnych komunikáciách počas zimnej údržby ciest a na miestach, kde sťažovali odhŕňanie snehu.
Jednalo sa o ulice Plánočkovu, Tajovského, Novú, Športovú a Hrby. Na zjednanie nápravy postačovali výzvy. Od konca
minulého roku sa vykonávajú stavebné práce na inžinierskych sieťach „Rezidencie Kováčová“ v blízkosti kúpeľného
zariadenia Detvan v Kováčovej. Sú vykonávané pravidelné služby počas výjazdov stavebných mechanizmov na Ul. Kúpeľnú,
aby nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych komunikácií blatom.
V januári 2016 neznámy vodič poškodil zvodidlá pri ceste na Ul. Kúpeľnej. Totožnosť vodiča sa doposiaľ nepodarilo
zistiť. Po konzultácii s Ing. Krajčim z Regionálnej správy ciest Zvolen sa podarilo zvodidlá opraviť. Škoda bola uhradená
z rozpočtu uvedenej organizácie.
Dňa 20.1.2016 bola riešená za dopravný priestupok Helena Š. z Banskej Bystrice, ktorá dlhšiu dobu neoprávnene
parkovala motorové vozidlo na vyhradenom parkovisku. Priestupok bol vybavený pokutou 15 EUR.
27.1.2016 bol riešený blokovou pokutou 20 EUR majiteľ motorového vozidla Nissan, ktorý ponechal nepojazdné
motorové vozidlo dlhšiu dobu zaparkované na chodníku pre chodcov pri predajni potravín JEDNOTA v Kováčovej. Uvedený
vodič po zaplatení pokuty nepojazdné vozidlo odtiahol do výkupni kovového šrotu.
3.2.2016 vodič nákladného motorového vozidla s banskobystrickou ŠPZ znečistil blatom cestu na UL. Kúpeľnej.
Blato z cesty odstránil a priestupok bol vyriešený pokutou 20 EUR.
17.2.2016 bol vyriešený priestupok pokutou 20 EUR za porušenie Zák. č. 377/2004, § 7/1 písm. a, „ O ochrane
nefajčiarov“, ktorého sa dopustil Milan K. z Kováčovej.
23.2.2016 bolo vykonané preverovanie anonymného oznámenia o nelegálnom spiľovaní stromov v lesnom poraste
v chatovej oblasti „C“. V dobe preverovania bolo zistené, že došlo k vypíleniu jedného stromu v blízkosti rekreačnej
chaty č. 140, ktorej majiteľom je Miroslav M., ktorý pri kontrole predložil právoplatné povolenie na výrub stromu.V marci
2016 bol riešený susedský spor na Ul. Slobody, príčinou ktorého bolo nedostatočné zabezpečenie psa proti voľnému pohybu,
čím dochádzalo k obťažovaniu susedov psom. Spor bol riešený výzvou na zjednanie nápravy.
Na úseku prevencie je v súčasnej dobe venovaná zvýšená pozornosť zakladaniu nelegálnych skládok v obci
a chatových oblastiach, spaľovaniu odpadu pri jarnom čistení záhrad a pozemkov a vykonávanie kontrol na miestach,kde
dochádza k poškodzovaniu obecných zariadení a majetku, námestie SNP, Zóna oddychu pre deti, areál futbalového ihriska
TJ Kováčová, cintorín, sídlisko na UL. Slnečnej, pamätník SNP /Bôrina/, areál Základnej a materskej školy v Kováčovej
a parky v kúpeľných zariadeniach Detvan, Marína a Národné rehabilitačné centrum.
Spracoval: náčelník Obecnej polície Kováčová: Ján Hliva

INFORMÁCIE PRE OBČANOV
ZÁKAZ PÁLENIA

UPOZORNENIE NA VOĽNÝ POHYB PSOV

Prišlo jarné obdobie a s ním negatívne
javy,
typické
pre
našu
obec,
keď biologický odpad zo záhrad mnohí
likvidujete pálením. Hustým zadymením
okolia tak znepríjemňujete život svojim
susedom. Žiadame Vás, aby ste upustili
od zamorovania ovzdušia dymom.
Takýto prístup je v rozpore so zákonom,
ale najmä s udržiavaním dobrých
susedských a medziľudských vzťahov.
Tým, ktorým nezáleží na životnom
prostredí, ale vidia len svoje dvory
a záhrady, bude uložená pokuta a pri
opakovanom zadymovaní ovzdušia bude
priestupok odstúpený na Obvodný úrad
životného prostredia.

Nakoľko sa v obci neustále potulujú voľne pustené psy, obecný úrad dôrazne
upozorňuje majiteľov a chovateľov psov na dôsledné dodržiavanie zákona
a VZN obce, ktorý zakazuje voľný pohyb psov po verejných priestranstvách.
Žiadame majiteľov, aby nevodili svoje psy v obci bez vodítka a taktiež aby
svoje psy nevypúšťali voľne na ulice a verejné priestranstvá, nakoľko tým
ohrozujú občanov a hlavne deti. V prípade zistenia priestupkov porušovania
zákona budú majitelia psov riešení obecnou políciou v priestupkovom konaní.

Obecný úrad Kováčová

Obecný úrad Kováčová

TERMÍNY ZBERU PLASTOV

31.3.2016
14.4.2016
28.4.2016
12.5.2016

26.5.2016
09.6.2016
23.6.2016
25
3

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Nový rok sme u nás v škole zahájili v športovom duchu. Aj napriek nie
celkom priaznivému počasiu sme každý pondelok v januári a februári chodili
v rámci telesnej výchovy na klzisko do Zvolena. Tu sme sa pod vedením
kvalifikovanej trénerky a našich pani učiteliek zdokonaľovali v korčuľovaní.
Vo februári sme sa po náročnom zdolaní prvého polroka zabavili na
tradičnom karnevale v Obecnom dome. Predviedli sme sa v maskách od výmyslu
sveta, zatancovali sme si aj zasúťažili. Počas zábavy sme si mohli pochutiť na
dobrotách od našich mamičiek a starých mamičiek. Na záver nás čakala tombola
plná zaujímavých cien, ktorými prispeli rodičia aj sponzori. Ďakujeme. Veľmi
nás teší, že tak ako predošlé roky, aj teraz medzi nás zavítali bývalí žiaci a tiež
deti z obce, ktoré našu školu nenavštevujú.
V rámci mesiaca knihy sme prijali pozvanie do miestnej knižnice.
Dozvedeli sme sa, ako knižnica funguje a aké knihy v nej môžeme nájsť. My,
starší sme si mohli vypožičať knižky a prváci dostali prihlasovacie lístky, aby si
v budúcnosti mohli tiež knihy, ktoré ich zaujmú, požičiavať.
Počas mesiaca knihy nás ešte čaká týždeň so spisovateľom. Tento rok si
budeme čítať knihy od spisovateľa J. C. Hronského. Budeme mať školské kolo
súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tí najlepší nás budú
v apríli reprezentovať na okresnom kole vo Zvolene a 1. apríla nás čaká NAJ
akcia školského roka – NOC s ANDERSENOM. Počas tejto akcie opäť zažijeme
úžasné dobrodružstvo pri plnení úloh, ktoré pre nás pripravujú pani učiteľky
v spolupráci s tetami Zuzkou Mikulovou a Veronikou Kršiakovou v miestnej
knižnici. A v noci nás čaká napínavá (a trochu aj strašidelná) cesta za pokladom.
Noc s Andersenom začína v piatok 1. apríla 2016 o 17,30 hod. v obecnom dome.
Pozývame na ňu všetky deti od 5 do 11 rokov, ktoré sa chcú zabaviť a prežiť
dobrodružnú noc bez rodičov. (Fotky z minuloročnej Noci s Andersenom nájdete
na www.zskovacova.edupage.org )
Mgr. Jana Popracová

KARNEVALOVÉ VESELIE V MATERSKEJ ŠKOLE
Začiatok februára sa niesol v znamení radosti a veselosti.
Do materskej školy už od rána prišlo veľa rozprávkových
postavičiek- princezien, jeden rytier a pirát, robot, Máša
s medveďom, víly, čarodejnice, šašovia... Chrabrý princ zobudil
princeznú, ktorú zakliala zlá víla a spala sto rokov. Potom sa spolu
veselili, spievali a tancovali. Všetky rozprávkové bytosti si
zasúťažili a vyskúšali svoju šikovnosť a zručnosť.Nakoniec si
pochutnali na dobrotách, ktoré pripravili tety kuchárky. Najviac
chutili sladké šišky.
Tak ako každý rok aj teraz sa pôjdu pozrieť predškoláci budúci školáci do školy. Posadia sa do lavíc a vyskúšajú si ten
pocit byť školákom.
V máji sa tešíme na stretnutie s mamičkami a starými
mamami pri príležitosti Dňa matiek.
V mesiaci jún sa rozlúčime s predškolákmi a pripravíme
prekvapenie na Deň detí.
Týmto oznamujeme verejnosti, že zápis detí do MŠ sa koná
od 30. apríla do 31. mája 2016
Katarína Fodorová
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KULTÚRA V KOVÁČOVEJ
Kultúrne a športové podujatia, ktoré sa konali v našej obci
v mesiacoch január - marec 2016:
30. január- 9. reprezentačný ples ŠK Prameň Kováčová
6. február- fašiangová zabíjačka ESO ŠPORT Kováčová
9. február- fašiangový karneval v Obecnom dome
2.marec - deti z materskej školy navštívili pri príležitosti marca- mesiaca
knihy, obecnú knižnicu
5. marec- Voľby do NRSR
9. marec - deti zo základnej školy navštívili pri príležitosti marca- mesiaca
knihy, obecnú knižnicu
17. marec - pietna spomienka pri pamätníku pri obecnom úrade pri
príležitosti 71. výročia oslobodenia našej obce

Pozývame Vás:
27.3.2016 - OZ Gorazdík - Veľkonočné divadelné pásmo „PASTELKA”
v sále Kultúrneho domu
1.4 - 2.4 – Noc s Andersenom – noc v knižnici
16.4. - Tanečná zábava v sále Kultúrneho domu
7.5. - Hokejbalový turnaj amatérov
Máj - Deň matiek a otcov
27.5. - Pietny akt pri pamätníku SNP v Kováčovej –Borine
28.5. - Deň Koňa
Máj / Jún - Cyklovýlet do okolitých obcí (o termíne budeme informovať)
12.6. - Detský rozprávkový les

OZ GORAZDÍK
Aj tento rok sa k vám prihováram s pár slovami o našom OZ.
S rokom 2015 sme sa spoločne s priateľmi a rodinou rozlúčili v kultúrnom
dome na tematickej čiernobielej párty. Nocou nám hrala dobrá hudba
a zábavy nebolo konca.
O pár dní sme sa spolu mohli opäť stretnúť na sviatok Troch
kráľov, kedy sme navštevovali vaše domy. Svojimi piesňami a vinšami sme
vám opäť prinášali posolstvo Vianoc a priali vám požehnaný Nový rok.
Na konci januára sa naši chlapci rozhodli, že treba trochu vybehať
kilá nabraté počas Vianoc a zároveň tak upevniť naše priateľstvá. Vymysleli
preto pre nás akciu s názvom „Bude to drsné”, kde sme sa spoločne stretli
a hrali florbal - či už sme ho hrať vedeli alebo nie. Bol to deň plný smiechu
a radosti. Nám sa táto akcia veľmi zapáčila a chystáme sa preto znovu
trochu si spolu zašportovať.
Ako sa tak pozerám do kalendára polka marca je tu, čo znamená,
že Veľká noc je už za dverami. Delí nás od nej už len pár dní. Preto by som
vás chcela pozvať na našu každoročnú veľkonočnú scénku do kultúrneho
domu. Jej názov je Pastelka. Ak chcete vedieť prečo, príďte sa na nás
pozrieť a možno tak odhaliť niečo nové vo svojom živote. Tešíme sa na vás.
Kamila Kucháriková

5

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:
V mesiacoch január - marec 2016
oslávili životné jubileum:

85 rokov

60 rokov

Kružliaková Anna

Babiak Štefan
Jurigová Antónia
Zapletalová Zlatica
Kucháriková Jozefa

80 rokov
Mjartan Anton
Trebulová Anna, Ing.

50 rokov

75 rokov
Plešivčiak Pavel

70 rokov
Zigo Jozef
Volko Jaroslav
Bieliková Kamila
Sanitrová Emília
Donovalová Mária

Gajdoš Jaroslav
Dobrík Zdenko, Paedr, PhD.
Gombala Juraj
Čulíková Katarína
Olajcová Jarmila

Navždy nás opustili
Siman Juraj - 64r.
Kán František - 86r.
Lukáč Jozef - 74r.
Dobrík Miloš -68r.
Pavlíková Anna – 87r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Noví spoluobčania
Kerešová Karolína
Bilčíková Daniela
Snopková Tereza
Mathias Michal Lacko
Malým občiankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
veľa zdravia a šťastia.

65 rokov
NelibaZdeněk
Varhalík Miroslav
Mojžitová Jolana
Mesiariková Zuzana

GRATULUJEME !

TANEČNÁ ZÁBAVA S JADRANKOU

POZVÁNKA NA HOKEJBALOVÝ TURNAJ
Pozývame Vás na 8. ročník Hokejbalového
turnaja amatérov, ktorý sa uskutoční 7.5.2016.
V prípade záujmu prihlásiť svoje družstvo
do súťaže a viac info na 0918 541 840.
6

NAKLADANIE S ODPADMI
Od nového roka došlo v našej obci
k zmene
zberovej
spoločnosti
odpadu.
Každá
domácnosť
obdržala leták ktorý upresňuje
pravidlá nakladania s odpadmi.
Obec Kováčová zabezpečuje zber
odpadu nasledovne:
Komunálny odpad (zmesový odpad
z domácností ktorý ostane po vytriedení
triedených zložiek KO) sa zbiera do
110, 120, 240 a 1100 l nádob a vyváža
sa každý párny pondelok od domov.
Do zberných nádob sa nevhadzuje
organický odpad (hnoj, uhynuté
zvieratá, tráva, lístie, zemina). Každá
domácnosť by mala mať také množstvo
nádob akú má produkciu zmesového
komunálneho odpadu. Vrecia, ktoré
vyložíte vedľa nádoby Vám nebudú
vyvezené.
Odpad
zo
záhrad:
likvidácia
v domácich
kompostéroch
alebo
možnosť odovzdania v kompostárni
mesta Sliač. Od 1.7.2016 bude
nakladanie
s týmto
odpadom
prispôsobené platnému zákonu.

žltý

modrý

Plasty + kovové obaly (plechovky
a tetrapaky) – sa zbierajú do žltého
vreca a nezaviazané sa podľa rozpisu
vykladajú v príslušný deň v mesiaci.
Sklo a papier – 1100 l kontajnery sa
nachádzajú za obecným úradom, nad
cintorínom, pri obecnom dome a na ul.
Slnečnej.

zelený

Elektroodpad – sa zbiera po výzve 2 x do roka na jar (marec, apríl) a na jeseň
(október, november) a odovzdáva sa do garáže na obecnom dome.
Na jar 2016 sa zber elektroodpadu uskutoční až po veľkej noci.

Kovy - Jeden 1100 l kontajner na kovy
sa nachádza za obecným úradom.

Konáre, drevný odpad – zbierame na jar na jedno zberné miesto v bývalom
kempe.

Šatstvo a textil – takto označené
nádoby sú tri a to za obecným úradom,
nad cintorínom a na ul. Slnečnej.

Objemný odpad – veľkoobjemové kontajnery (VOK) budú po novom
umiestnené pre celú obec Kováčová na jednom mieste – zatiaľ v bývalom
kempe (o prípadnej zmene miesta vás budeme informovať). Do VOK-ov
budete môcť po dohode priniesť objemný odpad celoročne.

Drobný stavebný odpad (DSO) –
v uzavretom priestore za budovou
obecného úradu do veľkoobjemového
kontajnera. Prevádzková doba je v
pondelok a štvrtok od 15:00 do 17:00
hod. Odovzdanie DSO je potrebné
dohodnúť najneskôr v príslušný deň do
10:00 na obecnom úrade alebo
telefonicky na č. 045/5445 528.
Poplatok je 0,070 €/ 1kg DSO.

Batérie a akumulátory – kontajner sa nachádza v uzavretom priestore
obecného úradu, na požiadanie vám ho otvoríme.
Pneumatiky – obec nezhromažďuje – povinnosť odoberať ich majú
pneuservisy.

Žiadame občanov aby dodržiavali stanovené spôsoby
zberu odpadu a do jednotlivých druhov odpadov a
triedených zložiek dávali len to, čo tam patrí !

ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
FUTBAL
Plán zápasov Prameň Kováčová
v jarnej časti 2015/2016:

Zmeny v kádri pred jarnou
časťou 2015/2016
Prišli noví hráči:

14. kolo: 27.03.2016, 15:00 hod.,
ŠKPrameň Kováčová – TJ Sokol Medzibrod
15. kolo: 03.04.2016, 15:30 hod.,
TJ Jednota Málinec– ŠK Prameň Kováčová
16. kolo: 10.04.2016, 15:30 hod.,
ŠKPrameň Kováčová – JUPIE Podlavice Badín
17. kolo: 17.04.2016, 16:00 hod.,
FK FC Baník Veľký Krtíš - ŠK Prameň Kováčová

Dušan Poláček
brankár (FK Rakytovce)

Vladimír Rusko
Ján Slančík
brankár (JupiePodlavice Badin) brankár (OŠKDobrá Niva )

18.kolo: 24.04.2016, 16:00 hod.,
ŠKPrameň Kováčová – MFK Lokomotíva Zvolen
19.kolo: 01.05.2016, 16:30 hod.,
FK Slovenské Ďarmoty–ŠKPrameň Kováčová
20.kolo: 08.05.2016, 16:30 hod.,
ŠKPrameň Kováčová – ŠK Vinica
21.kolo: 15.05.2016, 16:30 hod.,
ŠKPrameň Kováčová - FTC Fiľakovo
22.kolo: 22.05.2016, 17:00 hod.,

Matej Fašang
z kategóre U 19

Rostyslav Shuper
obranca (FC OpirLviv )

Andriy Bodrun
útočník (FC OpirLviv )

MFK Revúca – ŠKPrameň Kováčová
23.kolo: 29.05.2016, 17:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová - FC Slovan Divín
24.kolo: 05.06.2016, 17:00 hod.,
TJ Sklotatran Poltár - ŠK Prameň Kováčová

Odišli:

25.kolo: 12.06.2016, 17:00 hod.,
ŠKPrameň Kováčová - MFK Spartak Hriňová
26.kolo: 19.06.2016, 17:30 hod.,
TJ Tatran VLM Pliešovce – ŠKPrameň Kováčová

12 Belozorov
Roman
prestup MFK Detva

Michal Hámorník
studijné povinnosti

Róbert Elek
prestup TJ Partizán Osrblie

Patrik Gondáš
ukončenie hosťovania

Adam Gajdoš
hosťovanie OŠK Lieskovec

Róbert Zbončák
ukončenie hosťovania

Adam Bočkay
prestup FK Slovan kúpele Sliač

ŠK Prameň Kováčová - Futbal
Na úvod začnem krátkym zhodnotením jesennej časti sezóny. Pohľad
na tabuľku je veľavravný a nedáva veľa dôvodov na spokojnosť. Prezimovali
sme na 11 mieste 14 člennej tabuľky so ziskom 11 bodov za 3 víťazstvá
a 2 remízy. Celú jeseň sme sa potýkali s neúplnosťou hráčskeho kádra na
jednotlivých zápasoch a slabou efektivitou v koncovke. Napriek nie zlému
hernému prejavu sme nezískavali body v zápasoch, kde sme boli minimálne
vyrovnaným súperom. Slabinou mužstva bola aj zlá defenzívna činnosť
a nedostatočná vôľa pobiť sa o výsledok.

PATRIK PAULOVČÍK
Tréner mužstva dospelých

Napriek všetkým spomenutým faktorom bola zo strany hráčov
po jesennej časti sezóny prejavená vôľa absolvovať kvalitnú zimnú prípravu
s cieľom odčiniť zlé výsledky. Bohužiaľ zimnú prípravu nemôžem hodnotiť
pozitívne. Mali sme naplánovaných 31 tréningových jednotiek
a 9 prípravných zápasov. Účasť na tréningoch a prípravných zápasoch bola
najhoršia zo všetkých, počas môjho dvojročného pôsobenia pri mužstve.
Jediným akceptovateľným ospravedlnením bol vysoký počet zranených
hráčov. Aj v súčasnosti laborujeme s vysokým počtom zranených hráčov Aj tesne pred začiatkom súťaže máme veľký počet zranených hráčov
(Kružliak - dlhodobá liečba, Hradňanský, Fašang, Kalutskyi, Bordun, Volko,
Majrčík)

Čo sa týka pohybu v hráčskom kádri, tak ani tu nemôžeme mať veľa dôvodov na radosť a optimizmus. Káder
opustila dlhoročná opora Róbert Elek, ďalej Adam Bočkay, Róbert Zbončák, Patrik Gondáš, Adam Gajdoš, Roman
Belozorov a Michal Hámorník. Zo spomínaných odchodov sa dá pochopiť iba odchod Michala Hámorníka, ktorý
uprednostnil štúdium medicíny. Ostatní spomínaní hráči napriek snahe vedenia klubu udržať ich v klube neboli ochotní
ďalej pokračovať z rôznych dôvodov. Stratu brankára sme mali ,,vyriešenú“ takmer okamžite. Ochotu a záujem o návrat do
mužstva prejavil náš bývalý brankár Ján Sekula. Tu však nastalo najväčšie sklamanie z neférovosti hráča voči klubu
a spoluhráčom. Dva týždne pred začiatkom súťaže, bez akéhokoľvek avíza uprednostnil pán Sekula mužstvo z okresnej
súťaže... Celkovo som sklamaný z postojov hráčov na tejto úrovni futbalových súťaží, či už neadekvátnymi požiadavkami,
ale hlavne za neférovosť a neúprimnosť. Novými hráčmi pre jarnú časť súťaže sú Matej Fašang, Dušan Poláček,
Ján Slančík, Rostyslav Shuper, Andriy Bordun a Vladimír Rusko. Celkovo prezident klubu Vladimír Volko oslovil viac
ako 20 hráčov. Napriek enormnej snahe a férovému jednaniu sa nám nepodarilo získať väčší počet vytipovaných hráčov.
Nebudeme však vyplakávať nad skutočnosťou, ktorú rieši väčšina klubov na tejto úrovni. Budeme hrať s tým, čo máme.
Ambície a ciele klubu sú jasne definované dlhodobým smerovaním klubu. Nemôžeme očakávať, že budeme
zbierať body s ľahkosťou a bez komplikácií. Jarná časť sezóny bude náročná hlavne z pohľadu úzkeho kádra. Tu sa ukáže
nakoľko jednotlivcom záleží na úspechu mužstva a čo sú ochotní pre neho urobiť. Vedenie klubu chce zachovať túto súťaž
aj pre nasledujúcu sezónu. Vzhľadom na nové pravidlá v prestupovom poriadku od budúcej sezóny očakávam ešte väčšie
dopady na celkovú kultúru v oblasti získavania a udržania hráčov. Dovolím si tvrdiť, že niektoré tradičné mužstvá zmiznú
z futbalovej mapy úplne a naopak pribudne zopár mužstiev so silným sponzorom avšak bez zázemia a jasnej budúcnosti.
Napriek nie práve optimistickým vyhliadkam sa treba tešiť na začiatok sezóny a prísť povzbudiť tých hráčov,
ktorí napriek všetkým prekážkam chcú hrať futbal hlavne kvôli tomu, čo by malo byť samozrejmosťou.
,,Kvôli láske k futbalu.“
Patrik Paulovčík
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Členovia Turistického klubu Kováčová (TKK) sa 9.2.2016 stretli v sále kultúrneho domu na svojom pravidelnom
výročnom stretnutí svojich členova a priaznivcov. Programom stretnutia, ktoré sa nieslo vo fašiangovom duchu, bolo zhodnotenie
činnosti za uplynulý rok a schválenie plánu činnosti pre rok 2016.
Náš klub má svoju stabilnú základňu, ktorá sa každoročne rozrastá o nových členov. K dnešnému dňu evidujeme 46 členov.
Rozvíjame spoluprácu s okolitými turistickými klubmi a snažíme sa pri plánovaní podujatí zosúlaďovať termíny a potreby našich
členov a priaznivcov. To, že sa nám to darí, dokazuje aj pomerne stabilná účasť na podujatiach a stúpajúci počet
členov a priaznivcov.
Pre rok 2016 vedenie TKK predložilo svojim členom návrh plánu, ktorý pozostával z pevne stanovených termínov
podujatí, pre podujatia boli vypracované 2 alternatívy o ktorých sa rozhodovalo hlasovaním. Po diskusii a hlasovaní bol plán
schválený a na druhý deň bol zverejnený na obecnej stránke v športovej sekcii.
Vedenie TKK týmto pozýva svojich členov, priaznivcov i nových záujemcov na naše podujatia. Presný program každého
podujatia býva zverejnený s cca 10 denným predstihom pred dátumom konania podujatia vo forme oznamu na obecnej
www stránke, kde sú uvedené aj kontaktné osoby zabezpečujúce organizáciupodujatia.
František Hajko

STOLNÝ TENIS - Vianočný turnaj
Stolnotenisový oddiel ŠK Prameň Kováčová v spolupráci s MKS usporiadali dňa 26.12.2015 v poradí už 41.ročník
tradičného Vianočného Stolnotenisového Turnaja. Jeden z najstarších Stolnotenisových Turnajov vo Zvolenskom regióne sa teší
každoročne veľmi početnej účasti hráčov a výbornej zábave, ku ktorej nepochybne prispievajú aj zápasy domácich matadorov.
Účastníci turnaja boli rozdelení už tradične do dvoch skupín, medzi registrovaných hráčov (hráči, ktorí aktívne hrajú
stolnotenisovú súťaž OSST Zvolen - 4. liga) a neregistrovaných hráčov (amatérskych - príležitostných hráčov).
V kategórii neregistrovaných hráčov sa z viac ako tridsiatich súťažiacich podarilo obhájiť prvenstvo Igorovi Volkovi.
Na druhom a treťom mieste skončili nováčikovia na stupňoch víťazov. Z druhého miesta sa tešil Róbert Elek a tretie miesto obsadil
premiérovo Juraj Friedman. O stúpajúcej kvalite a vyrovnanosti podujatia svedčí aj fakt, že neregistrovaní hráči na konci turnaja
na druhom až štvrtom mieste mali rovnaký počet bodov, aj skóre. O konečnom poradí tak museli rozhodnúť ďalšie vzájomné
zápasy.
V kategórii registrovaných hráčov na treťom mieste skončil nestarnúci Jozef Milan. Na druhom mieste skončil po ročnej
absencii Juraj Homola ml. Tak ako u neregistrovaných hráčov, aj u registrovaných sa stal víťazom zaslúžene po roku opäť Igor
Betík.
V kategórii detí sa podarilo prvenstvo obhájiť Martinovi Vaculčiakovi ml. Na druhom mieste sa umiestnil Simeon Suja,
a tretie miesto skončilo v rukách Jána Čaplu.
Juraj Homola ml.

Hodnotenie súťaže
OSST Zvolen - 4. liga, muži
Mužstvo

U

V

R

P

Sety

Zápasy

Body

1

Krupina B

19

18

1

0

872:412

264:78

56

2

Doprastav B

18

13

3

2

688:523

197:127

47

3

Zvolenská Slatina B

18

11

3

4

631:526

186:138

43

4

Sielnica A

18

11

3

4

674:534

186:138

43

5 Kováčová A

17

11

2

4

588:484 173:133

41

6

Dudince A

18

8

2

8

608:608

157:167

36

7

Kriváň A

17

8

2

7

642:539

173:133

35

8

H. Nemce B

18

7

3

8

631:597

167:157

35

9

Budča A

18

8

0

10

612:575

165:159

34

10 Podzámčok A

19

6

1

12

607:654

164:178

32

11 Stožok A

19

4

2

13

567:719

139:203

29

12 Pliešovce A

18

1

1

16

366:813

74:250

21

13 Hriňová A

19

0

1

18

353:855

79:263

20

Po Vianociach sa opäť naplno rozbehla
aj aktuálna sezóna stolnotenisovej IV.ligy
OSST Zvolen 2015/2016, v ktorej má už
tradične zastúpenie aj STO ŠK Prameň
Kováčová.
Momentálne patrí našim stolným tenistom
vo vyrovnanej tabuľke 5. miesto. „Momentálne
5. miesto v nastávajúcej sezóne, je pre nás
určite povzbudením, vzhľadom na slabšie
umiestnenia v posledných ročníkoch. Treba
však povedať, že máme o zápas menej oproti
súperom, a ak by sa nám podarilo zvládnuť,
nasledujúci ťažký zápas v Hontianskych
Nemciach, a dohrávku doma s Kriváňom, tak by
sme sa mohli reálne posunúť na tretie miesto,
čo by bolo pre nás veľkým povzbudením
do posledných kôl sezóny, a nakoniec
aj naplnenie nášho cieľa, ktorí sme si stanovili
pred sezónou.“. Hodnotil súčasné postavenie
v tabuľke optimisticky naladený prezident STO
Marek Zapletal.
Juraj Homola ml.

Zo spomienok z druhej svetovej... 1944 - 1945
Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia našej obce Vám prinášame príspevok rodáka z Kováčovej p. Ondreja Petríka:
Narodil som sa 6.júna, aký to bol významný deň som sa dozvedel o 25 rokov neskoršie.
70 - te narodeniny som si pripomenul súčasne s Hollandom, Obamom, Putinom, Merkelovou a Cameronom, oni v Normandii,
ja v záhrade .
Zo spomienok otca a matky:
September 1944 - mal som 3 mesiace, mama hrabala mládzu na Zvolenskom , dnes lúky za Tescom.
Sponad Pustého hradu začali nalietavať nemecké bombardéry, kosili guľometmi a bombardovali letiskoTri duby - Povstanie.
Mama so mnou v plachtičke utekala popod jelše hore kováčovským potokom.
Marec 1945 - front sa blížil , bolo počuť dunenie kanónov, bojovalo sa kdesi medzi Detvou a Vígľašom.
Na našom dvore sa usadili maďarskí vojaci. Maďarský dôstojník ma nosil na rukách, stále opakoval Andráš, Andráš a plakal.
Doma nechal malého synčeka, ktorého už asi nikdy neuvidí .
Rusi oslobodili Zvolen a postupovali ďalej, všetci susedovci sedeli v susedovej maštali, jediná mala betónový strop.
Na dvore rapotal ruský guľomet , keď streľba utíchla otec vyzrel von , za zrubovou studňou ležal mŕtvy ruský guľometčík ,
guľomet padol do studne . Pribehli sanitári a odniesli ho do humna za záhradami . Nemci podnikli protiútok a humno zapálili, tam
zhorel asi aj guľometčík .
Nemci začali páliť kanónmi kdesi spoza Turovej a Tŕnia, delostrelecký granát preletel cez strechu nášho domu, zaryl sa do steny
maštale, nevybuchol,úlomok kameňa rozbil mame čelo, väčší pristál na perinke môjho kočíka.
Do maštale vbehol ruský automatčík -Germáni net ? Keď zbadal zakrvavenú matku odbehol, o chvíľu prišiel ruský sanitár
a mame čelo ošetril .
Vojna sa skončila, zo studne vytiahli guľomet, dosť sa natrápili, bola to najhlbšia studňa v dedine, 21 m hlboká , priemer 1,5 m ,
vykladaná kameňmi , otec vyrobil nový pekný dubový zrub s dreveným rumpálom a kolesom.
Ondrej Petrík

„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

Vážení Kováčania,
Záleží vám na rozvoji našej obce? Máte aj vy chuť akoukoľvek mierou alebo formou
prispieť k zveľadeniu a skrášleniu našej obce? Tak neváhajte a kontaktujte nás
na e-mail: obec@kovacova.sk alebo priamo osobne na Obecnom úrade v Kováčovej.
OcÚ
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