HODNOTIACA SPRÁVA
DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2017

Siedmy ročník Dní obce Kováčová sa v roku 2017 uskutočnil v dňoch 28., 29. a 30. júla.
Dni obce Kováčová sme otvorili v piatok o 18:00 netradične v sále kultúrneho domu.
Starosta obce v krátkosti prečítal program dní obce a vyžrebovalo sa poradie zápasov turnaja
v malom futbale o pohár starostu obce. Súčasťou otvorenia bolo divadelné predstavenie
„Podzim života je krásný.“. S touto komédiou sa nám predstavil divadelný súbor PIKI
z partnerského mesta Volyně. O 20:00 hodine sme všetkých pozvali do areálu bývalého
kempingu, kde sa uskutočnila vernisáž sochárskeho sympózia 2017. Pre všetkých bolo
v budove ATC pripravené malé občerstvenie. Večer pokračoval disco zábavou tiež v budove
ATC.
Sobota sa začala o 09:00 hod. turnajom družstiev pracovných obvodov poslancov
v malom futbale o pohár starostu obce. O pohár bojovalo 7 družstiev (družstvo nezostavil
p. Hrbáľ). Do finále sa prebojovali družstvá p. Gajdoša a p. Zvaru. Zápas skončil nerozhodne.
Nakoniec na jedenástky s výsledkom 2:1 vyhral poslanecký obvod p. Gajdoša a získali pre rok
2017 putovný pohár starostu obce.
Súbežne s malým futbalom sa o deviatej hodine začala aj súťaž vo varení gulášu, do
ktorej sa prihlásilo 6 družstiev. Porotu tvorili piati členovia: pani Zigová, pán Zigo,
p.
Tučeková, p. Hrbáľ a p. Gombalová . Víťazom sa stalo družstvo Jutoma – Marek Zapletal
a Tomáš Kružliak, Druhé miesto obsadilo družstvo Vezopax Mesároš a tretie miesto obsadil
team Mgr. Rastislava Schlosára s rodinou.
Krásny teplý a slnečný deň bol zárukou vydareného celého popoludňajšieho programu.
O 14:30 nám prišli zahrať Rusín Čendéš Orchestra, o 15:30 sme vyhodnotili súťaže
v minifutbale a vo varení guľášu, o 16:00 sa nám predstavili dievčatá s vystúpením na
trampolínach, o 16:30 kováčovské kapely Dopamine + hostia a Kapela, o 17:30 sme vylosovali
ceny pre divákov. Odovzdali sme 32 cien ktoré nám venovalo 22 sponzorov. Všetkým srdečne
ďakujeme. Folklórny súbor Hriňovčan síce meškal, ale nakoniec nám predviedli krásnu ukážku
ľudových tancov. Posledným účinkujúcim bola hudobná kapela Bosé nohy.
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 bolo pripravené tiež
maľovanie na tvár a nafukovanie a tvarovanie balónikov. V areáli autokempingu mohli
v priebehu dňa návštevníci podujatia obdivovať viac ako dvadsať veteránov. Tento malý zraz
nám zorganizoval p. Miloš Krajíček. V budove ATC boli po celý deň k dispozícii zadarmo dva
kávomaty od firmy Euroinex. Spoločnosť ECO Auto umožnila záujemcom previezť sa na mini
elektromobile.
Počas celého dňa sa priaznivci bicyklovania mohli previesť na e-bikoch ktoré poskytla
spoločnosť Cyklo adventure slovakia.
Pre veľký úspech divadelný súbor PIKI odohral vo večerných hodinách aj druhé
predstavenie v ŠLU Marína.
O 21:45 sme poobedňajší program ukončili veľkolepým ohňostrojom, ktorý zabezpečil
veliteľ dobrovoľných hasičov Ľubomír Belička.
Večerná zábava sa v spoločenskej miestnosti začala o 22:00. Hrala a spievala skupina
NO-5.

Sobotu nám znova odmoderoval Marián Marcinek, ozvučenie v doobedňajších a večerných
hodinách zabezpečil Zdenko Sarvaš.
Zdravotný dozor po celý deň zabezpečovala Zuzka Nemcová a Michal Gombala.
Siedmy ročník akcie Dni obce Kováčová 2017 sme uskutočnili s finančnou podporou BBSK
ktorý nám prispeli sumou 1.000 €.
V nedeľu, 30.7.2017, bol program nasledovný:
o 10:00 h sa uskutočnila Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Gorazda v Kováčovej,
ktorú celebroval prior benediktínskeho kláštora zo Sampora o.Vladimír Kasan. Slávnostnej
svätej omše sa okrem poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Ing. Jána Izraela
zúčastnil aj poslanec NR SR a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
p.
Ing. Mgr. Marián Kotleba a taktiež starosta Ing. Václav Valhoda a predstavitelia samosprávy z
partnerského mesta Volyně.
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.
Od 09:00 hodiny sa na futbalovom ihrisku uskutočnil ďalší ročník turnaja kúpeľných miest.
Zúčastnili sa družstvá ŠK Prameň Kováčová, MFK Tepličan Turčianske Teplice, FK Slovan
Kúpele Sliač a FK 34 Brusno. Prvé miesto obsadilo domáce družstvo ŠK Prameň Kováčová.

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte Sochárske sympózium
v Kováčovej.

Sochárske sympózium sa uskutočnilo v dňoch od 20.07. do 30.07 2017 v areály bývalého
autokempingu Kováčová.
Účastníci vytvorili sochy, ktoré na základe darovacích zmlúv budú osadené pod dohľadom
architekta Ing. Jozefa Frtúsa v parku NRC a v parku obce Kováčová. Cieľom je priniesť
dedine novú energiu, skrášliť verejný priestor.
Sochárske sympózium malo aj výchovno-vzdelávací a esteticko-realizačný charakter. Sochári
pracovali na voľnom priestranstve s motorovými pílami, brúskami, kladivami, zváračkami
a pod.. Nakoľko tvorba sôch bola sprístupnená pre verejnosť, ľudia mohli vidieť ako sochy
postupne vznikali. V piatok, 28. júla o 20:00 sa uskutočnila slávnostná vernisáž. Sochári
predstavili svoje diela pred pozvanými hosťami a širokou verejnosťou. Rudo Hofer z Nižnej
Rybnice vytvoril dve sochy z kovového šrotu „Cesta za šťastím“ a „ Prameň šťastia“, Laco
Jurovatý z Bratislavy vytvoril pre NRC plastiku z drôtu „Bolesť v srdci“ a pre obec „Erb
Kováčovej“, Marek Mikloš zo Slovenskej Ľupče vytvoril súsošie z dubového dreva
„Symbióza“, Martin Jánoš z Banskej Bystrice skombinoval drevo z kovom v soche „Archa“.
Jakub Cmarko z Prievidze a Jozef Uhrecký z Hrochote ukovali a pozvárali z kovového
odpadu sochu pod názvom „Prameň“. Peter Petrinec zo Zvolena vytvoril v kombinácii kovu
a skla recykl-art „Majáčik“ a Anna Rusinkovičová skombinovala drevo z keramikou a vzniklo
súsošie „Pramene“. Počas dní obce sochári a členovia združenia výtvarníkov ZV-7 zapájali
prítomných ľudí do tvorby a predstavovali rôzne výtvarné techniky ako napríklad Airbrush –
zvaná tiež americká retuš je efektívna výtvarná technika, ktorá nanáša a rozprašuje farby
pomocou striekacích pištolí s maximálnou presnosťou.
Sochárske sympózium bolo úspešne ukončené s množstvom kladných výstupov – viditeľným
výsledkom sú sochy, ktoré budú skrášľovať prostredie v Kováčovej, prinesú novú energiu
a pritiahnu pozornosť širokej verejnosti.
Sympózium bolo spropagované na veľkých pútačoch, ktoré boli umiestnené na námestí vo
Zvolene, pred vstupom do kempu v Kováčovej, taktiež na plagátoch v rôznych verejných
inštitúciách a na viditeľných reklamných miestach. K vernisáži boli rozposlané pozvánky.
Články o sochárskom sympóziu boli uverejnené vo Zvolenských novinách a v Echu a krátky
rozhlasový príspevok na rádiu Devín a Regina. Bol natočený krátky film počas sympózia
a dní obce. Taktiež bude vydaný menší katalóg k prácam a sochárom sochárskeho sympózia
v Kováčovej.
Na záver by som chcela poznamenať, že by bolo vhodné projekt niekoľkokrát zopakovať, aby
vznikol krásny celok, ktorým by sme nechali odkazy pre budúce generácie. Zorganizovať
takýto projekt bez sponzorov a dotácií je ťažko. Preto ďakujem za finančný príspevok, ktorý
veľmi pomohol.

