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Vážení spoluobčania,
po lete k Vám prichádzame
s ďalším číslom občasníka. V uplynulom
období ste určite zaregistrovali ďalší
ročník Dní obce, ktorému tentoraz prialo
aj počasie. Ich súčasťou bolo aj udelenie
ceny obce za rok 2016 mladej úspešnej
športovkyni
Nelli
Novodomskej.
Vďaka podpore z Banskobystrického
samosprávneho kraja sme sa snažili
pripraviť zaujímavý sprievodný program
–
vďaka
patrí
všetkým,
ktorí
sa na príprave Dní obce podieľali.
V rámci partnerstva s mestom Volyně sme začiatkom
augusta na základe pozvania absolvovali jeho návštevu –
zúčastnili sa jej poslanci, pracovníci obce
a zástupcovia
niektorých organizácií pôsobiacich v obci.
Na podnet poslancov sa uskutočnili aj dve brigády na
čistení Kováčovského potoka v úsekoch najviac vnímaných
občanmi a návštevníkmi. Aj v tomto prípade vďaka za pomoc
všetkým za naozaj ťažkú prácu, keďže správca toku nie je
schopný potok udržiavať aj
z pohľadu estetického.
Ako sme sľúbili, formou výpožičky sme poskytli kompostéry tým
z Vás, ktorí podpísali dohody o kompostovaní. Verím, že ďalšie
budeme vedieť obstarať aj z iných ako obecných zdrojov, a že
nespokojných občanov, najmä s veľkosťou kompostéra, bude
minimum. Potešiteľným faktom je, že obci už boli preplatené
oprávnené výdavky súvisiace s modernizáciou verejného
osvetlenia vo výške 138 558,- €. V októbri by sme mali dokončiť
opravu nástupiska autobusov v kúpeľoch vrátane nového
prístrešku, rekonštrukciu časti miestneho rozhlasu na bezdrôtový
zo získanej dotácie a pokračujeme aj v procese vydania povolení
na stavby podľa vypracovaných projektov a na projekte pre
územné konanie na cyklochodník do Zvolena. Rozhodli sme sa aj
pre vypracovanie projektu rekonštrukcie budovy obecného úradu
zameraného
na
zníženie
energetickej
náročnosti.
Ďalšie informácie sa dozviete vnútri čísla.
Z pripravovaných akcií chcem ešte upozorniť na beh
Kováčovská desiatka, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. novembra
a ktorý si získava čoraz väčšiu popularitu. V mesiaci október si
pripomenieme našich starších spoluobčanov – želám im, ale aj
Vám ostatným, veľa zdravia do nastávajúceho obdobia.
Ján Izrael, Váš starosta

Hľadáš kvietok? Nože skús to !
V záhrade je ticho, pusto.
Iba žlté chryzantémy
šepkajú si: „Zima je mi”
Každý stromček zostal holý,
k domom letia vrany z polí.
V piecke sa už riadne kúri,
zohrejú sa chladné múry.
Z výšky spadla vločka prvá,
odvtedy už zima trvá.

ZO ZÁPISNICE Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
A Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Stručný prehľad zo zápisníc z Pracovných porád poslancov a z Obecného zastupiteľstva zo dňa 23.8.2016:
- Starosta predložil poslancom návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kováčová č.92/2016 o zrušení obecnej polície.
Poslanci sa dohodli, že k 31.1.2017 bude zrušená obecná polícia.
- Vo štvrtok 22.9.2016 boli v sále kultúrneho domu odovzdané kompostéry prvým 200 záujemcom, ktoré sa
občanom poskytli formou výpožičky na obdobie 10 rokov. Zároveň sa k téme kompostovania uskutočnila prednáška
a s každým nájomcom bola podpísaná zmluva o výpožičke kompostéra.
- Starosta informoval poslancov o rozpracovaných projektoch:
- Projekt Cyklochodník do Zvolena - do 15.10.2016 bude vypracovaný projektová dokumentácia pre územné konanie
- Aktuálne prebieha vyjadrovací proces jednotlivých úradov ku projektu Chodník k Domu smútku, predpokladaný
rozpočet investície je 60.000,- €
- Do konca októbra by mala prebehnúť montáž nového prístrešku na autobusovej zastávky v kúpeľoch
- Starosta informoval, že Obec získala dotáciu 6.000,-€ z ministerstva financií na modernizáciu obecného rozhlasu. Do konca
roka by sa mala realizovať rekonštrukcia obecného rozhlasu na ul. Slobody a ul. Plánočkovej, v oblasti IBV „Na Dlhé“
a v oblasti IBV „Nad ihriskom“.
- Starosta informoval poslancov o rokovaní s kap. Ing. Pavlom Brťkom, okresným dopravným inžinierom o problematike
riešenia nedodržiavania rýchlosti pri vjazde do obce v smere od Sliača a o probléme „zablúdenia“ návesových súprav TIR
do obce. Ing. Brťka navrhol na križovatke cesty 1.triedy Sliač - Zvolen s cestou do obce osadiť dopravnú značku „Slepá ulica“.
- Na Obecnom zastupiteľstve dňa 23.8.2016 bola schválená III. zmena rozpočtu Obce Kováčová a ZŠ s MŠ na rok 2016
 V príjmovej časti došlo k nasledovným zmenám:
- zvýšenie výnosov z dane z príjmu FO o 50.000,-€. Uvedené zvýšenie vychádza z vývoja za 1-6/2016.
- Tiež je uvažované s transferom z Okresného úradu na zvýšenie platov v ZŠ o 7% - navýšenie rozpočtu o 1.800,€.
- V kapitálových príjmoch je navýšenie o 7.000,-€. Obci bola poskytnutá dotácia z BBSK vo výške 1.000,- na podujatie
„Dni obce Kováčová 2016“ a dotácia 6.000,-€ na modernizáciu verejného rozhlasu ( požadovali sme 13.000,-€ ).


Vo výdavkovej časti došlo k nasledovným zmenám:
- navýšená položka 632 003 – Poštovné, telefóny, fax, kanc. potreby – o 500,-€ z dôvodu objednania 3 SIM kariet pre
potreby verejného osvetlenia.
- zvýšenie položky 633 006 – Všeobecný materiál a položky 637 015 – Poistenie majetku – rovnako o 500,-€ (bolo
poistené verejné osvetlenie, ktoré je obec povinná udržiavať ).
- Do III. zmeny rozpočtu boli zapracované aj predpokladané výdavky na ďalšie vybavenie dobrovoľného hasičského
zboru predpísaným oblečením ( 3.000,-€ ) a opravu striekačky ( 1.000,-€ ).
- znížená položka 637 004 – Odstraňovanie komunálneho odpadu a DSO – o 10.000,-€ kvôli priaznivému vývoju
a z dôvodu zmeny metodiky účtovania niektorých typov výdavkov .
- V kapitálových výdavkoch bola navýšená položka 716 000 – Prípravná a projektová dokumentácia – o 16.000,-€
pre uvažovaný zámer rekonštrukcie budovy Obecného úradu.
- Tiež bola navýšená položka 719 200 – Kamerový systém a rozhlas – o 16.000,-€, aby bolo možné zrealizovať
1 ucelenú trasu na bezdrôtový rozhlas

- Starosta informoval o ukončení opravy cesty pri rybníku. Zároveň oznámil, že mal stretnutie s projektantom opravy
Ing. Majerom ohľadne opravy mostíka cez Kováčovský potok v časti pri ŠLÚ Marína. Ing. Majer navrhuje rámový priepust.
- Starosta informoval poslancov o žiadosti spoločnosti Detronics internet service provider, na schválenie zámeru vybudovania
optickej siete v obci Kováčová. Na ul. Slnečnej a IBV na Dlhom by boli káble umiestnené v zemi, v ostatných častiach obce
by boli káble umiestnené na existujúce stĺpy. Poslanci požiadali starostu aj o oslovenie spoločnosti Slovak Telekom,
príp. iných, s požiadavkou, či neuvažujú o vybudovaní optickej siete. Poslancom sa nepáči navrhované technické riešenie
formou umiestňovania ďalších káblov vo vzduchu.
- Starosta prezentoval zámer obce uchádzať sa o prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia (Ministerstvo
životného prostredia ), ktorého cieľom je zníženie produkcie skleníkových plynov, na projekt „Zníženie energetickej
náročnosti budovy Obecného úradu v obci Kováčová“.
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ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
Z činnosti Obecnej polície Kováčová za kalendárne mesiace júl, august a september 2016.
Kúpeľnú obec Kováčovú počas letnej turistickej sezóny navštevuje zvýšený počet návštevníkov, a preto bola
venovaná zvýšená pozornosť na dodržiavanie verejného poriadku v obci, chatových oblastiach a parkoch kúpeľných zariadení.
Boli vykonávané pravidelné kontroly na miestach v obci, kde sa často počas školských letných prázdnin stretáva hlavne
mládež.
Dňa 22. a 23.7. 2016 boli vykonávané služby zamerané na zdarný priebeh podujatia „Dni obce Kováčová“. Počas
tohto podujatia nedošlo k narušeniu verejného poriadku.
V júli boli riešené 3 prípady porušenia VZN č.2/1991 § 15, ktoré zakazuje voľný pohyb psov po verejných
priestranstvách v obci Kováčová. Majiteľom psov Stanislavovi G. a Petrovi CH. boli uložené bl. pokuty 2x20,- Eur.
V minulom roku sa majitelia rekreačných chát opakovane sťažovali na porušovanie nočného kľudu v chatových
oblastiach, ku ktorému dochádzalo hlavne pri stretnutiach študentov v rekreačných chatách. V tomto roku počas poobedňajších
služieb boli vykonávané pravidelné kontroly zodpovedných osôb, ktoré sa nachádzali na chatách a boli upozorňovaní na
sankcie pri zistení porušenia nočného kľudu. Uvedený spôsob prevencie sa osvedčil a žiadne ďalšie sťažnosti neboli
zaznamenané.
V auguste boli riešené 2 prípady spaľovania suchej trávy majiteľmi súkromných domov na ul. A. Kmeťa
a Hviezdoslavovej. Na vyriešenie postačovali upozornenia.
Dňa 11.08.2016 došlo v Kováčovej v križovatke ulíc P. O. Hviezdoslava a Slobody k dopravnej nehode kamióna,
ktorý šoféroval rumunský vodič. Pri uvedenej dopravnej nehode došlo k poškodeniu plotu a brány na súkromnom dome Juraja
L. z Kováčovej. Dopravná nehoda je riešená ako škodová udalosť.
V auguste 2016 často dochádzalo k porušovaniu zákazu vjazdu z ulici Kúpeľnej na cestu, ktorá vedie pred vchod
termálneho kúpaliska a vyhradené parkovisko. Za uvedené dopravné priestupky boli 2 vodičom motorových vozidiel uložené
pokuty 2 x 20,- Eur.
Dňa 27.7.2016 bola na Obecný úrad doručená písomná žiadosť o riešenie susedských vzťahov. V žiadosti obyvateľka
našej obce Jana P. uviedla že sused Ján N. začal v blízkosti jej altánku chovať ošípané, od ktorých sa šíri nepríjemný zápach.
K veci bol vypočutý Ján N. a ošípané premiestnil do potrebnej vzdialenosti od altánku a prisľúbil, že v budúcnosti zníži chov
domácich zvierat.
Dňa 22.09.2016 počas prideľovania kompostérov občanom Kováčovej, pri zvýšenom počte motorových vozidiel na
Ul. Trávniky, bolo potrebné usmerňovať vodičov vzhľadom na malú plochu pri parkovaní motorových vozidiel.
V období 3 štvrťroka 2016 nedošlo v obci Kováčovej k narušeniu verejného poriadku ani k závažnej trestnej činnosti.
Ján Hliva, náčelník Obecnej polície

OBECNÝ ÚRAD OZNAMUJE…
Veľkoobjemové kontajnery, ktoré sa od mája do októbra
nachádzajú v chatových osadách, sú určené iba pre komunálny
odpad z chát. V prípade, ak niekto z občanov obce potrebuje
vyhodiť odpad do veľkoobjemového kontajnera aj mimo
jesenného a jarného zberu, prosíme kontaktovať p. Mikulovú.
Veľkoobjemové kontajnery na jesenný zber budú pre celú obec
pristavené od novembra v areáli bývalého kempingu.
O konkrétnom čase, kedy bude kemping otvorený budeme
informovať na nástenke obecného úradu, formou obecného
rozhlasu a na www stránke obce.
Prosíme občanov, aby do veľkoobjemových kontajnerov
nedávali konáre, lístie, trávu, nebezpečný odpad a stavebný
odpad.
Prosíme obyvateľov ul. Slnečnej, aby aj naďalej separovali
jednotlivé druhy odpadu aj napriek tomu, že došlo k preloženia
kontajnerov na separovaný zber na miesto bývalého detského
ihriska.
Upozorňujeme občanov, že kontajnery, ktoré sa nachádzajú
za Obecným úradom, sú určené len na zber triedeného odpadu
podľa označenia. Nie sú určené na zber komunálneho
odpadu !!!

V týždni od 10.10. do 16.10.2016 sa uskutoční v našej
obci zber vyradených elektrických a elektronických
zariadení z domácnosti. Žiadame občanov, ktorí takéto
elektroodpady majú, aby ich priniesli pred garáž pri
Obecnom dome (ul. Slobody).
Jedná sa hlavne o veľké a malé domáce spotrebiče,
informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,
spotrebnú elektroniku, svetelné zdroje, elektrické
a elektronické nástroje, hračky a iné.
Upozorňujeme občanov, že privezený elektroodpad nesmie
byť mechanicky poškodený alebo rozobratý, pričom
poškodenie sa vzťahuje hlavne na tú časť elektroodpadu,
kde by mohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok.

Obecný úrad v Kováčovej oznamuje, že od 03.10.2016
bude v súvislosti s rekonštrukciou nástupišťa autobusovej
zastávky v kúpeľoch premiestnený prístrešok zastávky na
asfaltovú plochu otočky autobusov. Predpokladané
ukončenie stavebných prác je do konca októbra 2016.
Za pochopenie ďakujeme.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ako to už v tomto čase býva, prázdniny
sú nenávratne preč a miesto nich opäť prišiel nový školský
rok. Všetci sme sa po dvoch mesiacoch vrátili zdraví a plní
síl, pripravení popasovať sa s novými školskými úlohami.

1. ročník: Dominika Hatiarová, Miška Hatiarová, Nellka Košútová,
Sofinka Lacková, Kiko Lukáčik, Šimonko Machava, Miško Németh,
Elli Nikoleta Oktavcová, Vivien Puškárová, Olívia Rojíková,
Matúško Tuček, Katrinka Vacová, Janko Vdovjak

5. septembra bránou školy prvýkrát vošli aj naši
noví žiaci – prváci. Určite už pár dní predtým behali po
dome so školskou aktovkou na chrbte a od nedočkavosti
nevedeli večer zaspať.
Na začiatku mali možno trochu obavy, čo ich
čaká, ale už zistili, že škola nie je žiadny strašiak
a s radosťou denne otvárajú šlabikár, matematiku, anglický
jazyk či prvouku, aby sa naučili všetko čo má správny
prvák vedieť.
A keď sú už z učenia unavení, chodia si spolu
s ostatnými žiakmi oddýchnuť do školského klubu, kde ich
denne čaká nová pani vychovávateľka, Mgr. Monika
Česeneková. Vystriedala pani vychovávateľku Vlastičku
Medveďovú. Ale tá zo školy ešte neodišla. Tento školský
rok ako pedagogická asistentka pomáha žiakom
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Mgr. Jana Popracová
riaditeľka školy

OZ GORAZDÍK KOVÁČOVÁ
Keď lásku v srdci máš, veľa dobra rozdávaš.
Takto znelo motto nášho tohtoročného tábora.
Leto by pre nás nebolo letom, ak by sme sa spolu nevydali za ďalšími spoločnými
dobrodružstvami a zážitkami do tábora s Gorazdíkom. Tento rok sme sa rozhodli pre
Vysoké Tatry a svoju náruč nám tam otvorila obec Tatranská Lomnica. Napriek tomu,
že v horách býva premenlivé počasie, nám celý týždeň svietilo slnko a slabý dážď nás
navštívil len na jedno doobedie. Aby sme celý čas neboli len v okolí našej chaty, išli sme sa
spolu okúpať do neďalekého hotela, kde sme sa vo vode a na tobogáne poriadne vyšantili.
O pár dní sme sa vybrali aj na celodennú túru. Kabínkovou lanovkou sme sa z Tatranskej
Lomnice vyviezli na Skalnaté pleso, odtiaľ sme išli pešo na Hrebienok, kde sme znova
nastúpili na lanovku, zviezli sme sa do Starého Smokovca a odtiaľ sme sa potom vrátili
vlakom naspäť do Tatranskej Lomnice. Deň to bol veru náročný, ale mal svoje čaro a my
sme tak mohli pozorovať krásu našej krajiny.
Gorazdík tu tlieska rukami!
Toto povzbudenie ku tlieskaniu nás sprevádzalo celý týždeň. Nielenže sme sa pri ňom
vykričali a poriadne si zatlieskali, ale mohli sme si aj uvedomiť, že sme súčasťou jedného
veľkého spoločenstva.
Počas tohto týždňa sme mali možnosť spoznávať sami seba, nových ľudí, prírodu vôkol nás
a samozrejme Boha. Tých pár dní ubehlo ako voda, ale ja si určite zapamätám naše
spoločné momenty, ako keď sme si spolu opekali, slávili svätú omšu, spievali, hrali sa hry
a poslednú noc sa poriadne vytancovali.
Teším sa, ako sa stretneme opäť o rok. 
Kamilka Kucháriková
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NÁVŠTEVA PARTNERSKÉHO MESTA VOLYNĚ
Na základe pozvania starostu mesta Volyně Ing. Valhodu, sa v dňoch 5.-7.8.2016 starosta obce, poslanci OZ,
zamestnanci obce a zástupcovia organizácii pôsobiacich v obci Kováčová zúčastnili priateľskej návštevy mesta Volyně.
Odchod z Kováčovej bol v piatok 5.8.2016 v skorých ranných hodinách a do mesta Volyně sme dorazili podvečer,
kde nás už okrem dažďa a chladného počasia očakávali aj predstavitelia mesta. Po ubytovní nás čakala večera v miestnej
reštaurácii a následne ďalšie neformálne posedenie s predstaviteľmi miestnej samosprávy. V sobotu doobeda sme sa zúčastnili
prehliadky miestnej materskej školy, kostola, múzea a plaveckých pretekov, ktoré sa konali na miestnom kúpalisku. Poobede
sme sa presunuli do známej dedinky Hoštice, kde sme si v sprievode p.Zdeňka Trošku prezreli dedinu a pripomenuli si
najvtipnejšie momenty z natáčania trilógie Slunce, Seno... Večer sme mali možnosť pozrieť si divadelné predstavenie „Tu myš ti
ukopnu u huby”, ktoré má v repertoári miestne divadlo PIKI Volyně. a na záver sme absolvovali prehliadkou miestneho jarmoku.
V nedeľu doobeda sme sa zúčastnili hodovej svätej omše v kostole Premenenia Pána. Návštevu mesta Volyně sme zakončili
slávnostným spoločným obedom v miestnej reštaurácii a s prísľubom ďalšej spolupráce sme sa nakoniec pobrali späť domov.
Nakoľko by sme chceli priblížiť
mesto Volyně aj ďalším obyvateľom
našej
obce,
turistický
klub
v Kováčovej by chcel v roku 2017
zorganizovať turisticko - poznávaciu
akciu do mesta Volyně a jeho okolia,
ktorá bude spojená s objavovaním
jeho prírodných aj kultúrnych krás.
Katarína Jurigová Vrťová

POSLANECKÁ BRIGÁDA- ČISTENIE POTOKA
Vodné toky, ktoré sú na Slovensku, patria do správy Slovenského
vodohospodárskeho podniku. Jeho súčasťou je aj Správa stredného povodia
Hrona, pod ktorú spadá aj Kováčovský potok. Správca toku robí údržbu vždy
v rámci svojich finančných a kapacitných možností. Starosta obce Kováčová
viackrát vyzval Správu povodia Hrona na vyčistenie potoka, avšak správca
toku vzhľadom na svoje nedostatočné kapacitné možnosti nebol schopný
údržbu potoka zrealizovať.
Z toho dôvodu sa starosta a poslanci OZ rozhodli zorganizovať
v sobotu 30.7.2016 brigádu čistenia potoka. Miernym sklamaním bola nízka
účasť občanov. Celkovo sa prvej brigády zúčastnilo iba 12 brigádnikov, ale
ani to nás neodradilo od roboty a pri príjemnej hudbe sa nám podarilo vyčistiť
potok a priľahlý breh v úseku od penziónu Benko až po železný mostík, ktorý
spája ulicu Kúpeľnú a Slnečnú. Po náročnom, ale zato úspešnom dni padlo
rozhodnutie, že v začatom
úsilí a s poslaneckými brigádami budeme
pokračovať aj v budúcnosti. Neprešlo veľa času a v sobotu 10.9.2016 sa
konala druhá brigáda, ktorej sa zúčastnilo 19 brigádnikov. Tentoraz sa
nám podarilo vyčistiť úsek od železného mostíka, ktorý spája ulicu Kúpeľnú
a Slnečnú takmer až po poštu. Druhý úsek bol v porovnaní s prvým oveľa
náročnejší, nakoľko bol znečistený nielen riasami a trávou, ale aj veľkým
množstvom skál a rôznym iným stavebným materiálom. Všetok odpad sme
ukladali na kopy na kraj potoka, ktoré následne vyviezla externá firma
sklápacím vozidlom vybaveným hydraulickou rukou s drapákom na naloženie.
Obidve brigády sa niesli v duchu nielen roboty, ale taktiež aj dobrej
nálady a utužovaní medziľudských vzťahov. Zároveň by sme sa chceli
poďakovať p. Trnkovej z Peziónu Benko, ktorá bezplatne poskytla nápoje
počas prvej brigády a p. Mariankovej z Penziónu Zelený dom, ktorá bezplatne
zabezpečila guľáš na druhú brigádu.
Ale hlavne, ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa jednotlivých brigád zúčastnili,
a tak pomohli a prispeli k zlepšeniu a skrášleniu prostredia, v ktorom všetci
žijeme.
Verím, že sa na ďalších brigádach stretneme aj v budúcom roku.
Katarína Jurigová Vrťová
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DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2016
Šiesty ročník Dní obce Kováčová sa v roku 2016 uskutočnil v dňoch 22., 23. a 24.
júla.
Dni obce Kováčová sme otvorili v piatok 24. júla o 18:00 hod. slávnostným
zasadnutím obecného zastupiteľstva, ktoré otvorili hrou na husle a gitaru študentky
konzervatória z Banskej Bystrice slečny Ronecová Veronika a Macíková Jana.
Po privítaní pozvaných hostí a oboznámení s programom trojdňového podujatia,
starosta obce odovzdal Cenu obce, ktorá bola udelená za rok 2016 Nelli
Novodomskej za dosiahnutie opakovaných mimoriadnych výsledkov v oblasti športu
na majstrovstvách sveta v detskom fitness, čím sa zaslúžila o šírenie povedomia
o obci a jej dobrého mena vo svete. Nelli prijala naše pozvanie a cenu si prevzala
osobne. Po gratuláciách, príhovore a odpremietaní Nellinho výkonu na svetovom
šampionáte Nelli a prezident klubu ŠK Prameň Kováčová pán Zvara vyžrebovali
poradie zápasov turnaja v malom futbale o pohár starostu obce. Záver zastupiteľstva
bol venovaný malému občerstveniu. O 21:00 sa v areáli futbalového ihriska
odpremietalo letné kino - film Babovřesky 3.
Sobotňajší program bol venovaný športu a zábave. O 09:00 hod. sa začal
turnaj družstiev pracovných obvodov poslancov v malom futbale o pohár starostu
obce. O pohár bojovalo 7 družstiev (p. Gajdoš nezostavil družstvo). Do finále sa
prebojovali družstvá p. Nemcovej a p. Zvaru. Zápas skončil víťazstvom
poslaneckého obvodu p. Zvaru s výsledkom 7:0 a získali pre rok 2016 putovný pohár
starostu obce.
Súbežne s malým futbalom sa o deviatej hodine začala aj súťaž vo varení
gulášu, do ktorej sa prihlásilo 8 družstiev. Porotu tvorili traja členovia: pani Zigová,
pán Zigo a Július Nevežanský. Víťazom sa stalo družstvo Jutoma – Marek Zapletal
a Tomáš Kružliak, Druhé miesto obsadilo družstvo pod vedením šéfkuchára Jožka
Sliackeho, a tretie miesto obsadil team Vezopax Mesároš.
Krásny slnečný deň bol zárukou vydareného celého popoludňajšieho
programu. O dvanástej hodine pristál v areáli autokempingu vojenský vrtuľník Mi 17
z ozbrojených síl vzdušných síl SR Prešov. Dvojčlenná posádka usmiatych pilotov
trpezlivo odpovedala na otázky zvedavých detí aj dospelých, ktorí si prišli prezrieť
vnútorný priestor tohto obra. Od druhej do štvrtej sa všetkým súťaženia chtivým
deťom venovali 4 pani učiteľky z miestnej školy, kde za súťaže boli pripravené
pekné odmeny. Pre deti bol pripravený tiež skákací hrad, maľovanie na tvár, dráhy
na bicykle a nafukovanie a tvarovanie balónikov na čo nám animátorov zapožičal
Holidaypark Kováčová. V budove ATC boli po celý deň k dispozícii zadarmo dva
kávomaty od firmy Euroinex.
Počas celého dňa sa priaznivci bicyklovania mohli previesť na
e-bikoch, ktoré poskytla spoločnosť Cykloadventure slovakia.
Spoločnosť Helico SK v priebehu dňa poskytovala za poplatok vyhliadkové
lety helikoptérou z lúky pod pamätníkom SNP.
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Poobedňajší program sme otvorili o 15:00hod. zoskokom
štyroch parašutistov z www.padaj.sk s obecnou a štátnou
vlajkou. Od 15:30 do 16:30 si prišli na svoje fanúšikovia
Martina Haricha – finalistu československej superstár
z roku 2011. Po koncerte sa s každým veľmi ochotne
odfotografoval. Mladého superstáristu na pódiu
vystriedala ľudová hudba Zvolenskí vrchári. Po ľudovej
hudbe vznikol priestor na vyhodnotenie futbalu
a guľášmajstrov a tiež sme vyžrebovali ceny pre divákov.
Celkovo sme odovzdali 35 cien od 25 sponzorov.
Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme. Od 19:00 hod.
sme si mohli posedieť pri príjemnej swingovej hudbe
kapely One plus one a na záver poobedňajšieho programu
nás zabavila svojou rock-pop-folk-country muzikou
kapela Katastrofa.
Večerná zábava sa v spoločenskej miestnosti
začala o 22:00. Hrala a spievala skupina NO-5.
Celú sobotu slovom sprevádzal Marián Marcinek,
ozvučenie zabezpečil Zdenko Sarvaš. Zdravotný dozor po
celý deň zabezpečovala Zuzka Nemcová a Michal
Gombala. Šiesty ročník akcie Dni obce Kováčová 2016
sme uskutočnili s finančnou podporou BBSK ktorý nám
prispeli sumou 1.000 €.
V nedeľu, 24.7.2016, bol program nasledovný:
o 10:00 h sa uskutočnila Slávnostná svätá omša
v Kostole sv. Gorazda v Kováčovej, ktorú celebroval
Mgr., Mgr. art. Marián Gregor ml. - správca farnosti
Sielnica. Slávnostnej svätej omše sa okrem poslancov
obecného zastupiteľstva a starostu obce Ing. Jána Izraela
zúčastnil
aj
poslanec
NRSR
a predseda
Banskobystrického
samosprávneho
kraja
p. Ing., Mgr. Marián Kotleba.
od 15:00 h - sa pred kostolom sv. Gorazda konalo
hodové posedenie. Prítomní si mohli pochutiť na dvoch
druhoch guľáša - bravčovo - hovädzom a z diviny.
Príjemné posedenie spríjemňovala živá hudba v podaní
kapely p. Levka a detský spevokol Gorazdík.
Zuzana Mikulová
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CENA OBCE KOVÁČOVÁ 2016
Tohtoročná Cena obce sa od tých predchádzajúcich v mnohom odlišuje. Neocenili sme človeka za jeho dlhoročné
zásluhy ale prvýkrát človeka mladého, vlastne ešte dieťa. Prečo teda Nelli Novodomská ?
O dnešnej mládeži veľakrát my, dospelí, životom skúsení, nemáme tú najlepšiu mienku. Porovnávame ju s nami samými
– ale v inej dobe, iných podmienkach. Jej hodnoty často nechápeme, zdajú sa nám povrchné, plytké a správanie zase sebecké
a ľahostajné. Hovoríme si: kam to takto s mladou generáciou dospeje ? A neuvedomujeme si, že za takúto situáciu môžeme sami,
veď sme to my, ktorí ich vychovávame, dávame im vedome alebo nevedome dobré či zlé príklady a hodnoty svojim správaním,
postojmi k dôležitým otázkam. Že to ale s dnešnou mládežou nie je také beznádejné dokazuje aj príklad ocenenej.
Nelli Novodomská je dvanásťročné dievča. Narodila sa 21. augusta 2004 vo Zvolene ako druhá dcéra rodičov, ktorí od
začiatku, teda od roku 1997 bývajú v Kováčovej. Toľko na úvod. Keď som rodičov požiadal o stretnutie, aby som na základe
rozhovoru získal potrebné informácie, ochotne súhlasili a prišli naň aj so svojou dcérou. Po pár minútach som bol presvedčený, že
sme sa pri udelení ceny obce rozhodli správne – utvrdil ma v tom prístup nielen matky a otca, ale aj Nelli. Napriek dosiahnutým
výsledkom, ktoré o chvíľu spomeniem, nesedelo predo mnou namyslené ale naopak slušné a veselé dievča.
Príklad priťahuje - platí to aj v prípade mladšej zo sestier Novodomských. Už ako štvorročnú ju rodičia brávali na
tréningy a preteky sestry Elisy, ktorá sa tiež venovala fitness. Malú Nelli, ktorá rada tancovala, očarili pestré kostýmy
a maľovačky natoľko, že sa po vzore sestry tomuto športu začala tiež venovať. Súťažiť začala, keď mala 5 rokov a výkonnostne
napredovala tak, že ako sedemročná v roku 2012 už bola nominovaná najskôr na majstrovstvá Európy a potom aj na majstrovstvá
sveta, na ktorých zvíťazila. Odvtedy až dodnes, naposledy na majstrovstvách sveta v Srbsku 2016, sa vo svojej kategórii bez
prestania tešila z titulu. Päťkrát majsterka sveta a zatiaľ štyrikrát majsterka Európy – to je vizitka športovkyne z našej obce.
Okrem toho bola ocenená ako najlepšia pretekárka vo fitness detí asociácie SAKFST (Slovenská asociácia kulturistiky, fitness
a silového trojboja) a ako výrazný športový talent mesta Zvolen za rok 2015. Za týmito úspechmi je mnoho námahy,
sebazapieranie, ale najmä chuti niečo dokázať a neustále sa zlepšovať. Týždenne svojmu obľúbenému športu venuje priemerne 15
hodín či už v telocvični, posilňovni alebo pri gymnastickej príprave a doma, aby toho nebolo málo, cvičí ešte na trampolíne
a hrazde. Pod vedením trénerky pani Machalovej z klubu B- STAR Zvolen, svojej mamy a sestry ktoré jej pomáhajú s prípravou,
sa zúčastňuje pretekov v rámci Slovenského pohára, z ktorého 12 najlepších postupuje na majstrovstvá Slovenska. Až z nich vedie
cesta na MS po jarnej sezóne a na ME po jesennej sezóne, na ktorých boli a sú jej najväčšími konkurentkami pretekárky zo
Slovenska, Maďarska, Ruska alebo Mexika.
Na priblíženie osobnosti Nelli Novodomskej a športu, ktorému sa venuje, si pomôžem jedným rozhovorom, ktorý som
objavil na internete. V ňom mama svoju dcéru charakterizovala ako cieľavedomú, prísnu na seba hlavne na tréningoch, snaživú v
škole. Najväčšou motiváciou je pre ňu konkurencia a výzvou každý rok nová zostava, na ktorú sa vždy veľmi teší. Školské
povinnosti zvláda a na vysvedčení máva zatiaľ iba jednotky. Aký je jej obyčajný deň? Vstávanie o šiestej ráno, potom škola a po
jej skončení najskôr úlohy u starkej. Nasleduje tréning, kde je až do večera. S prípravou a tréningom neprestáva ani doma, využije
každú voľnú chvíľku, ale nerobí to z donútenia. Rodina je jej veľkou oporou a v obľúbenom športe ju podporuje aj účasťou na
pretekoch. Babky sa zas naučili variť zdravé jedlá, aké organizmus mladej športovkyne pre dosiahnutie najlepších výkonov
potrebuje. Úloha rodičov je v Nellinom živote veľmi významná – cíti ich podporu ale aj výchovu. Snažia sa ju vychovávať najmä
k pokore a láske a aby zvládla úspechy.
Keď som na začiatku spomenul určitý pesimizmus vo vzťahu k dnešnej mládeži, príklad ocenenej Neli Novodomskej je
zdrojom optimizmu. Ak rodina funguje tak ako má, rodičia sa svojim deťom venujú, formujú ich a podporujú rozvoj ich
schopností a daností, nemusíme sa o budúcnosť mladej generácie obávať.
Nelli, ďakujeme Ti za Tvoj príklad, ktorý je povzbudením pre mnohých.
Ing. Ján Izrael
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:

Navždy nás opustili

V mesiacoch júl - september 2016
oslávili životné jubileum:

Ondrej Šimo, 54r.
Jozefa Vrábiková, 82.

75 rokov

60 rokov

Lukáčová Anna
Zdycha Pavel
Minarovitšová Edita

Nociarová Irena
Gajdošová Mária

Zauška Ján
Spodniak Marián
Krkošová Emília
Fedotová Oľga, Mgr.
Mozolová Anna
Babicová Monika
Búziková Mária

65 rokov

50 rokov

Ferjenčík Jozef
Brachna Slavomír
Knapová Anna
Trebulová Mária
Kučerová Božena
Martinková Zuzana

Lauč Jozef, Ing.
Benková Viera
Marianková Mária

70 rokov

Pozostalým vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Noví spoluobčania
Lukáš Bjel
Natália Dlhopolcová
Emma Zvarová
Richard Trmík
Malým spoluobčiankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
veľa zdravia a šťastia.

Manželstvo uzavreli

GRATULUJEME !

Paulína Ratkovská a Milan Mojžiš
Lenka Beňová a Martin Setnický
Karla Zacharová a Peter Rojík

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

X
6:00

6:20

X
6:40

X
9:55

10:40

X
11:25

11:40

15:40

X
16:10

X
16:35

17:00

6+
6+

7:05

X
7:25

X
12:25
X
17:20

8:10

6+
9:20

13:05

14:15

X
14:40

X
15:10

18:05

X
18:30

19:15

24
20:05

7:40

X
8:45

6+
9:00

X
9:35

Smer Banská Bystrica AS (po diaľnici):
X
X
6:32
7:29

14:45

Smer Banská Bystrica AS (cez Sliač, letisko):
X
X
X
X
7:15
7:51
14:41 15:31

24
21:20

ZVOLEN,AS - KOVÁČOVÁ, kúpele
5:40

X
6:00

X
6:20

6:35

X
7:05

10:20

X
11:00

6+
11:15

X
12:00

6+
12:30

X
12:45

13:30

X
14:15

X
15:20

X
15:50

16:15

X
17:00

17:30

X
18:05

18:45

19:45

24
20:35

24
22:20

X - ide v pracovné dni
6- ide v sobotu

Novomanželom
srdečne blahoželáme.

X
9:05

+ - ide v nedeľu a v štátny sviatok
24- nejde od 24.12. do 26.12.2016,
31.12.2016

Odchody autobusov zo zastávky
Kováčová rázcestie smer Banská Bystrica
Smer Banská Bystrica AS (cez Sliač, Hronsek a Vlkanová):
X
X
X
5:15
5:56
13:10

Smer Banská Bystrica, (cez Sliač, Sielnicu):
X
15:10
Smer Banská Bystrica, Magurská otoč.:
X
15:13
X - ide v pracovné dni
(Uvedený cestovný poriadok je platný do 10.12.2016)
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Viete ako správne triediť odpad ?
Triedenie je hračka, myslia si Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad
do akého kontajnera patrí.

Harmonogram zberu plastov
október - december 2016

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat.
Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa
kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí
Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na
plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Zákon však povoľuje, aby sa
viaceré komodity triedili spolu, do jedného kontajnera. Závisí to od technickej
infraštruktúry a zavedeného systému v tom-ktorom regióne. Zákon napríklad povoľuje
spoločný zber plastov, kovov a nápojových kartónov, takže na niektorých miestach by ste
márne hľadali tieto farby kontajnerov. Aby ste si boli istí, čo kam môžete vhodiť,
najlepším spôsobom je prečítať si štítky priamo na zberných nádobách. Tie musia
obsahovať presné informácie o tom, čo všetko do konkrétnych nádob patrí.

Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú značnú časť v kontajneroch. Preto skôr než
vhodíte plastové fľaše alebo nápojové kartóny do kontajnera, zmenšite ich objem.
Napríklad zošliapnutím. Obaly z potravín nie je potrebné umývať úplne do čista, tým by
ste boli z hľadiska plytvania vody neekologickí, skôr tu hrá rolu zápach, hlodavce a možné
nákazy. Pri recyklácii plasty prejdú čistiacim procesom. Nemali by však byť hrubo
znečistené od mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb. Do plastov
patria číre aj farebné fólie, vrecká, igelitové tašky, fľaše a fľaštičky z kozmetických a
čistiacich prípravkov, vrecká z mlieka, obaly z jogurtov, vedrá, či obaly z CD. Do žltej
nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén, ktorý vám zostal doma po nákupe elektroniky
a iných tovarov. Ak je nadrozmerný, odneste ho na najbližší zberný dvor. Určite však do
plastov nepatria pneumatiky, duše z bicyklov a iné gumené predmety.

Papier náš odveký, nehádzať zmoknutý
Papier je možné recyklovať 5 až 7 krát za sebou. Triedime ho suchý a čistý. Do modrého
kontajnera určeného na papier môžete vhadzovať papierové obaly, noviny, časopisy,
knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové krabice
(zošliapnuté), rozložené kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj
krepový papier. Nepatria sem však nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier,
papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od
cigariet (s výnimkou kartónovej časti), kopírovací papier či termopapier (používaný najmä
na účtenky). Mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho netriedime.

Sklo do zelených kontajnerov
Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. Napriek tomu je dôležité sklo zhodnocovať. Je to totiž
surovina, ktorú možno recyklovať donekonečna. Do kontajnera so sklom môžete ukladať
rôzne sklenené nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov (samozrejme bez
plastových či kovových uzáverov), sklenené črepy alebo okenné sklo bez rámov. Do
zeleného kontajnera však nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky
a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV
obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo
sklenených fliaš.
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SEPAROVANÝ ZBER
Zberné miesta, kde môžete počas
celého
roka
vyhadzovať
separovaný odpad:
- za Obecným úradom:
kontajnery na papier, plasty, kov,
sklo, textil, stavebný odpad
- v budove Obecného úradunádoba na použité tužkové batérie
- pri Obecnom dome:
kontajnery na sklo a papier
- pri cintoríne:
kontajnery na sklo, papier a textil
- ul. Slnečná:
kontajnery na papier, plasty, sklo
a textil

Kovové, ale nie objemné
Ako sme už spomínali, kovové obaly je možné zbierať spolu s plastami a nápojovými
kartónmi. Ak teda v svojom meste alebo obci nenájdete samostatný červený kontajner,
vhadzujte kovové obaly podľa zásady: najprv prečítať štítky na nádobách a hodiť odpad
do správnej zbernej nádoby. Do červeného kontajnera môžete vhadzovať plechovky,
konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal či starý kovový riad.
Konzervy a plechovky pred vyhodením do nádoby je vhodné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál. Nepatria sem však tuby z krémov a pást, chemicky znečistené
kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

V triedení nám poradí www.triedime.sk
Umývate si zuby, minula sa vám pasta a vy sa rozhodujete kam s tubou? Do komunálu?
Do žltého kontajnera? Alebo ste si s priateľmi na párty objednali pizzu a papierový obal
z nej je mastný? Kam s ním? Pre takých, ktorí si odpoveďou nie sú istí, pripravila
spoločnosť ENVI - PAK špeciálnu webovú stránku www.triedime.sk, ktorá nielen
inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do
správneho kontajnera na triedený zber. „Našou úlohou je plošne vzdelávať ľudí ako
správne triediť, preto sme vytvorili webovú stránku www.triedime.sk, ktorá je určená
všetkým vekovým kategóriám. Je plná animácií a zaujímavostí z procesu triedenia
a recyklácie odpadu“, dodala Silvia Nosálová z organizácie zodpovednosti výrobcov
ENVI - PAK.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:
Kam patria tégliky z jogurtov?
Patria do žltého kontajnera (vreca) určeného na plast, musia však byť bez zvyškov jedla.
Kam patria použité hygienické potreby?
Hygienické potreby (použité plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej pasty a pod)
patria do zmesového (komunálneho) odpadu, pretože sú znečistené.
Kam patria krabice z kartónu?
Po zmenšení objemu - napr. poskladaní- patria do modrych nádob na papier.
Kam patria kovové uzávery zo sklenených fliaš ?
Kovové uzávery na Kováčovej separujeme s plastami.

VEDELI STE ŽE:
- recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetriť až400Wh elektrickej energie
- z 5 fliaš sa recyklovaním vyrobí jedna váza
- 30 plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej fleecovej bundy
- zo 150 plastových fliaš môže byť jeden koberec
- z nápojových kartónov sa vyrábajú darčekové tašky a tiež kuchynské papierové utierky
- 1 tona vytriedeného papiera = 17 ušetrených stromov
- rozdrvený a zlisovaný materiál z tetrapakov sa v stavebníctve používa ako izolačný
materiál
- z oceľových plechoviek sa vyrábajú kľúče
- cca 670 zrecyklovaných plechoviek je potrebných napr. na výrobu jedného bicykla
- Ako dlho odolávajú materiály v prírode ?
ohryzok z jablka sa rozkladá 3-6 mesiacov, cigareta sa rozkladá 3 mesiace - 2 roky
papierová vreckovka sa rozkladá 3 mesiace, noviny a časopisy sa rozkladajú 3 - 12 mes.
žuvačka sa rozkladá 5 rokov, motorový olej sa rozkladá 10 - 100 rokov,
pneumatika sa rozkladá 30 - 500 rokov, plechovka sa rozkladá 20 - 100 rokov,
PET fľaša a igelitová taška sa rozkladá 100 - 1000 rokov, sklo sa rozkladá 4000 rokov
baterka sa rozkladá 20 - 500 rokov, polystyrén sa rozkladá 1000 rokov

KALENDÁR
ENVIROMENTALISTU
Február:
2.2. - Svetový deň mokradí
Marec:
21.3. - Svetový deň lesov
22.3. - Svetový deň vody
23.3. - Svetový deň meteorológie
Apríl:
1.4. - Svetový deň vtáctva
7.4. - Svetový deň zdravia
22.4. - Svetový deň Zeme
Máj:
10.5. - Svetový deň pohybom
ku zdraviu
31.5. - Svetová deň bez tabaku
Jún:
5.6. - Svetový deň životného
prostredia
8.6. - Medzinárodný deň oceánov
17.6. - Svetový deň boja proti
rozširovaniu púští a sucha
August:
6.8. - Svetový deň boja za zákaz
jadrových zbraní
9.8. - Medzinárodný deň solidarity
September:
16.9. - Medzinárodný deň ochrany
ozónovej vrstvy
21.9. - Medzinárodný deň mieru
22.9. - Svetový deň bez áut
27.9. - Svetový deň turizmu
Október:
4.10. - Svetový deň ochrany zvierat
10.10. - Svetový deň duševného
zdravia
16.10. - Svetový deň potravy
18.10. - Svetový deň monitorovania
vody
20.10. - Medzinárodný deň stromov
24.10. - Deň OSN
November:
8.11. - Svetový deň urbanizmu
10.11. - Svetový deň pre mier
a rozvoj
16.11. - Medzinárodný deň tolerancie
20.11. - Medzinárodný deň
bez fajčenia
27.11. - Medzinárodný deň
nenakupovania
December:
10.12. - Deň ľudských práv
11.12. - Medzinárodný deň hôr
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
Tabuľka IV.liga skupina JUH po 9. kole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FK Slovenské Ďarmoty
FK Šálková
TJ Tatran VLM Pliešovce
ŠK Vinica
FK FC Baník Veľký Krtíš
FK Mesta Tornaľa
JUPIE Podlavice Badín
TJ Sokol Medzibrod
FK Rakytovce

ŠK Prameň Kováčová
MFK Spartak Hriňová
MFK Revúca
TJ Sklotatran Poltár
OFK Olováry

9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8

7
6
5
5
4
4
3
3
3
2
3
3
0
0

2
1
3
0
2
1
3
3
2
4
1
0
3
1

0
1
1
4
3
4
3
3
4
3
5
5
5
7

18:6
25:5
15:7
14:16
14:12
15:17
14:13
9:11
20:11
14:15
12:17
12:16
3:14
4:29

23
19
18
15
14
13
12
12
11
10
10
9
3
1

Plán zápasov Prameň Kováčová
v jesennej časti 2016/2017:
11. kolo: 16.10.2016, 14:00 hod.,
MFK Revúca – ŠK Prameň Kováčová
12. kolo: 22.10.2016, 14:00 hod.,
FK Rakytovce– ŠK Prameň Kováčová
13. kolo: 30.10.2016, 14:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – TJ Sklotatran Poltár

PENALTA CUP 2016
Podujatie Penalta Cup sa za 10 rokov svojej existencie stalo vyhľadávanou akciou nielen milovníkov futbalu ale aj širokej
verejnosti. Penalta Cup 2016 sa konala v sobotu 10.7.2016. Za príjemného slnečného počasia bolo na štadióne Prameňa Kováčová
veselo dopoludia až do neskorého večera.
V hlavnej súťaži sa predstavilo 67 borcov, ktorí si vyskúšali kopanie penált z bieleho bodu. Jedenástky kopali aj ženy, tých
bolo 8 a v detskej kategórii si na pokutové kopy trúflo 9 odvážlivcov. Najpresnejšiu mušku mal v hlavnej kategórii Róbert Turák,
ktorý sa stal celkovým víťazom 10. ročníka Penalta Cupu. Na druhom mieste skončil Milan Kujan a tretí bol Dušan Spišiak.
V hlavnej mužskej kategórii kopali účastníci všetky svoje pokusy na troch brankárov, ktorí taktiež medzi sebou súťažili
o toho najlepšieho. Najviac, 33 zákrokov, predviedol Marek Zemiar, ktorí sa stal víťazom brankárskej súťaže.
Popoludní bol pripravený aj priateľský futbalový duel medzi Old Boys Kováčová a športovými novinármi. V zápase
zvíťazili domáci Old Boys 5:1.
Penalta Cup je aj o stretávaní starých známych a vždy sa nesie v príjemnej a veselej nálade. Netreba však zabúdať na posolstvo tejto
akcie , ktorá je spomienkou na zosnulého Miloša Kováča. Nielen vďaka jeho nezabudnuteľnému komentovaniu ale aj vďaka Penalta
Cupu sa na Miloša nikdy nezabudne a jeho odkaz bude žiť.
(sč)

Milí občania, aj Vy môžete prispieť
ku skvalitneniu obsahu nášho
Občasníka.
Vaše
príspevky,
zaujímavé články, fotky z obecných
akcií alebo podnety na zlepšenie
nám zasielajte nae-mailovú adresu:
kovacovsky.obcasnik@gmail.com,
alebo osobne na Obecný úrad
v Kováčovej - p. Gombalovej.
Tešíme sa na Vaše príspevky.

„OBECNÝ ROZHLAS V E-MAILE”
Vážení Kováčania,
v rámci rozširovania služieb občanom našej obce prichádzame s ponukou
informovania o dianí v našej obci e-mailom. Ak máte záujem o zasielanie
informácií: o spoločenských a kultúrnych podujatiach; o varovaniach (výpadkoch,
odstávkach, poruchách -elektrina, voda, plyn); o dianí v obci (napr. očkovanie psov,
voľby a pod...) pošlite nám na e-mailovú adresu mikulova@kovacova.sk
oznámenie, že máte záujem o zasielanie vyššie uvedených informácií a uveďte Váš
kontaktný e-mail.
Obecný úrad Vám garantuje, že Vami poskytnuté kontaktynebudú zneužité na iné
účely.
OcÚ
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