Kováčovský
občasník
ČÍSLO:1/2017

ROČNÍK VII.

NEPREDAJNÉ
OZNAM

Vážení spoluobčania,
čas rýchlo plynie a my sme sa prehupli
do druhej polovice funkčného obdobia
samosprávy. V tomto čísle občasníka Vám
predkladáme odpočet našej činnosti –
vyhodnotenie plnenia programového plánu
obce, ktoré bolo prerokované aj na
februárovom
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva.
Nesplnené úlohy stoja pred nami ako výzva pre zostávajúce
obdobie, na druhej strane sa nám podarilo urobiť niečo mimo plánu
– podľa aktuálnej potreby, prípadne využitím dotácií. V tomto roku
máme z investičných akcií v pláne vybudovanie chodníka na ulici
Slobody a nových spevnených plôch pri Dome smútku,
vybudovanie dvoch stojísk kontajnerov pre chatové oblasti B a C, 2.
etapu monitorovacieho systému z poskytnutej dotácie pre rok
2017.Obec podáva žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu, ktorý v prípade úspechu zlepší aj vzhľad centra našej obce.
Pokračovať budeme v rozpracovaných projektoch rozšírenia
splaškovej kanalizácie a cyklistickej cestičky do Zvolena, riešiť
však zároveň budeme aj aktuálne problémy.

Obecný úrad v Kováčovej oznamuje občanom, platiteľom
miestnych daní a poplatkov, že sa bude vyberať daň
z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad,
ktoré si môžete uhradiť v hotovosti do pokladne obce,
v kancelárii prvého kontaktu na prízemí obecného úradu,
v termíne

od 2.mája 2017 do 19. mája 2017.
Počas vyberania miestnych daní a poplatkov sú upravené
stránkové hodiny pre kanceláriu prvého kontaktu,
na prízemí obecného úradu a to nasledovne:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 12:00

13:00 – 16:00
13:00 – 16:00
13:00 – 17:00
13:00 – 16:00

Prosíme, aby ste rešpektovali uvedené stránkové hodiny.
Za pochopenie ďakujeme.

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
POČAS VEĽKEJ NOCI
Obecný úrad v Kováčovej oznamuje občanom, že zber
komunálneho odpadu sa bude zabezpečovať nasledovne:
- Piatkový zber zmesového komunálneho odpadu
z bytových domov KVB sa bude realizovať v pôvodnom
termíne v piatok 14.4.2017 (sviatok).
- Zber komunálneho odpadu z rodinných domov a 1100 l
kontajnerov bude v utorok 18.4.2017.

Chcem Vás pozvať na druhý ročník cyklopodujatia Spoznajme sa
na bicykli, ktoré pripravujeme na sobotu 13. mája v spolupráci so
susednými obcami Budča, Sielnica a mestom Sliač. Viac informácií
sa dozviete z pripravovaných propagačných materiálov a dúfam, že
nám tento rok bude priať aj počasie. O ostatných uskutočnených
a plánovaných akciách sa viac dočítate vnútri tohto vydania
občasníka.

Obecná štatistika:

Nakoniec Vám chcem všetkým zaželať príjemné prežitie blížiacich
sa veľkonočných sviatkov.

Počet obyvateľov k 31.12.2016 – 1459, z toho 713 mužov
746 žien
Počet prihlásených obyvateľov v roku 2016: 44 obyvateľov
Počet odhlásených obyvateľov v roku 2016: 44 obyvateľov

Ján Izrael, Váš starosta

Veková štruktúra obyvateľstva:
0 - 17 rokov- 211 obyvateľov
18- 62 rokov- 914 obyvateľov
nad 62 rokov- 334 obyvateľov

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
Stručný prehľad z pracovných porád poslancov v mesiacoch
zastupiteľstva:
➢

január, február a marec 2017 a z rokovania obecného

Starosta podal poslancom informácie o stave jednotlivých investičných zámerov obce pre rok 2017:
a) Chodník ul. Slobody a spevnené plochy okolo Domu smútku
- projektová dokumentácia pripravená,
- prebieha stavebné konanie,
- predpokladané náklady podľa projektanta – 65.000,-€ bez DPH,

e) stojiská kontajnerov (1,5 m x 6m)
- 2 ks pre chatové oblasti – na konci ul. A. Kmeťa
a na ul. Plánočkovej pri odbočke k Štramande,
- ohlásené

b) Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti
- bola podaná žiadosť o stavebné povolenie
- poslanci schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok

f) Cyklochodník do Zvolena
- Spoločnosť DIPERA, spol. s.r.o. odovzdala
obci projektovú dokumentáciu
- obec musí počkať, kým mesto Zvolen zahrnie
daný cyklochodník do svojho územného plánu,
nakoľko časť chodníka sa nachádza aj v katastri mesta
Zvolen

c) Náučný chodník ˮDuby v Kováčovejˮ
- obec už má stavebné povolenie
- náklady projektu cca 6.000,- €
- bola podaná žiadosť na SAŽP
d) Kanalizácia- ul. Trávniky, ul. Slobody
- projekt je pred ukončením územného konania
- je potrebné sa dohodnúť s vlastníkmi pozemkov

g) WorkOut ihrisko pri bývalom campingu
- je potrené vyriešiť posunutie brány
- predpokladané náklady cca 6.000,-€

➢

Obci bola na konci roka 2016 schválená dotácia 10.000,-€ na kamerový monitorovací systém. Rozsah II. etapy: 9 kamier
(križovatka A. Kmeťa/ Plánočkova – 2 ks, areál futbalového ihriska – 2 ks, križovatka Kúpeľná/ Sládkovičova – 3 ks,
Slnečná – 2 ks ).

➢

Na Obecný úrad bola dňa 31.1.2017 doručená petícia za výstavbu nájomných bytov v obci Kováčová. Starosta odovzdal
osobe, ktorá petíciu doručila výzvu na odstránenie nedostatkov podanej petície:
- nečitateľné mená, priezviská a neúplné adresy podporovateľov petície
- v petícii nebola určená osoba na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci
- nebol uvedený počet priložených podpisových hárkov pod textom petície a podpisové hárky neboli unikátne označené

➢

Poslanci prijali VZN č.94/2016, ktorým sa upravuje systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov v chatových
oblastiach. Bude to riešené 1100 litrovými kontajnermi, ktoré budú umiestnené na konci ul. A.Kmeťa a pri odbočke
do chatovej oblasti na ul. Plánočkovej.

➢

Poslanci schválili podanie žiadosti na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci OP KŽP, kód výzvy
OPKZP-P04- SC431-2017- 19, na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Kováčová“
s výškou celkových oprávnených nákladov 697.734,66 €. Finančnú spoluúčasť obce na projekte „Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu v obci Kováčová“ bude v prípade získania finančného príspevku vo výške 5% celkových
oprávnených výdavkov projektu, t.j. maximálne 34.886,73 €.

➢

Obec Kováčová podala na Slovenský futbalový zväz žiadosť o poskytnutie finančného príspevku . Cieľom projektu
je vyriešenie havarijného stavu objektu ATC. Celkové výdavky projektu podľa rozpočtu by boli 60.000,- € z toho
požadovaná výška dotácie z rozpočtu SFZ je 45.000,- €. Projekt zahŕňa výmenu sendvičových obvodových stien,
vybudovanie novej pultovej strechy, vybudovanie nových šatní a sociálnych zariadení.

➢

Poslanci schválili zriadenie Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Centru bude prenajatá kancelária
č.1.20 o výmere 9,63 m2v priestoroch Obecného domu. Nájomné poslanci stanovili na 39,25 €/m2/ rok, čo predstavuje ročne
378,- € .
Harmonogram zasadnutí Obecného
Poslanci sa dohodli, že od nového školského roka sa upravia poplatky
zastupiteľstva v roku 2017:
v MŠ a Školskom klube, ktoré neboli roky menené. V súčasnosti je poplatok
28.02.17
26.09.2017
v MŠ 8,30 €/ dieťa / mesiac a poplatok za školský klub detí v Základnej škole
25.04.17
12.12.2017
3,30 €/dieťa/ mesiac. O zvýšených poplatkoch Vás budeme informovať
27.06.17
v nasledujúcom čísle.

➢
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SPRÁVA O STAVE NEDOPLATKOV KU 31.12.2016
Celkový stav nedoplatkov DzN, KO a DzP ku dňu 31.12.2015 bol vo výške 34 475,20 €. V priebehu roka 2016 sa obci
podarilo vymôcť nedoplatky v sume 1 644,56 €. Za rok 2016 pribudli nedoplatky vo výške 9 328,90 €. Ku dňu 31.12.2016

eviduje obec Kováčová nedoplatky v celkovej výške 42 092,58 €.
Pri vymáhaní nedoplatkov sa postupovalo v zmysle zákona, daňovníkom sa zasielali výzvy. Keďže sa jednalo väčšinou
o občanov našej obce, výzvy boli doručované prostredníctvom našej obecnej polície. Ostatným prostredníctvom pošty. Niektorí
občania si svoje nedoplatky vyrovnali ihneď po upozornení. K 31.12.2015 obec evidovala spolu 216 daňových nedoplatkov.
58 z nich bolo vyriešených, za rok 2016 pribudlo 81 nedoplatkov, t.j. 239 nedoplatkov je stále evidovných. Vždy sa dlžníkovi
zasiela výzva, a potom sa zasielajú nedoplatky na exekučné vymáhanie.
Katarína Gombalová

POZVÁNKY
POZVÁNKA NA HOKEJBALOVÝ TURNAJ
Pozývame Vás na 9. ročník Hokejbalového turnaja amatérov,
ktorý sa uskutoční 6.5.2017, od 07:00 hod. na ihriskách
pri NRC Kováčová. V prípade záujmu prihlásiť svoje
družstvo do súťaže a viac info na 0918541840.
POZVÁNKA NA VEĽKONOČNÉ DIVADLO
OZ Gorazdík Kováčová všetkých pozýva na veľkonočné
divadelné predstavenie s názvom ,,Mám šancu ?”, ktoré sa
uskutoční na veľkonočnú nedeľu (16.4.2017) o 15:30 hod.
v spoločenskej sále kultúrneho domu.
Na všetkých sa srdečne tešíme ☺.
POZVÁNKA NA COUNTRY MAJÁLES
SO SKUPINOU PACIPACIFIK
Obec Kováčová Vás pozýva na Country Majáles, ktorý sa
bude konať dňa 12.mája 2017. Viac informácii čoskoro na
web stránke obce a na plagáte.

13.mája 2017
viac informácií čoskoro
na web stránke obce
a na plagáte

JUMPING KOVÁČOVÁ
Všetkých srdečne pozývame na Jumping (cvičenie na
trampolínach), ktoré sa koná každý utorok o 18:30 a piatok
o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu. Vstupné je 3,50 €.
Možnosť prihlásiť sa na tel. čísle 0911 132 004.

VLASTA MUDRÍKOVÁ KONCERTOVALA V KOVÁČOVEJ
V stredu
28.12.2016 spríjemnila
vianočnú
atmosféru v našej obci známa heligonkárka a speváčka
z Kysúc Vlasta Mudríková.
Aj keď 15 minút pred koncertom boli v sále len jej
fanúšikovia zo západnej časti Slovenska (Nitra, Nové Mesto
nad Váhom, Trenčín, Púchov), sála sa tesne pred začiatkom
zaplnila a Vlasta zaujala divákov nielen svojou krásou,
ale aj nádherným hlasom a skvelým ovládaním heligónky.
V prestávke jej vystúpenia predstavili tradičné
vianočné zvyky Betlehemci z OZ Gorazdík.
Po ich vystúpení dostala Vlasta Mudríková
v druhej časti svojho koncertu divákov do varu a tí
sprevádzali rytmickým potleskom každú jej pieseň.
Samozrejme na záver zožala veľký aplauz a diváci si
vynútili prídavky.
Príjemný večer pokračoval vďaka jej fanklubu
zábavou aj po ukončení koncertu. K dobrej nálade prispel aj
výborný vianočný punč pripravený pracovníkmi OcÚ.
Ing. Vladimír Volko
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PLNENIE PROGRAMOVÉHO PLÁNU OBCE
KOVÁČOVÁ ZA OBDOBIE 2015-2016
Programový plán (ďalej len PP) Obce Kováčová bol vypracovaný na základe stanovísk jednotlivých členov pracovnej
skupiny, zriadenej starostom obce. Cieľom programového plánu bolo stanovenie základného smerovania obce v uvedenom období v
jednotlivých oblastiach a podľa finančných možností obce. V polovici funkčného obdobia prichádza rad na vyhodnotenie, čo sa nám
za dva roky z vytýčených úloh podarilo splniť, prípadne aký je stav ich plnenia. V hodnotení sú však uvedené aj aktivity nad rámec
Programového plánu, ku ktorým obec pristúpila na základe vypísaných výziev na poskytnutie dotácie, alebo ktoré sa ukázali ako
aktuálne potrebné. Stav plnenia PPO je nasledovný:
Projektová príprava rekonštrukcie budovy obecného úradu zameraná na zvýšenie energetickej hospodárnosti, viacúčelového
využitia sály a využitie podkrovia. Realizácia projektu podľa výšky nákladov a získaných prostriedkov z fondov:
- V r. 2015 vypracované zameranie skutkového stavu objektu
- V r. 2016 vypracovaná PD „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Kováčová“ s cieľom získania
prostriedkov z OP KŽP, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
- V r. 2016 zároveň vypracovaný projekt statiky pre obnovu drevených stropov nad administratívnym traktom budovy OcÚ
Návrh a verejné prerokovanie možností využitia areálu autokempingu so zohľadnením skutočnosti, že ide o významný
ucelený priestor v zastavanom území obce a kúpeľnom území:
- verejné prerokovanie využitia areálu sa zatiaľ neuskutočnilo
- odporúčam zhodnúť sa na základných možnostiach využitia vo vzťahu k územnému plánu a až potom dať vypracovať
alternatívne riešenia využitia
Aktualizácia územného plánu obce so zameraním na stanovenie regulatívov pre lokality novej výstavby a centrálnu časť obce:
- zatiaľ nesplnené
Rekonštrukcia chodníka na ul. Hrby:
- nesplnené
- v r. 2015 prednostne realizovaná oprava havarijného stavu vozovky na ul. Krátkej vrátane priľahlých odvodňovacích žľabov
s nákladom 16.733,- €
Výstavba nových chodníkov na ul. Slobody k Domu smútku, z ul. Slnečnej do lokality Na dlhé, prípadne od kostola po
kúpeľný dom Detvan:
- v r. 2016 vypracovaná PD „Kováčová ul. Slobody, Dom smútku – chodník a spevnené plochy“, rozbehnuté stavebné
konanie. Realizácia plánovaná v roku 2017.
- chodník zo Slnečnej do lokality Na dlhé – neúspešné rokovanie s majiteľom pozemku o odkúpení potrebnej výmery, chce
odpredať parcelu ako celok, cca 4000 m2 čo je pre obec nevýhodné
- chodník od kostola po kúpeľný dom Detvan vybudovaný v roku 2016 ako pokračovanie existujúceho chodníka, na náklady
investora stavby Kováčová – Rezidencie – inžinierske siete. Obec iniciovala zmenu pôvodného projektu – preloženie tohto
úseku chodníka na druhú stranu komunikácie.
Majetkové vysporiadanie pozemkov pod chodníkom z ul. Bystrickej na ul. Slovanskú:
- zatiaľ nerealizované
Dobudovanie vstupu na cintorín od parkovacích miest na ul. Slobody vrátane spevnených plôch:
- splnené v r. 2015, náklad 6.592,- €.
Vybudovanie detského ihriska na ul. Slnečnej:
- nesplnené, na ploche ktorú má obec v prenájme je takáto výstavba nemožná z dôvodu existencie plynovodu a jeho
ochranného pásma
- alternatívne možno uvažovať s výstavbou workout ihriska a detskými prvkami v areáli kempingu, vedľa komunikácie
od hlavného vstupu z ul. Kúpeľnej
Vyriešenie kolíznych miest na komunikáciách, hlavne križovatky ulíc P. O. Hviezdoslava a Dubičie:
- rozšírenie odbočky z ul. P.O. Hviezdoslava na Dubičie realizované v r. 2015, náklad 1.989,- €.
- úprava konca ul. P.O.Hviezdoslava pri cintoríne nerealizovaná
Príprava vybudovania cyklochodníka do areálu RETAIL PARK vo Zvolene – majetkové vysporiadanie, projektová príprava:
- december 2016 odovzdaná PD pre územné konanie vrátane úseku v k. ú. Zvolen
- veľké množstvo vlastníkov pozemkov v trase, úsek v k. ú. Zvolen zatiaľ nie je v ÚPN mesta ako verejnoprospešná stavba
(t. z. potrebu aspoň súhlasov vlastníkov k územnému konaniu – v prípade verejnoprospešnej stavby takýto súhlas nie je
potrebný pre ÚK)
Zlepšenie stavu v likvidácii komunálneho odpadu – projekt domácich kompostovísk, získanie pozemku pre zberný dvor a
vypracovanie jeho projektu pre získanie dotácií z fondov, vybudovanie kontajnerových stojísk na ul. Slnečnej:
- v r. 2016 zakúpených 200 ks domácich kompostérov za 15.695,-€ a ich poskytnutie domácnostiam na základe zmlúv
o výpožičke.
- v r. 2016 podaná žiadosť o dotáciu z Enviromentálneho fondu na rok 2017, celkový rozpočet projektu 45.255,-€ (310 ks
kompostérov pre domácnosti, prekopávače kompostu, 5 ks 1850 l kompostérov, 1 ks kompostovacie silo 5100 l,
2 ks elektrické kompostéry pre školskú jedáleň, 2 ks didaktických kompostérov pre školu, 1 ks štiepkovač ťahaný osobným
automobilom).
- Zberný dvor – nepodarilo sa získať vhodný pozemok
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- Stojiská na ul. Slnečnej – zatiaľ nesplnené

PLNENIE PROGRAMOVÉHO PLÁNU OBCE KOVÁČOVÁ - pokračovanie
Pokračovanie modernizácie priestorov ZŠ s MŠ v súlade s požiadavkami RÚVZ:
- V r. 2015 realizované úpravy a oprava sociálnych zariadení v MŠ s nákladom 3.350,- €.
- v r. 2016 realizované úpravy v suteréne pre kuchyňu podľa požiadaviek RÚVZ
Projekt 2. etapy kamerového bezpečnostného systému vrátane monitorovania športového areálu:
- Na prelome 2015/2016 podaná žiadosť na OkÚ BB (Rada vlády pre prevenciu kriminality)
- December 2016 vyrozumenie o schválení dotácie na II. etapu vo výške 10.000,- €, celkové náklady podľa rozpočtu
12.962,76 € s DPH.
- Športový areál 2 kamery, križovatka Plánočkova/A. Kmeťa 2 kamery, križovatka Kúpeľná/Sládkovičova 3 kamery, križovatka
Sládkovičova/Slnečná 2 kamery. Spolu 9 kamier.
Doplnenie informačného systému v obci a nových lokalitách IBV Na dlhé, Nad ihriskom, Seravy, modernizácia miestneho
rozhlasu:
- r. 2015 – osadené 2 nové mapové plochy s podporou OO CR Stredné Slovensko – mapy obce s nákladom
- r. 2016 osadená info tabuľa lokality Na dlhé so zoznamom ulíc
- november 2016 – modernizácia miestneho rozhlasu na bezdrôtový, 9 bodov: ul. Slobody a Plánočkova, nad ihriskom,
Na dlhom, spolu 21 ks reproduktorov + nová aparatúra. Dotácia z ministerstva financií vo výške 6.000,- €, celkový náklad
9.662,- €.
Vyznačenie cyklistického a pešieho prepojenia s okolitými obcami:
- v r. 2015 a 2016 vyznačené cyklotrasy z Bienskej doliny cez stred obce do kúpeľov (smer rybník) a popri NRC osadená mapa
cyklotrás na Námestí SNP, náklady v r. 2015 a 2016 spolu 2.000,- €.
Postupná rekonštrukcia objektu SZ ATC s využitím fondov – výmena obvodového plášťa, dobudovanie šatní:
- v r. 2015 realizovaná rekonštrukcia spŕch vrátane solárneho systému ohrevu vody s nákladom 7.500,- €.
Podporovanie kultúrno- športových a spoločenských podujatí v obci, rozvoj spolupráce s partnerským mestom Volyně v ČR:
podpora akcií plnená priebežne (Deň koňa, M SR furmanov v r. 2015, Dni obce, PENALTA CUP, Kováčovská desiatka,
Mikuláš, mesiac úcty k starším, Vianočný koncert december 2016...)
ročné dotácie pre ŠK Prameň, JDS, o. z. Gorazdík (letný detský tábor)
v r. 2015 návšteva z Volyně (20 členov) počas Dní obce v spolupráci so ŠLÚ Marína a Holidyparkom Kováčová
v r. 2016 návšteva Volyně (Volyňská pouť), 18 členov
Pomoc starším a chorým občanom – vyzdvihnutie liekov z lekárne, dovoz stravy a podobne:
v súčasnosti sa podľa možností realizuje dovoz stravy zo školskej jedálne
Obnova chodníkov v lese nad ŠLÚ Marína v spolupráci s vlastníkmi pozemkov, v spolupráci s VŠLP TU Zvolen úpravu okolia
rybníka:
v r. 2016 realizovaná oprava prepadnutej cesty pri rybníku na náklady VŠLP TU Zvolen
Riešenie stavu objektov pošty a bývalých potravín s úpravou priľahlých plôch:
- Zatiaľ nesplnené, uskutočnila sa iba oprava havarijného stavu elektroinštalácie v objekte Pošty
Presadzovanie vybudovania novej prístupovej komunikácie do kúpeľného územia v súlade s územným plánom obce a jeho
zmenami a doplnkami:
- V r. 2015 a 2016 stanoviská obce k ÚPN Z Sliač Hájniky , plocha „D“ s podmienkou vybudovania prístupovej komunikácie
do územia z cesty I/69
Príprava nájomných bytov, ak bude na ne mať obec vhodný pozemok alebo objekt na prestavbu, so zohľadnením finančnej
náročnosti celého projektu:
- Zatiaľ nerealizované, obec nemá v súčasnosti vhodný pozemok alebo budovu v súlade s územným plánom.
AKTIVITY NAD RÁMEC PPO:
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia – zvýšenie počtu svietidiel na 229 ks, s LED technológiou, v r. 2016 s dotáciou z MH SR
vo výške 145.850,- €.
- Oprava a doplnenie elektroinštalácie v sále kultúrneho domu
- Zakúpenie nových stolov (20) a stoličiek (100) do sály v hodnote 4.067,- €.
- Zakúpenie prednej radlice a neseného rozmetadla na zabezpečenie zimnej údržby (2015) s nákladom 2.952,- €, zmena
systému zimnej údržby s úsporou nákladov
- Rekonštrukcia vozovky zastávky autobusu v kúpeľoch a rekonštrukcia nástupiska v súvislosti s vybudovaním nového
autobusového prístrešku v roku 2016, náklady spolu 18.450,- €.
- Nový autobusový prístrešok na zastávke v kúpeľoch, zabezpečila firma euroAWK na základe zmluvy s obcou
- PD pre územné konanie - rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci (Trávniky, Slobody, časť Plánočkovej)
- Zadanie vypracovania PD úpravy priepustu cez Kováčovský potok na rámový
- V r. 2015 vyčistenie koryta Kováčovského potoka správcom toku na základe urgencie zo strany obce
- Zakúpenie doplnkového zariadenia ku kosačke na ihrisko (2015) za 4.452,- €.
- Projekt a statické zabezpečenie prístavby Domu smútku, oprava poškodenej krytiny na Dome smútku (2016)
- Nájomná zmluva s PS US Kováčová na: náučný chodník Duby v Kováčovej a stojiská kontajnerov pre chatové oblasti
3
- Cyklopodujatie Spoznajme sa na bicykli s účasťou Sliača, Budče a Sielnice, máj 2016

KULTÚRA V KOVÁČOVEJ
Kultúrne podujatia, ktoré sa konali v našej obci
v mesiacoch január - marec 2017:
28. január- 10. reprezentačný ples ŠK Prameň Kováčová
11. február- 1. Farský ples
19. február- Divadelné predstavenie – Ochotnícke divadlo medziBRODway
23.február – Fašiangový karneval ZŠ
8. marec- deti z materskej školy navštívili pri príležitosti marca- mesiaca
knihy, obecnú knižnicu
9. marec - deti zo základnej školy navštívili pri príležitosti marca- mesiaca
knihy, obecnú knižnicu

Noc s Andersenom

17. marec - pietna spomienka pri pamätníku pri obecnom úrade pri
príležitosti 72. výročia oslobodenia našej obce
31. marec- 1.apríl – Noc s Andersenom v knižnici

Pozývame Vás:
16.4. - OZ Gorazdík - Veľkonočné divadelné pásmo „Mám šancu ?”
v sále kultúrneho domu
6.5. -

9. ročník - Hokejbalový turnaj amatérov

12.5. - Country majáles so skupinou Pacipacifik
13.5. - Cyklopodujatie „SPOZNAJME SA NA BICYKLI”
Pietna spomienka
pri pamätníku
pri Obecnom úrade

27.5. - Deň Koňa- Súťaž furmanov s ťažnými koňmi
11.6. - Detský rozprávkový les
28.7. – 30.7. – DNI OBCE KOVÁČOVÁ

OZ GORAZDÍK
Čas utiekol ako voda a už máme pred nami Veľkú noc. A čo sa
zatiaľ stalo v OZ Gorazdík?
Na troch kráľov sme chodili koledovať do vašich domov, naším
spevom a vinšmi sme vám prinášali posolstvo Vianoc a priali sme vám
úspešný nasledujúci rok.
Vo februári sme v spolupráci s farským úradom sv. Gorazda
usporiadali 1. farský ples. Ples sa konal v spoločenskej sále kultúrneho
domu v Kováčovej. Čakala na nás krásne vyzdobená sála, kultúrny program
v podaní Nelli Novodomskej a ďalších členov nášho združenia, výborné
jedlo, ktoré zabezpečila catteringová spoločnosť zo Zvolena, bohatá
tombola a množstvo zábavy až do skorého rána. Myslím, že sme sa všetci
spolu poriadne zabavili a tento večer si naozaj užili. Chceli by sme týmto
poďakovať všetkým, ktorí nám s organizáciou plesu pomohli a už teraz sa
tešíme na ďalší ročník.
Veľká noc je už za dverami a my aj tento rok organizujeme
veľkonočné divadlo, na ktoré vás všetkých srdečne pozívame. Divadlo má
názov:Mám šancu? Chcete vedieť o akú šancu ide? Príďte sa na nás pozrieť
a uvidíte. Vidieť nás budete môcť na veľkonočnú nedeľu o 15:30 v sále
kultúrneho domu v Kováčovej. Prezradím vám len, že ho pre vás
nacvičovali mladí z našej obce a že príbeh je naozaj zaujímavý. Tešíme sa
na vás ☺
Kamila Kucháriková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Karneval v Obecnom dome

Týždeň so spisovateľom

Noc s Andersenom

1

Ani silné januárové mrazy nás neodradili od zimného
športovania. Aj tento rok sme na klzisku vo Zvolene skúšali svoje
korčuliarske zručnosti.
23. 2. 2017 sme sa ako švihnutím čarovného prútika
z obyčajných žiakov zmenili na víly, princezné, pirátov, bojovníkov
či policajtov. Schuti sme sa zabavili aj si zasúťažili. Počas zábavy sme
si mohli pochutiť na dobrotách od našich mamičiek a starých mamičiek.
Na záver nás čakala tombola, plná zaujímavých cien, ktorými prispeli
rodičia aj sponzori. Ďakujeme. Veľmi nás teší, že tak ako predošlé roky,
aj teraz medzi nás zavítali aj naši bývalí žiaci.
Počas týždňa so spisovateľom sme čítali úryvky z kníh tety
spisovateľky Jaroslavy Blažkovej. Na spestrenie čítania si každá trieda
pripravila pre spolužiakov zábavné úlohy z prečítaných príbehov.
22. marec sa niesol v znamení vody. Všetci sme prišli oblečení
v modrom a celé vyučovanie bolo venované vode, jej úžitku a ochrane.
Pani učiteľky pre nás vytvorili množstvo zaujímavých aktivít. Počúvali
sme rozprávku o dažďových kvapkách, pozerali krátky film o putovaní
vody, kreslili dažďových trpaslíkov, vyrobili sme akvárium aj vodníka...
23. marca sa Eliška Parobková (3. ročník) zúčastnila
na okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov
Kubín. Získala 3. miesto a postupuje do regionálneho kola. 24. marca sa
žiačky Eliška Parobková a Klárka Vaculčiaková zúčastnili slávnostného
ocenenia výtvarnej súťaže Vesmír očami detí v CVČ Domino
vo Zvolene. Aj im gratulujeme.
31. marca sme už po piaty krát strávili noc v knižnici. Konal sa
17. ročník medzinárodného projektu NOC S ANDERSENOM. Večer
sme strávili plnením rôznych zábavných a tvorivých aktivít venovaných
hrdinom komiksového časopisu Čtyřlístek. Len čo sa nad dedinu zniesla
tmavá noc, vyrazili sme na nočné hľadanie pokladu. Aj tento rok sa
v rozprávkovej truhlici ukrývali detské knižky a malá sladkosť ako
odmena pre každého hľadača.
Všetci účastníci, ktorí s nami vydržali až do sobotňajšieho rána,
boli odmenení pamätným listom.
Mgr. Jana Popracová
ZŠ s MŠ Kováčová

ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
FUTBAL
Tabuľka IV.Liga JUH – po 15.kole

Plán zostávajúcich zápasov IV. Liga
Skupina JUH v jarnej časti 2016/ 2017:
➢ 17. kolo: 15.04.2017, 16:00 hod.,
(odchod autobusu 14:00 hod.)

TJ Tatran VLM Pliešovce - ŠK Prameň Kováčová
➢ 18.kolo: 23.04.2017, 16:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – JUPIE Podlavice Badín
➢ 19.kolo: 29.04.2017, 19:00 hod.,
(odchod autobusu 17:00 hod.)

FK Šálková – ŠK Prameň Kováčová
➢ 20.kolo: 07.05.2017, 16:30 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – FK Slovenské Ďarmoty
➢ 21.kolo: 14.05.2017, 16:30 hod.,
(odchod autobusu 14:30 hod.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MFK Spartak Hriňová - ŠK Prameň Kováčová

FK Šálková
FK Slovenské Ďarmoty
ŠK Vinica
FK Rakytovce
FK Mesta Tornaľa
TJ Sokol Medzibrod
TJ Tatran VLM Pliešovce
FK FC Baník Veľký Krtíš
MFK Revúca
Jupie Podlavice Badín
MFK Spartak Hriňová
ŠK Prameň Kováčová
OFK Olováry
TJ Sklotatran Poltár

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
8
9
8
8
6
6
5
6
4
5
3
3
1

3
5
0
2
1
5
4
5
1
6
2
6
3
3

2
2
6
5
6
4
5
5
8
5
8
6
9
11

35:12
20:9
22:22
34:15
23:24
24:18
20:17
16:17
23:29
20:20
19:24
18:24
16:39
9:29

33
29
27
26
25
23
22
20
19
18
17
15
12
6

Tabuľka IV.Liga dorast U19, sk.C

➢ 22.kolo: 21.05.2017, 17:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová- FK Mesta Tornaľa
➢ 23.kolo: 28.05.2017, 17:00 hod.,
(odchod autobusu 14:00 hod.)

OFK Olováry - ŠK Prameň Kováčová
➢ 24.kolo: 04.06.2017, 17:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – MFK Revúca
➢ 25.kolo: 11.06.2017, 17:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – FK Rakytovce
➢ 26.kolo: 18.06.2017, 17:30 hod.,
(odchod autobusu 14:45 hod.)

TJ Sklotatran Poltár – ŠK Prameň Kováčová

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MFK Spartak Hriňová
TJ – Prestavlky
FK Brezno
ŠFK Kremnica
MFK Žarnovica
ŠK Heľpa
TJ Lovča
ŠK Prameň Kováčová
Tatran Pliešovce
FK Šálková
TJ ŠK Kremnička
Očová
SK Hrochoť
Priechod

15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15

12 2
10 3
10 3
10 1
9 2
7 5
7 2
7 1
5 2
5 1
3 4
3 1
1 1
1 0

1
2
1
4
4
3
6
7
8
9
8
10
13
14

72:13
56:23
50:18
31:17
46:18
43:25
35:37
48:36
28:25
27:49
39:52
24:57
12:72
19:88

38
33
33
31
29
26
23
22
17
16
13
10
4
3

Tabuľka III.Liga SŽ U15, skupina C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8

ŠK Novohrad Lučenec
MFK Spartak Hriňová
FK CSM Tisovec
ŠK CVČ Brusno
ŠK Prameň Kováčová
MFK Vígľaš - Pstruša
FK Slovan Kúpele Sliač
FC Slovan Divín
TJ PS Hliník nad Hronom
OFK Slovenská Ľupča

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
6
5
6
6
3
3
2
1
0

3
2
4
0
0
2
0
1
0
2

0
1
0
3
3
4
6
6
8
7

48:8
57:8
24:8
51:15
31:10
20:21
37:61
12:24
10:90
5:50

21
20
19
18
18
11
9
7
3
2

BAJKONUR CUP
turnaj v nohejbale

STOLNÝ TENIS
1. liga ObSTZ Zvolen po 20.kole
1. Zv. Slatina B
2. Krupina B
3. Dudince A
4. Doprastav ZV B
5. Kriváň A
6. Bzovík A
7. Budča A
8. Hontianske Nemce B
9. Stožok A
10. Pliešovce A
11. Podzámčok A
12. Kováčová A

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

19
17
15
13
10
8
7
5
5
4
2
2

1
1
3
0
3
2
2
5
3
1
4
1

0
2
2
7
7
10
11
10
12
15
14
17

233:127
259:101
236:124
221:139
197:163
185:175
154:206
177:183
146:214
125:235
136:224
91:269

59
55
53
46
43
38
36
35
33
29
28
25

BEDMINTON
19.12.2016 sa v Trenčíne konali MSR v bedmintone
v kategórii U17, ktorých sa zúčastnil aj obyvateľ našej obce
Tomáš Timko (Lokomotíva Banská Bystrica). Tomáš
v dvojhre obsadil 3. miesto a vo štvorhre spolu s Erikom
Bartošom (BKK Sliač) obsadili krásne 2.miesto.
Gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov !

X. ročník PLESU ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Turistický klub Kováčová (TKK) v tomto roku oslavuje už desať rokov svojej úspešnej činnosti a svojimi podujatiami
oslovuje nielen občanov našej obce, ale aj priaznivcov turistiky zo širokého okolia.
Pre rok 2017 sme pripravili opäť bohatý program, ktorý je zameraný na náučno – poznávacie akcie, ako aj na samotnú
turistiku v rôznych stupňoch obtiažnosti pripravených trás.
Program TKK pre rok 2017 je po schválení trvalo zverejnený na www stránke obce Kováčová v sekcii Šport – Turistika.
Týmto chceme pozvať všetkých záujemcov a našich priaznivcov na tieto podujatia. Pozvánky na konkrétnu akciu sa zverejňujú
v dostatočnom predstihu v oznamoch na úvodnej www stránke obce Kováčová. Organizátori si vyhradzujú právo na príp. zmenu
programu.
TKK už začal s tohoročnými akciami a 25.3.2017 sme absolvovali prvé podujatie „Skalné obydlia Hontu“, z ktorého
Vám prinášame postrehy a reakcie jedného z jeho priamych účastníkov.
Ing. František Hajko
Zážitky a reakcie člena nášho TKK z našej prvej jarnej akcie 2017
Vedenie turistického oddielu pri ŠK Prameň Kováčová pripravilo pre svojich členov a sympatizantov v počte 68
účastníkov, prvý tohtoročný výlet za poznaním regiónu Hont s jeho zaujímavosťami. Prvé zastavenie sme mali pri tureckých
studniach v Krupine. Odtiaľ sme sa presunuli do Hontianských Tesárov, kde sme toho mali na pozeranie neúrekom. Videli sme
prípravu dubového dreva na výrobu barikových sudov. Oproti železničnej stanici v tufovom kopci sme mali možnosť vidieť jedno,
dvoj a osemdierku, ktoré mali slúžiť ako úkryt pri tureckých nájazdoch. Zaujímavou bola i návšteva prírodnej pamiatky Tesárska
roklina, ktorá vytvára nezabudnuteľný kaňon. Presunuli sme sa do časti Patkoš, kde sa nachádza bývalý rozpadnutý hostinec
a nad ním základy starého kostolíka. Pokračovali sme k jednej z najväčších slovenských travertínových kôp, ktorá sa nachádza
v Santovke, kde je aj letné kúpalisko.
Skalné obydlia v Brhlovciach sú minimálne európska rarita, preto tam viedli naše kroky. Odborný výklad nám poskytli
pracovníci Hontianskeho múzea a my sme mali možnosť vstúpiť do tohto skvostu.
Posledným zastavením bola obec Lišov, kde nás očakávala p. starostka Emilia Takáčová, ktorá nás sprevádzala po celom
chotári. Ukázala nám Stodolu, Lišovskú izbu, Múzeum masiek a sprevádzala nás do ich skalných obydlí, ktoré boli obývané ešte
v 50-tych rokoch minulého storočia. Ukončenie našej návštevy bolo v Lišovskej krčme, kde nás očakával gulášik, klobáska a na
doplnenie tekutín pivečko.
Za takto pripravený výlet je potrebné poďakovať sa p. Ing. Vladovi Volkovi a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na príprave
tohto úspešného vstupu do turistického roku.
Peter Szetei st.
Banská Bystrica, člen TKK

Lišovská kuntshalle F.Liptáka.jpg
Keltské obydlie v Lišove

V Tesárskej rokline
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V osemdierke

Druhá akcia TKK sa uskutočnila v sobotu 8.4.2017 do oblasti Aggteleckého krasu v Maďarsku. Najskôr sme navštívili
papierenské a tlačiarenské múzeum v dedinke Szinpetri, kde okrem vzácnych historických exponátov z čias Guttenberga, asi najviac
zaujala 51 účastníkov akcie najväčšia kniha na svete s rozmermi 4,18 m x 3,77 m, ktorá má 346 strán a váži 1.420 kg. Ďalším bodom
programu bola návšteva najznámejšej maďarskej jaskyne Baradla, kde nás okrem neskutočnej podzemnej krásy zaujala aj obrovská
koncertná sieň s úžasnou akustikou. Tu sme si mohli pozrieť svetelnú šou na skladbu Vangelis – Conquest of paradise a ako prídavok
sme dostali rockovú operu v podaní maďarskej skupiny. Úžasné, úžasné!!!!
Následne sme absolvovali netypickú túru popri točitom koryte rieky Styx do dedinky Jósvafó. Netypickosť túry spočívala
v tom, že celú 2,5 km trasu sme išli pod zemou. Skalný tunel má priemernú šírku 10m a výšku 7-8 m a v niektorých miestach
sa rozširuje do obrovských miestností. Podzemné priestory nás prekvapovali na každom kroku jedinečnými jaskynnými útvarmi,
najviac asi zaujal najvyšší stalagmit Maďarska - 19 m vysoká Hvezdáreň. Svetelná šou v Sieni obrov s koncertom vážnej hudby –
neskutočný zážitok!!!!
Vďaka tlmočníčke Monike Ungero (v minulosti obyvateľka Kováčovej) sme mali obsiahle výklady maďarských
sprievodcov na všetkých 3 miestach našej akcie preložené obratom do slovenčiny.
Cestou domov sme sa ešte zastavili v Dlhej Vsi pri atrakcii na slovenský spôsob – gýčovej napodobenine egyptskej
Cheopsovej pyramídy, ktorú rakúsky podnikateľ vybudoval zo 42 760 ks plotových blokov, ktoré v tejto dedinke vyrába.
Ing. Vladimír Volko

PLÁN ĎALŠÍCH TURISTICKÝCH
AKCIÍ V ROKU 2017
Termín: 1.5.2017 (29.4.2017)
Pohorie: Malé Karpaty
Názov akcie: "Katarínka"
Trasa túry: Naháč → Dobrá Voda
Termín: 20.5.2017
Pohorie: Vtáčnik
Názov akcie: "Prírodná rezervácia Buchlov"
Trasa túry: Oslany → Buchlov → Ostrý Grúň
Termín: 3.6.2017
Pohorie: Malá Fatra
Názov akcie: "Ferrata HZS na Martinky"
Trasa túry: Martin, Stráne → Ferrata HZS → Martinské Hole
Termín: 17.6.2017
Pohorie: Volovské vrchy
Názov akcie: "Banícka Gelnica"
Trasa túry: Gelnica → Krompachy, Plejsy
Termín: 1.7.2017
Pohorie: Západné Tatry
Názov akcie: "Roháče 2017"
Trasa túry: Zverovka, Spálená → Skriniarky → Pachoľa →
Baníkovské sedlo → Adamcuľa → Zverovka
(alternatíva pre menej zdatných): Brestovská jaskyňa
Oravice- Jánska Dolina
Skanzen

Termín: 11.8 – 13.8.2017
Pohorie: Turzovská vrchovina, Moravskoslezké Beskydy
Názov akcie: "Trojštátny bod SK/CZ/PL"
Body programu: túra k trojštátnemu bodu
program akcie bude doplnený a upresnený
Termín: 2.9.2017
Pohorie: Veľká Fatra, Šípska Fatra
Názov akcie: "Hrdoš a Šíp"
Trasa túry: Komjatná → Hrdošná skala → Žaškovské sedlo
→ Šíp → Zadný Šíp → Podšíp → Stankovany
Termín: 23.9.2017
Pohorie: Volovské vrchy
Názov akcie: "Červené skaly"
Trasa túry: Markušovce → Matejovce,
Poráč → Slovinky → Poráč
Termín: 14.10.2017
Pohorie: Veporské vrchy
Názov akcie: "Hrb – geografický stred Slovenska"
Trasa túry: Lopej → Hrb → Osrblie
(alternatíva pre menej zdatných):
ČHZ a Lesnícky skanzen
Trasa túry:
Náučný chodník v Lesníckom skanzene
Vydrovo
Termín: 30.12.2017
Pohorie: Nízke Tatry
Názov akcie: "Ďumbier 2017"
Trasa túry: Trangoška → Chata M.R.Štefánika → Ďumbier
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:

Navždy nás opustili
Šimová Anna - 78r.
Balejík Štefan - 88r.
Kuchárik Pavel - 82r.
Mozolová Eva - 62r.
Noga Adam – 91r.
Mojžita Pavel – 66r.
Puškárová Anna – 87r.
Mesiariková Viera – 67r.
Kováč Ján – 69r.
Sliacky Ján – 76r.
Kozáková Anna – 93r.
Laučová Hermína – 79r.

V mesiacoch január - marec 2017
oslávili životné jubileum:

90 rokov

65 rokov

Urbanová Mária

80 rokov

Kocková Valéria
Kušpálová Zuzana
Mišagová Vilma
Kušpál Jozef
Sanitrárová Ľubica
Kuchárik Miroslav

Lauč Jozef

60 rokov

75 rokov

Kocová Elena
Lihocký Juraj

85 rokov
Kapsa Dušan, Ing.
.

Stejskal František, Mgr.
Volková Jolana
Galambošová Margita
Čechová Anna
Čarnoky Jozef
Červenák Ladislav
Mojžitová Jaroslava
Šmál Ondrej, Ing.

Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

50 rokov
Forgáčová Jana
Ferienčíková Renáta
Šabíková Beáta
Žigmundová Lívia, Ing.
Ricotti Oľga
Pavlenková Anna

Noví spoluobčania
Tamara Kozelková
Adam Selský
Malým novým občiankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
veľa zdravia, šťastia a lásky.

70 rokov
Kováčová Jozefa
Chebeňová Zuzana
Mareková Anna
Krupčiaková Alžbeta

„OBECNÝ ROZHLAS V E-MAILE”

GRATULUJEME !

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
kontaktynebudú zneužité na iné účely.

KOVÁČOVSKÝ OBČASNÍK- občasník Obce Kováčová ● vydáva Obec Kováčová, Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová,
IČO: 00 320 005 ● Periodicita vydávania: 3-krát za rok●Zostavila Ing.Katarína Jurigová Vrťová ● Registrované MK SR: EV 4410/11
● Tlač: Tlačiareň DALI-BB, s.r.o. ● Dátum vydania:13.04.2017● Náklad: 630 ks●E- mail redakcie: kovacovsky.obcasnik@gmail.com
● Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesie autor. Príspevky neprešli jazykovou

úpravou.
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