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ROČNÍK VI.

NEPREDAJNÉ

Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Lásku šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky!
Vážení spoluobčania,
K tomuto vianočnému vinšu pripájam aj svoje želanie
príjemného a pokojného prežitia nastávajúcich sviatkov
a úspešného vykročenia do roku 2017. Nech sú pre Vás všetkých
Vianoce obdobím radosti, oddychu a príjemných stretnutí.
Chceme k tomu prispieť vystúpením známej heligonkárky, ktoré
pre Vás pripravujeme a na ktoré Vás týmto pozývam. V ten istý
deň si budeme môcť medzi sebou vymeniť aj nechcené darčeky
alebo darovať ešte použiteľné veci na dobročinné účely - je to
taký náš malý príspevok, aby súčasťou Vianoc bola aj ľudskosť
a vzájomné porozumenie. Pokojné Vianoce a šťastný nový rok
Vám želá
Ján Izrael, Váš starosta.

UPOZORNENIEZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST
Obecný úrad žiada majiteľov vozidiel, aby v čase
odhŕňania snehu tieto nenechávali odstavené
na miestnych komunikáciách. Dôvodom je riziko
poškodenia vozidiel a celkovo sťažený výkon zimnej
údržby. V opačnom prípade sa môže stať,
že k odhrnutiu snehu nedôjde – zvlášť to platí pre úzke
a jednosmerné ulice. Za pochopenie ďakujeme.

Keď vianočný stromček žiari,
nech sa všetkým ľuďom darí.
Keď Vianoc zneje pieseň,
nech odložíte všetku tieseň.
Milí občania, ďakujeme Vám za Vašu priazeň
a prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov a úspešné vykročenie
do nového roku 2017.

Redakcia Kováčovského občasníka
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
Stručný prehľad z pracovných porád poslancov a z Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2016:
 Informáciu o procese exekúcie majetku firmy QUIETTIME. Na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné
plnenie z roku 2010 bola Obci Kováčová už zaplatená pohľadávka vo výške 1.924,14 EUR. Dňa 23.9.2016 sa uskutočnilo
na Exekútorskom úrade Banská Bystrica rozvrhové pojednávanie výťažku z dražby nehnuteľností, ktorý bol vo výške 7.150,-€.
Do rozvrhu prihlásila v zákonnej lehote svoje pohľadávky aj Obec Kováčová. Obec Kováčová prostredníctvom súdneho
exekútora JUDr. Kohúta prihlásila nárok na 3.808,95 EUR. Z výťažku dražby bolo pre Obec Kováčová rozvrhnuté 0,00 €.
 Starosta informoval o zámere spoločnosti Detronics, ktorá chce v obci Kováčová vybudovať optickú sieť, vďaka ktorej budú
môcť domácnosti a organizácie v obci využívať vysokorýchlostný optický internet a digitálnu televíziu s interaktívnymi
funkciami. Poslanci vyjadrili súhlas s výstavbou optickej infraštruktúry, pričom požadovali, aby čo najväčšia časť bola riešená
v zemi. Konateľ spoločnosti p.Kučera vysvetlil, že pre ekonomickú náročnosť nemôžu sieť dávať do zeme v uliciach, ktoré sú
už vybudované. Samozrejme pri rekonštrukčných prácach inžinierskych sietí (plyn, voda, kanalizácia) sú ochotní rokovať
s realizátorom o umiestnení ich káblov do zeme. Poslanci taktiež požiadali starostu o kontaktovanie spoločnosti Slovak
Telekom, či neplánuje v obci taktiež budovanie optickej siete. Na základe stanoviska spoločnosti, Slovak Telekom taktiež
plánuje budovanie optickej siete v obci a realizácia by bola riešená tiež kombináciou vedenia v zemi a vedenia vzduchom.
Poslanci sa danou problematikou budú zaoberať na ďalších pracovných poradách.
 Obec podala žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond na zakúpenie ďalších kompostérov v nasledovnom počte: 310 ks
kompostérov pre RD, 310 ks prekopávačov kompostu, 2 ks didaktických kompostérov pre výučbu v ZŠ s MŠ, 2 ks elektrických
kompostérov pre kuchyňu ZŠ s MŠ, 5 ks 2000 l kompostérov pre verejné priestranstvá, 1 ks 5000 l kompostovacie silo pre
futbalové ihrisko, 1 ks drvič konárov (s možnosťou pripojenia za osobný automobil). Investičný náklad projektu je 45 255 €
a spoluúčasť obce by bola 5%.
 Starosta informoval o pripravovanom investičnom zámere spoločnosti SPP – distribúcia. Vzhľadom na nevyhovujúci stav
existujúcich oceľových plynovodov, ktorý sa prejavuje vysokou únikovosťou, plánuje spoločnosť rekonštrukciu plynárenských
zariadení na týchto uliciach: Športová ulica, J. C. Hronského, Plánočková, A. Kmeťa, Hrby, Krátka. Trasyobnovovaných
plynovodov a prípojok budú situované prednostne s existujúcimi plynovodmiv pôvodných trasách.Navrhovaná rekonštrukcia je
plánovaná na realizáciu v roku 2019.


Starosta informoval, že zimnú údržbu miestnych komunikácií bude aj tento rok opäť zabezpečovať p. Puškár.

 Na OZ dňa 24.10. 2016 poslanci schválili VZN č.92/2016 o zrušení obecnej polície a finančné prostriedky vynakladané
na obecnú políciu obec využije v prospech rozvoja obce.
 Starosta a poslanci sa zhodli, že sa treba zaoberať úpravou poplatkov v MŠ a Školskom klube, ktoré neboli roky menené.
Zároveň je potrebné navrhnúť motivačný mechanizmus, aby deti, ktoré absolvujú MŠ v našej obci pokračovali aj povinnej
školskej dochádzke v našej ZŠ ( pre ZŠ je už príspevok na žiaka aj zo ŠR, pre MŠ nie).
 Starosta sa zúčastnil rokovania k problematike výstavby rýchlostnej cesty R2 – Obchvat Zvolena, ktoré iniciovalo Mesto
Sliač a zúčastnili sa ho predstavitelia dotknutých miest a obcí a zástupcovia NDS. Starosta na rokovaní vzniesol požiadavku na
vyvolanú investíciu na existujúcej ceste R1 – vybudovanie modernejšej (účinnejšej) protihlukovej steny pri našej obci.
 Obec sa intenzívne pripravuje na podanie žiadosti o NFP (nenávratný
finančný príspevok) na rekonštrukciu budovy Obecného úradu.
 Bola ukončená výstavba prístrešku a priľahlých spevnených plôch
autobusovej zástavky v kúpeľoch
 V záujme zvýšenia bezpečnosti pri vjazde do obce v smere od Sliača
bola Obci Kováčová schválená žiadosť o posunutie dopravnej značky „Obec“
pri vstupe do obce Kováčová zo smeru od mesta Sliač o 50 m smerom
k mestu Sliač.
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Termíny zasadnutí OZ v roku 2017:
28.2.2017
25.4.2017
27.6.2017
26.9.2017
12.12.2017

ROZPOČET OBCE KOVÁČOVÁ - rok 2017
I. BEŽNÉ PRÍJMY
Položka

Názov

Kód zdroja 41: vlastné príjmy
111 003
Výnos z dane príjmov FO
121
Daň z nehnuteľnosti
133 001
Daň za psa
133 006
Daň za ubytovanie
133 012
Trhový poplatok
133 013
Za komunálny odpad a DSO
212 003
Nájom chaty 516
212 003
Nájom budovy- vínotéka
212 003
Nájom budovy- Slovenská pošta
212 003
Nájom Pulišová
212 003
Nájom Hotel Tatran
221004
Správne poplatky
223 001
Poplatky za predaj výrobkov a
služieb
223 003
Za stravu od zamestnancov
243
Úroky z BÚ
292 008
Z odvodov z hazardných hier a pod.
223 004
Predaj drobného majetku
Obec kód zdroja 41
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
Celkom kód zdroja 41
Kód zdroja 111: zo štátneho rozpočtu
312 012
Transfer zo ŠR pre ZŠ s MŠ
312 012
Transfer zo ŠR na úhradu prenes.
výkonu št. správy
312 001
Transfer zo ŠR na voľby
Celkom kód zdroja 111 zo ŠR
Celkom bežné príjmy obce
a ZŠ s MŠ
III. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
454 001
Prevod z rezervného fondu
Navýšenie finančných operácii
Celkom finančné operácie

Celkom príjmy obce
a ZŠ s MŠ

I. BEŽNÉ VÝDAVKY (Stručný prehľad)*
Rozpočet na
rok 2017
v EUR
377 000,00
78 200,00
2 800,00
7 000,00
800,00
54 300,00
2 270,00
1 300,00
250,00
200,00
280,00
6 000,00
2000,00
3000,00
100,00
2 000,00
400,00
538 000,00
7 000,00
545 000,00

89 246,00
5 800,00
1 500,00
96 546,00
641 546,00

0,00
152 000,00

793 546,00

* Celý rozpočet obce Kováčová pre rok 2017 je
prístupný
na
internetovej
stránke
obce:
www.kovacova.sk v sekcii Samospráva.

Položka

Názov

Kód zdroja 41: z vlastných príjmov
01 Všeobecné verejné služby
610
Mzdy, platy a ostatné služobné
vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
632 001
Spotreba elektr. energie
632 003
Poštovné, telefóny, fax
634 001
PHM Hyundai
633 016
Reprezentačné výdavky OcÚ
633 006
Všeob. materiál- kanc. potreby
633 009
Noviny, časopisy, odborná literatúra
635 004
Propagácia, reklama, inzercia
637 005
Právne sl., exekútor., audit
637 012
Poplatky správne, notárske, súdne
637 015
Poistenie majetku
637 027
Odmeny zamest. mimoprac.
pomeru
641 003
Financovanie spoloč. staveb. úradu
642 001
Transfer pre ZMOS a Slov. zväz ob.
polícií, CVČ
642 001
Transfer pre JDS
642 001
Transfer pre OZ Gorazdík
Spolu:

Rozpočet na
rok 2017
v EUR
64 660,00
28 620,00
12 500,00
4 000,00
1 500,00
600,00
2 500,00
600,00
500,00
6 000,00
2 000,00
2 900,00
10 000,00
4 000,00
3 500,00
700,00
800,00
179 211,00

03.2.0
04.2.1
04.2.2

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

2 330,00
600,00
1 000,00

04.5.1
635 006
635 006
635 006

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

7 000,00
6 500,00
2 000,00

04.7.3
633 006

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

637 004
634 004
06.2.0
06.4.0
08.1.0

1 000,00
5 500,00
46 000,00
1 000,00
5 000,00
8 400,00
23 930,00

08.2.0
632 001
632 001
633 006
633.009
637. 002

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

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

08.4.0
10.2.0.2

Náboženské a iné spol. služby
Učebné pomôcky pre 1 roč.

1 600,00
430,00

Výdavky obce celkom
Kapitálové výdavky
Výdavky ZŠ s MŠ

VÝDAVKY ZA OBEC A ZŠ s MŠ
SPOLU:

385 321,00
152 000,00
237 600,00

774 921,00

ZO ZÁPISNÍKA ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
V období mesiacov október - december bola venovaná zvýšená pozornosť vodičom nákladných motorových vozidiel, ktorí
vychádzali zo stavebných pozemkov Kúpeľného parku a stavieb Na dlhom v Kováčovej. Vodiči boli upozornení, aby
neznečisťovali miestne komunikácie blatom pri vychádzaní zo stavenísk.
V jesennom období boli vykonávané pravidelné služby zamerané na dodržiavanie zákazu vypaľovania suchej
trávy, pálenie konárov a lístia na súkromných pozemkoch rodinných domov a v chatových oblastiach.
24.10. bola na Obecný úrad v Kováčovej doručená písomná sťažnosť Jozefa M. na znečisťovanie ovzdušia pri
vykurovaní občanov, ktorí bývajú v susedstve. Podozrivé osoby boli upozornené a v uvedenej oblasti sú vykonávané
opakované fyzické kontroly.
12. 11 počas bežeckých pretekov, ktoré sa uskutočnili v Kováčovej /Kováčovská 10/, bolo potrebné riadiť cestnú
premávku na križovatke ulíc Kúpeľnej a Sládkoviča, aby nedošlo k zraneniu súťažiacich pretekárov.
23.11. vo večerných hodinách boli v parku kúpeľného zariadenia Detvan v Kováčovej pristihnuté pri odpaľovaní
zábavnej pyrotechniky 4 mladistvé osoby z Kováčovej. Pri šetrení bolo zistené, že pyrotechniku odpaľovali aj v minulosti pri
koňoch, na ktorých sa vozili deti z kúpeľných zariadení, pričom vznikalo nebezpečie splašenia koní a možného úrazu detí.
V súvislosti s blížiacimi sa oslavami nového roku upozorňujem občanov na bezpečné používanie a skladovanie zábavnej
pyrotechniky. Zároveň všetkých vyzývam na ohľaduplnosť voči ostatným spoluobčanom a domácim zvieratám, ktorých môže
nadmerný hluk rušiť. Pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza v niektorých prípadoch k znečisťovaniu verejného
priestranstva. Povinnosťou každého, kto spôsobí takéto znečistenie, prípadne poškodenie obecného majetku je, aby závady
odstránil. Používaním pyrotechniky mimo Silvestra môže byť naplnená skutková podstata priestupku podľa § 47 odst.1 písm.
ch) alebo § 48 zákona č. 372/1990 Zb., za čo môže byť páchateľovi uložená bloková pokuta.
Pozor na krádeže počas vianočných nákupov.
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami a často uponáhľaných predvianočných nákupov, dochádza vo zvýšenom počte
ku krádežiam a podvodom. Práve v tomto období je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a svoje osobné veci, peňaženku,
doklady, kľúče a drahšie veci neponechávať bez dozoru, alebo v zaparkovaných autách. Nedajte príležitosť zlodejom, aby Vám
pokazili blížiace sa sviatky. Ku krádežiam najčastejšie dochádza v nákupných centrách a pri cestovaní hromadnými
dopravnými prostriedkami. Zlodeji a podvodníci si najčastejšie tipujú starších ľudí a deti.
Na záver prajem všetkým občanom Kováčovej príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a bezproblémové
ukončenie roka 2016.
Ján H l i v a
Náčelník Obecnej polície Kováčová

OBECNÝ ÚRAD UPOZORŇUJE
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 úradu:
nádoba 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

SEPAROVANÝ ZBER PLASTY
Dlhodobo sa opakuje situácia, že občania do 1100 l kontajnerov a
vriec na plasty vhadzujú aj odpady, ktoré s uvedenou komoditou nemajú nič
spoločného (textil, zvyšky jedál, guma, kusy kobercov, dreva, linoleum,
nádoby znečistené od farby a pod,.vývoz plastov zo dňa 10.11.2016
obsahoval aj uhynutú sliepku a igelit od krvi).
Veľakrát sa uvedené odpady nachádzajú na dne 1100 l kontajnera
alebo vreca a pracovníci na triediacej linke uvedené nečistoty zbadajú až pri
výsype plastov zo zberového vozidla na triediacej hale.
Po ich vytriedení vznikajú zbytočné náklady na ich zneškodnenie.
Touto cestou by sme Vás chceli požiadať, aby ste do 1100 l kontajnerov
a vriec na plasty vhadzovali iba plasty, ako je uvedené v letáku, ktorý
spoločnosť MariusPedersen roznášala po obci a ktorý sa nachádza aj v tomto
čísle občasníka na strane č.5.
..................................
Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.
MARIUS PEDERSEN, a.s.
KOMUNÁLNY ODPAD
Vážení občania,
Oznamujeme Vám, že zber komunálneho odpadu počas vianočných
sviatkov sa bude realizovať v pôvodne naplánovaný termín 26.12.2016

(pondelok).
MARIUS PEDERSEN, a.s.
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MATERSKÁ ŠKOLA
Ani sme sa nenazdali a skoro štyri mesiace školského roka 2016/2017 sú za nami. Tri pekné a veselé mesiace, počas ktorých sme
stihli niekoľko aktivít.
Mesiac október sme začali netradične a pozvali sme do našej MŠ rozprávkára pána Zdenka Hladíka, ktorý prišiel
až z Čiech. Porozprával nám príbeh O PRINCEZNEJ, KTORÁ NIČ NEPOČULA. Išlo o rozprávkový koncert, ktorý mal pre deti aj
terapeutický účinok vo forme jednej z metód muzikoterapie. Počas príbehu mohli deti vnímať zvuk neobvyklých hudobných
nástrojov ako je citara, flauta, fujara, tibetské misy či kalimba. Najväčším zážitkom pre deti však bolo to, že si mohli tieto netradičné
nástroje počas rozprávky, ale aj po nej vyskúšať.
14.októbra sme si v BEHU PRE ZDRAVIE pripomenuli, aký je pohyb pre človeka dôležitý.V areáli základnej školy si na
prekážkovej dráhe, ktorú pripravil kolektív základnej školy, otestovali svoju zdatnosť a vytrvalosť naši veľkáči. Po absolvovaní
dostali za odmenu diplom. Na konci mesiaca október sme si pripomenuli kultúrnym programom, akí vzácni sú pre nás naši starí
rodičia. Veľkí aj malí škôlkári sa svojím starkým poďakovali za ich lásku peknými básničkami a pesničkami, ktoré vyčarili úsmev
na nejednej tvári.... no a sem tam sa aj slzička vykotúľala.
.....a máme tu najkrajší mesiac v roku ...DECEMBER !
6. decembra nás navštívil Mikuláš aj s čertom. Mikuláša deti privítali pesničkami a básničkami, za ktoré ich obdaril sladkým
balíkom. Ale čert hľadal aj neposlušné deti, ktoré by zobral so sebou do pekla....no v našej materskej škole také deti nenašiel !
Keďže sa nám nepodarilo dostať do planetária do okolitých miest, tak sme si pozvali mobilné planetárium k nám do kultúrneho domu
v Kováčovej. Išlo o tzv. sférické 3D kino, 360-stupňovú projekciu v nafukovacej kupole, kde sa deti cítili pri rozprávke AKO IŠIEL
MESIAC NA NÁVŠTEVU K SLNKU, ako priami účastníci deja. Počas rozprávky sa deti oboznámili so všetkými znameniami
zverokruhu a aj to, ako sa Mesiac počas jeho fáz mení.
A čo povedať na záver ? Na záver sa chcem poďakovať všetkým pani učiteľkám MŠ, kolektívu ZŠ, ale aj naším pani kuchárkam,
pani upratovačke a pánovi školníkovi za ich obetavú prácu, trpezlivosť a popriať im veľa síl do nového roka 2017.
Ak láska topí ľad , čo pani Zima vyčarila , ak dá človek viac , čo v sebe skrýva , ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas , tak prišla doba , keď každý pre každého má pár prívetivých viet a nad čaro
VIANOC nič krajšieho niet.
Prajem všetkým krásne Vianoce
Eva Nárožná, zástupkyňa ZŠ s MŠ

6

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Čo to klope na dvere? Vari je už zima? Áno, sú tu najkrajšie sviatky
roka – Vianoce. Všade vonia ihličie, medovníky, koláče... Kapor pláva vo vani
a nesie nám noviny. Noviny o tom, čo sa stalo od septembra v našej škole na
Kováčovej.
Najprv sme pasovali našich najmenších prváčikov medzi právoplatných žiakov
školy do školského cechu. 14. októbra sme robili niečo viac pre naše zdravie
formou behu a aktivít spojených s behaním. Spojili sme sily školákov a malých
predškolákov z MŠ. Bola to hlavne zábava spojená s poučením.
17. októbra sme nadviazali na zdravý životný štýl a zapojili sme sa do
Svetového dňa výživy. Zdravá desiata nesmela chýbať v žiadnej taške. A ovocie?
O to sme si aj zasúťažili. Na konci októbra sme si pripomenuli dôležitosť
starších spoluobčanov, starých mám a starých ockov a uctili sme si ich námahu,
mozole a lásku, ktorou nás zahŕňali a zahŕňajú dodnes. Deti im zo srdca
zaspievali, zarecitovali a zahrali divadielko. V novembri s príchodom chladných
dní sme mali prednášku o ochrane zdravia pred chorobami a zasúťažili sme
si v internetovej súťaži I BOBOR. Jedného krásneho decembrového dňa k nám
do ZŠ s MŠ prišiel Mikuláš. Deti ho obdarovali básňami a piesňami a on im za to
dal plné balíčky dobrôt. O deň neskôr prišlo do kultúrneho domu mobilné
planetárium. Menšie deti zaujala rozprávková forma o kozme a väčšie deti si
vypočuli niečo náučnejšie, ale pri tom veľmi zaujímavé a pútavé. V ten istý deň
sa žiaci 3. a 4. ročníka zapojili do matematickej súťaže Pytagoriáda.
14. decembra v predvianočnom zhone sme sa potešili na vianočnej akadémii.
Žiaci zo ZŠ a deti z MŠ sa tešili z tej atmosféry, vône punču, koláčikov a hlavne
si tancom a vystúpením pripomenuli dôležitosť lásky, porozumenia, mieru
a pokoja v rodinách.
15. decembra nás čakal ešte jeden mikulášsky darček – návšteva
divadelného predstavenia v DJGT vo Zvolene. V predvianočnom čase posledný
školský deň v tomto kalendárnom roku si na tvorivých dielňach v škole žiaci
upečú medovníky, ktoré s láskou ozdobia a niektorými obdarujú svojich drahých
a samozrejme potešia aj svoje malé brušká.
A keď sa aj posledná sviečka na adventnom venci rozsvieti, a zvonček
zazvoní že prichádza Ježiško, škola bránu zatvorí a všetci si poprajeme šťastné
a veselé Vianoce.
Mgr. Lucia Parobková

Zabíjačková fazuľovica, hudba, spev, vôňa
klobások, dobrá nálada…
V takomto duchu sa niesla atmosféra v Lieskovci v peknú slnečnú sobotu,
10. decembra.
Naša obec prijala pozvanie od organizátora podujatia, Obce Lieskovec,
zúčastniť sa pravej dedinskej zabíjačky. Pozvanie sme samozrejme prijali a tak
družstvo z radov občanov našej obce zahájilo prípravné práce už deň vopred. Bola
to súťaž vo varení zabíjačkovej fazuľovice, studena a klobások. Všetko sa začalo
o 10-tej hodine pred kultúrnym domom v Lieskovci, kde sme sa pripojili k ďalším
štyrom súťažným družstvám. Počasie prialo, robota išla od ruky, všade krásna
vôňa a k tomu všetkému ľudovka a samozrejme dobrá nálada. Záujemcov
o koštovku všakovakých dobrôt bolo neúrekom. Páčilo sa nám, že naše družstvo
prišli povzbudiť aj naši občania. Hodnotilo sa ťažko, každý mal „svoje
špecialitky“, ktorým sa nedalo odolať. Aj keď sme nestáli najvyššie na stupni
víťazov, získali sme pekné dve tretie miesta a to za klobásku a studeno. Víťazným
družstvom boli Lieskovania. Celé podujatie však nebolo o súťažení, ale hlavne
o stretnutí dobrých ľudí, o zábave, dobrej nálade a udržaní ľudových tradícií.
Kto bol pozrieť, prežil v Lieskovci jednu peknú decembrovú sobotu.
Katarína Gombalová
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ČO NOVÉHO V KLUBE DÔCHODCOV V KOVÁČOVEJ
Začal sa nám zimný, ako aj posledný mesiac v roku- mesiac december. Veľa ľudí bilancuje, aký bol ten rok
odchádzajúci a aký bude ten nastavajúci.
Je čas zamyslieť sa, ako sme my dôchodcovia, členovia klubu dôchodcov Jednoty dôchodcov Slovenska, prežili
tento rok. My v našom klube už pravidelne hodnotíme čo sme urobili, či sme splnili náš plán, ktorý sme si stanovili na medziročnej
schôdzi v mesiaci február.
Žiaľ, aj tento rok nám odišiel z našich radov náš člen Ivan Biba. Ani sa veľmi nezohrial v klube a už sme ho odprevadili
na poslednej ceste na cintorín, kde odpočíva v pokoji.
Môžem konštatovať, že i tento rok bol pre nás dôchodcov v Klube veľmi bohatý. Uskutočnili sme zájazd do Brezovej
pod Bradlom na mohylu Milana Rastislava Štefánika, všetci boli spokojní, lebo niektorí na Bradle ešte neboli. I tento rok sa naši
členovia zúčastnili na rekondičných pobytoch, a to štyria členovia v Nimnici, dvaja členovia v Turčianskych Tepliciach a dvaja
členovia v Dudinciach. Verím, že i v roku 2017 dostaneme pre náš klub rekondičné pobyty. Mimo týchto rekondičných pobytov
niektorí členovia navštívili kúpaliská v Rapovciach ako i v Podhájskej.
V klubovej činnosti sme uskutočňovali plánované akcie ako bolo MDŽ, muži ženám darovali kvietok, zato im ženy
pripravili malé pohostenie. Každý štvrťrok pripravujú posedenie tí, ktorí majú narodeniny ako i meniny v tom ktorom štvrťroku.
Všetky akcie, ktoré sme v klube uskutočnili sa členom páčili a už teraz sa zamýšľajú čo a aké akcie uskutočniť na budúci rok.
Mimoriadna akcia, ktorú sme spolu oslávili, bolo šesťdesiate výročie svadby našich dvoch členov, Otílie a Dušana
Kapsovcov. Naše kuchárky pripravili slávnostný obed, nechýbali ani zákusky a po dobrom obede treba aj zapiť, každému sa ušlo
trošku vínka. Poželali sme im veľa zdravia a šťastia a aby ešte dlho mohli navštevovať náš klub dôchodcov. V rytme hudby pána
Levku a jeho brata sme si aj zatancovali a v radosti z toho, že sa ešte naši Kapsovci dožili 60. rokov svadby sme sa všetci rozišli.
V tomto roku ešte pripravujeme akciu, ktorá je v našom klube už tradíciou – „Posedenie pod jedličkou.“ Tu si
zaspomíname na ušlý rok a tešíme sa na rok budúci. Posedenie si spríjemníme aj pri hudbe, ktorú nám pripraví pán Levko s bratom,
zaspievame, zatancujeme si a tak s veselou mysľou ukončíme starý rok.
Veselo je v našom Klube, preto vyzývame dôchodcov našej obce, ak sa cítia sami, opustení aby prišli medzi nás,
tak aspoň na chvíľku zabudnú na starosti a opustenosť.
Jozef Nemček, predseda Klubu dôchodcov ZO JDS v Kováčovej.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Dňa 26. októbra 2016 sa pri príležitosti mesiaca úcty
k starším v sále KD uskutočnilo spoločenské posedenie
pre štyridsať toho roku jubilujúcich občanov obce
vo veku 70., 75., 80. a 85. rokov. Program si pripravili
deti zo ZŠ s MŠ Kováčová a DFS Huncútik zo Zvolena.
Jubilantom boli rozdané kvety a poukážky na nákup
v predajni COOP Jednota.
Pre ďalších desiatich jubilantov vo veku 50., 60., 65.,
70. a 80 rokov sme 27. októbra pripravili pohostenie
a malú pozornosť v kancelárii starostu obce.
Všetkým jubilantom ešte raz blahoželáme
Zuzana Mikulová
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NAĎALEJ ŠÍRIA DOBRÉ MENO…
Mať talent ešte neznamená úspech. Ten je výsledkom každodenného
tréningu, veľkej sebadisciplíny a pomoci trénerov a rodiny.
Naše fitnesky spĺňajú všetky tieto predpokladu a pokračujú
v úspešnom napredovaní. Jesenné súťaže priniesli ďalšie úspechy Emke
Čábyovej, Nelli Novodomskej i Viktórii Beličkovej.
Veľká cena Lipian:
kat.10-11
Emma Čábyová
4. miesto
Viktória Beličková 5. miesto
kat.12-13
Nelli Novodomská 1. miesto
Veľká cena Starej Ľubovne:
kat.10-11
Emma Čábyová
Viktória Beličková
kat.12-13
Nelli Novodomská

3. miesto
7. miesto
1. miesto

Pohár primátora mesta Žiliny:
kat.10-11
Emma Čábyová
Viktória Beličková
kat.12-13
Nelli Novodomská

2. miesto
9. miesto
1. miesto

Tieto tri súťaže boli nominačnými na Majstrovstvá Európy, ktoré sa
tradične konali v Budapešti 30.10.2016. Do Budapešti sa podarilo nominovať
Emke Čábyovej i Nelli Novodomskej.
Emka si vo svojej kategórii vybojovala krásne 7. miesto, kde len o chĺpok
jej ušlo finále. Nelli sa podarilo opäť vyhrať a získať svoj piaty titul
majsterky Európy.
Veľká cena Nitry:
kat.10-11
Emma Čábyová
3. miesto
Viktória Beličková 11. miesto
kat.12-13
Nelli Novodomská 1. miesto
Dievčatám držíme palce aj v ďalších súťažiach.
Elena Novodomská

OZ Gorazdík - STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 2016
Za dverami máme Vianoce a tak prišiel čas na ďalších pár
slov o našom OZ. Naposledy ste sa mohli dočítať o tom ako nám bolo
v našom letnom tábore. Odvtedy už prešiel nejaký ten čas. Vidieť sme
sa mohli napríklad na prvej rorátnej omši, ktorá sa uskutočnila 10.12.
a stretla sa s veľkým úspechom. Po omši boli v spoločenskej
miestnosti pre všetkých pripravené chutné raňajky.
V ten istý deň sme v kultúrnom dome, spoločne s obcou a miestnym
kultúrnym strediskom, organizovali tvorivé dielne pre deti. Detí prišlo
mnoho a vyrobili si veľa krásnych vecí. Po nich nás do kultúrneho
domu prišiel navštíviť Mikuláš a okrem čerta a anjela priniesol
so sebou aj sladkú odmenu pre deti. Na záver sme sa všetci spolu
poriadne vytancovali.
Na konci októbra sme opäť otvorili spevokol pre dospelých.
Vedenia sa ujal Janko Juriga a Kamilka Kucháriková. Tento spevokol
je určený pre všetkých, ktorí radi spievajú. Ak teda radi spievate a ešte
nie ste jeho súčasťou, určite príďte, dvere sú pre Vás otvorené a my sa
budeme veľmi tešiť.
Na prvý sviatok Vianočný sa v našom kostole sv. Gorazda
opäť uskutoční Jasličková pobožnosť. Deti z našej obce už od októbra
pilne nacvičujú, aby nám mohli aj takouto formou odovzdať posolstvo
Vianoc.
Verím, že sa spolu stretneme a prajem Vám príjemné, pokojné
a požehnané prežitie Vianočných sviatkov v kruhu Vašej rodiny.
Kamila Kucháriková
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:

Navždy nás opustili

V mesiacoch október - december 2016
oslávili životné jubileum:

Jolana Balážová, 97r.
Emília Sedmáková, 56 r.

85 rokov

65 rokov

Galamboš Jozef
Blaho Jozef, Ing.
Masaryk Štefan
Lihocká Elena
Šulová Zuzana

Michelčík Hubert, Ing.
Šanta Ján
Prachárová Oľga
Rajchmanová Anna
Sliacka Eva

80 rokov

Pozostalým vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Noví spoluobčania
Adam Vrábel
Eliška Miháliková
Petra Libiaková

60 rokov

Macko Štefan, Ing.

Krkoš Štefan
Slančík Pavel, Ing.
Mojžitová Kveta
Kuzmová Marta
Omastová Anna
Zaušková Anna, Ing.
Dunajová Helena

75 rokov
Izraelová Mária
Svobodová Jolana

70 rokov
Belička Ján
Šidla Ján, Ing.
Bajnóci Vladimír
Kucháriková Mária
Oremová Anna
Mentúzová Mária
Milanová Alžbeta
Kučerová Anna

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

Manželstvo uzavreli

50 rokov

Denisa Bibová a Michal Snopko
Ivana Forgáčová a Matúš Murín
Katarína Kucháriková a Jozef Jancík

Hajko František, Ing.
Vdovjaková Viera
Sigl Alena, Mgr.

Novomanželom
srdečne blahoželáme.

GRATULUJEME !
Cestovný poriadok (platný od 11.12.2016) :

Odchody autobusov zo zastávky
Kováčová rázcestie smer Banská Bystrica

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

6+
6+
17:00

7:05

X
7:25

8:10

X
9:05

6+
9:20

X
12:25

13:05

14:15

X
14:40

X
15:15

18:10

X
18:30

19:15

24
20:05

X
17:20

24
21:20

ZVOLEN,AS - KOVÁČOVÁ, kúpele
5:40

X
6:00

X
6:20

6:35

X
7:05

7:40

X
8:45

6+
9:00

X
9:35

10:20

X
11:00

6+
11:15

X
12:00

6+
12:30

X
12:45

13:30

X
14:15

14:45

16:15

X
17:00

17:30

X
18:05

19:45

24
20:35

X
15:20
24
22:20

X
15:50

X - ide v pracovné dni
6-8ide v sobotu

18:45

+ - ide v nedeľu a vo sviatok
24- nepremáva 24.12, 25.12, 31.12.2016
16.4.2017

Smer Banská Bystrica AS (cez Sliač, Hronsek a Vlkanová):
X
X
X
5:15
5:51
13:10
Smer Banská Bystrica AS (po diaľnici):
X
X
6:32
7:29
Smer Banská Bystrica AS (cez Sliač, letisko):
X
X
X
X
7
7:15
7:51
14:41 15:31 18:21
Smer Banská Bystrica, (cez Sliač, Sielnicu):
X
15:10
Smer Banská Bystrica, Magurská otoč.:
X
15:10
X - ide v pracovné dni
7- ide v nedeľu, 26.12., 17.4., 1 a 8.5, nejde 25.12., 16. a 30.4,
Nejde 7.5

POZVÁNKY
AKCIA

ĎUMBIER
Turistický klub Kováčová oznamuje záujemcom, že
organizuje už tradičnú koncoročnú turistickú akciu – Výstup
na Ďumbier, ktorá sa uskutoční v piatok 30.12.2016.
V prípade vášho záujmu sa prihláste u F.Hajka na t.č.
0918 672 116 alebo u V.Volka na t.č. 0905 494 402, najneskôr
do 23.12.2016. Nakoľko záujem o podujatie vždy prekračuje
kapacitu autobusu, je potrebné záväzne sa prihlásiť na
podujatie čo najskôr po zverejnení tohto oznamu!
Účastnícky poplatok:
- pre členov TTK 3€ na osobu
- pre nečlenov
5€ na osobu
Na akciu je nutné mať vhodné zimné turistické oblečenie
a obuv. Odporúča sa vziať si so sebou aj turistické alebo
lyžiarke palice a stúpacie železá (mačky).
Odchod autobusu bude v piatok 30.12.2016:
ZV – žst 6:50
ZV – Západ
6:55
Kováčová
7:00
B.Bystrica (zastávka na Štadlerovom nábreží
pri Hrone)
7:15
Predpokladaný príchod je o cca 17:00 hod.
Turistickej akcie sa každý účastník zúčastňuje na vlastné riziko
a vlastnú zodpovednosť.
Účastnícky poplatok nezahŕňa žiadne poistenie !!!
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
Pre tých, ktorí majú záujem o korektné informácie (nie o krčmové ohováračky) o hospodárení ŠK Prameň Kováčová
a o spôsobe odovzdania klubu novému vedeniu sú na webovej stránke obce (v sekcii Šport / ŠK Prameň Kováčová)
zverejnené nasledovné dokumenty:
1.
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze
2.
Hospodárenie ŠK Prameň za 1-7/2016
3.
Čiastková správa HK obce – vyúčtovanie dotácie
Vladimír Volko

KOVÁČOVSKÁ DESIATKA – 31. ročník
Vo veľmi nepríjemnom upršanom a sychravom počasí
vybehlo na 10 kilometrovú trať 130 bežcov z celého Slovenska.
100 mužov v štyroch a 30 žien v dvoch kategóriách sa vydalo na
náročnú členitú trať s 300 metrovým prevýšením, ktorá viedla
z futbalového štadióna najprv asfaltovou cestou až do lesoparku
(časť Hliník) nad obcou s cieľom opäť na štadióne. Trať bola
kvôli zlému počasiu a blatovému terénu skrátená a tak nástrahy
trate zvládli všetci.
Zodpovedný výkon podali pracovníci PT-časomiery
zodpovedajúci za prípravu štartovnej listiny a za tvorbu
výsledkovej listiny, ktorá bola k dispozícii bezprostredne po
dobehu posledného pretekára a účastníci behu mohli
„kontrolovať“ svoje umiestnenie a dosiahnuté časy na
obrazovke. V sprievodnom programe boli pripravené bežecké
súťaže pre deti aj keď sa zúčastnili len dvaja chlapci – Patrik
Šávolt (12r.) a Mello Adam (10r.).
Organizátori pripravili kvalitné preteky a po ich
skončení čakala na pretekárov pripravená teplá kotlíková
kapustnička
za
ktorú
bol
zodpovedný
šéfkuchár
ĎusoNevežanský a bohatá tombola i hodnotné ceny pre
najlepších. Samozrejme už tradične boli ocenení aj najstarší
pretekár 67 ročný Peter Daubner a najlepší „kováčan“ Ján
Mojžiš. Pretekár s najlepším časom (0:34:21,8 ) a celkový víťaz
Tomáš Kubej z ŠK Muránska Dlhá Lúka si odniesol hlavnú
výhru notebook. Prví traja bežci v každej kategórii boli
odmenení medailami, vecnými i finančnými cenami, ktoré im
odovzdal starosta obce Ing. Ján Izrael.
Poďakovanie patrí moderátorovi celého priebehu pretekov a
sprievodných akcií Mariánovi Marcinekovi a všetkým
dobrovoľníkom ktorí dopomohli k plynulému chodu tejto
tradičnej bežeckej akcie.
Zuzana Mikulová

12

Výsledky:
Muži do 20 rokov:
1.
Obergries Boris

0:36:00,8

Muži do 40 rokov:
1.
Kubej Tomáš

0:34:21,8

Muži do 60rokov:
1.
Pockľan Ján

0:36:23,1

Muži nad 60rokov:
1.
Kypta Peter

0:44:44,3

Ženy do 30rokov:
1.
Chrančoková Daniela

0:44:09,3

Ženy nad 30rokov:
1.
Furáková Iveta

0:43:09,7

Organizátori ďakujú sponzorom:

STOLNÝ TENIS
Koncom kalendárneho roka sa rozbehla aj nová sezóna stolnotenisovej V.ligy OSST Zvolen 2016/2017, v ktorej má už tradične
zastúpenie náš STO ŠK Prameň Kováčová.
Do nastávajúcej sezóny vstúpili naši stolní tenisti s odhodlaním pohybovať sa v pokojnom strede tabuľky a vyhnúť sa bojom
o zotrvanie v súťaži: „ Do novej sezóny sme vstúpili s cieľom vyhnúť sa bojom o záchranu, keďže naše družstvo prišlo o najväčšiu
osobnosť v podobe Igora Betíka, ktorý patril medzi piatich najlepších hráčov celej súťaže. Igor sa rozhodol vyskúšať vyššiu súťaž,
takže sme mu nechceli brániť v jeho napredovaní. V našich silách však určite je aj napriek oslabeniu bojovať o miesta v strede
tabuľky. Záležať bude od dochádzky na tréning a hlavne, či budeme na zápasy mať najsilnejší káder, ktorým disponujeme. Viac
šanci dostanú aj hráči, ktorí toho veľa nenahrali v poslednej sezóne a chodia poctivo trénovať.“ prezradil ciele do novej sezóny
prezident STO Marek Zapletal
Aktuálna sezóna odštartovala 2. Októbra 2016. V úvodnom kole naši stolní tenisti podľahli na domácej pôde nevýrazným
Pliešovciam „Na začiatku každej sezóny sme mali problém s úvodnými zápasmi, kde sme nenastupovali na zápasy v najsilnejšej
zostave z rôznych príčin a podobne sme začali aj teraz. Zápas sme nezvládli hlavne po taktickej stránke, keď sme sa unáhlili so
striedaním .“ Odhalil príčinu prekvapujúcej prehry prezident STO.
V nasledujúcich piatich zápasoch naši stolní tenisti podľahli postupne Dudinciam, Krupine, Zvolenskej Slatine, Kriváňu
a Hontianskym Nemciam. „V spomenutých zápasoch sme nastúpili proti družstvám, ktoré disponujú oveľa väčšou kvalitou
v porovnaním s nami, takže sme sa sústredili hlavne na pozbieranie skúseností, ktoré budeme určite neskoršie potrebovať. Aj napriek
sile súperov sme však mali v zápasoch pozbierať viac víťazných zápasov! “ Netajil sklamanie po zápase Prezident STO.
V siedmom kole sa konečne podarilo nášmu STO bodovať, a to vďaka výhre na domácej pôde, keď zdolal nevyspytateľný
Podzámčok v pomere 10:8. „Výsledok bol pre nás vykúpením pri našej bodovej mizérii. Mužstvo potrebovalo okúsiť chuť víťazstva,
lebo nálada bola napätá, aj napriek veľmi ťažkému vylosovaniu súťaže. Mužstvo bodovo potiahli najmä Martin Vaculčiak a Juraj
Homola ml.“ Netajil nadšenie z úvodného víťazstva v sezóne Prezident STO.
V ôsmom kole podľahol STO na domácej pôde Bzovíku 4: 14.
Následne vycestoval Prameň, na najdôležitejší zápas prvej polovici súťaže do Stožku. „Z Posledných dvoch zápasov vonku
sme nedokázali doniesť ani jediné víťazstvo, takže sme vycestovali na zápas s malými, ambíciami. Rešpekt budil aj posledný výsledok
Stožku, ktorý dokázal senzačne vyhrať na pôde Hontianskych Nemiec. Konečne sme však dokázali na zápas dať dokopy najsilnejší
káder, v rozhodnutí pobiť sa o dobrý výsledok.. Po výbornom bojovnom výkone sa nám podarilo zvíťaziť, keď družstvo podržali
opory tímu Juraj Homola ml. a Jozef Milan. Dôležitými bodmi však prispeli aj Martin Vaculčiak a Drahomír Várošík. Dúfam,
že takéto nečakané víťazstvo nám pomôže v ďalšom priebehu sezóny, aby sme dokázali naplniť naše predsezónne ciele.
Do Vianočnej pauzy nás čaká ešte doma Budča a pocestujeme do Zvolenského Doprastavu.. Našim cieľom je z týchto dvoch
zápasov ukradnúť súperom, aspoň jeden bodík , aby sme sa mohli s dobrým pocitom prichystať na tradičný Štefanský Turnaj, ktorý
sa v tomto roku uskutoční 26.12.2016 (pondelok ) v Sále kultúrneho domu, na ktorý chceme aj touto formou pozvať všetkých
priaznivcov stolného tenisu, hlavne amatérskych hráčov. Zároveň, keďže sa blíži čas Vianoc, chcel by som popriať Všetkým
priaznivcom STO ŠK Prameň Kováčová príjemné, ničím nerušené prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku
2017.“ Uzavrel hodnotenie rozbehnutej sezóny prezident STO Marek Zapletal.
Juraj Homola ml.
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Turistický klub Kováčová (TKK) pokračoval vo svojej činnosti aj v druhom polroku 2016.
V júni sme zorganizovali vysokohorskú túru do Vysokých Tatier s výstupom na Rysy (2499 m.n.m. ), ktorý je hraničným
štítom medzi Poľskom a Slovenskom a je zároveň aj najvyšším štítom v Poľsku. Pôvodne zamýšľaná trasa výstupu z poľskej strany
bola z technických a bezpečnostných dôvodov zamenená za výstup zo slovenskej strany so zostupom po rovnakej trase. Kondične
išlo o namáhavú vysokohorskú túru so značným prevýšením i značnou dĺžkou trasy, ktorá činila cca 25 km. Počasie nám prialo
a napriek snehovej pokrývke sme trasu bezpečne absolvovali.
V auguste sa uskutočnilo už 4. podujatie z cyklu „Hranične trojbody Slovenska“, tentokrát išlo o trojbod hraníc Česka
Rakúska a Slovenska na sútoku riek Dyje a Morava. K samotnému hraničnému bodu sme sa dostali z obce Moravský Sv. Ján,
po príchode k sútoku riek sa na fyzické miesto trojbodu z našej expedície dostal iba A. Kasarda, ktorý k nemu doplával – viď foto.
Program bol bohatý, zložený z viacerých oblastí tak, aby si každý prišiel na to svoje. Z programu ktorý sme absolvovali
spomeniem aspoň niekoľko aktivít : Košariská – múzeum gen. M. R. Štefánika, Bradlo - mohyla gen. M. R. Štefánika, Hlboképamätná izba J. M. Hurbana, Šaštín – Stráže - návšteva národnej baziliky, degustácia vo vinárstve Sing Wine, CHKO Pálava
(biosférická rezervácia UNESCO) – náučný chodník Děvín, Lednicko – valtický areál (UNESCO) - prehliadky pamätihodností,
Holíčske menhrity, Kopčany – veľkomoravský kostolík, Gbely – naftárske múzeum.
V septembri sme mali absolvovať podujatie do Nízkych Tatier, ktoré sa z dôvodu nepriaznivého počasia presunulo
na náhradný termín na začiatok októbra. Absolvovali sme trasu:Dolná Lehota - Črmné – Vajskovský vodopád – Pálenice –
Drevenica pod Derešmi – Krížske sedlo – Kotliská – Skalka – Žiarska hoľa – Črmné. Začiatok trasy sa nám (aj vďaka stretnutiu
s medveďom) síce celkom navigačne nevydaril, nakoniec sme však túru zvládli – každý podľa svojich kondičných možností. Aj keď
počasie, najmä ku koncu trasy bolo premenlivé, predsa sme však mail dosť veľa pekných výhľadov a niektorí z nás si užili
aj nádherný bonus – výborne dozreté brusnice a čučoriedky pod Krížskym sedlom a v jeho okolí.
Ďalšie podujatie do Roháčov, plánované na október, sa nepodarilo uskutočniť, nakoľko nám počasie v závere jesene
neprialo a vo vysokých polohách boli nevhodné a nebezpečné podmienky.
V spolupráci s PhDr. Jánom Beljakom, PhD., odborným lektorom, sa nám v novembri podarilo zorganizovať náhradné
náučno – poznávacie podujatie „ Po stopách Rimanov na Pohroní “. Lektor nám poskytol kvalitný a obšírny výklad navštívených
miest i archeologických lokalít . Navštívili sme tieto miesta: kláštor v Hr. Beňadiku, obec Šárovce, kde sme navštívili miestne
múzeum a katedrálu v Ostrihome.
Záver roka 30.12.2016 bude už tradične patriť „klasickému“ – výstupu na Ďumbier.
Dovoľte aby som Vás zároveň poinformoval o našich financiách a ich stave za rok 2016. TKK dostáva od obce každoročne
dotáciu 1000 € spoločne v rámci dotačného balíka pre ŠK Prameň. K 7.12.2016 je stav TKK príjmov ( 1000 € dotácia + vyzbierané
poplatky za akcie) a výdavkov ( faktúry za autobus, parkovné, vstupné ) nasledovný:
príjmy
4 316,00 €
výdavky 3 763,45 €
rozdiel
+ 552,55 €
K dobrému hospodáreniu prispela zvýšená osveta k jednotlivým akciám a tým aj zvýšený počet záujemcov o podujatia ako aj
priebežné kalkulácie plánovaných nákladov nášho klubu na jednotlivé podujatia.
Vedenie TKK chce týmto poďakovať všetkým členom a sympatizantom za priazeň a poskytnutú podporu v roku 2016.
Za TKK predseda F.Hajko
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MARÍNA V KOVÁČOVEJ SLÚŽI ZDRAVIU UŽ 40 ROKOV
...
V uplynulých dňoch uplynulo už 40 rokov odvtedy, ako Špecializovaný liečebný ústav Marína začal poskytovať svoje
služby pacientskej verejnosti. Dovoľte mi v tejto súvislosti krátky exkurz do histórie a pripomenutie niektorých dôležitých
míľnikov...
Hoci sa prvá zmienka o Kováčovej datuje do roku 1254, keď uhorský kráľ Belo IV. potvrdil privilégiá Zvolena
a daroval nemeckým kolonistom územie Halasz (Rybáre) aj „terra hospitum de Koachou“, do povedomia širšej verejnosti
vstúpila Kováčová náhodným objavením prameňov termálnej minerálnej vody počas geologického prieskumu v roku
1898-1899, keď viedenská firma K.U.K. Eisen u. Blechfabrik G.U. hľadala uhlie pre svoju výrobu plechu a železa. Vtedy tu
boli založené malé kúpele, ktoré slúžili blízkemu a širšiemu okoliu a na základe osobných skúseností ich vyhľadávali ľudia
s pohybovými ťažkosťami. Až v roku 1967 po rozsiahlom geologickom prieskume bol dokončený vrt termálnej vody K1
s teplotou 48,5 °C s veľkou, stabilnou výdatnosťou. Kováčová dostala úplne nové perspektívy. Bol vypracovaný projekt kúpeľov
určených predovšetkým pre kúpeľnú rehabilitáciu detí, nakoľko epidémia poliomyelitídy na začiatku 50. rokov zanechala veľa
pacientov s limitujúcimi následkami. V roku 1969 bol položený základný kameň pre výstavbu liečebného ústavu s kapacitou 212
lôžok. 27. 9. 1976 po prekonaní rôznych prekážok bol ústav uvedený do prevádzky ako Detská kúpeľná liečebňa Marína. V dobe
otvorenia ústavu bolo vytvorené neurologické oddelenie (terajší blok B) s 2 poschodiami a ortopedické oddelenie (blok A)
s 3 poschodiami, na každom poschodí je samostatné 40-lôžkové oddelenie s kompletným vybavením, okrem ubytovacej časti je
tu jedáleň, herne, kompletná vodoliečba, rehabilitačné sály, škola a predškolské zariadenia. Liečili sa tu pohybovo postihnuté
deti s neurologickými i ortopedickými diagnózami podľa indikačného zoznamu.
V začiatkoch bola priemerná dĺžka pobytu pre ortopedických pacientov 60 dní, pre neurologických 90 dní, v roku 1982
pribudla indikácia – Morbus Perthes (neinfekčné odumieranie hlavice bedrového kĺbu) s dĺžkou pobytu 150 – 180 dní. V roku
1985 sa z organizačných dôvodov upustilo od striktného rozdelenia detí podľa diagnózy, neurologicky postihnuté deti, často
i mentálne postihnuté, sa integrovali medzi ortopedických pacientov. Z neurologických diagnóz doteraz prevláda detská
mozgová obrna – rôzne formy vrátane imobilných pacientov. Pribúda pacientov po kraniocerebrálnych traumách.
Z ortopedických diagnóz prevládajú skoliózy rôzneho stupňa závažnosti, ale aj pooperačné stavy. Prednosť v prijatí majú akútne
stavy – priame preklady z lôžkových zariadení, hlavne poúrazové stavy, kde je potrebná včasná rehabilitačná starostlivosť,
a po plánovaných operáciách hlavne v rámci neuro/ortopédie. V roku 1991 bol indikačný zoznam rozšírený o reumatických
pacientov. V roku 1993 sa začali v individuálnych prípadoch s deťmi hospitalizovať aj rodičia a samozrejmou sa stala ich
edukácia s nácvikom rehabilitačných postupov, aby mohli pokračovať v rehabilitácii v domácich podmienkach.
V nasledujúcich rokoch sa zvyšovala úroveň zdravotníckej starostlivosti o pacientov po stránke kvantity, ale aj kvality.
Tento trend si vynútil príjem ťažkých imobilných pacientov s diagnózami, ktoré sa v minulosti v detskom veku nevyskytovali
v takom rozsahu (napr. priečne poškodenia miechy). Zdravotná starostlivosť o takýchto pacientov si vyžaduje špeciálnu
ošetrovateľskú starostlivosť, aj špeciálne rehabilitačné postupy. Nutnosť zmeny a doplnenie teoretickej, ale aj praktickej časti
zdravotnej starostlivosti pocítili lekári, sestry, rehabilitační pracovníci v rámci postgraduálneho vzdelávania. Marína nadviazala
úzku spoluprácu s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Bolo nutné sa oboznámiť s novými zložkami
starostlivosti podľa platných zásad ošetrovateľstva aj fyzioterapie.
Ďalšou významnou kapitolou v histórii ŠLÚ Marína bolo rozšírenie kúpeľnej a rehabilitačnej starostlivosti aj pre
dospelých pacientov od mája roku 2004. K tomuto účelu boli vykonané nevyhnutné rekonštrukčné úpravy na bloku B, ktorý
bol vyhradený pre ubytovanie, stravovanie aj rehabilitáciu dospelých pacientov s neurologickými a ortopedickými diagnózami.
Do praxe sme tak uviedli nové fyzioterapeutické postupy napr. pre pacientov po prekonanej mozgovej cievnej príhode,
po náhrade bedrového či kolenného kĺbu, pre pacientov s reumatickými či vertebrogénnymi ochoreniami, po operáciách,
úrazoch… Od novembra 2004 sme začali poskytovať kúpeľno-rehabilitačnú starostlivosť aj ambulantným spôsobom
v priestoroch bloku B3. Úspešný rok 2004 bol zavŕšený získaním certifikátu kvality ISO 9001:2000 certifikačnou firmou SGS
Slovakia; politiku kvality dôsledne rozvíjame aj v súčasnosti.
Cieľom nášho zariadenia je poskytovanie kúpeľnej a rehabilitačnej starostlivosti výlučne na odbornej báze, našou
ambíciou nie sú služby typu wellness. Medicínsku úroveň ŠLÚ Marína potvrdzujeme aktívnou účasťou na odborných
podujatiach, sami sme zorganizovali nemalé množstvo vzdelávacích akcií, napr. v decembri 2016 organizujeme už XII. ročník
konferencie Rehabilitácia v pediatrii s medzinárodnou účasťou, v našich priestoroch zrekonštruovanej polyfunkčnej kinosály.
V súčasnosti disponuje náš ústav vysoko špecializovanými zdravotníckymi pracovníkmi na jednotlivých oddeleniach,
pri liečebných výkonoch využívame dostupné poznatky súčasnej lekárskej vedy.
Marína dlhodobo spolupracuje s významnými slovenskými odborníkmi z pediatrie, neurológie, traumatológie,
ortopédie, rehabilitačnej medicíny, za 40 rokov si vytvorila úzke väzby na klinické pracoviská aj vzdelávacie inštitúcie. Našou
ambíciou je neustále skvalitňovať svoje zdravotnícke služby, sledovať najmodernejšie trendy vo fyzioterapii, získavať priateľov,
podporovateľov aj sponzorov, ktorí nám pomáhajú dopĺňať naše vybavenie špičkovými pomôckami. Napríklad v tomto roku
sme si aj vďaka nezištnej pomoci pána inžiniera Zapletala z firmy Grube obstarali dynamický vertikalizačný prístroj Thera-Balo,
ktorý slúži osobám so závažným fyzickým hendikepom. Vážime si našu korektnú a nadštandardú spoluprácu s obyvateľmi
Kováčovej, z ktorých mnohí v Maríne pracovali alebo pracujú a šíria tak dobré meno nášho ústavu. Vážime si tiež konštruktívny
dialóg a veľmi dobré vzťahy s predstaviteľmi obce, pánom starostom, kováčovskými športovcami. Budeme radi, ak nám
zachováte svoju priazeň aj do ďalších narodenín
Vladimír Čavoj
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„OBECNÝ ROZHLAS V E-MAILE”
Milí občania, aj Vy môžete prispieť
ku skvalitneniu obsahu nášho
Občasníka.
Vaše
príspevky,
zaujímavé články, fotky z obecných
akcií alebo podnety na zlepšenie
nám zasielajte na e-mailovú adresu:
kovacovsky.obcasnik@gmail.com,
alebo osobne na Obecný úrad
v Kováčovej - p. Gombalovej.
Tešíme sa na Vaše príspevky.

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