Kováčovský

občasník

ČÍSLO:2/ 2016

ROČNÍK VI.

Vážení spoluobčania,
prinášame Vám ďalšie vydanie
obecného občasníka s informáciami,
o ktorých si myslíme, že by Vás mohli
zaujímať.
V činnosti samosprávy chcem
poukázať na schválenie všeobecne
záväzného
nariadenia
o nakladaní
s komunálnymi
odpadmi,
ktorým
od 1.1.2017 zavádzame v rodinných
domoch kompostovanie.
Už teraz Vám ďakujem za spoluprácu pri podpise dohôd
o kompostovaní – na ich základe poskytne obec formou výpožičky
kompostéry prvým 200 domácnostiam. Pre obstaranie ďalších
chceme prednostne využiť zdroje mimo rozpočtu obce. Opätovne
prinášame jednu stranu informácií venovanú odpadom a spôsobom
nakladania s nimi pre ich lepšie triedenie. Z investičných akcií bola
ukončená modernizácia verejného osvetlenia a oprava vozovky
s časťou nástupiska zastávky autobusu v kúpeľoch. Do konca roka by
sa nám mala na základe zmluvy s firmou euroAWK podariť
aj výmena autobusového prístrešku. Pripravený máme projekt
rozšírenia verejnej kanalizácie na uliciach Trávniky a Slobody
a dopracováva sa projekt chodníka na ulici Slobody k Domu smútku,
vrátane spevnených plôch. Prinášame Vám aj informácie z kultúrnospoločenskej oblasti. Tu mi dovoľte poďakovať sa za takmer
10 ročnú prácu vo vedení TJ Prameň a ŠK Prameň Kováčová
Ing. Vladimírovi Volkovi, ktorý od 1.7.2016 prenecháva štafetu
novému vedeniu. V najbližšom období sa zo zaujímavých podujatí
uskutoční ďalší ročník Penalta cup a v dňoch 22. až 24. júla
Dni obce, na ktoré sme sa snažili pripraviť zaujímavý program.
Viac informácií sa dozviete vnútri čísla.
Na záver prijmite odo mňa želanie príjemne prežitých
letných a prázdninových dní na načerpanie nových síl.
Ján Izrael, Váš starosta.

NEPREDAJNÉ

DNI OBCE
KOVÁČOVÁ
22. júl 2016
 18:00 - Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
s udelením Ceny obce za rok 2016 (Obecný dom)
 21:00 - Letné kino- Film Babovřesky 3 (futbalové ihrisko)

23. júl 2016
(areál futbalového štadióna, camping)

 08:00 - 14:00 Turnaj družstiev pracovných obvodov
poslancov v malom futbale o Putovný pohár
starostu obce
 09:00 - 12:30 Súťaž vo varení guľášu
 12:00 - 14:00 Statická ukážka vrtuľníka Mi 17
 14:00 - 16:00 Súťaže pre deti, maľovanie na tvár,
skákací hrad, elektro bicykle, dráhy na bicykle pre deti,
vozenie na štvorkolke, súťaže pre dospelých
 15:00 - 15:30 - Zoskok parašutistov
 15:30 - 16:30 - MARTIN HARICH - finalista Superstar
 16:30 - 17:30 - Zvolenskí vrchári - ľudová hudba
 17:30 - 19:00 - Vyhodnotenie súťaží, tombola
 19:00 - 20:00 - One plus One - swingová hudba
 20:00 - 21:30 - Kapela KATASTROFA
 od 22:00 - Večerná zábava s kapelou No.5

24. júl 2015
 10:00 Patrocínium kostola sv. Gorazda
slávnostná sv. omša
 od 14:00 Hodové posedenie pred kostolom sv. Gorazda
 futbalový zápas

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
Stručný prehľad z pracovných porád poslancov v mesiacoch apríl - jún 2016
a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.4.2016:
 Záverečný účet Obce Kováčová a rozpočtové hospodárenie za rok 2015:
- Skutočné príjmy k 31.12.2015 boli 578.972,62 € (Obec – 571.911,38 €; ZŠ s MŠ – 7.061,24 €)
- Skutočné výdavky boli 504.437,75 € ( Obec – 291.165,74 €; ZŠ s MŠ – 213.272,01 €)
- Kapitálové príjmy - 0,-€

Harmonogram zasadnutí
Obecného zastupiteľstva:
22.07.2016– Dni obce
23.08.2016
25.10.2016
13.12.2016

- Kapitálové výdavky – 195.690,56 €
- Prebytok rozpočtového hospodárenia – 74.534,87 € - bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
- Stav rezervného fondu k 31.12.2015 – 306.632,35 €.
 Správa o stave a postupe vymáhania nedoplatkov k 31.12.215:
Pracovníčka OcÚ K. Gombálová predniesla správu o stave a postupe vymáhania nedoplatkov k 31.12.2015.
Stav nedoplatkov k 31.12.2014 bol 33.012,45 €. V roku 2015 boli tieto nedoplatky znížené o 5.243,44 €.
Za rok 2015 pribudli nedoplatky vo výške 6.706,19 €, z toho nedoplatky za daň z nehnuteľnosti 5.207,38 €, nedoplatky za komunálny
odpad 1.388,79 € a nedoplatky za daň za psa 110,02 €.
Celkové evidované nedoplatky DzN, KO a DzP boli k 31.12.2015 vo výške 34.475,20 €.
Pri vymáhaní nedoplatkov sa postupuje podľa zákona, po dvoch neúspešných výzvach nasleduje exekučné vymáhanie.

 Návrh II. zmeny rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na rok 2016
 V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté:
- 16.000,- € - nákup kompostérov
- 2.000,- € - zástavka v kúpeľoch (výmena obrubníkov, výmena dlažby, mobiliár- kvetináče, odpadkový kôš)
- 2.230,- € - verejné osvetlenie (doplnenie vodičov k svietidlám bez vodičov, vývody na vianočnú výzdobu)
 V bežných výdavkoch je zahrnuté:
- 4.200,- € - nákup interiérového vybavenia sály kultúrneho domu (nové stoly a stoličky v sále)

 Návrhy na investičné akcie, ktoré boli navrhnuté na pracovných poradách, avšak nie sú zahrnuté v II. zmene rozpočtu.
Poslanci sa danými návrhmi budú zaoberať na ďalších poradách:
- Nová web stránka obce - jednorazový poplatok 830,- € + ročný poplatok 399,- € (ceny bez DPH)
- vianočné osvetlenie - 1 ks stojí cca 250,- €
- fitpark v ATC - 5.000,- €
- posunutie brány a oplotenie v kampingu - 5.000,- € (v prípade vybudovania fitparku a detského ihriska)
 Starosta informoval, že sme získali dotáciu 1.000,-€ z BBSK na podujatie Dni obce Kováčová 2016.
 Starosta a poslanci sa stretli pred vchodom do autokempingu, aby si na mieste vysvetlili uvažované zámery. Starosta
na predchádzajúcej PPP navrhol posunutie vstupnej brány smerom do vnútra areálu (po úroveň konca záhrad susediacich
pozemkov), aby tak vznikol verejný priestor vhodný pre vytvorenie vonkajšieho fit priestoru, príp. iné vonkajšie aktivity. Poslanci
vyzvali starostu, aby oslovil majiteľa susedného pozemku v areáli bývalého autokempingu ( Holiday park Kováčová ) a dohodol
s nim spoločný postup.Starosta a poslanci tiež prediskutovali možnosti využitia priestorov bývalého autokempingu.
 Starosta predstavil zámer na vypracovanie projektovej dokumentácie splaškovej kanalizácie od križovatky ul. Slobody
a ul. Plánočkovej cez ul. Trávniky do hlavného zberača neďaleko budovy ZŠ s MŠ. Cena projektovej dokumentácie: 5.940,- €.
Odhadovaný rozpočet diela: 240.000,- €
 Starosta tiež informoval o vypracovaní projektovej dokumentácie pre chodník a rozšírenie komunikácie pri Dome smútku.
 P. Belo sa na zasadnutí OZ informoval, prečo obec zvýšila poplatok za KO, keď sa separuje, a tým by malo byť náklady na zber
KO nižšie. Starosta vysvetlil koľko obec doplácala v predchádzajúcich rokoch na zber KO ( cca 9.000,-€/rok ) a dodal, že tento
rozdiel bude znížený kombináciou zvýšeného poplatku (oproti iným obciam je stále nízky) a dôslednou separáciou a tým
znížením celkových nákladov na KO.
 p. Zaťko sa na zasadnutí OZ zaujímal, či a kedy bude realizovaná likvidácia tují pri jeho pozemku. Starosta informoval, že sa
stretnú priamo na mieste a dohodnú potrebné záležitosti.

2

ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
Z činnosti Obecnej polície Kováčová za kalendárne mesiace apríl, máj, jún 2016.
V uvedenom období v rámci preventívnej činnosti bola venovaná zvýšená pozornosť zakladaniu nelegálnych skládok
komunálneho odpadu v obci a v chatových oblastiach a kontrole nákladných motorových vozidiel vychádzajúcich
z rozostavaných stavieb rodinných domov v Kováčovej - Na dlhom a Rezidencii Kováčová pri kúpeľnom dome Detvan,
aby sa zabránilo znečisťovaniu miestnych komunikácií blatom.
Dňa 7.4.2016 bola zistená nelegálna skládka zeminy zo stavby Patrika Č. Menovaný po výzve Obecnej polície
zeminu odviezol.
V apríli bol riešený priestupok za znečistenie cesty blatom na Ul. Sládkoviča. Vodič nákladného auta zaplatil
pokutu 20,- Eur.
Dňa 21.4.2016 som sa zúčastnil na súťaži príslušníkov mestských a obecných polícií v streľbe z krátkych strelných
zbraní. Súťaž organizoval náčelník Mestskej polície mesta Banská Bystrica Ing. Miroslav Bálint.
Dňa 14.5.2016 sa v Kováčovej uskutočnil 1.ročník cyklovýletu s názvom „Spoznajme sa na bicykli“, počas ktorého
bol vykonávaný dozor nad cestnou premávkou a riadenie dopravy na križovatke ulíc Kúpeľnej a A. Sládkoviča.
Dňa 19.05.2016 bol vyzvaný vodič motorového vozidla z Banskej Štiavnice, aby nevhodným parkovaním počas
celého dňa pri Pošte na Ul. Kúpeľnej neobmedzoval vodičov ostatných motorových vozidiel.
V máji bol riešený priestupok § 37 a 37a zákona č. 596/2003, v ktorom je stanovené, že zákonný zástupca dieťaťa
zodpovedá, aby dieťa bezdôvodne nevynechávalo povinú školskú dochádzku. Za uvedený priestupok bola riešená obyvateľka
našej obce, ktorej syn vynechal za školský rok doposiaľ 78 vyučovacích hodín.
Dňa 28.05.2016 bola počas podujatia „Deň koňa“ vykonávaná služba na dodržiavanie verejného poriadku.
Vo večerných hodinách bola vykonaná služba na dodržiavanie nočného kľudu v chatových oblastiach.
Dňa 31.05.2016 bola zorganizovaná prednáška spojená s besedou so žiakmi Základnej školy v Kováčovej
k problematike dopravnej výchovy a kriminality.
Dňa 6.6.2016 bol vyzvaný majiteľ súkromného rodinného domu z ulice Kúpeľnej, aby odstránil závady na streche
uvedeného rodinného domu, z ktorého padajú poškodené škridle na cestu Ul. Športovej. Menovaný na výzvu reagoval kladne
a závady na streche odstránil.
V dňoch 9. a 10. júna sa v areáli Národného rehabilitačného centra v Kováčovej uskutočnil 28. ročník športových
hier telesne postihnutých. Na požiadanie organizátorov počas uvedeného podujatia boli vykonávané služby so zameraním na
dodržiavanie verejného poriadku a riadenie cestnej premávky počas pretekov.
V kalendárnych mesiacoch máj a jún boli počas problémových futbalových zápasov ŠK Prameň Kováčová
vykonávané služby na zabránenie porušovania verejného poriadku.
Spracoval: náčelník Obecnej polície Kováčová Ján Hliva

Harmonogram zberu plastov
a komunálneho odpadu
Pošta Kováčová
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

08:00 - 11:30
07:30 - 10:30
07:30 - 10:30
07:30 - 10:30
07:30 - 10:30

12:45 - 15:00
12:45 - 15:00
12:45 - 15:00
12:45 - 15:00
12:45 - 15:00

15:30 - 17:00
15:30 - 17:00

Telefonický kontakt na poštu: 045/5445 200
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VESELÁ A PESTRÁ JAR V MATERSKEJ ŠKOLE
Stromy, kríky sa ošatili do zelene a my sme sa s deťmi rozprávali o lese, stromoch, lesných zvieratkách, ako pomôcť
chrániť les a prírodu. Deti vedeli, že príroda je znečistená, ale mala by byť čistá, a preto sme jej pomáhali recykláciou. Separovali
sme odpad a odniesli do kontajnerov. V triede sa hrali deti s obrázkami a farebnými nádobkami- učili sa recyklovať. Bolo to pre
deti poučné aj zábavné.
Na zápis do prvého ročníka sa už veľmi tešili všetci predškoláci. Koncom apríla si mohli konečne sadnúť do školských
lavíc a skúsiť pocity školáka. Školáci ich privítali pekným programom. Prezreli si svoju budúcu triedu a pracovali s pani
učiteľkami. Deti boli plné dojmov a zážitkov.
V máji všetci škôlkari potešili svoje mamičky aj babičky z príležitosti Dňa matiek básničkami, tancami, pesničkami.
Obdarovali ich farebnými kvietkami a božtekmi z lásky.
MDD- veselý indiánsky deň.
Všetci indiáni- malí aj veľkí si posadali do kruhu pri indiánskom toteme. Predstavili sa menami a zapriali veľa šťastia
pri prekonávaní „nebezpečných prekážok“, ukázali tak svoju zdatnosť, smelosť a odvahu. Prekonali jaskyňu netopierov, pavúčiu
sieť so spiacim, nebezpečným pavúkom. Skúsili si obratnosť pri triafaní do terča, love rýb, zvládli čierne jazero s číhajúcim
krokodílom, vodopád i skalnú stenu, plazili sa pri brlohu divej mačky. Napokon našli stratený poklad, zatancovali si indiánsky
tanec.
V posledný júnový deň sme sa rozlúčili s predškolákmi. Podali sme si s nimi rúčku a zamávali im na rozlúčku. Popriali
im veľa šťastia nech sa prvé písmenká podaria. Veľa radosti a úspechov v škole im prajú mladší kamaráti a celý kolektív MŠ.
V septembri sa tešíme na nových malých škôlkarov.
Katarína Fodorová

MDD v Materskej škole

MDD v Materskej škole

Vystúpenie – Deň matiek

OZNAM
Základná škola a školská jedáleň
zrušili pevné linky.Od 1. 6. 2016
majú nové telefónne čísla:
Základná škola – 0910/ 991 090
Školská jedáleň – 0910 903 452

Zápis do 1. ročníka
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Veľká noc

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Deň matiek

Na kolesách za zdravím

Ešte napísať posledné písomné práce, odpovedať z opakovania či odovzdať
posledný projekt ...a môžu začať prázdniny!
Školský rok sa blíži ku koncu a nás čaká jeho zhodnotenie, ocenenie najlepších žiakov
a rozlúčka.
V máji sme sa po dlhom čase opäť vybrali do školy v prírode.
A nie do hocijakej, ale do rozprávkovej školy v prírode TRAMPTÁRIA na Krahuliach.
Zažili sme prekrásny týždeň, plný zábavných úloh, zaujímavých turistických
vychádzok, či súťaží a kultúrnych programov, ktoré si pre nás pripravil kráľ Manták
so svojimi dvoranmi.
Ani po návrate do školy sme nazaháľali.
18.5.2016 sme sa básničkami, pesničkami a scénkami poďakovali naším
mamičkám a ockom za to, že nás nekonečne ľúbia a starajú sa o nás.
20. 5. si všetci žiaci zmerali sily v jazde na bicykli alebo kolobežke v rámci športovej
súťaže „Na kolesách za zdravím“. Súťažilo sa v jazde na rýchlosť a v jazde zručnosti.
Najlepší a najšikovnejší žiaci v jednotlivých ročníkoch boli ocenení.
Jazda na bicykli:
1. ročník – Nikolka Budiačová, Jakub Parobok a Kristián Koc
2. ročník – Paťko Hrčka, Eliška Parobková, Klárka Vaculčiaková
3. ročník – Michelle Di Terlizzi, Marek Vaco
4. ročník – Jakub Fekete, Valér Červenák, Kristián Šarkȍzi
Jazda na kolobežke:
Sebastián Puškár, Michal Kršiak, Stanislav Sasák
Súčasťou vyučovania vlastivedy je aj spoznávanie histórie obce. My sme
si pripomenuli tragické udalosti z druhej svetovej vojny na pietnom akte pri pamätníku
SNP 27. 5. 2016.
Príslušník Obecnej polície v Kováčovej, pán Hliva nám na besede v škole
pripomenul zásady bezpečného správania sa.
MDD sme oslávili výletom do Bienskej doliny spojeným s opekačkou
a športovými súťažami.
Veľkým prekvapením pre všetkých bola návšteva hasičov zo Zvolena. Prišli odovzdať
ocenenia žiakom, ktorí sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Hasiči budúcnosti.“
Ocenení boli:
Oliver Pohanka, 4. ročník – 1. miesto
Tánička Nociarová, 4. ročník– 2. miesto
Marek Vaco, 3. ročník – 3. miesto
... a keď bola uzavretá posledná známka a odovzdaná posledná učebnica, prišla chvíľa
rozlúčky. Posledný krát prešli cez školskú bránu a zazvonili si zvončekom naši štvrtáci.
V očkách sa nám ligotali slzy a triasol sa nám hlas. S pocitom, že niečo pekné sa končí,
ale niečo nové sa začína, sme si v objatí pošepkali KRÁSNE PRÁZDNINY!

Na kolesách za zdravím

Škola v prírode Krahule

Mgr. Jana Popracová
riaditeľka školy

Lesnícke dni vo Zvolene
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KULTÚRA V KOVÁČOVEJ
Kultúrne
a
športové
podujatia,
konaliv mesiacoch marec - jún 2016:

ktoré

sa

27. marec – Veľkonočné divadelné predstavenie OZ Gorazdík-„Pastelka“
1. - 2.apríl – Noc s Andersenom - noc v knižnici
6. máj – Nohejbalový turnaj jubilantov
7. máj – VIII. ročník Hokejbalový turnaj amatérov
14. máj - Spoznajme sa na bicykli - spoločný cyklovýlet cez obce
Kováčová, Budča, Sielnica a Sliač
14.máj - Turistické podujatie - Biele Karpaty
17.máj - Deň matiek a otcov v sále Kultúrneho domu
27.máj- Spomienkové stretnutie pri pamätníku SNP v Bôrine pri
príležitosti 71. výročia oslobodenia SR a porážky fašizmu
28.máj- Deň Koňa - 14. ročník Furmanské záprahové preteky
12. jún - Rozprávkový les ,,Spoznaj remeslo na kráľovskom dvore”
18. jún - Turistické podujatie - Vysoké Tatry

Pripravujeme:
9. Júl 2016 - PENALTA CUP
16. Júl 206 - FUTBALOVÝ TURNAJ KÚPEĽNÝCH MIEST
22. - 24. Júl - DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2016
13. - 20. August- Detský letný tábor OZ Gorazdík- Tatranská Lomnica
19. - 21. August - Turistická akcia - Hraničný trojbod SK - CZ - AT
28. August- Rozlúčka s letom -country tanečná zábava v ATC
s kapelou Pacipacifik

NOHEJBALOVÝ TURNAJ JUBILANTOV
Nadšenci nohejbalu zorganizovali 6.mája 2016 turnaj na
multifunkčnom ihrisku. V tomto roku niekoľkí z nich oslavujú svoje okrúhle
jubileá, a preto sa rozhodli, že to oslávia adekvátnymi športovými výkonmi.
Šesťdesiatnici Andrej Kasarda, Vladimír Mojžita, Ján Sliacky a hosť Róbert
Zbončák, spolu s Jožkom Sliackym (70r.), Pavlom Belom (80r.) a najmladším
Antonom Uliankom (40r.) si pozvali ďalších dobrých priateľov a tak mohlo
byť odohratých pár veľmi hodnotných turnajových zápasov. Turnaja sa
zúčastnilo viacero fanúšikov a tiež aj pán starosta.
Poradie: KATEGÓRIA „A”:
1. miesto: Mojžita, Biba, Zbončák
2. miesto: Sliacky Jozef, Sliacky Ján, Kasarda
3.miesto: Dvorský, Zvara, Ulianko
KATEGÓRIA „B”:
1.miesto: Michelčík, Gajdoš, Belo, Zaťko
Všetci zúčastnení sa zhodli, že turnaj bol veľmi dobre sponzorsky
(oslávencami) zabezpečený a tak stratené kalórie boli dostatočne doplnené.
Na záver v dobrej nálade pri pivku a chutnej štrúdli sa rozhodli, že 2.ročník
turnaja bude v máji 2026, pričom všetci dúfajú, že v rovnakom zložení.
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Sliacky Ján

„SPOZNAJME SA NA BICYKLI”
V sobotu 14.mája sa priaznivci cykloturistiky zišli na prvom podujatí s názvom „Spoznajme sa na bicykli”.
Jeho cieľom bolo prezentovať nové cykloznačenie v okolí Kováčovej a, ako už vyplýva z názvu, aj vzájomné spoznanie sa.
Preto sme už pri jeho príprave, ale nakoniec aj pri organizácii, spolupracovali s mestom Sliač a obcami Budča a Sielnica.
V deň konania akcii nám počasie neprialo. Od rána pršalo a aj predpoveď neveštila výrazné zlepšenie. Napriek tomu
sme dúfali, že nakoniec všetko dobre dopadne a účastníkov počasie neodradí – veď predsa zlé počasie neexistuje, iba zle
oblečený turista. Nakoniec sa nás postupne nazbieralo 25, čo je pre budúcnosť dobrý základ. Z Kováčovej sme spred bývalého
autokempigu vyrazili okolo pol jedenástej spolu s účastníkmi zo Sliača smerom do Bienskej doliny a Budče. Už na prvom
kopci nad obcou prestalo pršať, a tak to vydržalo až do nášho návratu. Prvý kopec bol aj príležitosťou na odskúšanie troch
elektrobicyklov, ktoré priniesol pán Petrík z Cykloadventure Slovakia. Po počiatočnej nedôvere sa ich nakoniec tí, ktorí na ne
vysadli, nechceli vzdať a len ťažko ich prepožičiavali ostatným. Aj toto bol jeden z výsledkov cyklotúry.
V Budči na ihrisku nás privítal starosta František Moravec a po krátkom občerstvení sa k nám spolu s ďalšími dvoma
cyklistami pripojil, aby sme pokračovali k prístavisku na Hrone a po lesnej ceste cez Stráže a Biensku dolinu naspäť
do Kováčovej. Cestou sme už mali príležitosť vidieť osadené značenie pre cykloturistov, rovnako aj v obci, kde sme sa na
chvíľu zastavili pri novej tabuli s cyklomapou, ktorá je osadená na námestí SNP. Naša cesta pokračovala poľnou cestou
do Sielnice, kde nás privítala starostka Anna Gavajdová a správca farnosti Marián Gregor nám po stručnej informácii o histórii
kostola umožnil aj jeho prehliadku vrátane ukážky hry na jednom z najmodernejších organov v okolí. Po viac ako polovici
trasy padlo každému takéto zastavenie vhod a zanechalo v nás výrazný dojem. Aj týmto sa naplnil cieľ akcie – spoznávanie
a každý z účastníkov sa zhodol na tom, že aj budúci ročník by mal obsahovať prehliadku nejakej zaujímavosti na trase.
Poslednou zastávkou bolo mesto Sliač a jeho informačné centrum. Po doplnení tekutín, ktoré zabezpečil primátor mesta Daniel
Dunčko, sme sa približne o druhej popoludní vrátili na Kováčovú. Na všetkých tu už čakal výborný guláš od kuchára
z Holidayparku a posedenie s občerstvením v bufete Koliba. Rozchádzali sme sa s presvedčením, že spoznávanie na bicykloch
pripravíme aj na budúci rok, dúfajme že v lepšom počasí, s viacerými účastníkmi a na novej zaujímavej trase.
Nakoniec krátke zhrnutie:
Prvý ročník „Spoznajme sa na bicykli” zorganizovali spolu obce Kováčová, Budča, Sielnica, mesto Sliač, Holidaypark
Kováčová, Cykloadventure Slovakia a Ing. Ján Kyseľ. Prešli sme skoro 30 kilometrov a vďaka sponzorom bolo jeho súčasťou
aj občerstvenie a spomienkové predmety. Mňa potešila aj účasť viacerých mladých, pre ktorých možno nabudúce pripravíme aj
alternatívnu, dlhšiu trasu. Aby sa s nami staršími nenudili. Dovidenia na budúci rok.

Ján Izrael
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:
V mesiacoch apríl - jún 2016 oslávili
životné jubileum:

85 rokov

65 rokov

Hajková Ľudmila

Mojžita Pavel
Belička Pavel
Kocúrová Helena
Chlepková Alžbeta
Knapová Anna

80 rokov
Belo Pavol, Ing.
Pravdová Mária
Pohánková Jolana

Haríková Izabela - 79 r.
Biba Ivan - 71 r.
Černický Ján - 80 r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

60 rokov

75 rokov
Mojžita Ján
Blahová Oľga
Čarnokyová Alžbeta
Nemcová Anna
Remencová Valéria

70 rokov
Sliacky Jozef, Ing.
Zemiarová Blažena, Ing.,Phd.

Mojžita Vladimír
Kasarda Andrej
Grgač Anton
Mokoš Pavol
Sliacky Ján, Ing.
Skalská Dagmar
Sliacka Anna
Ondrušová Alena
Novodomská Alena
Beličková Valéria

50 rokov
Forgáč Pavol
Kučera Miroslav
Magoň František
Hrbáľ Peter, Ing.
Boldišová Anna
Milanová Lýdia

GRATULUJEME !

Fotka duba na Dubičí, pri chodníku
z ul. Bystrickej na ul. Slovanskú, ktorý
zasiahol blesk v nedeľu 5.6.2016 večer
asi o 18,50 hod.. Blesk ho rozčesol
a "odstrelil" kôru z kmeňa až do záhrad
blízkych RD.
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Navždy nás opustili

Noví spoluobčania
Trizna Peter
Malému Peťkovi,
ako aj jeho rodičom, prajeme
veľa zdravia a šťastia.

Manželstvo uzavreli
Katarína Hrabovská a Peter Trizna
Katarína Stadtruckerová a Matej Dlhopolec
Silvia Toporčáková a Juraj Gráč
Martina Sarvašová a Peter Kosec
Marcela Čabáková a Marián Dávid
Radka Kulichová a Michal Gombala
Novomanželom
srdečne blahoželáme.

ČO NOVÉHO V OZ GORAZDÍK
Čas rýchlo pretiekol, leto nám už ukazuje svoju krásu a tak sa vám znovu prihováram za naše OZ Gorazdík. V marci sme
sa mohli stretnúť na našom Veľkonočnom predstavení s názvom Pastelka. Predstavenie sme hrali dvakrát. Na Zelený štvrtok
v liečebnom dome Marína a na Veľkonočnú nedeľu v kultúrnom dome. Jeho hlavnou myšlienkou bolo, že každý z nás dostal dary
a talenty a je len na nás, ako s nimi budeme zaobchádzať a či im dáme priestor rásť. V júni sme sa mohli stretnúť na rozprávkovom
lese, na ktorom sme mali možnosť spoznať remeslo na kráľovskom dvore. Zoznámili sme sa napríklad s prácou mlynára, včelára,
kováča, obuvníka, furmana či mnohých iných, pomohli sme im pri ich povinnostiach a nakoniec sme spoznali aj kráľa s kráľovnou,
ktorí nás za našu šikovnosť odmenili. Aj keď nám na konci počasie trošku neprialo a museli sme podujatie predčasne ukončiť, bol
to krásny deň plný smiechu a zábavy. Verím, že sa čoskoro opäť stretneme na ďalšej akcii OZ Gorazdík.
Prajeme vám krásne leto.
Kamila Kucháriková

NELLI OPÄŤ ZLATÁ, EMA VYBOJOVALA TRETIE MIESTO
NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA FITNESS DETÍ
Na Majstrovstvách sveta v detskom fitness (SAKFST),
ktoré sa konali už tradične v srbskom Novom Sade v dňoch 18. 20.6.2016, si Nelli Novodomská spomedzi 28 pretekárok v kategórii
12 - 13. ročných dievčat vybojovala už piaty krát titul Majsterky
sveta! Ďalšou úspešnou pretekárkou, ktorej sa v Srbsku tiež darilo
bola aj Emka Čábyová, ktorá si vo svojej kategórii 10-11 rokov
vybojovala vynikajúce 3.miesto.
Predzvesťou vynikajúceho úspechu v Srbsku boli už
výsledky z Majstrovstiev Slovenska fitness detí, kde obidve dievčatá
obsadili vo svojich kategóriách prvé miesto a stali sa aj Majsterkami
SR fitness deti.
Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa športových
úspechov.
.
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NAKLADANIE S ODPADMI
Obec Kováčová doplácala v predchádzajúcich
rokoch
na
zber
komunálneho
odpadu
cca 9.000,-€/rok. Z toho dôvodu došlo v tomto
roku ku zvýšeniu poplatku za komunálny odpad.
Predpokladáme, že dôslednou separáciou
a daným zvýšením
poplatku za komunálny
odpad dôjde k zníženiu nákladov na komunálny
odpad.
o

VIETE ŽE:
- každý z nás vyprodukuje za rok cca 300 kg
odpadu ?
- 10 - 50 % ceny tovaru tvorí samotný obal ?
- v našej obci separujeme odpad ?
- väčšina odpadu momentálne skončí na
skládka
komunálneho
odpadu
alebo
v spaľovni ?

o

PREČO SEPAROVAŤ:
- separovaním chránime životné prostredie okolie ovplyvňuje naše zdravie
- redukovaním netriedeného komunálneho
odpadu znižujeme náklady na jeho vývoz,
spracovanie a uloženie a tým aj výdavky
domácností
- separovaním šetríme zdroje nerastných
surovín
- recyklovanie znižuje znečistenie ovzdušia,
vody a znižuje spotrebu energií
- vhodiť odpad do správneho kontajnera
zvládnu aj deti, ktoré si budovaním čistého
prostredia vytvoria príjemné miesto pre svoj
budúci život

o

AKO ZNÍŽIŤ MNOŽSTVO ODPADU:
- kompostovaním odpadu zo záhrady
a kuchyne
- nevyhodením, ale opravením pokazených
vecí
uprednostňovaním
výrobkov
z recyklovateľných materiálov
- nákupom nápojov vo vrátnych fľašiach
- používaním opakovane použiteľných
nákupných tašiek
- uprednostňovaním väčších obalov
- nákupom len takých vecí, ktoré naozaj
potrebujeme

Odpad zo záhrad: likvidácia v domácich kompostéroch alebo možnosť
odovzdania v kompostárni mesta Sliač.
Sklo a papier – 1100 l kontajnery sa nachádzajú za obecným úradom, nad
cintorínom, pri obecnom dome a na ul. Slnečnej.

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.

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.

Plasty + kovové obaly (plechovky a tetrapaky) –
sa zbierajú do žltého vreca a nezaviazané sa
podľa rozpisu vykladajú v príslušný deň
v mesiaci.
1

Prepálené jedlé oleje z domácností - občania môžu odovzdať použitý jedlý
olej očistený od hrubých nečistôt naliaty v uzavretej plastovej fľaši vždy len
v deň zvozu komunálneho odpadu vyložením na kuka nádobu.
Kovy - Jeden 1100 l kontajner na kovy sa nachádza za obecným úradom.
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.

Batérie a akumulátory – kontajner sa nachádza v uzavretom priestore
obecného úradu, na požiadanie vám ho otvoríme.

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

POZVÁNKY
a
PONUKY

Turnaj kúpeľných miest
Organizátor: Mesto Sliač
a FK Slovan Kúpele Sliač
Termín:

Sobota - 16. júla 2016

Miesto:

Futbalový štadión Sliač

Program:

09:00
10:45
11:00
12:45
14:15
15:00
16:45
18:30

Sliač- Brusno
Slávnostné otvorenie
Kováčová - Turč. Teplice
Obed
Kultúrny program
Zápas o 3.miesto
Finále turnaja
Odovzdávanie cien
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
Vyhodnotenie sezóny 2015/ 2016
"Pohľadom trénera"
Začnem hodnotením jarnej časti sezóny. Ciele pred začiatkom jarnej časti boli jednoznačne stanovené a to urobiť všetko
preto, aby sa táto súťaž udržala. Príprava na sezónu nebola ideálna a odchody prevýšili príchody. Počas celej jarnej časti som
viacmenej mohol rátať s 13 hráčmi. Na zápasy sme to plátali a lepili hráčmi, ktorí netrénovali a boli iba východiskom z danej
situácie. Napriek tomu im patrí vďaka, že sa vôbec nechali nahovoriť a pomohli mužstvu. Až na zápas v Revúcej sme sa dokázali na
majstrovské zápasy v rámci možnosti slušne schádzať. Tréningová účasť na jednotlivých tréningoch sa pohybovala v priemere okolo
8-9 hráčov. Títo hráči v podstate vytvorili kostru mužstva, ktorá odtiahla celú jar. Vylosovanie sme nemali jednoduché, skôr naopak.
Silných súperov doma a slabších vonku. Zvlášť v tejto súťaži sa body z vonku nosia veľmi ťažko. Napriek tomu sme dokázali
zabrať v pravých momentoch a celú jar sme si držali respektíve navyšovali odstup od mužstiev pod nami. Mužstvu patrí vďaka za
prejavenú disciplínu a chuť pobiť sa o výsledok v ťažkých zápasoch hlavne na ihriskách súperov, ktorí boli pod nami. Víťazstvami
v Málinci a V. Krtíši sme potvrdili našu kvalitu a futbalové umenie. Celkovo sme na jar uhrali 6 víťazstiev, 1 remízu a 6 prehier.
Získali sme 19 bodov o 8 viac ako na jeseň. Okrem zápasov v už spomínanej Revúcej a doma s Badínom sme hrali to, načo sme
mali. Medzi menej vydarené zápasy zaraďujem aj zápasy s Divínom, Medzibrodom, Fiľakovom a v Poltári. Najvydarenejší zápas
sme odohrali doma s Hriňovou, kde sa výkon hráčov približoval k ideálu a mojej predstave o futbale. Nositeľmi kvality boli
v našom mužstve hlavne ukrajinsky hráči Kalutskyi, Bordun a Shuper. Nebyť ich prítomnosti a futbalového umenia, tak túto súťaž
neuhráme. Ukrajinsky hráči svojím prejavom a chuťou hrať kombinačný a moderný futbal vyhecovali aj našich hráčov. Veľmi
slušnú jar odohrali Hradňanský, Plavec, Majerčík, Turák a Kudlík. Sklamaním pre mňa boli prístupy k zápasom u niektorých
hráčov, hlavne prístupy tých hráčov, od ktorých sa očakávalo najviac. Pre tieto pre mňa nepochopiteľné skutočnosti sú moje celkové
pocity zo sezóny rozpačité. Napriek všetkému sme splnili cieľ, s ktorým sme išli do súťaže a to je najpodstatnejšie.
Zároveň si dovoľujem z dôvodu môjho ukončenia pôsobenia v klube využiť túto príležitosť a poďakovať sa aj týmto spôsobom
hlavne prezidentovi klubu pánovi Vladimírovi VOLKOVI za možnosť trénovať mužstvá Kováčovej. Ako neznámemu
a neskúsenému trénerovi mi ponúkol trénerskú pozíciu najskôr pri mládeži a potom aj pri dospelých. Bolo mi cťou s ním
spolupracovať a veľmi si vážim všetko to, čo dokázal pre futbal v Kováčovej urobiť a obetovať. Taktiež by som chcel poďakovať
správcovi ihriska pánovi Šantovi, hospodárke pani Hudecovej, hlavnému usporiadateľovi na zápasoch dospelých pánovi
Melicherčíkovi a všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom spolupodieľali na fungovaní klubu. Poďakovanie patrí aj skupinke fanúšikov
okolo pánov Kasardu a Sliackého, ktorí boli našimi najvernejšími fanúšikmi bez rozdielu, či sa nám darilo alebo nedarilo. Špeciálne
poďakovanie patrí môjmu ,,najvernejšiemu“ fanúšikovi pánovi Mistríkovi, ktorý ma intenzívne povzbudzoval v každom domácom
zápase.
Na záver chcem popriať klubu ŠK Prameň Kováčová všetko dobré do najbližších futbalových rokov, hlavne veľa dobrých
futbalistov a veľa pekných víťazstiev.
Patrik Paulovčík – tréner mužstva dospelých

Tabuľka IV.liga skupina JUH
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FTC Fiľakovo
TJ Sokol Medzibrod
FK Slovenské Ďarmoty
MFK Lokomotíva Zvolen B
MFK Revúca
MFK Spartak Hriňová
JUPIE Podlavice Badín
ŠK Vinica
TJ Tatran VLM Pliešovce
TJ Sklotatran Poltár

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
19
17
17
12
11
11
11
10
8

3
5
6
3
4
5
4
2
5
6

71:9
82:21
68:17
54:29
50:37
36:46
38:33
44:40
35:41
37:42

66
62
57
54
40
38
37
35
35
30

27
23
18
15
1
-1
-2
-4
-4
-9
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ŠK Prameň Kováčová

26

9

3 14 34:45

30

-9

12
13
14

FK FC Baník Veľký Krtíš
TJ Jednota Málinec
FC Slovan Divín

26
26
26

5
2
1

1
6
3

16
12
6

-23
-27
-33

2
2
3
6
10
10
11
13
11
12
20
18
22

24:64
35:81
14:117

VEĽKOLEPÁ ROZLÚČKA V KOVÁČOVEJ
Viaceré opory Prameňa sa lúčili s kariérou
Takto nazvali svoj príspevok v regionálnom
týždenníku MY. O čo išlo?
V našom klube sme si vždy vážili hráčov, ktorí
odohrali celú alebo takmer celú svoju kariéru za
Kováčovú. S takýmito hráčmi sme sa vždy pri nejakej
vhodnej príležitosti (okrúhle výročie klubu, Dni obce,
posledný zápas v sezóne,....) slávnostne rozlúčili.
Za môjho pôsobenia sme takto ďakovali
Milanovi Kocúrovi a pred historicky prvým súbojom
s partnerským mestom Volyně slávnostne ukončil svoje
pôsobenie v našom klube aj Peter Végh.
Z dôvodu ukončenia môjho pôsobenia pri
miestnom futbale som zorganizoval pred posledným
domácim zápasom rozlúčku s ďalšími štyrmi výraznými
osobnosťami:
1. Ladislav Páleník – dlhoročný obranca, neskôr
funkcionár a dokonca aj úspešný tréner Prameňa
2. Milan Volko – brankár, ktorý napriek zákazom
od lekárov, odchytal vďaka svojmu fanatizmu pre
futbal množstvo sezón – špecialista na chytanie
samostatných únikov súperových hráčov
3. Marián Koreň – najlepší útočník v histórii miestneho
futbalu ( kritériom je nielen počet gólov v jednej
sezóne, ale celkový prínos pre mužstvo, pre atmosféru
v kabíne. intelektuálna úroveň,...) - v najlepších
časoch mal podiel na 90% strelených gólov v sezóne
– veľa gólov sám dával, veľa gólov sme dosiahli
po jeho prihrávkach alebo po štandardných situáciách,
ktoré boli po fauloch na neho (M. Koreň je nútený
ukončiť
kariéru
práve
kvôli
zraneniam,
po 2 operáciách kolien už nemôže podávať výkony,
na aké sme u neho boli zvyknutí)
Napriek neustálemu záujmu z iných klubov
( aj druholigových ) bol vždy verný nášmu Prameňu
4. Rastislav Belička – dlhoročná opora obrany, „srdciar“,
okrem krátkeho pôsobenia vo vtedy veľmi silnom
kádri Zvolena odohral tiež celú kariéru za Prameň
Chlapci ešte raz v mene všetkých členov a fanúšikov ŠK
Prameň Kováčová: ĎAKUJEME!!!
Slávnostný úvod zápasu sme za zvukov hymny majstrov
(a v trávniku vykosenými priezviskami Maja a Rasťa)
zavŕšili vyvesením dresov Mariána Koreňa a Rasťa
Beličku pod strechu tribúny.
Verím, že sa tento nápad uchytí a nové vedenie rovnakým
spôsobom ocení pri vhodnej príležitosti (napr. okrúhle
výročie klubu) aj iné osobnosti z dávnejšej éry miestneho
futbalu, či v budúcnosti ďalšie výrazné osobnosti
Prameňa pri ukončení ich kariéry.
Na záver sme poďakovali aj odchádzajúcemu trénerovi
Patrikovi Paulovčíkovi a zaželali mu veľa úspechov
v novom klube – vo Futbalovej škole Mareka Hamšíka
v Banskej Bystrici – Podlaviciach.
Ing. Vladimír Volko
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ZMENA VO VEDENÍ ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
Ing. Vladimír Volko sa rozhodol ukončiť svoje dlhoročné pôsobenie ( 2007 – 2016 ) pri kováčovskom futbale a keďže platí
nepísané pravidlo, že šéf futbalu je aj prezidentom celého klubu ( futbal, turistika, stolný tenis ) oznámil aj ukončenie svojho
pôsobenia v pozícií prezidenta ŠK Prameň Kováčová.
Novým šéfom futbalu a zároveň aj prezidentom ŠK Prameň sa od novej sezóny 2016/2017 stáva Ján Zvara. Manažérom
futbalového klubu bude Ing. Ján Trokšiar.

STRUČNÉ ZHODNOTENIE OSTATNÝCH 10 ROKOV
KOVÁČOVSKÉHO FUTBALU POHĽADOM V.VOLKA
Družstvo dospelých sme s Lacom Páleníkom prevzali po ukončení jesennej časti ročníka 2006/2007 s odstupom 3 bodov
od posledného miesta v V. lige. Na konci ročníka sme skončili na 8. mieste. V tejto súťaži sme absolvovali nasledujúce 3 ročníky
s takýmto umiestnením:
2007/2008 – 3. miesto - 26 12 6 8 61:36 42 bodov
2008/2009 – 8. miesto - 26 10 5 11 56:46 35 bodov
2009/2010 – 2. miesto - 26 16 4

6 74:46 52 bodov

Ročník 2009/2010 sme teda skončili v súťaži na 2. mieste s rovnakým počtom bodov ako Čierny Balog a Badín a keďže postupovali
2 družstvá, vzhľadom na bilanciu vzájomných zápasov sme boli postupujúcim aj my.
V prvom ročníku pôsobenia v IV. lige sme skončili hneď na krásnom 5. mieste. Naše umiestnenie v nasledujúcich ročníkoch bolo
vždy od 5. od 11. miesta ( čiže pokojný stred tabuľky ):
2010/2011 – 5. miesto - 26 12 6

8 59:39 42 bodov

2011/2012 – 10. miesto - 26 10 4 12 45:49 34 bodov
2012/2013 – 8. miesto - 26

9 5 12 42:53 32 bodov

2013/2014 – 5. miesto - 26 12 3 11 51:35 39 bodov
2014/2015 – 9. miesto - 26 12 1 13 43:43 37 bodov
2015/2016 – 11. miesto - 26

9 3 14 34:45 30 bodov

Verím, že nielen mne, ale aj mnohým fanúšikom dlho zostane v pamäti veľa z tých 274 gólov, ktoré naši futbalisti dosiahli
za 6 rokov pôsobenia v IV. lige a že už zabudli na všetky z 264 gólov, ktoré sme dostali.
Verím, že aj futbalisti si budú dlho pamätať všetko pekné, čo sme spoločne prežili ( víťazné zápasy, oslavy postupu do IV. ligy,
sústredenia na Látkach, sústredenia v najväčšej futbalovej hale v Strednej Európe v Korni, zápas v Bratislave proti FK Inter
Bratislava a následné predstavenie v Národnom divadle, posezónne akcie na chatách, na Zemplínskej Šírave,....).
Väčšina kováčovských fanúšikov vníma miestny futbal len v súvislosti s družstvom dospelých. ŠK Prameň Kováčová je však
v širokom okolí známy výbornou prácou s mládežou. Klub má prípravku, ktorej sa venuje Andrej Kasarda ( za občasnej asistencie
ukrajinských futbalistov ), družstvo mladších žiakov U13 pod vedením Patrika Paulovčíka a Mareka Schallera, družstvo starších
žiakov U15 pod vedením Dušana Kňažka a Pavla Kopičára a samozrejme družstvo dorastu (tréneri Jaroslav Gajdoš a Štefan Máté ).
O kvalite práce svedčí fakt, že žiacke družstvá sú pozývané na turnaje, ktorých sa zúčastňujú najlepšie družstvá banskobystrického
regiónu pôsobiace v najvyšších súťažiach ( Dukla Banská Bystrica, Jupie Podlavice, ŽP Šport Podbrezová, ŠK Novohrad Lučenec,
MŠK Rimavská Sobota,...) a dosahujú na nich vynikajúce výsledky. Chlapcom z U13 určite ostanú dlho v pamäti víťazstvá
nad rovesníkmi z klubu ŽP Šport Podbrezová, či MFK Lokomotíva Zvolen...
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STRUČNÉ ZHODNOTENIE OSTATNÝCH 10 ROKOV
KOVÁČOVSKÉHO FUTBALU POHĽADOM V.VOLKA
Kvalita žiackych družstiev je hlavne výsledkom práce špičkového trénera Patrika Paulovčíka ( tak ho vníma odborná futbalová
verejnosť, domáci „odborníci“ veľmi nie ), ktorý si dokázal deti a ich rodičov získať a dať dokopy skvelú partiu, ktorá sa schádzala
na každom tréningu a zápase. Veľakrát sa ma obyvatelia Športovej ulice pýtali „čo sa deje na ihrisku, prečo tam išlo toľko áut?“.
Vždy som s radosťou odpovedal: „Nič mimoriadne sa nekoná, len žiaci majú tréning“.
Tiež sa navždy zapíše do histórie účinkovanie našich dorastencov v spoločnom družstve s FK Slovan Kúpele Sliač v III.
lige dorastu 2012/2013, kde ich súpermi boli FK Čadca, MFK Lokomotíva Zvolen, MŠK Rimavská Sobota, MŠK Kysucké Nové
Mesto, KINEX Bytča, FK Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa, MFK Nová Baňa,......
V kategórii staršieho dorastu U-19 obsadili chlapci pod vedením P. Jodasa v tabuľke 7. miesto . Vo vekovej kategórii U-19 hrali títo
naši hráči: Marián Juriga, Lukáš Lauč, Branislav Dubovský, Denis Čepec, Matej Valentín.
V kategórii mladšieho dorastu U-17 obsadili chlapci pod vedením D. Kňažka 11. miesto. Vo vekovej kategórii U-17 pravidelne
nastupovali títo naši hráči: Adam Bočkay, Marko Párničan, Jozef Kučera, Andrej Hric, Pavel Kucbel, Marek Tuhársky, Samuel
Slovák, Martin Slančík.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom v predchádzajúcich rokoch pomáhali ŠK Prameň
Kováčová:
- starostlivosť o trávnik, príprava ihriska, práce v areáli ( J. Baláž, J. Kocúr, L. Páleník, J. Nevežanský, J. Homola st., A. Mesiarik ,
M. Odaloš, O. Šanta, M. Šantová, M. Volko, P. Belička, M. Belička ml. J. Šanta, J. Volko )
- upratovanie priestorov a areálu, pranie dresov ( M. Homolová, I. Gajdošová, L. Gajdošová, A. Hudecová, M. Šantová )
- tréneri ( P. Lihan, J. Mistrík, L. Páleník, J. Homola st., J. Kováč, R. Slatinský, M. Targoš, P. Paulovčík, D. Valach, P. Jodas, D.
Kňažko, P. Kopičár, J. Gajdoš, A. Kasarda, J. Zvara, Š. Máté, M. Schaller )
- vedúci družstiev ( J. Kocúr, J. Baláž, Ľ. Kolačkovský, V. Jeloková, J. Matejček, M. Faťún, L. Gajdošová,...)
- hlavní usporiadatelia pri zápasoch ( J. Homola st., P. Melicherčík )
- usporiadatelia ( J. Kocúr, O. Kocúr, Ján Libiak, Juraj Libiak, J. Homola st., J. Lauč, M. Gajdoš, P. Homola, J. Chovanec, J. Zvara,
Z. Nemcová ml., L. Gajdošová, A. Hudecová, M. Gombala, P. Harík, M. Odaloš, I. Biba, J. Nevežanský, M. Volko ..... )
- hlásatelia ( J. Baláž, M. Marcinek, M. Masarik )
- kameramani ( Marek Vaco, Marián Vaco, A. Vaco, P. Knapo, J. Mottl ml.,....)
Ak som na niekoho pozabudol, úprimne sa ospravedlňujem.
Tiež sa chcem poďakovať za výbornú spoluprácu bývalému starostovi S. Brachnovi, súčasnému J. Izraelovi a všetkým poslancom,
ktorí počas 10 rokoch pomohli dostať futbalové ihrisko a areál na dnešnú úroveň ( vybudovanie multifunkčného ihriska,
vybudovanie vlastnej studne a záchytnej nádrže, vybudovanie parkovacích plôch, chodníkov, zakúpenie kvalitnej kosačky,
rekonštrukcia vnútorných priestorov,......).
A na záver si dovolím poďakovať človeku najmilšiemu, bez ktorého tolerantného prístupu by som sa nemohol ŠK Prameň venovať
v takom rozsahu, mojej manželke. Gabika, ďakujem!!!
Verím, že nové vedenie dostane kováčovský futbal ešte na vyššiu úroveň. Dúfam, že sa budú venovať mládeži ( udržať dosiahnutú
úroveň je náročné – viem, čo ma to stálo úsilia ), že budú pokračovať v organizovaní tréningových kempov pre deti, že sa okrem
pravidelných súťaží budú zúčastňovať aj rôznych turnajov, že bude pokračovať Penalta Cup, že budú tradičné plesy, že sa bude
pokračovať vo zveľaďovaní areálu a že ŠK Prameň Kováčová bude stále váženým účastníkom súťaží Stredoslovenského
futbalového zväzu....

Ing. Vladimír Volko
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Turistický klub Kováčová ( TKK ) v prvom polroku 2016 má v pláne , resp. už absolvoval nasledovné podujatia:
apríl Slovenský kras
máj Biele Karpaty
jún Vysoké Tatry
Aprílové podujatie sa už tradične - ako úvodné podujatie sezóny - nieslo v náučno-poznávacom „ rozbehovom“ duchu.
V Šiveticiach sme navštívili významnú pamiatku svojho druhu – kruhovú románsku rotundu sv. Margity Antiochijskej, ktorá
je najväčšou románskou rotundou na Slovensku i v celej strednej Európe s vnútorným priemerom 11 m . Navštívili sme unikátne
technické pamiatky “Gemerské spojky”, ktoré boli vybudované ako strategické dopravno-spojovacie zariadenia, ktoré však
po dobudovaní stratili svoje opodstatnenie a v súčasnosti sú už len pamiatkou na technicko-technologický um a zručnosť svojich
projektantov a staviteľov. História ich vzniku je nasledovná:
Po Viedenskej arbitráži zostali na oklieštenom území Slovenska z gemerských tratí (Brezno) - Tisovec - Jesenské , Plešivec Muráň, Plešivec - Slavošovce izolované navzájom neprepojené úseky, prístupné len peážou cez územie Maďarska. Preto sa začalo
krátko po vzniku Slovenského štátu projektovať i stavať niekoľko nových železničných tratí, tzv. gemerských spojok. Boli to trate
Tisovec - Revúca a Lubeník - Slavošovce. Ich výstavbou sa malo dosiahnu ť priame spojenie do Slavošovských papierní.
Projektované boli trate i od Slavošoviec ďalej na východ, ale k výstavbe nedošlo. Práce na stavbe oboch tratí postupovali napriek
tomu že začali už v roku 1940 veľmi pomaly, i v dôsledku ničivého požiaru na 2. úseku trate Revúca – Tisovec, no hlavne však
v dôsledku nízkej priority týchto tratí pre vojenské záujmy Nemecka. Vrámci výstavby trate Revúca - Tisovec bol postavený i tunel
č. 2 Tisovecký (už v úseku Tisovec – Tisovec Bánovo), čím bola „odstránená“ úvrať nad stanicou Tisovec.
Násypy, zárezy, i opory mosta starej trate vedúcej v úvrati sú dodnes v teréne úplne zrejmé. Takisto bol postavený tunel
č. 1 – tunel pod Dielikom dlhý 2003 m. Výstavba na trati Lubeník - Slavošovce prebiehala taktiež klasicky, teda najskôr sa stavali
zložité objekty (tunely, mosty) a k nim priľahlé úseky telesa trate. Postavené boli 2 tunely (pod Homôlkou (Slavošovský) 2401 m,
Koprášsky 245 m) a nádherný klenutý železobetónový Koprášsky viadukt.Prechod oboma tunelmi sme absolvovali peši.
Po absolvovaní prechodu tunelmi sme v Slavošovciach abslovovali exkurziu v miestnych papierňach. Po exkurzii sme sa
presunuli do múzea v rodnom dome významného národného dejateľa a spisovateľa P. Dobšinského, kde nám bol poskytnutý kvalitný
odborný výklad miestnym nadšecom pre kultúru. Záver akcie patril „ čerešničke na torte“ – prechod prielomom rieky Muráň, ktorý
svoju
krásou i krásou priľahlých jaskynných dutín učaril každému účastníkovi podujatia.
V máji sme zavítali do Bielych Karpát, kde sme na úvod prešli divokou Haluzickou tiesňavou v závere ktorej sem vystúpili
nad
dedinu
Haluz ice a prehliadli si zrúcaninu miestneho neskororománskeho kostolíka.
Po výstupe na priľahlú rozhľadňu na Hájnici sa nám naskytol krásny výhľad na priľahlú časť Považia a Bielych Karpát. V Zemianskom
Podhradí sme navštívili miestnu raritu kruhový kostolík , kde nám bol poskytnutý obsiahly výklad o jeho histórií a významných
osobnostiach, ktoré v ňom pôsobili. Ide najmä o kňaza, vedca, archeológa, spisovateľa a botanika J.Ľ.Holubyho, ktorý tu pôsobil ako
farár a Ľ.V.Riznera, pedagóga, spisovateľa , jazykovedca a historika, ktorý tu pôsobil ako učiteľ. Po výklade sme absolvovali
prehliadku priľahlej fary, kde je zriadené múzeum. Po prehliadke nás autobus odviezol na Moravu odkiaľ sme začali výstup na Veľký
Lopeník. Počasie nás trocha preverilo, začalo pršať, no nakoniec sme dobre zvládli i zostup a v Novej Bošáci sme si na záver v
miestnom kostole mohli prehliadnuť diela významného národného umelca Vincenta Hložníka.
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 organizáciu podujatia.
Za TKK predseda F.Hajko
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.

ZVYŠNÉ PLÁNOVANÉ PODUJATIA TKK V ROKU 2016
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