Správa o kultúrno-spoločenskom živote v obci za rok 2016
Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných
obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obce. Je prejavom a
symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu.
Kultúrny a spoločenský život ovplyvňujú podmienky, v ktorých sa uskutočňuje. Tieto podmienky
spoluvytvárajú:
- kultúrna infraštruktúra obce (u nás je to sála KD, obecný dom, areál futbalového ihriska a pod.),
- kultúrne inštitúcie a služby v obci (obecný úrad, obecná knižnica, cirkvi, občianske združenia a spolky,
podnikateľské subjekty a poskytovatelia služieb v oblasti kultúry)
V roku 2016 sa uskutočnili tieto podujatia:



JANUÁR
Kurz spoločenského tanca pre dospelých - venček
IX. Reprezentačný ples ŠK Prameň Kováčová – 30.01.16





FEBRUÁR
Fašiangová zabíjačka ESO ŠPORT – 06.02.16
Fašiangový karneval – 09.02.16
Turnaj v stolnom futbale Jazva cup – 27.02.16




MAREC
Besedy v knižnici – 2x – ZŠ s MŠ (02.03., 09.03.16)
Voľby do NR SR – 05.03.16
Oslobodenie obce – 71.výročie – 17.03.16 – pietna spomienka - položenie kytice kvetov pri pamätníku
pri OcU
Veľkonočné divadelné pásmo – „PASTELKA“ – OZ Gorazdík – 27.03.16
Deň učiteľov – 31.03.16 (Pizzéria Family)






APRÍL
Noc s Andersenom – 01. – 02. 04.16 Akcia je určená pre všetky deti z obce.
Tanečná zábava (hosť večera – Jadranka) – 16.04.16 – neuskutočnila sa
Stolnotenisový memoriál Jána Ličku a Milana Volku – 14.04.16
Turistická akcia – 16.04.16



















MÁJ
Nohejbalový turnaj jubilantov – 06.05.16
VIII. ročník turnaja amatérov v hokejbale – 07.05.16
Spoznajme sa na bicykli – 14.05.16 (spoločný cyklovýlet cez obce Kováčová, Budča, Sielnica, Sliač)
Turistická akcia – 14.05.16
Deň matiek a otcov – 17.05.16
Spomienkové stretnutie mládeže a obyvateľov regiónu – pietny akt - pri Pamätníku SNP v Bôrine
pri príležitosti 71. výročia oslobodenia SR a porážky fašizmu – 27.05.16
Deň koňa 14. ročník - 28.05.16
JÚN
Rozprávkový les – Spoznaj remeslo na kráľovskom dvore – 12.06.16 – rozprávkový les sa
uskutočnil v kúpeľnom areály pri Detvane. Vďaka sponzorom sa nám podarilo vyzbierať veľké
množstvo odmien pre deti. Mládež z OZ Gorazdík si znova pripravila zaujímavé stanovištia na plnenie
úloh, o sprievodný program sa postarala aj šermiarska skupina Virfortis a sokoliari.
Turistická akcia – 18.06.16
JÚL
Penalta cup – 9. ročník - Memoriál Miloša Kováča – 09.07.16
Futbalový turnaj kúpeľných miest – 16.07.16
Dni obce Kováčová – 22.,23.,24. 07.16
6. 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 boil 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 Cyklo
adventure slovakia.
Spoločnosť Helico SK v priebehu dňa poskytovala za poplatok vyhliadkové lety helikoptérou z lúky
pod pamätníkom SNP.
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 guľáš majstrov 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
rockpopfolkcountry 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.
6. 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.




AUGUST
Turistická akcia – Trojštátny bod – 19. – 21. 08.16
Rozlúčka sa letom – country zábava – 28.08.16 – neuskutočnilo sa



SEPTEMBER
6. ročník Nohejbalového turnaja - Memoriál Viliama Vanča – 03.09.16

OKTÓBER
Turistická akcia – Nízke Tatry – 01.10.16
Turistická akcia – Roháče – 22.10.16
Jubilanti – 26.10.16 a 27.10.16
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.
NOVEMBER

Kováčovská desiatka – 12.11.16 – 31. ročník
Vo veľmi nepríjemnom upršanom a sychravom počasí vybehlo v tento deň 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, no
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 Ďuso Nevežanský 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.
Podporili nás: OOCR Stredné Slovensko, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvojaSR,
Holidaypark Kováčová, Kúpele Kováčová, Pozana mäso, s.r.o., Vezopax Mesároš

Turistická akcia – Po stopách Rimanov na Pohroní – 19.11.16















DECEMBER
Zabíjačka Eso – 03.12.16
Mikuláš vo Fun Caffe – 09.12.16
Mikuláš v sále KD – 10.12.16 – mikulášske balíčky pre všetky deti nám sponzorsky daroval Alfred
Unterweger z Rakúska
Zabíjačka v lieskovci – 10.12.16 (súťaž vo varení zabíjačkovej fazuľovice, studena a klobás, získali
sme dve tretie miesta za studeno a klobásy
Vianočná akadémia – ZŠ s MŠ – sála KD – 14.12.16
Vianočný stolnotenisový turnaj – 26.12.16
Detský turnaj v stolnom tenise – 27.12.16
Vianočný koncert Vlasty Mudríkovej spojený s vianočným bazárom – 28.12.16
Silvestrovská zábava v sále KD
Turistická akcia – Ďumbier – 30.12.16

Propagačnú a informačnú činnosť vykonávame cez miestny rozhlas, zverejňovaním na informačnej
tabuli, na webovej stránke obce, na facebookovej stránke obce, e-mailom a formou obecných novín „Kováčovský občasník“, ktorý vychádza od roku 2015 - 4 x ročne.
Obecná knižnica v Kováčovej, ktorá je súčasťou MKS, je otvorená 2x v týždni a to v pondelok a v
stredu. Členské je 1,33€ pre dospelých a 0,50€ pre deti a študentov. V roku 2016 sme zaobstarali 70 ks kníh. Ku
koncu minulého roku bolo v knižnici 4294 knižných jednotiek. Knižnicu okrem občanov v rámci vyučovania
navštevujú raz do mesiaca aj deti miestnej ZŠ s pani učiteľkami.
Priestory bývalej knižnice sa využívajú na stretnutia urbárskej spoločnosti a niekoľkokrát do týždňa sa
tam stretávajú mladý hudobníci.
V sále KD sa okrem už spomenutých akcií konali zasadnutia Obecného zastupiteľsva, výchovné
koncerty pre deti zo ZŠ a MŠ a výročné členské schôdze rôznych spoločenských organizácií. Od septembra sa
v sále tiež konajú krúžky pre deti tunajšej ZŠ, ako hip-hop, pohybové hry a futbalový krúžok, taktiež krúžok

spoločenského tanca pre dospelých, stolnotenisové tréningy a zápasy, tréningy šermiarskej skupiny Virfortis.
Keď je sála voľná tak sa za poplatok poskytuje na rôzne predajné akcie.
Obecný dom sa v tomto roku využíval na stretnutia Jednoty dôchodcov a to pravidelne v stredu,
stretnutia OZ Gorazdík v piatky a evanjelické služby božie v nedeľu. Okrem toho sa v spoločenskej miestnosti
uskutočnilo niekoľko jednorazových podujatí.
V živote každého občana zastáva dôležitú úlohu kultúra a tiež aký prístup k nej máme. Je na každom
z nás, koľko priestoru a času jej vo svojom každodennom zhone vyčleníme. V bežnom živote našej obce sú
podmienky pre kultúrne a spoločenské vyžitie občanov omnoho skromnejšie, ako vo veľkých mestách.
Je treba zdôrazniť, že všetky akcie sa organizujú v prvom rade pre miestnych občanov a samozrejme že
si prajeme, aby účasť na nich bola čo najvyššia. Ľudia, ktorí kultúrne akcie organizujú to robia na úkor svojho
osobného voľna no prevažná väčšina občanov našej obce o miestnu kultúru nejaví záujem.
Vieme, že nestačí urobiť krok k ľuďom. Dôležité je aby ten krok urobila aj strana druhá.

Plán činnosti MKS v Kováčovej na rok 2017
Uvedené akcie majú stále miesto v kalendári. Organizujú sa v spolupráci s komisiou kultúry a športu, so ZŠ
s MŠ v Kováčovej, s ŠK Prameň Kováčová, s Občianskym združením detí a mládeže Gorazdík a s miestnou
Jednotou Dôchodcov. Týmto chcem vyzvať aj ďalších jednotlivcov, záujmové skupiny a združenia ku
spolupráci, nakoľko plán činností je orientačný a v priebehu roka sa bude dopĺňať v závislosti od ponúk a
finančných možností.
Január
 X. Reprezentačný ples ŠK Prameň Kováčová – 28.01.17
Február
 Farský ples – 11.02.17
 Divadelné predstavenie - 19.02.17
 Fašiangový karneval – 23.02.17
 Jednota dôchodcov – fašiangové posedenie – 25.02.17
 Nohejbalový turnaj – 26.02.17
Marec
 Besedy v knižnici so ZŠ s MŠ Kováčová
 Oslavy 72. výročia oslobodenia obce
 Deň učiteľov
 Veľkonočné divadelné predstavenie – OZ Gorazdík
 Turistická akcia – Krupinská planina – 25.03.17
 Noc s Andersenom – 31.03. – 01.04.2017
Apríl
 Stolnotenisový memoriál Jána Ličku a Milana Volku
 Turistická akcia – Slovenský kras, Aggtelekský kras - 08.04.17
Máj
 Turistická akcia – Malé Karpaty – 01.05.17 (29.04.17)
 Deň matiek a otcov
 IX. ročník turnaja amatérov v hokejbale – 06.05.17
 Spoznajme sa na bicykli – 13.05.2017
 Spomienkové stretnutie pri Pamätníku SNP v Bôrine
 Deň koňa
 Turistická akcia – Vtáčnik – 20.05.17
 Country majáles – 12.05.2017
Jún
 MDD – rozprávkový les – 11.6. alebo 18.06.17 (podľa počasia)
 Turistická akcia – Malá Fatra – 03.06.17
 Turistická akcia – Volovské vrchy – 17.06.17
 Firemný turnaj v malom futbale

Júl

 Turistická akcia – Západné Tatry - 01.07.17
 Penalta cup – 08.07.17
 Sochárske sympózium – 20.07. – 30.07.17
 Dni obce Kováčová 28., 29., 30. 07.17
August
 Turistická akcia – Turzovská vrchovina, Moravskoslezké Beskydy, Kysucké Beskydy – 11. – 13.08.17
September
 Turistická akcia - Veľká Fatra – Šípska Fatra – 02.09.17
 Turistická akcia – Volovské vrchy – 23.09.17
Október
 Mesiac úcty k starším – jubilanti 2x
 Večer s osobnosťou
 Turistická akcia – Veporské vrchy – 14.10.17
November
 Kováčovská desiatka – 04.11. alebo 11.11.17
December
 Mikuláš
 Vianočný stolnotenisový turnaj – 26.12.17
 Detský vianočný stolnotenisový turnaj – 27.12.17
 Vianočná akadémia
 Turistická akcia – Nízke Tatry – 30.12.17

