Kováčovský

občasník

ROČNÍK VII.

ČÍSLO:2/2017

NEPREDAJNÉ

Vážení spoluobčania,
na úvod prijmite odo mňa želanie
príjemne prežitých nastávajúcich letných dní
spojených
s načerpaním
nových
síl
a pozvanie na tohtoročné Dni obce, ktoré sa
uskutočnia 28. – 30. 7.2017.
Ich
súčasťou
je
tentoraz
aj
sochárske
sympózium
v bývalom
autokempingu – o programe, ktorý sme
pripravili sa viac dozviete vnútri čísla,
z plagátov a na web stránke obce.
Za uplynulé obdobie sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci
s okolitými obcami druhý ročník podujatia Spoznajme sa na bicykli.
Vďaka dobrému počasiu absolvovalo trasu z Kováčovej cez Sielnicu,
Badín, Hronsek a Sliač späť do Kováčovej až 89 účastníkov, akcia bola
ukončená v hostinci Benko štedrou tombolou. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník. Obec získala dotáciu 4 286 € na realizáciu náučného chodníka
Duby v Kováčovej a dotáciu 1 000 € z BBSK na Dni obce. Neuspeli sme
s projektom Domáce kompostovanie BRO v obci Kováčová podaným na
Environmentálny fond, preto obstaráme ďalších 50 kompostérov
pre domácnosti v rodinných domoch z vlastných prostriedkov.
Vybudované boli dve stojiská kontajnerov pre chatové oblasti, čím dúfam
odstránime neporiadok na miestach, kde bývali umiestnené
veľkoobjemové kontajnery. Do konca mesiaca júl bude ukončená
realizácia projektu chodníka na ulici Slobody vrátane úpravy spevnených
plôch pri Dome smútku a prekrytia rigola. Čakáme tiež na výsledok
podanej žiadosti o poskytnutie NFP na projekt zníženia energetickej
náročnosti budovy obecného úradu a vydanie územného rozhodnutia
na rozšírenie splaškovej kanalizácie, voči ktorému bolo podané odvolanie
jedným z vlastníkov pozemkov. Ďalšie informácie z činnosti samosprávy
sú v článkoch a príspevkoch vo vnútri čísla.
Ján Izrael, Váš starosta.

OZNAM
Stredoslovenská energetika oznamuje občanom že dňa 31. 07. 2017 v čase
od 08:30 do 14:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v
oblasti Trebuľa č. 0, 2, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 30, 32, 665,
1774 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

OZNAM
Obecná knižnica bude v mesiacoch júl a august zatvorená.

V piatok 28.07.2017 o 18:00 hod.
v spoločenskej sále Kultúrneho domu.
VSTUP voľný.

Turnaj kúpeľných miest
Organizátor: Obec Kováčová
a ŠK Prameň Kováčová
Termín:

Nedeľa - 30. júla 2017

Miesto:

Futbalový štadión Kováčová

Program:

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

Kováčová - Sliač
Slávnostné otvorenie
Brusno - Turč. Teplice
Obed
Kultúrny program
Zápas o 3.miesto
Finále turnaja
Odovzdávanie cien

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
Stručný prehľad z pracovných porád poslancov v mesiacoch apríl - jún 2017 a zo zasadnutí obecného zastupiteľstva:
➢ Záverečný účet Obce Kováčová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016:
- Skutočné príjmy k 31.12.2016 boli 648.605,78 € (Obec – 641.038,46 €; ZŠ s MŠ – 7.567,32 €)
- Skutočné výdavky boli 556.638,17 € ( Obec – 326.792,61 €; ZŠ s MŠ – 229.845,56 €)
- Kapitálové príjmy – 138.558,00 €
- Kapitálové výdavky – 61.684,61 €

- Prebytok rozpočtového hospodárenia – 168.841,00 € - bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
- Stav rezervného fondu k 31.12.2016 – 320.354,02 €.
➢ Obec uspela so žiadosťou o dotáciu na SAŽP a z Envirofondu nám bude poukázaná dotácia vo výške 4.286,40 € na projekt
„Duby v Kováčovej - náučný chodník“. Spoluúčasť obce bude 225,60 €. Obec musí pre daný projekt zriadiť osobitný účet,
zrealizovať verejné obstarávanie, uzavrieť zmluvu so zhotoviteľom a do 31.10.2017 projekt komplexne zrealizovať. Starosta
a poslanci sa dohodli, že jednoduchšie práce budú zrealizované formou brigády.
➢ Poslanci schválili VZN č.95/2017 o názvoch ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, v ktorom v záujme ďalšieho rozvoja
obce v súlade s územným plánom sa v lokalite Zóna pod aquaparkom na základe schválenej urbanistickej štúdie určujú nové
pomenovania a názvy ulíc: Lúčna, Parková, Pod horou, Pod rybníkom, Stromová
➢ Poslanci schválili VZN č.96/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach zriadených obcou Kováčová.
•
Obec Kováčová určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole:
a) dieťa s trvalým pobytom v obci Kováčová 15,00 €
b) dieťa bez trvalého pobytu v obci Kováčová 20,00 €
(výnimky, kedy sa príspevok za dieťa v materskej škole neuhrádza, sú uvedené vo VZN)

•
•

Obec Kováčová určuje mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí v ZŠ
na jedno dieťa vo výške 7,00 €.
Tiež budú upravené príspevky v školskej jedálni.

➢ Boli zrealizované nové stojiská na kontajnery pre chatové oblasti. Spolu je umiestnených 5 ks 1.100 litrových kontajnerov
(2 vlastné, 3 prenajaté).
➢ Starosta informoval, že obec neuspela na Environmentálnom fonde so žiadosťou o dotáciu na projekt „Domáce kompostovanie
BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) v obci Kováčová“.
➢ Starosta informoval, že na základe žiadosti akciovej spoločnosti Dopravoprojekt a.s., Obec Kováčová zaslala vyjadrenie
k variantom rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ. Problematikou sa zaoberala komisia pre územný rozvoj
OZ a keďže obce Kováčová sa priamo dotýka len severný variant, vyjadrenie bolo zaslané len k tomuto variantnému
riešeniu. V prípade, že variant severný bude hodnotený ako jediný realizovateľný, žiadame zohľadniť nasledovné požiadavky obce
Kováčová:
a) Rešpektovať stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Štátnej kúpeľnej komisie k záverečnej správe
z podrobného hydrogeologického prieskumu „Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ“ zo dňa 28.11.2014.
b) Navrhnúť a vybudovať protihlukové steny na rýchlostnej ceste R1 tak, aby účinne chránili pred hlukom nielen existujúce ale
aj plánované lokality výstavby podľa územného plánu obce.
c) V rámci úpravy križovatky Kováčová (vybudovanie nového zjazdu a nájazdu na R1 vrátane kruhovej križovatky na ceste
č. I/66) naďalej rešpektovať trasu cyklistickej cestičky z Kováčovej do Zvolena podľa ZaD č. 5 UPN obce Kováčová a doriešiť
úpravu existujúceho podjazdu popod R1 z pohľadu odvedenia dažďových vôd, ktoré
sú doň v súčasnosti zvedené z cesty R1
a spôsobujú jeho zatápanie.
d) Projekčne vyriešiť alternatívne vedenie trasy cyklistickej cestičky popri Kováčovskom potoku od motorestu Formula smerom do
Zvolena mimoúrovňovým križovaním 6
výjazdu z R1 zo smeru Banská Bystrica na Kováčovú, keďže plánovanou úpravou
križovatky Kováčová je navrhnuté zrušenie výjazdu z R1 na Kováčovú od Bratislavy
a nájazdu na R1 zo Zvolena smerom
na Banskú Bystricu.
e) Úpravu križovatky Kováčová s vybudovaním kruhovej križovatky na cesta I/66 žiadame realizovať pri ktoromkoľvek variante
R2 Zvolen západ – Zvolen východ. Odpoveď obce Kováčová k žiadosti o vyjadrenie k variantom zo štúdie realizovateľnosti
Rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ tvorí Prílohu č.8 tejto zápisnice.
➢ Starosta informoval o požiadavke Mesta Sliač, ktoré je stavebníkom stavby „Prístupová komunikácii IBV Trebuľa, Sliač –
Hájniky“ o súhlas s umiestnením stavby na časti pozemku KN – C parc. č. 1094/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2042 m²
(cca 2 m²), ktorého vlastníkom je Obec Kováčová. Táto časť pozemku je potrebná na pripojenie stavby na miestnu
komunikáciu ul. Sládkovičova. Zmluvné strany sa dohodli na prenechaní predmetnej časti pozemku formou bezodplatnej
výpožičky.
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„SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI
PODVODNÍKOV A ZLODEJOV“
Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu,
pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:

1. Dostali ste pozvánku či informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu, labužnícku show, výhodné nákupy, príjemné
posedenie, bezplatnú večeru, či neodolateľný výlet, kde zároveň získavate darček zadarmo.
- Poraďte sa s príbuznými, preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke na internete alebo na Slovenskej obchodnej
inšpekcii. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.
- Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený.
- Neodovzdávajte svoje osobné doklady
- Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia
- Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo do bydliska za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy za tovar.
- Pozorne si prečítajte všetky dokumenty, ktoré podpisujete.
- Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzená Vaša osobná sloboda, alebo je Vám bránené v odchode z akcie, alebo by ste pociťovali
nátlak či vyhrážanie, kontaktujte políciu na čísle 158
- Majte na pamäti, že od zmluvy môžete bez udania dôvodu odstúpiť do 7 dní, potrebujete však potvrdenie o zaplatení alebo zmluvu
o úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi doporučenou poštou a tovar radšej poistite, peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní
od odstúpenia od zmluvy. Vzory o odstúpení uzatvorených zmlúv nájdete na www.forumseniorov.sk.
2. Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil, predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada
o finančnú pomoc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali jeho
sekretárke, kamarátovi či inej osobe.
- Čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal, kontaktujte políciu na čísle 158.
- Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže ísť o podvodníka.
3. Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo Vás poprosí, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne Vás úpenlivo
prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu a leží
v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej mene.
- Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami, nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich
do svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.
- Vždy majte na pamäti, že neodkladná zdravotná pomoc v Slovenskej republike sa poskytuje každému bezplatne.
4. Cudzia osoba Vám zazvoní pri dverách, predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať výhru
alebo Vám niekto telefonicky oznámi, že ste sa stali výhercom.
- Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, nerozprávajte sa s nimi, neprejavte záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte
peniaze pred nimi a kontaktujte políciu na čísle 158.
- Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne údaje, svoje osobné údaje, či údaje o rodinných pomeroch
- žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov, či iných osôb alebo prostredníctvom
telefonátov.
5. Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, či iných spoločností a tvrdí, že
prišiel odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo Vám prišiel vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok.
- Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť
túto skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe
takejto osoby do Vášho príbytku.
- Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle 158.
- Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno z verejne dostupného miesta alebo zo
spoločných priestorov v bytových domoch a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich
zamestnancov či iných osôb.

6. Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. hrnce, noţe, deky, stavebné
náradie).
- Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, ak máte podozrenie, že ide o podvodníkov kontaktujte políciu na čísle 158.

VÁŽENÍ SENIORI, AK SA VÁM STANE NIEKTORÁ Z POPÍSANÝCH UDALOSTÍ, BUĎTE VEĽMI
OBOZRETNÍ. NEVPÚŠŤAJTE NEZNÁME OSOBY DO SVOJICH PRÍBYTKOV, NEVYBERAJTE PRED
NIMI PENIAZE. SNAŽTE SA ZAPAMÄTAŤ SI ČO NAJVIAC INFORMÁCII K POPISU PODOZRIVÝCH
OSÔB, K MOTOROVÉMU VOZIDU, NA KTOROM SA POHYBOVALI, NAJMÄ EVIDENČNÉ ČÍSLO, TYP A
FARBU, AKO AJ INÉ NFORMÁCIE, KTORÉ POMÔŽU POLÍCII PRI PÁTRANÍ PO PODVODNÍKOCH
A ZLODEJOCH,
KTORÍ SA VÁS SNAŽILI OKLAMAŤ ALEBO OKRADNÚŤ !
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MATERSKÁ ŠKOLA

BUDÚCI PRVÁCI
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Desať školských mesiacov ubehlo ako voda a skončil sa nám ďalší
školský rok.
V apríli sa konal zápis detí do 1. ročníka. Do našej školy sa zapísalo
16 budúcich prváčikov. Tešíme sa na nich v septembri.
V máji sme sa pásmom básničiek a pesničiek poďakovali mamičkám
a starým mamách za ich lásku a obetavosť. A ako býva zvykom, obdarovali sme
ich darčekmi, ktoré sme vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy.
22. 5. 2017 sme si teoretické vedomosti z dopravnej výchovy boli
prakticky vyskúšať na dopravnom ihrisku v Detve. Všetci zúčastnení získali
Preukaz cyklistu.
Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do regionálnej súťaže v čítaní
s porozumením „Ľupčiansky čitárik“. Miško Németh získal 2. miesto
v 1. kategórii a Klárka Vaculčiaková obsadila 3. miesto v 3. kategórii. Obom
srdečne blahoželáme. Okrem vedomostných súťaží žiaci radi súťažia aj
v športových a výtvarných súťažiach.
31. 5. 2017 si všetci vyskúšali zručnosť v jazde na bicykli v súťaži „Na
kolesách za zdravím.“ Ocenenie získali: v 1. ročníku Matúško Tuček, v 2. ročníku
Jakubko Parobok, v 3. ročníku Paťko Hrčka a v 4. ročníku Marek Vaco.
Eliška Parobková a Klárka Vaculčiaková získali ocenenie vo výtvarnej
súťaži „Vesmír očami detí.“ Obe práce postúpili do celoslovenského kola.
Obom dievčatám blahoželáme.
Tak ako každý rok, aj teraz sme si boli 24. 5. 2017 uctiť pamiatku obetí
fašizmu pri pamätníku v Bôrine.
Počas mesiacov apríl – máj našu školu niekoľkokrát navštívili hasiči
z HAZZ vo Zvolene. Pripravili si pre žiakov prezentácie o požiarnej prevencii,
predviedli im hasičský výstroj a náradie potrebné pri požiarnom zásahu.
Na poslednom stretnutí si mohli žiaci prezrieť hasičské cisterny a vyskúšať hasenie
vodou.
Krásnu oslavu MDD nám 2. 6. 2017 pripravili rodičia Šimonka Machavu
v penzióne MIMA. Okrem dopoludnia plného hier a zábavy nám pripravili
aj opekanie špekačiek, chutný guľáš a koláče. Ďakujeme.
Tak ako sa na dobrú školu patrí, aj my sme školský rok ukončili
koncoročným výletom – tentoraz do Bojníc. Na LEGO výstavu a do ZOO.
Keď sme dočítali posledné strany v čítanke a dopočítali posledných
niekoľko pracovných listov v matematike, prišiel deň rozlúčky. Štvrtáci posledný
krát vošli do svojej triedy, posledný krát si sadli do svojich lavíc a počúvali svoju
pani učiteľku. A potom sme sa všetci rozlúčili a rozbehli sme sa v ústrety letným
dobrodružstvám.
KRÁSNE PRÁZDNINY!
Mgr. Jana Popracová
riaditeľka školy
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ČO NOVÉHO V KLUBE DÔCHODCOV V KOVÁČOVEJ
Tak ako sme hodnotili na medziročnej členskej schôdzi za rok 2016, že bol pre členov úspešný, tak chceme pokračovať
aj v roku 2017. Chceme nadviazať na dobrú činnosť, aby naša práca v klube bola zaujímavá a prilákala aj ďalších dôchodcov,
ktorých je v Kováčovej veľa.
Začiatkom každého roka sa zamyslíme aký bol ten rok odchádzajúci, hlboko sa zamýšľame čo nám prinesie ten rok
prichádzajúci.
V našom klube sa schádzame jeden krát do týždňa, stále si máme o čom podebatovať. Ženy si vymieňajú recepty
na varenie, či na zaváranie ovocia, zeleniny, rozprávajú sa aj o vyšívaní alebo oštrikovaní. Pohovoria si o najnovšej móde ako
i ďalších zaujímavostiach.
Muži ako ináč o športe. Rozoberajú futbal ale hlavne kováčovský, prečo nevyhrali ten-ktorý zápas. Nakoniec vyjde
z toho, že hráči hrajú ako by sa im nechcelo. Mimo kováčovského futbalu rozoberajú aj svetový futbal. Nakoniec debata skončí
pri politike.
I keď nám rôčky pribúdajú a sily nám ubúda, predsa len v klube zabudneme na starobu. Tešíme sa na stredu, že pôjdeme
do klubu a tam zabudneme na všetky starosti, ktoré nás trápia.
Ak by sme neboli členovia klubu dôchodcov, tak by sme doma sedeli a dumali a rozmýšľali o chorobe, o starostiach
čiže by nám prichádzali na myseľ rôzne nezmyselné myšlienky. Naproti tomu, my členovia klubu, tak aspoň raz do týždňa sa
stretneme so svojimi rovesníkmi a veru zabudneme na každodenné problémy.Dobrá myseľ nás naštartuje do ďalších dní,
skrátka je nám v klube dôchodcov dobre.
Čo chceme uskutočniť v tomto roku.
Chceme naďalej uskutočňovať činnosti ktoré už tradične uskutočňujeme v tom ktorom roku: MDŽ, úcta k starším,
posedenie pri jedličke, posedenie ktoré sa koná každý štvrťrok, a to posedenie s členmi, ktorí majú v tom ktorom štvrťroku
narodeniny či meniny, posedenie pri guláši, opekačku.
V rámci výjazdu: kúpanie v Rapovciach, Podhájskej, Kováčovej a chceme sa pozrieť aj do Vyhní, či do Sklených Teplíc.
V mesiaci august by sme chceli ísť do Svätého Beňadika, v septembri alebo v októbri do Levoče a na Spišský hrad.
Do konca roku chceme zorganizovať prehliadku prác našich členov a členiek. Výšivky, háčkovanie, svoje maľby
a ďalšie rôzne ručné práce.
Niektoré akcie sme už uskutočnili a to: Zájazd do Viedne, kúpanie v Rapovciach, posedenie s jubilantmi.
Vyzývame dôchodcov, ktorí zatiaľ nie sú v klube, aby sa pridali k nám a veríme, že nebudú ľutovať. Veď je pestrá naša
činnosť v klube.
Jozef Nemček
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„SPOZNAJME SA NA BICYKLI”
V sobotu 13. mája 2017 zorganizovali obce Kováčová, Budča, Sielnica a mesto Sliač v spolupráci s Holidayparkom
Kováčová, Cykloadventure Slovakiaa, OO CR Stredné Slovensko cyklopodujatie ,,Spoznajme sa na bicykli 2017ˮ.
Hlavná myšlienka podujatia je obsiahnutá už v jeho názve: Spoznajme sa na bicykli. Obyvatelia zainteresovaných obcí ale
aj náhodní či plánovaní „prišelci“ spolu absolvovali cyklovýlet so sprievodcom. Začiatok aj koniec trasy bol v Hostinci
Benko. Trasa (cca 17 km) bola vhodná aj pre deti a viedla smerom do Sielnice, niektorí aj dlhšou trasou popri rybníku a
lesnou cestou. V Sielnici sa pokračovalo do Badína. Z Badína bol presun do Hronseka, kde prebiehali Dni obce, využili sme
príležitosť na krátku prehliadku dreveného artikulárneho kostola zapísaného v zozname UNESCO. Poľnými cestami sme sa
presunuli na Sliač s občerstvením pri výbornej zmrzline a napokon sme sa naspäť vrátili do Kováčovej.
Po šťastnom návrate do Kováčovej bol pripravený pre všetkých účastníkov cyklovýletu guľáš a pre ostatných
občerstvenie v hostinci Benko.Nakoniec bola tombola, do ktorej ceny poskytli aj jednotlivé obce, hlavnú cenu darčekový kôš
od Pozany vyhral účastník z Badína.
Súčasťou podujatia bol sprievodný program pre tých, ktorí prišli do areálu hostinca Benko, ale na cyklovýlet nešli.
Program bol určený najmä pre deti. V areáli hostinca bola pripravená prekážková dráha, na ktorej si deti mohli skúsiť svoje
cyklistické zručnosti, deti sa zabavili s káčerom Kováčom, maskotom z Holidayparku Kováčová, s animátormi si
tvorili zvieratká z balónov, čakalo ich aj maľovanie na tvár.
Štartovné bolo 2 € (nápoj, odznak, sladkosť, guláš, účasť v tombole). Konečný počet zaregistrovaných účastníkov
bol 89 (pre porovnanie v r. 2016 ich bolo 23). Ďakujeme aj kuchárovi z Holidayparku za výborný guláš a manželom
Trnkovcom z hostinca Benko, že nám poskytli priestor.
Organizátorskú štafetu od obce Kováčová preberie na budúci rok ďalšia obec alebo mesto Sliač. Na záver patrí
poďakovanie aj všetkým sponzorom a všetkým, ktorí sa o túto akciu pričinili.
Ján Izrael
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KULTÚRA V KOVÁČOVEJ
Kultúrne a športové podujatia,
v mesiacoch apríl - júl 2017:

ktoré

sa

konali

16.apríl – Veľkonočné divadelné predstavenie OZ Gorazdík
1.máj – Turistické podujatie – ˮKatarínkaˮ
6. máj – IX. ročník Hokejbalový turnaj amatérov
13. máj - Spoznajme sa na bicykli - spoločný cyklovýlet v spolupráci
s obcami Budča, Sielnica, Badín, Hronsek a Sliač
17.máj - Deň matiek – vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ
v sále Kultúrneho domu
20.máj – Turistické podujatie – ˮPrírodná rezervácia Buchlovˮ
24.máj- Spomienkové stretnutie pri pamätníku SNP v Bôrine
pri príležitosti 72. výročia oslobodenia SR a porážky fašizmu
27.máj- Deň Koňa - 15. ročník Furmanské záprahové preteky
3. jún – Turistické podujatie – ˮFerrata HZS na Martinkyˮ
11. jún - Rozprávkový les ,,Ríša zvierat”
17.jún – Turistické podujatie – ˮBanícka Gelnicaˮ
8. júl – PENALTA CUP

Pozývame Vás :
20. – 30.Júl – Sochárske sympózium – Kemping Kováčová
28. - 30. Júl - DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2017
28 – 29. Júl – Ochutnávky v sweethome MARKET Kováčová
30.Júl - FUTBALOVÝ TURNAJ KÚPEĽNÝCH MIEST
13. - 19. August- Detský letný tábor OZ Gorazdík
11. - 13. August - Turistická akcia – ˮTrojštátny bod SK - CZ– PLˮ
2. September - Turistická akcia –Hrdoš a Šíp
29. September - Turistická akcia –Červené skaly – Volovské vrchy
10.Október - Turistická akcia –Hrb – Veporské vrchy
Október 2017 – mesiac úcty k straším v sále KD
November 2017 – Kováčovská desiatka – beh na 10 km
December 2017 – Mikuláš v sále KD

OZ GORAZDÍK
Školský rok sa skončil a prázdniny sú už
v plnom prúde. S ďalším občasníkom tak prichádza aj
pár nových informácii o tom, čo sa stalo v našom OZ
Gorazdík.
Ešte v apríli sme sa mohli stretnúť na
Veľkonočnom divadelnom predstavení s názvom Mám
šancu? Predstavenie sa uskutočnilo na Veľkonočnú
nedeľu v kultúrnom dome obce Kováčová. Sála
kultúrneho domu sa zaplnila publikom a tak sme
spoločne strávili veľmi príjemné poobedie.

V predstavení sme mohli zistiť, že aj ten najmenší dobrý skutok má pre našu budúcnosť veľký význam.
V júni sme pre vás pripravili rozprávkový les s tohtoročnou témou Ríša zvierat. Počasie bolo výborné, detí prišlo veľa a tak
sme spolu zažili popoludnie plné zábavy, športových aktivít a úsmevov. Počas prechodu rozprávkovým lesom ste mohli stretnúť Psíčka
a Mačičku, Boba a Bobeka, tučniakov, leva či Macka Pú a mnoho iných zvieratiek, ktorým ste mohli pomôcť pri trampotách, ktoré sa
im prihodili.
Tak ako každý rok aj tento rok sa chystáme do tábora. Navštívime chatu Hámor v Kokave nad Rimavicou, spoznáme nových
kamarátov a zažijeme spolu týždeň plný dobrodružstiev a zábavy. Už teraz sa na to veľmi teším.
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Kamila Kucháriková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:
V mesiacoch apríl - júl 2017 oslávili
a oslávia životné jubileum:

65 rokov

85 rokov
Čulíková Alžbeta

80 rokov
Medveová Magdaléna
Tvarožková Anna
Kucháriková Mária
Bešinová Anna

75 rokov

Štímelová Emília
Nociarová Viera
Mesárošová Ľudmila
Šantová Mária
Volková Elena
Barančík František
Čáby Milan
Stanová Mária
Libiak Ján

60 rokov

Beličková Anna
Gonda Ján
Boldišová Gizela
Černák Albert, Ing.
Gajdoš Miloslav

70 rokov
Malý Myron, MUDr.
Kocúr Ondrej
Melicherčíková Mária
Šidlová Tatiana, MUDr.
Lacková Anna
Kršiak Ján
Benková Ľubica

Vargová Viera
Homola Juraj
Mozolová Jana
Mojžitová Anna
Kralovenská Gabriela
Vaňo Miloš, Ing.
Kučera Milan
Medveď Milan

50 rokov
Dančová Janka
Obický Ľubomír
Jelok Pavel
Hazucha Vincent
Vdovjak Ján
Kyseľová Jana

GRATULUJEME !

Navždy nás opustili
Mojžita Ján, 76r.
Zauška Juraj - 66 r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Noví malí spoluobčania
Rusko Simon
Dávid Tadeáš
Briestenský Boris
Dančo Sebastián
Pavlinský Vajo Martin

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

Manželstvo uzavreli
Miroslava Babiaková a Ján Ratkovský
Zuzana Jaďuďová a Ján Mentúz
Zuzana Francistyová a Peter Ihring
Mária Betková a Peter Knapo
Martina Ferencová a Stanislav Ondruš
Zuzana Forraiová a Peter Dirnbach
Jana Kolimárová a Slavomír Bolha
Jana Kamenická a Viktor Zubaj
Silvia Horečná a Pavol Segeč
Novomanželom
srdečne blahoželáme.

POZVÁNKA
SWEET HOME MARKET
Vás dňa 28.7.2017, pozýva na ochutnávku
zdravých RAW sladkostí
a
výborných olivových olejov, nie len do studenej kuchyne.

29.7.2017 sa bude konať ochutnávka vín a kávy.
Profesionálny someliér Vás prevedie tajomstvom správneho
degustovania. Poradí Vám aké víno si vybrať na chvíle
pohody a ako si ho vychutnať všetkými zmyslami.
Tešíme sa na Vás
ul. Kúpelná 49, Kováčová
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DNI OBCE
KOVÁCOVÁ 2017
V

28. júl 2017
18:00 – Spoločenská sála Kultúrneho domu :
• Otvorenie Dní obce Kováčová 2017
oboznámenie s programom, vylosovanie zápasov
futbalového turnaja
• Divadelné predstavenie DS Piki z Volyně:
„Podzim života je krásný„- spoločenská sála Kultúrneho domu
20:00 – Kemping, budova ATC v areáli futbalového štadióna
• Vernisáž – ukončenie sochárskeho sympózia
kultúrny program
• Disco zábava

29. júl 2017
(areál futbalového štadióna, bývalý kemping)
08:00 – 14:00 Turnaj družstiev poslancov v malom futbale o putovný
pohár starostu obce
09:00 – 12:30 Súťaž vo varení guľášu
14:30 Vystúpenie Rusín Čendeš Orchestra
15:30 Vyhodnotenie súťaží (futbal, varenie guľášu)
16:00 Vystúpenie na trampolínach
16:30 Vystúpenie kováčovských kapiel (Dopamine + hostia, Kapela)
17:30 Vylosovanie tomboly
18:30 Vystúpenie FS Hriňovčan
19:30 Vystúpenie skupiny Bosé nohy
21:30 Ohňostroj
22:00
Večerná zábava s kapelou NO5
Sprievodné podujatia:
10:00 – 14:00 Výstava veteránov (v kempingu)
14:00 – 16:00 Súťaže pre deti, maľovanie na tvár, nafukovací
skákací hrad, dráhy na bicykle pre deti, elektro
bicykle, paintball, modely áut a lietadiel, drony,
sokoliari

30. júl 2017
od 09:00 Futbalový turnaj kúpeľných miest – futbalové ihrisko
10:00
Slávnostná sv.omša – Patrocínium kostola sv. Gorazda
od 15:00 Hodové posedenie pred kostolom sv. Gorazda
SPONZORI PODUJATIA: Profil Štúdio M - Gabriela Královenská , Pavel Knapo - MARIKA, SIKRA, s.r.o., Motorest
Formula, Penzión Benko, Vladimír Belička, GREFT-vináreň Kováčová, Ján Zvara, Agrohors, s.r.o., Ján Debnár
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OÚ Kováčová

PRÍĎTE SA POZRIEŤ AKO VZNIKAJÚ SOCHY

sochárske

sympózium
od 20. 7. 2017 do 30. 7. 2017
kemping Kováčová
Autor projektu: Anna Rusinkovičová

SOCHÁRI:

RUDO HOFER, LACO JUROVATÝ, MAREK MIKLOŠ, MARTIN JÁNOŠ, JAKUB CMARKO,
JOZEF UHRECKÝ, MILAN PORUBIAK, ANNA RUSINKOVIČOVÁ

HUDOBNÝ HOSŤ:
IGOR CVACHO

VERNISÁŽ 28. 7. 2017 o 20 hod.
Ľudové pesničky zaspieva ženská spevácka skupina ,,KAMARÁTKY Z MARÍNY”, zahrá GUBKO z Kováčovej

WORKSHOP 29.7. 2017
,,UROBTE SI HOLÝMI RUKAMI” spolupráca sochárov a umelcov zo ZV-7 s verejnosťou v rámci dní obce Kováčová.

Gurmán Breziny

REALIZOVANÉ S FINANČNOU
PODPOROU BB SK

Salaš Hron - Kováčová
Salaš Stráže

GRUBE
Kováčová

ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
Plánzápasov V. Liga Skupina C
v jesennej časti 2017/2018:

FUTBAL
Konečná tabuľka IV. LIGA dospelí
2016/2017 – Skupina juh

➢ 01. kolo: 06.08.2017, 16:30 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – OŠK Lieskovec

17
12
14
12
13
10
10

7
9
3
5
2
7
5

2
5
9
9
11
9
11

62:18
44:27
47:32
55:38
34:36
34:34
36:35

58
45
45
41
41
37
35

➢ 02.kolo: 13.08.2017, 16:30 hod.,

26 8

8

10

34:38

32

ŠK Prameň Kováčová – OŠK Sása

26 9 5 12
26 7 10 9

35:41
25:31

32
31

➢ 06.kolo: 10.09.2017, 15:30 hod.,

11 TJ Sklotatran Poltár

26 8

6

12

32:42

30

➢ 07.kolo: 17.09.2017, 15:00 hod.,

12 MFK Revúca
13 OFK Olováry

26 8
26 6

4
8

14
12

35:52
39:59

28
26

ŠK Prameň Kováčová – TJ Baník Štiavnické Bane

14 ŠK Prameň Kováčová

26 5 7 14 31:60 22

FK Šalková
FK Slovenské Ďarmoty
FK Mesta Tornaľa
FK Rakytovce
ŠK Vinica
TJ Tatran VLM Pliešovce
TJ Sokol Medzibrod
JUPIE Futbalová škola
8
Mareka Hamšíka
9 MFK Spartak Hriňová
10 FK FC Baník Veľký Krtíš

26
26
26
26
26
26
26

1
2
3
4
5
6
7

FK 09 Bacúch - ŠK Prameň Kováčová
➢ 03.kolo: 20.08.2017, 16:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – OŠK Dobrá Niva
➢ 04.kolo: 27.08.2017, 16:00 hod.,
ŠK Selce - ŠK Prameň Kováčová
➢ 05.kolo: 03.09.2017, 15:30 hod.,

TJ ŠK Sokol Jakub - ŠK Prameň Kováčová

➢ 08.kolo: 24.09.2017, 15:00 hod.,
TJ Lovča - ŠK Prameň Kováčová
➢ 09.kolo: 01.10.2017, 14:30 hod.,

PENALTA CUP

ŠK Prameň Kováčová – FK FILJO Ladomerská Vieska
➢ 10.kolo: 08.10.2017, 14:30 hod.,

Letné „bezfutbalové“ obdobie spestril v sobotu už 11.ročník
Memoriálu Miloša Kováča – Penalta Cup.
Organizátori pripravili Penalta Cup znova s hlavným
motívom ako Memoriál Miloša Kováča, známeho slovenského
športového komentátora, moderátora a redaktora Miloša Kováča, ktorý
1. januára 2007 vo veku 36 rokov podľahol zákernej chorobe.
Na podujatí sa zúčastnilo 79 aktérov z 20 miest a obcí
Slovenska. A viac ako tri stovky prizerajúcich sa divákov. V
aktuálnom ročníku mala akcia aj prívlastok medzinárodná, vďaka
účasti súťažiacich z Talianska aj Grécka.

OFK 1950 Priechod – ŠK Prameň Kováčová
➢ 11.kolo: 15.10.2017, 14:30 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – MFK Strojár Krupina
➢ 12.kolo: 22.10.2017, 14:00 hod.,

ŠK Sásová – ŠK Prameň Kováčová
➢ 13.kolo: 29.10.2017, 14:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – ŠK Hrochoť

Po otvorení si účastníci pripomenuli Miloša Kováča a zaznel neopakovateľný záznam z historickej chvíle slovenského hokeja
a jeho komentár zlatého finále z Göteborgu 2002. Potom sa už začalo súperenia v streľbe zo značky pokutového kopu v troch
kategóriách. Na výborne pripravenom trávniku sa začal niekoľkohodinový maratón pokutových kopov. Ako prví sa dostali k slovu
muži. Medzi žrďami sa im v skórovaní snažila zabrániť pravidelne rotujúca štvorica brankárov Marek Zemiar, obhajca titulu naj
brankára z minulého ročníka, Marek Gnida, Július Kohút a Jozef Gemer.Najpresnejšiu mušku počas celodenného maratónu mal
v hlavnej kategórii a farebný LED televízor si odniesol prekvapivo ešte žiak Viktor Tatár (Lovča) s 20 premenenými jedenástkami.
O jeden presný zásah pred Markom Pavlíkom a o štyri pred tretím Adamom Bočkajom.V hlavnej mužskej kategórii kopali účastníci
všetky svoje pokusy na štyroch brankárov, ktorí taktiež medzi sebou súperili o toho najlepšieho. Víťazom brankárskej súťaže sa stal
Marek Gnida, brankár štvrtoligových Pliešoviec. V súťaži žien štartovalo 10 strelkýň. Zvíťazila Veronika Albertová. V kategórii detí
strieľalo pokutové kopy 10 chlapcov a 4 dievčatá, s prehľadom zvíťazil Viktor Tatár.
Ceny pre najlepších odovzdal spolu s Jánom Zvarom otec Miloša Kováča Milan, ktorý v závere poďakoval organizátorom,
účastníkom i novinárom a vyslovil presvedčenie, že akcia bude pokračovať aj ďalšími ročníkmi.

Výsledky Penalta Cupu v kocke:
Muži: 1. Viktor Tatár, 2. Marko Pavlík, 3. Adam Bočkaj, 4. Michal Strapko, 5. Peter Píš, 6. Július Kohút, 7.
Martin Turák, 8. Jakub Tatár, 9. Jaroslav Grajciar, 10. Marek Schaller. Brankári: 1. Marek Gnida, 2. Marek
Zemiar, 3. Július Kohút, 4. Jozef Gemer. Ženy: 1. Veronika Albertová, 2. Božena Slováková, 3. Liliana
Libiaková. Deti: 1. Viktor Tatár, 2. Patrik Belička, 3. Alex Zvara
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PENALTA CUP – MEMORIÁL MILOŠA KOVÁČA

DVE MEDAILY Z MS NA KOVÁČOVÚ

Dievčatá z Kováčovej opäť
úspešne reprezentovali Slovensko, svoj
zvolenský klub a aj našu obec na
Majstrovstvách sveta v detskom fitnes,
ktoré sa konali v júni v Srbsku.
Prvú medailu z majstrovstiev
sveta vo svojej kariére – bronzovú –
priviezla na Športovú ulicu Viktória
Beličková v kategórii do 11 rokov.
V kategórii do 12 rokov sa
Emma Čabyová z ul. Slovanskej
umiestnila na peknom 5. mieste.
Svoju svetovú dominanciu
opäť potvrdila Nelli Novodomská
a v kategórii do 13 rokov získala opäť
zlato (na Plánočkovej ulici už majú
šieste zlato z MS !!!!! ).
VV.
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Z e-mailových reakcií účastníkov turistických akcií:
Akcia „Katarínka“ – 1.5.2017
V pondelok 1.5. sme boli s Kováčanmi na turisticko - poznávacom zájazde v podhorí Malých Karpát.
Najskôr sme sa zastavili v Dolnej Krupej a pozreli si tunajší kaštieľ, v ktorom sa zdržiaval aj Ludwig van Beethoven
a vraj tu aj zložil Sonátu mesačného svitu.
V Naháči sme si pozreli pamätnú izbu Juraja Fándlyho a potom vyrazili peknými malokarpatskými lesmi, plnými cesnaku
medvedieho na Katarínku. Katarínka je zaniknutý kostol a kláštor Svätej Kataríny Alexandrijskej. Kláštor zanikol v roku 1786 a aj
vďaka tomu, že bol ukrytý hlboko v karpatských lesoch, zachovali sa ruiny v dobrom stave. V roku 1995 založili dobrovoľníci
"Rád sv. Kataríny Alexandrijskej" a odvtedy každé leto pracujú dobrovoľníci na jeho záchrane. Samotné miesto, kde je postavený
kostol, je veľmi magické.
Malá časť z nás potom išla na Ľahký kameň - prírodnú pamiatku vyhlásenú na ochranu travertínovej
kopy s jazierkom. Väčšia časť išla do Dobrej Vody, kde si pozreli pamätnú izbu Jána Hollého a zrúcaniny hradu Dobrá voda.
Program možno až príliš bohatý ( tri múzea je veľa na jednodňový výlet s turistikou ) a Katarínka, ale i hrad Dobrá Voda
by si zaslúžili viac času - sú to miesta, na ktorých sa treba zastaviť a dýchať ich atmosféru. Ale v každom prípade organizátorom
patrí veľká vďaka za výlet.
2.5.2017, Daniela Tomášiková, Zvolen, zamestnanec ŠLÚ Marína

Akcia „PR Buchlov“ – 20.5.2017
Ahojte!

Včera sme si zašli s Kováčanmi do môjho milovaného pohoria (Vtáčnik) na dva krásne skalnaté kopčeky Buchlov a Žarnov.
Keďže túra bola spojená aj so sedemdesiatinami Petra Szeteia, srandy bolo kopec! Najskôr sme sa vyšplhali na Žarnov, časť slušne
po chodníku a časť cez „ferratu“, reťazovú cestu v takmer kolmej strži až na vrchol Žarnova. Tam nás čakalo (hlavne Petra )
prekvapenie v podobe vynovenej tabule náučného chodníka, o ktorú sa postaral Vlado Volko. Po prípitkoch, pozretí si výhľadov i
samotného vrchu a samozrejme spoločnej foto sme pokračovali ďalej. Chodník zo Žarnova na Buchlov vedie krásnymi skalnými
partiami Sladnej skaly. Išli sme aj okolo chráneného stromu – asi 250 ročný jaseň štíhly, ktorý vzhľadom na jeho starobu už dávno
nie je štíhly, ale zato majestátny. Dvojvrchol Buchlova je tiež krásne skalnatý a otvorený, takže podaktorí mali na ňom závrat. Škoda
oparu, lebo z vrcholu je inak nádherný výhľad. No a po krátkom občerstvení nás čakal dramatický zostup skalnou stržou Buchlova.
Teda – dramatický pre tých, ktorí to nečakali – ale zvládli sme to všetci „ako nič“. Záverečná bodka v krčme v Ostrom Grúni bola
troška dlhšia a veselšia, ale zaslúžili sme si ju po krásnej, ale predsa len trochu náročnejšej túre.
Chudák Andrej sa „vraj“ stretol s medveďom, čoho dôkazom sú jeho nohavice, ale chlapsky tvrdil, že medveď dopadol horšie.
21.5.2017, Daniela Tomášiková, Zvolen, zamestnanec ŠLÚ Marína

Ahojte všetci kamaráti, posielam fotky zo včerajšej krásnej, pomerne dlhej a náročnej túry z Oslian do Ostrého Grúňa cez
Žarnov Buchlov. Ale čo tam po fotkách – zažili sme niečo úžasné, fantastické, čo sa len tak v horách nevidí. Na vrchole kopca
Žarnov vo výške 840 m na veľkej informačnej tabuli „visel“ sedemdesiatnik Peter. Bolo to také nečakané a dojímavé, že celá naša
3-členná rodinka mala slzy v očiach. Z celej duše ďakujeme Vladkovi za toto neskutočné prekvapko ako aj ostatným gratulantom,
ktorí sa k nemu pridali. Veľmi si to všetko vážime a až do Alzheimera nikdy na to nezabudneme. Takisto ďakujeme za všetky
„igelitky“ a darčeky – asi si budeme musieť zadovážiť väčší byt, veď len Fidoriek, ktoré Peter tak miluje, bolo neuveriteľných 29.
Ešte raz VĎAKA, VĎAKA, VĎAKA.
21.5.2017, MUDr. Ľudmila Szeteiová, Banská Bystrica

Akcia „Ferrata HZS“ – 3.6.2017
Ahojte!
Včera sme boli s Kováčanmi na famóznej túre! Najskôr hore Ferratou Pivovarského potoka. Ja milujem rokliny, táto je
parádna a navyše aj príťažlivo sprístupnená. Po výbornom guľáši a pivku nasledoval „veľmi ťažký úsek“ (s plným bruchom) hore
na Krížavu. Potom však až po Skalku sa išlo krásnym hrebeňom, aj napriek oparu s vynikajúcimi výhľadmi na napr. Kľak, Kozol,
Čipčie. Ten Kozol ma už dráždi 2 roky, tak dúfam, že na jeseň ho dáme! Aj vďaka horúčave, však na Čipčie vyšlo už len zopár
vytrvalcov. Je to krásny kopček s peknými výhľadmi a zaujímavými smerovníkmi.
4.6.2017, Daniela Tomášiková, Zvolen, zamestnanec ŠLÚ Marína
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Z e-mailových reakcií účastníkov turistických akcií:

Akcia „Banícka Gelnica“ – 17.6.2017
17. júna sme sa vybrali s Turistickým oddielom ŠK Prameň Kováčová na výlet do Gelnice a okolia. Hlavným bodom
programu bola návšteva Baníckeho múzea, ale malé banícke mesto Gelnica má však napodiv veľa zaujímavostí a tak ponúknutý
program bol veľmi bohatý. Program sa však skomplikoval tým, že práve v sobotu sa tu konal Gelnický šlapajcug a pán , ktorý nás
mal sprevádzať Baníckym múzeom, bol jeho organizátorom. A tak operatívne, pred návštevou múzea sme sa pridali ku gelnickým
"šlapačom" a vyšlapali sme si s nimi celú trasu. Normálne sa nezúčastňujem hromadných masových podujatí, ale keďže som
vyznávačom hesiel ako: "Sranda musí byť aj keby chleba nebolo", „Využi každú ponúkanú príležitosť čo ti život ponúkne"
a „Čo ťa nezabije to ťa posilní", vyštartovala som v očakávaní zábavy. A zábava bola!!!
Ale poporiadku. Najskôr sme sa zastavili v Kluknave a pozreli si historický drevený most, po ktorom aj dnes premávajú
autá. Pozreli si dnes už rozpadajúce sa budovy starej fabriky, ktorá je ešte aj teraz architektonickým skvostom. Presunuli sme sa
do Gelnice a po zaregistrovaní sme si pozreli kamenný most a zvyšky hradu Gelnica. No a potom sme sa už vydali na trasu
Gelnického šlapajcugu. Musím povedať, že trasa "šlapajcugu" bola zvolená veľmi dobre - viedla cez mnohé zaujímavosti a pekné
miesta a hlavne viedla pekným nezničeným lesom. Na lúčke nad Turzovským jazerom bol cieľ šlapajcugu, kde sa podával guláš,
pivko a boli pripravené súťaže pre deti i dospelých. Chceli sme sa zapojiť do dospeláckych súťaží, ale žiaľ mali sme už ďalší
program a tak nás reprezentovali aspoň tri naše "detičky" v synchronizovanej chôdzi. Zuzka, ako najstaršia účastníčka dostala
i odmenu. Po dobrej zábave sme sa ukľudnili v Baníckom múzeu, ktoré je na okresné múzeum veľmi pekné s veľmi zaujímavými
exponátmi. Ďalej sme si pozreli Štôlňu Jozef, ktorej sprístupnená časť zatiaľ krátka, ale plánujú ju predlžovať, no a nakoniec sme
sa zastavili v Žehre, kde sme si pozreli stredoveký kostolík a zaujali aj okázalé hroby našich chudobných rómskych spoluobčanov.
Ja som s ľútosťou a túžbou pozerala na protiľahlý Dreveník, nádherné travertínové veže, kde sa chcem ešte veľmi vrátiť, ale akosi
to zatiaľ nevychádza.
Bola to síce netradičná, ale vydarená turistická akcia. Príjemne sme si zašlapali, veľa sme videli, dačo sme sa aj naučili a
hlavne krásne sme sa zabávali.
Veľká vďaka organizátorom.
18.6.2017, Daniela Tomášiková, Zvolen, zamestnanec ŠLÚ Marína
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30. Športové hry NRC Kováčová
V duchu niekoľkých významných výročí sa niesol tohtoročný otvárací ceremoniál 30. športových hier Národného
rehabilitačného centra v Kováčovej pri Zvolene. Okrúhle jubileum oslavujú tento rok nielen samotné hry, ale aj rehabilitačné
centrum, ktoré otvorili v septembri pred 30 rokmi, a 70 rokov tento rok oslávil aj zakladateľ centra Myrón Malý.
Ide o športové hry pacientov, na ktorých mnohí slovenskí paralympionici odštartovali svoju úspešnú kariéru. S myšlienkou
založiť Športové hry prišiel v roku 1987 niekdajší riaditeľ centra profesor Myrón Malý. Pre pacientov mali byť motiváciou a zároveň
sami mali zistiť, že napriek nepriaznivej hre osudu, dokážu prekonať samých seba. “Dnes som tu od rána videla 530 šťastných tvárí
a to je pre mňa i mojich kolegov to najväčšie ocenenie, zadosťučinenie. Našich pacienti naozaj aj vďaka týmto hrám vidia,
že zvládajú mnohé situácie. Pre nás zdravých môžu byť vzorom,” povedala riaditeľka NRC Oľga Zábojníková.
Profesor Myrón Malý pracoval v NRC Kováčová v rokoch 1985 až 2011, od roku 1987 bol jeho riaditeľom. Aj on sám sa aktívne
venoval športu - atletike, cyklistike či hádzanej. Nedávno oslávil okrúhle jubileum – 70 rokov a preto od Slovenského
paralympijského
výboru
dostal
vyznamenanie
Zlatý
slovenský
Agitos.
Účastníci hier sú rozdelení nielen podľa zdravotnej dispozície, ale aj podľa veku a súťažia vo viacerých disciplínach. SPV
dlhodobo spolupracuje s NRC Kováčová, keďže ide o jediné takéto zariadenie na Slovensku, ktoré sa venuje poúrazovým stavom.
A aj vďaka tomuto centru dosiahli slovenskí paralympionici na vrcholných fórach nejeden úspech.
Klienti NRC súťažia v rôznych upravených atletických disciplínach, ale aj lukostreľbe, stolnom tenise, basketbale i slalome na
bicykli.
Okrem súťaženia bol pre všetkých pripravený aj bohatý kultúrny program. Vystúpili napr. Peter Cmorík, Robo Opatovský,
Lúčnica, Štefan Skrúcaný a mnoho ďalších.
Výnimočný Strom času
Špeciálnou aktivitou počas oboch dní bolo maľovanie spoločného Stromu času. S iniciatívou prišiel akademický maliar
Andrej Smolák zo Sniny. „Strom sme zvolili preto, lebo rastie aj za nepriaznivých podmienok i keď sa mu odpíli konár, odoláva
nástrahám počasia a iným náročným podmienkam. Modrá farba má symbolizovať uzdravenie sa. Do koruny stromu, ktorý
"vyrástol" v spoločenskej sále, sa zmestí vyše 200 maľovaných obrázkov, ktoré sú výpoveďou osudu mnohých ľudí. Obrázky
maľujú pacienti, deti i návštevníci temperovými farbami a vzápätí prilepia priamo na stenu. Obrázky sú väčšinou osobnou
výpoveďou ľudí, ktorí sa stretli s nepriazňou osudu.
TASR a SPV

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.

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