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Vinšujem, vinšujem,
na zdravie, na šťastie,
ten starý rok prežiť,
nového sa dožiť,
hojnejšieho, pokojnejšieho.
A nech s novým rokom rastie,
aj to vaše ľudské šťastie.

NEPREDAJNÉ

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

Vážení spoluobčania,
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami prijmite aj odo mňa
želanie ich
príjemného a pokojného prežitia
v kruhu
najbližších a tiež veľa zdravia, šťastia a úspechov
v nastávajúcom roku 2018. V tomto vydaní občasníka Vám
opäť prinášame informácie o živote v obci za uplynulý polrok
a čo pripravujeme na ďalšie obdobie. Okrem iného sme
dokončili chodník a spevnené plochy na ulici Slobody a pri
Dome smútku, osadili sme zábradlie na strmých úsekoch
chodníkov, vďaka poskytnutej dotácii sme realizovali náučný
chodník k chráneným stromom Duby v Kováčovej a ukončili
2. etapu kamerového monitorovacieho systému v obci s 10
kamerami. Vykonaná bola komplexná oprava krytiny strechy
na budove materskej školy a inštalované odvetranie školskej
kuchyne. Pre rodinné domy sme obstarali ďalších 50
kompostérov, ktoré dostanú domácnosti bezplatne.
Chcem sa všetkým, ktorí v tomto roku akýmkoľvek
spôsobom prispeli k organizácii obecných podujatí, naozaj
úprimne poďakovať za ich podporu a zároveň Vás pozvať na
vianočný koncert ľudovej hudby Hron so sólistami FS Urpín
z Banskej Bystrice, ktorý bude vo štvrtok 28. decembra
o 17,00 hod. v sále na prízemí obecného úradu. Vstupné bude
dobrovoľné a pre všetkých prítomných pripravíme vianočný
punč.

Ján Izrael, Váš starosta.

Na Vianoce ako treba,
Nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti,
dni prežité v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu,
Nech prídu do Vášho domu.
Na Nový rok správny krok
a úsmev po celý rok 2018 želá
Redakcia Kováčovského občasníka

PF 2018

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
Stručný prehľad z pracovných porád poslancov a z Obecného zastupiteľstva:
 Starosta informoval, že v júli došlo k poškodeniu 10 svietidiel verejného osvetlenia bleskom počas búrky. Dodanie nových
svietidiel trvalo cca 1,5 mesiaca. Záležitosť bola riešená ako poistná udalosť. Na základe tejto udalosti boli objednané
prepäťové ochrany do rozvádzačov verejného osvetlenia. Cena za 1 ks bola 550,-€ bez DPH (vrátane montáže), potrebné boli
3 ks.
 Bola ukončená rekonštrukcia chodníka na ul. Slobody. Konečná cena za zhotovenie chodníka je 43.600,-€.
 Boli osadené zábradlia popri chodníkoch pri cintoríne na ul Slobody a ul. P.O.Hviezdoslava.
 Starosta informoval, že spoločnosť SPP – distribúcia potvrdila listom zámer realizovať projekt rekonštrukcie plynovodných
potrubí na vybraných uliciach v obci v roku 2018.
 Bola ukončená oprava strechy na budove Materskej školy.
 K 31.12.2017 končí nájomca vo vinotéke. Starosta zároveň oslovil Slovenskú poštu na spoluprácu pri zrekonštruovaní budovy
a jej využívanie v plnom rozsahu len pre Slovenskú poštu. Slovenská pošta sa k ponuke zatiaľ nevyjadrila.
 Starosta informoval, že StVPS je zo zákona povinná zaviesť fakturáciu z povrchových plôch (plochy z chodníkov a ciest).
Celková redukovaná plocha v našej obci: 4.440 m²
Prepočet podľa r.2016 ( SHMÚ ) – 4.700,-€/rok
Na 1. stretnutí so zástupcami 46 obcí rozhodli, že výmera bude znížená na 50 % (s cenou nemôžu hýbať), na 2. stretnutí –
16.10.2017 bola výmera znížená na 30%, čo pre našu obec predstavuje poplatok cca 1.500,-€/rok.
 Termíny zasadnutí OZ v roku 2018: 27.2.2018, 24.4.2018, 17.7.2017, 23.10.2018
 Obec Kováčová bola úspešným žiadateľom k projektu Slovenského futbalového zväzu „Podpora rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry“. Obec získa na rekonštrukciu budovy ATC príspevok vo výške 20 000,- €.
 Bolo zakúpené nové vianočné osvetlenie: 15 ks ozdôb na stĺpy VO, 100 m svetelná reťaz na vianočný stromček a 2 x 20 m
svetelná reťaz na Námestie SNP v celkovej sume 1.450,-€.
 Poslanci schválili trvalé vyradenie z evidencie osobného automobilu bývalej obecnej polície - Fiat Marengo z dôvodu
nevyhovujúceho technického stavu a vysokých nákladov na opravu.
 Obec zakúpila automobil VW Transportér so sklápacou korbou.
 Z dôvodu zásahu do elektrického vedenia a taktiež do vedenia miestneho rozhlasu boli vypílené stromy na začiatku ulice
P.O.Hviezdoslava. Vypílené stromy budú nahradené inou okrasnou zeleňou.
 Starosta predložil poslancom materiál ,,Aktualizácia Územného plánu obce Kováčová – predbežný návrh zadávacích
podmienok”. Materiál vypracoval Ing. arch. Peter Kašša, pripomienkovala ho a podnety poskytla Komisia stavebná
a územného rozvoja.
Poslanci Ing. Hrbáľ, Ing. Volko, Ing. Jurigová Vrťová, p. Nemcová a p. Zvara vyjadrili zásadný nesúhlas s textom 18. bodu
predmetu riešenia aktualizácie ÚPN („navrhnúť nové funkčné využitie plochy autokempingu, odporúčame riešiť ako zmiešanú
plochu občianskej vybavenosti a bývania, umožňujúcu umiestnenie amfiteátra, centrálneho verejného priestoru – námestia,
športovísk, detských ihrísk, bytových a rodinných domov v okrajových častiach územia“). Títo poslanci nesúhlasia
s umiestnením bytových a rodinných domov v danom území. Ing. Volko požadoval doplniť aj riešenie územia na pravej strane
cesty I/66 v smere do Zvolena, nielen na ľavej strane južným smerom od motorestu Formula.
Starosta informoval, že zdigitalizovanie územného plánu ( aj presné stanovenie rozhraní ) by stálo 11.600,-€ bez DPH, čiže
takmer 14.000,-€. Starosta zároveň predložil poslancom predpokladanú hodnotu zákazky „Aktualizácia Územného plánu
obce Kováčová“. Predpokladaná hodnota zákazky za obstaranie Aktualizácie Územného plánu obce Kováčová predstavuje
sumu 2.500,-€, predpokladaná hodnota zákazky za spracovanie Aktualizácie Územného plánu obce Kováčová predstavuje
sumu 5.500,-€.
 ČISTENIE KOVÁČOVSKÉHO POTOKA: Vyjadrenie SVP, š.p. zo dňa 6.11.2017 k žiadosti obce Kováčová
o zabezpečenie pravidelného a kvalitnejšieho čistenia Kováčovského potoka:
- „Naakumulované naplaveniny z toku sa snažíme pravidelne odstraňovať, v čase keď tieto naplaveniny výraznejšie zmenšia
prietočný profil koryta. V tomto konkrétnom prípade dochádza k ukladaniu plaveného materiálu pri nízkych prietokoch ale aj
z dôvodu nevhodných premostení, resp. zatrubení, ktoré majú nedostatočnú kapacitu. Značnú časť naakumulovaných nánosov
sme v intraviláne odstránili v priebehu roka 2015, a následne aj v roku 2016 s Vašou podporou. Nános nad mostom
k liečebnému domu Marína odstránime v prvom polroku 2018”
- „Kováčovský potok je v rámci kúpeľnej promenády výrazným krajinotvorným prvkom. Správca toku vykonáva pravidelne
2 x do roka kosbu tráv, z kapacitných dôvodov nie je možné vykonávať kosenie častejšie. Riešenie existuje, že častejšie kosenie
a čistenie si zabezpečí obec sama na vlastné náklady. ”
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ROZPOČET OBCE KOVÁČOVÁ - rok 2018
I. BEŽNÉ PRÍJMY
Položka

Názov

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

Celkom príjmy obce
a ZŠ s MŠ

Rozpočet na
rok 2018
v EUR
382 000,00
83 000,00
2 700,00
7 000,00
500,00
57 000,00
3 096,00
250,00
200,00
1,00
200,00
280,00
6 000,00
2 000,00
2 500,00
100,00
546 827,00
24 000,00
570 827,00

103 000,00
6 500,00
2 000,00
111 500,00
682 327,00

II. BEŽNÉ VÝDAVKY (Stručný prehľad)*
Položka

Kód zdroja 41: z vlastných príjmov
01 Všeobecné verejné služby
610
Mzdy, platy a ostatné služobné
vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
633 015
Palivá- pracovné mechanizmy
633 009
Noviny, časopisy, odborná literatúra
635 004
Propagácia, reklama, inzercia
637 005
Právne sl., exekútor., audit
637 012
Poplatky správne, notárske, súdne
637 015
Poistenie majetku
637 027
Odmeny zamest. mimoprac.
pomeru
641 003
Financovanie spoloč. staveb. úradu
642 006
Členské príspevky
642 001
Transfer pre JDS
642 001
Transfer pre OZ Gorazdík
03.2.0
Ochrana pred požiarmi (DOHZ)
04.2.1
Veterinárna služba (odchyt zvierat)
04.2.2
Lesníctvo- opiľovanie a výrub str.
635 006
635 006
635 006
04.7.3
633 006
637 004
634 004
06.2.0
06.4.0
08.1.0

134 000,00
0,00
134 000,00

816 327,00

* Kompletný rozpočet obce Kováčová pre rok 2018
je prístupný na internetovej stránke obce:
www.kovacova.sk v sekcii Samospráva.

Názov

632 001
632 001
633 006
633.009
637. 002
08.4.0
10.2.0.2

Oprava ciest- výtlky, vysprávky
Zimná údržba
Oprava dopravného značenia
Cestovný ruch
Všeobecný materiál (nakladanie
s odpadmi)
Odstraňovanie kom. odpadu a DSO
Rutinná a štand. údržba kanalizácie
Rozvoj obci (oprava budov, MR)
Verejné osvetlenie
(Spotreba+opravy)
Rekr. a šport. služby (TJ Prameň)
Elektrická energia- Obecný dom
Spotreba plynu- Obecný dom
Jubilanti- vecné dary
Knihy, časopisy, občasník
Kultúrne a športové podujatia
Deň koňa, furmanské preteky
Náboženské a iné spol. služby
(Dom smútku + cintorín)
Učebné pomôcky pre 1 roč.

II. Kapitálové výdavky
711 001
Nákup pozemkov
711 005
Digitalizácia územného plánu
713 004
Športové stroje a náradie- workout
716 000
Prípravná a projektová dokument.
717 002
Rekonštrukcia chodníka ul. Hrby
Stavebné úpravy - ATC
718 007
Rekonštrukcia a modernizácia
rozhlas
Výdavky obce celkom
Výdavky ZŠ s MŠ

VÝDAVKY ZA OBEC A ZŠ s MŠ
SPOLU:

Rozpočet na
rok 2018
v EUR
64 660,00
28 620,00
500,00
600,00
1 000,00
6 000,00
2 000,00
2 900,00
10 000,00
4 000,00
5 000,00
700,00
800,00
2 330,00
600,00
1 500,00
7 000,00
6 500,00
2 000,00
1 000,00
5 500,00
46 000,00
1 000,00
5000,00
8 400,00
23 930,00
1 800,00
4 500,00
800,00
1 600,00
7 800,00
1 000,00
2 300,00
600,00

10 000,00
20 000,00
7 000,00
5 000,00
35 000,00
52 000,00
5 000,00
517 362,00
276 000,00

793 362,00

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 hod. 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 hod. 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. Do finále sa prebojovali družstvá p. Gajdoša
(pracovný obvod ul. Trávniky, Slobody a Plánočková) a p. Zvaru
(pracovný obvod ul Kúpe ná a Lesnícky). Zápas skončil nerozhodne
a museli sa kopať jedenástky. 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: p. Zigová, p. Zigo, p. Tučeková, p. Hrbá a p. Gombalová .
Víťazom sa stalo družstvo Jutoma – Marek Zapletal a Tomáš Kružliak,
Druhé miesto obsadilo družstvo Vezopax Mesároš a tretie miesto obsadil
teamMgr. Rastislava Schlosára s rodinou.
Krásny teplý a slnečný deň bol zárukou vydareného celého
popoludňajšieho programu. O 14:30 hod. nám prišli zahrať Rusín Čendéš
Orchestra, o 15:30 hod. sme vyhodnotili súťaže v minifutbale a vo varení
gu ášu, o 16:00 hod. sa nám predstavili dievčatá s vystúpením na
trampolínach, o 16:30 hod.vystúpili kováčovské kapely Dopamine +
hostia a Kapela, o 17:30 hod. sme vylosovali tombolu- ceny pre divákov.
Odovzdali sme 32 cien ktoré nám venovalo 22 sponzorov. Všetkým
srdečne ďakujeme. Folklórny súbor Hriňovčan síce meškal, ale nakoniec
nám následne predviedli krásnu ukážku udových tancov. Posledným
účinkujúcim bola hudobná kapela Bosé nohy.
Od druhej do štvrtej sa všetkým súťaženia chtivým deťom
venovali 4pani učite ky z miestnej školy, kde za súťaže boli pre deti
pripravené pekné odmeny. Pre deti bolo pripravené tiež ma ovanie 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.

4

Počas celého dňa sa priaznivci bicyklovania mohli
previesť
na
e-bikoch
ktoré
poskytla
spoločnosť
Cykloadventureslovakia.
Pre ve ký úspech divadelný súbor PIKI odohral vo
večerných hodinách aj druhé predstavenie v ŠLU Marína.
O 21:45 sme poobedňajší program ukončili ve kolepým
ohňostrojom, ktorý zabezpečil velite dobrovo ných hasičov
ubomír 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.
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 zastupite stva a starostu obce Ing.
Jána Izraela zúčastnil aj poslanec NRSR 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 hod. sa pred kostolom sv. Gorazda konalo hodové
posedenie. Prítomní si mohli pochutiť na dvoch druhoch gu áša bravčovo - hovädzom a z diviny. Príjemné posedenie
spríjemňovala živá hudba v podaní kapely p. Levka.
Od 09:00 hod. sa na futbalovom ihrisku uskutočnil ďalší
ročníkturnaja kúpe ných miest.
Zúčastnili sa ho družstvá ŠK
Prameň Kováčová, MFK Tepličan Turčianske Teplice, FK
Slovan Kúpele Sliač a FK 34 Brusno. Prvé miesto obsadilo
domáce družstvo ŠK Prameň Kováčová.
Zuzana Mikulová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Mesiac úcty k starším

Bezstarostné letné dni vystriedala jeseň a s ňou aj školské
povinnosti. V septembri prvý krát prekročilo bránu školy 17 prváčikov
a rady druhákov rozšírila nová spolužiačka Vivien Kaššová. Aj ke začiatky
bývajú ťažké, prváci hne od začiatku ukázali, že sú šikovní a len tak
ľahko sa nevzdávajú. Ich snaha bola odmenená a 23. 10. 2017 boli všetci
pasovaní do cechu školáckeho. Koncom mesiaca október sme si vystúpením
v kultúrnom dome pripomenuli Mesiac úcty k starším. Posledný deň pred
jesennými prázdninami v škole strašilo. Všetci žiaci sa zmenili na ježibaby
a duchov a zažili deň plný zábavy a „strašidelného učenia.“
Mikuláš nás navštívil 6. decembra a spolu s čertom a anjelom
priniesol kôš plný dobrôt. 7. decembra dostali žiaci zo ZŠ a deti z veľkej
triedy v MŠ ešte jeden darček – rozprávkové predstavenie „Polepetko“
v DJGT vo Zvolene.
Najkrajšie sviatky roka sme si už tradične pripomenuli vianočnou
akadémiou. 18. decembra v sále KD, kde sme prítomných obdarovali plným
priehrštím básničiek, piesní a scénok. A po vystúpení nasledovalo malé
posedenie s ochutnávkou vianočného punču a dobrôt, ktoré napiekli šikovné
mamičky a staré mamy našich detí.
Želáme Vám krásne Vianoce a šťastný nový rok.
Mgr. Jana Popracová, riaditeľka ZŠ s MŠ

Strašidelná škola

Prvý školský deň

Prvý ročník: Emmka Mitterová, Sofia Beličková, Kiara Prachárová, Dorotka Sedmáková, Hanka Vráblová,
Hannah Vacová, Emka Bőhmová, Majka Bartušová, Sarka Garajová, Miško Sliacky, Matúško
Rojík, Milanko Bilčík Šimonko Šlamiar, FilipkoVolko, Thomasko Krištof, Kasperko LeeYoder,
Viktorka Mojžitová

OZ GORAZDÍK KOVÁČOVÁ
alší kalendárny rok sa pomaly blíži ku koncu. Advent je už v plnom prúde, ale my si ešte trochu zaspomíname na to,
čo so sme v posledných mesiacoch spolu s Gorazdíkom zažili.V auguste sme boli v detskom letnom tábore, ktorý sa uskutočnil
v Kokave nad Rimavicou na chate Hámor. Tohtoročné motto znelo: „My sme svetlo sveta“ a celý týždeň sme si túto myšlienku
hlbšie vpisovali do srdca. Za tento čas sme spolu zažili množstvo zábavy, radosti, nových kamarátstiev, súťaží, boli sme sa kúpať
na kúpalisku v Poltári, spoločne sme tancovali, spievali, opekali si či sa trochu báli na skúške odvahy. Som v ačná, že aj tento
rok som mohla byť súčasťou tohto krásneho týždňa.
A čo nás najbližšie čaká? Deti z našej farnosti sa už niekoľko týždňov poctivo pripravujú na Jasličkovú pobožnosť.
Stretávajú sa skoro každý víkend, učia sa texty, zabávajú sa a spoločne si skracujú čakanie na Vianoce. Ich úloha nie je
jednoduchá. Chcú nám zas a znova aj tento rok vložiť do srdca kúsok Vianoc, aby sme opäť nanovo dovolili nášmu srdcu otvoriť
sa. Sama na sebe viem, že sa im to zatiaľ vždy podarilo.
Za OZ Gorazdík Vám všetkým želám krásne prežitie vianočných sviatkov aj Nového roka v kruhu svojej rodiny.
Kamila Kucháriková
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JEDNOTA DÔCHODCOV – KLUB DÔCHODCOV KOVÁČOVÁ
V tomto roku si pripomíname 15. výročie založenia nášho klubu. Klub vznikol 13. mája 2002. Za ten čas sa v ňom
vystriedalo ve a členov klubu. Jedny odišli a ďalší prišli. Žia , musím konštatovať, že ve a členov odišlo na svoj večný spánok.
V tomto roku to bol Štefan Balejík.
Na prvej schôdzi – zakladajúcej, bol zvolený výbor v zložení : Predseda – Ján Slíz, podpredseda Ing. Pavel Belo,
Mgr. Otília Kapsová – tajomník, Alžbeta Milanová – pokladník, Anna Puškárová – hospodár, Darina Ferienčíková – členka výbor.
Revízna komisia : Ján Izrael a Juraj Potoma.
Od založenia klubu bola činnosť ve mi rôznorodá, ale vychádzala z požiadaviek našich členov. Každý rok sme vďaka
Obecnému úradu dostávali dotácie a tak sme mohli uskutočňovať zájazdy do rôznych miest nášho Slovenska. Boli to napríklad:
Podhajská, výstava kvetín v Nitre, Rajecká Lesná, Komárno, Krásna Hôrka, Betliar, Gabčíkovo, hrad Fi akovo, kúpalisko
v Rapovcich, Šalgotarián, Červený Kláštor, Štefánikova mohyla v Brezovej pod Bradlom, prehliadka kúpe ov Luhačovice
a prehliadka mesta Košice a chrámu Sv. Alžbety.
Tento rok sme sa tešili zo zájazdu do Viedne, kde sme si prezreli palác ako i krásne záhrady v Schönbrunne. Posledný
zájazd sme v tomto roku uskutočnili vlakom do Hronského Beňadiku, kde sme mali prehliadku kostola a pevnosti hradu.
Aby naši dôchodcovia vedeli, ako sa majú správať keď sa im do domu ohlási nevítaný hosť, tak sme si na prednášku
pozvali príslušníka polície zo Zvolena. Prednáška sa našim členom ve mi páčila.
V roku 2018 chceme uskutočniť aj zdravotné prednášky.
Peknou akciou je pre nás každý štvrťrok oslava, keď si pripomíname a všetci spoločne oslavujeme toho ktorého
narodeniny aj meniny.
V kalendári nás oslovil posledný mesiac roka 2017- december. Je to mesiac v ktorom si každý hodnotí končiaci rok. Bol
dobrý či zlý? My členovia klubu hodnotíme každý deň v roku. Keď ráno vstávame sme šťastní, že sme prežili minulý deň
v dobrom, preto hodnotíme náš život v tom ktorom roku že bol dobrý, keďže sme ho prežili.
My členovia nášho klubu sme o to šťastnejší, že prežívame jeseň nášho života nie len doma ale i v klube so svojimi
rovesníkmi. Každú stredu sa stretneme a spolu sa tešíme, že sa môžeme spolu zabaviť a zabudnúť na ťažké chvíle nášho života.
utujeme našich kováčovských seniorov, ktorí sú doma zavretý ako v klietke. My sme slobodnejší . V klube si zaspievame, sem
tam si aj zatancujeme a hlavne si načerpáme silu do ďalšieho života.
Vyzývame seniorov v Kováčovej, aby prišli medzi nás a časom uvidia, že v klube je živo, veselo a hlavne uvidia, že na
svoje radosti a starosti nie sú sami.
Jozef Nemček,
predseda Klubu dôchodcov

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Jozef Nemček, predseda Klubu dôchodcov ZO JDS v Kováčovej.
"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások
a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď
ho ľudia majú radi."
Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších udí v našom okolí. Starnutie je zákonitý,
všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my udia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote.
Úcta k starším uďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší
udia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na
pozdrav, ktorý je prejavom priate stva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku - bez rozdielu veku. Láska a úcta k starším
uďom je vysoko cenená a dôležitá aj v kresťanstve. Je dokonca prirodzeným zákonom, ktorý poznajú všetky národy.
Dňa 25.10.2017 sme do sály KD pozvali 51. toho roku jubilujúcich občanov veku 70., 75., 80., 85. a 90 rokov. Pripravili
sme si pre nich pekný program a malý darček.
Dňa 26.10.2017 - ôsmi jubilanti, ktorí sa svojou prácou významnejšie pričinili o rozvoj obce sa stretli u starostu obce a pri
malom občerstvení si na chví u zaspomínali na staré časy.
Zuzana Mikulová

Vystúpenie detí z MŠ pri príležitosti – Október, Mesiac úcty k starším
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NÁUČNÝ CHODNÍK ,,DUBY V KOVÁČOVEJ”
– V mesiacoch september a október prebehla realizácia projektu
náučného chodníka k chráneným stromom Duby v Kováčovej, na ktorý
poskytla dotáciu Slovenská agentúra životného prostredia. Rozsahom
nie veľký náučný chodník začína pred vrcholom stúpania pri asfaltovej
ceste spájajúcej obec Kováčová s Bienskou dolinou. Informačné tabule
a smerovky pri prístrešku záujemcov privedú k dvom jedincom duba
letného s vekom viac ako 200 rokov a k torzu duba, ktorý sa nachádza
oproti vstupu do objektu LRS ZVJS. Zaujímavosťou torza sú jasne
viditeľné výletové otvory chráneného a vzácneho chrobáka Fuzáča
veľkého. Vedľa odumretého stromu zároveň ako príklad výmeny
generácií vyrastá nový jedinec duba.
Na výstavbe prvkov náučného chodníka sa podieľali aj poslanci
a dobrovoľníci, ktorí brigádnicky v sobotu 9. septembra vyčistili trasu
chodníka od náletov, vybudovali terénne schody a zhotovili betónové
pätky pre prístrešok a informačné tabule. Celkovo sa ich zúčastnilo 12.
Vďaka tomu mohli byť následne inštalované vopred vyrobené jednotlivé
prvky chodníka – prístrešok, informačné tabule , smerovky, terénna
lavička a informačné stĺpiky pri stromoch. Po vykonanej práci všetkým
dobre padlo pripravené občerstvenie. Dovidenia na niektorej z ďalších
spoločných brigád.
Zároveň Vás všetkých pozývam stráviť niektorý z príjemných
slnečných dní prechádzkou a návštevou tohto náučného chodníka.
Ján Izrael

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 2017
Aj tento rok, v sobotu 9.12., sme v sále kultúrneho domu spolu
s deťmi strávili jedno milé predvianočné popoludnie. Ešte pred
príchodom Mikuláša sme si spolu vyrábali na pripravených tvorivých
dielňach rôzne vianočné ozdoby či už z dreva alebo papiera, ktoré sme
zdobili trblietkami alebo si každý mohol vymaľovat svoju vlastnú
vianočnú guľu.
A keď sme už všetci mali vyrobenú svoju vianočnú ozdobu,
zavítal medzi nás do sály kultúrneho domu spolu so svojím pomocníkom
anjelom aj Mikuláš a priniesol košík plný dobrôt. Mikuláš neobišiel
nikoho ani deti ani dospelých. Deti radostne recitovali naučené básničky
a pesničky, potom sme sa všetci spolu s Mikulášom odfotili a nakoniec aj
čo to zatancovali na rôzne detské pesničky.
Mikuláš ďakujeme a tešíme sa na teba opäť o rok .

VIANOČNÉ OSVETLENIE
Na
z októbrovej
zaobstarala

návrh
pracovnej
obec

nové

poslancov
porady
vianočné

osvetlenie, ktoré skrášli vo sviatočnom
zimnom období hlavný komunikačný
ťah -

Kúpeľnú ulicu a nový typ

osvetlenia bude inštalovaný aj na
Námestí SNP a vianočnom stromčeku.
Dúfame, že aj takto Vám všetkým
a tiež návštevníkom obce spríjemníme
podvečerné a večerné prechádzky.
Ján Izrael
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:
V mesiacoch august - december 2017
oslávili život é jubileu :

85 rokov

65 rokov

Nogová Amália
Medve Jozef

Šlamiarová Terézia
Hriňová Božena
Puškárová Margita
Beličková Priska
Ragačová Božena
Kružliak Peter, Ing.
Šantová Mária
Omasta Ivan
Vargovská Cecília

80 rokov
Lalíková Emília
Kocková Emília

75 rokov
Kočalka Ján
Borisová Alica
Kolenič Ondrej
Dobríková Elena
Bibová Božena
Odalošová Anna

60 rokov

70 rokov
Peničková Zuzana
Šoltýs Ján, Ing.
Odalošová Jana
Sabová Jarmila
Stieranková Anna
Speváková Zdenka, Phdr.
Vaculčiaková Katarína
Jánošiková Jana
Tužinský Tomáš
Puškár Vladimír
Gajdošová Kristína
Malá Eva, MUDr.
Sitorová Katarína

Glejdura Stanislav, Ing.
Ihringová Jarmila
Zaťková Viera
Simanová Mária
Krajíček Miloš
Klandúchová Anna
Konôpková Eva
Beňo Ján, Ing.

50 rokov
Odaloš Boris
Biba Igor
Belička Robert
Macko Stanislav
Ratkovská Milota
Urbanová Mária
Vrťová Katarína, Ing.
Segečová Dana
Dančo Miroslav
Nováková Božena
Haríková Anna
Kolenič Roman

GRATULUJEME !
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
1309
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
668
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
667
Počet platných hlasovacích lístkov - poslanci VÚC 640
Počet platných hlasovacích lístkov- predseda VÚC 660
Výsledky vo by predsedu VÚC v obci Kováčová:
Meno a priezvisko
Pol. strana
Poč.hlasov
1. Ing. Ján Lunter
nezávislý
375
2. Ing., Mgr.,Marián Kotleba SNS
125
3. Martin Juhaniak
nezávislý
71
4. Ing. Igor Kašper
nezávislý
58
5. PaedDr. Miroslav Gálik NAS
14
Ostatní kandidáti získali v obci menej ako 10 hlasov.

Navždy nás opustili
Mária Belová, 77r.
Ing. Ladislav Murín, 69r.
Jozef Lauč, 80r.
Pozostalým vyjadrujeme
úprimnú sústrasť.

Noví spoluobčania
Nela Delimanová
Nikoleta Bolhová
Richard Bolha
Malým občiankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
ve a zdravia a šťastia.

Manželstvo uzavreli
Lujza Hajková a Matúš Ohanka
Rebeka Sujová a Matěj Vostruha
Michaela Libiaková a Róbert Grelneth
Miroslava Sedmáková a Ľuboš Strelec
Denisa Šutorová a Michal Knapo
Kristína Dunajová a Mike Merta
Barbora Obická a Slavomír Holesch
Jana Koreňová a Juraj Greguš
Michaela Michaleková a Matúš Dvořak
Ľudmila Koreňová a Miroslav Harík
Novomanželom
srdečne blahoželáme.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA –
OBEC KOVÁČOVÁ
Výsledky vo by poslancov VÚC v obci Kováčová:
Meno a priezvisko
Pol. strana
Poč.hlasov
1. Matej Snopko
nezávislý
165
2. MUDr. Jozef Ježík
SMER- SD
154
3. PhDr. Ján Beljak, PhD. NOVA, OKS, KDH, 153
SAS, O aNO

4. MUDr.Milan Čarnoký nezávislý
5. MUDr. Peter Časnocha NOVA, OKS, KDH,

144
133

SAS, O aNO

6. Paed Dr. Juraj Družbacký SMER-SD
7.MUDr. udmila Lysinová SMER – SD
8. Ing. Peter Košík, PhD. nezávislý
9. Ing. Miroslav Kusein SMER- SD

120
107
105
100

Ostatní kandidáti získali v obci menej ako 100 hlasov.
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POZVÁNKY
TURISTICKÁ AKCIA

ĎUMBIER
Turistický klub Kováčová oznamuje záujemcom, že
organizuje už tradičnú koncoročnú turistickú akciu – Výstup
na Ďumbier, ktorá sa uskutoční v piatok 30.12.2017.
V prípade vášho záujmu sa prihláste u F.Hajka na t.č.
0918 672 116 najneskôr do 22.12.2017. Nakoľko záujem
o podujatie vždy prekračuje kapacitu autobusu, je potrebné
záväzne sa prihlásiť na podujatie čo najskôr po zverejnení
tohto oznamu!
Účastnícky poplatok:
- pre členov TTK
2€ na osobu
- pre nečlenov
5€ na osobu
Na akciu je nutné mať vhodné zimné turistické oblečenie
a obuv. Odporúča sa vziať si so sebou aj turistické alebo
lyžiarske palice a stúpacie železá (mačky).
Odchod autobusu bude v piatok 30.12.2017:
ZV – Môťová
6:45
ZV – žst
6:50
ZV – Západ
6:55
Kováčová
7:00
B.Bystrica (zastávka na Štadlerovom nábreží) 7:15
Predpokladaný príchod je o cca 17:00 hod.
Turistickej akcie sa každý účastník zúčastňuje na vlastné riziko
a vlastnú zodpovednosť.
Účastnícky poplatok nezahŕňa žiadne poistenie !!!
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PRAKTICKÉ
INFORMÁCIE

Zber zmesového komunálneho odpadu počas
vianočných sviatkov v Obci Kováčová

Cestovný poriadok (platný od 10.12.2017) :
KOVÁČOVÁ , kúpele - ZVOLEN,AS
X
6:00

6:20

X
6:40

7:05

X
9:55

10:40

X
11:25

6+
11:40

X
12:25

15:40

X
16:10

X
16:35

6+
17:00

X
17:20

5:15

X
7:25

8:10

X
9:05

6+
9:20

13:05

14:15

X
14:40

X
15:15

18:10

X
18:30

19:15

24
20:05

24
21:20
ZVOLEN,AS - KOVÁČOVÁ, kúpele
X
X
X
5:40
6:00
6:20
6:35
7:05

10:20

X
11:00

6+
11:15

X
12:00

16:15

X
17:00

Oznamujeme Vám, že zber zmesového komunálneho
odpadu počas vianočných sviatkov budeme
zabezpečovať nasledovne :
• Piatkový zber zmesového komunálneho odpadu
z bytových domov „KBV sa bude realizovať
v pôvodne naplánovaný termín 22.12.2017 t.j. piatok.
• Pondelkový zber zmesového komunálneho odpadu
za 25.12.2017 (sviatok – nerobíme) z rodinných
domov „IBV“ počas vianočných sviatkov budeme
zabezpečovať v SOBOTU t.j. 23.12.2017.
• Pondelkový zber zmesového komunálneho odpadu
za 25.12.2017 (sviatok – nerobíme) z 1100L
kontajnerov
„KBV“
budeme
zabezpečovať
v UTOROK t.j. 26.12.2017.

7:40

X
8:45

6+
9:00

X
9:35

6+
12:30

X
12:45

13:30

X
14:15

14:45

17:30

X
18:05

18:45

24
19:45

• Pondelkový zber zmesového komunálneho odpadu
za 01.01.2018 (sviatok – nerobíme) z 1100L
kontajnerov
„KBV“
budeme
zabezpečovať
v UTOROK t.j. 02.01.2018
Marius Pedersen

X
15:20
24
22:20

X
15:50

X - ide v pracovné dni
6- ide v sobotu

20:35

+ - ide v nedeľu a vo sviatok
24- nepremáva 24.12, 25.12,31.12.2017
1.4.2018
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
FUTBAL
V. LIGA dospelí- sk.C- jesenná časť 2017/2018

Plán zápasov Prameň Kováčová
v jarnej časti 2017/2018:
14. kolo: 25.03.2018, 15:00,
OŠK Lieskovec – ŠK Prameň Kováčová
15. kolo: 01.04.2018, 15:30,
ŠK Prameň Kováčová – FK 09 Bacúch
16. kolo: 08.04.2018, 15:30,
OŠK Dobrá Niva – ŠK Prameň Kováčová
17. kolo: 15.04.2018, 15:30
ŠK Prameň Kováčová – ŠK Selce
18.kolo: 22.04.2018, 16:00
OŠK Sása – ŠK Prameň Kováčová
19.kolo: 29.04.2018, 16:00
ŠK Prameň Kováčová – TJ ŠK Sokol Jakub
20.kolo: 06.05.2018, 16:30
TJ Baník Štiavnicke Bane – ŠK Prameň Kováčová
21.kolo: 13.05.2018, 16:30
ŠK Prameň Kováčová – TJ Lovča
22.kolo: 19.05.2018, 17:00
FK FILJO Ladomerská Vieska – ŠK Prameň Kováčová
23.kolo: 27.05.2018, 17:00
ŠK Prameň Kováčová – OFK 1950 Priechod
24.kolo: 03.06.2018, 17:00
ŠK Prameň Kováčová – MFK Strojár Krupina
25.kolo: 10.06.2018, 17:00
ŠK Prameň Kováčová – ŠK Sásová
26.kolo: 17.06.2018, 17:30
ŠK Hrochoť – ŠK Prameň Kováčová
III. LIGA st.žiaci U 15 sk.C 2017/2018

1

ŠK Prameň Kováčová

13

9

1

3

30:7

28

2

TJ Lovča

13

9

1

3

40:22

28

3

ŠK Hrochoť

13

7

3

3

21:13

24

4

TJ SK Sokol Jakub

13

7

2

4

27:25

23

5

FK FILJO Ladomer. Vieska

13

6

3

4

31:20

21

6

ŠK Sásová

13

6

3

4

31:26

21

7

FK 09 Bacúch

13

4

7

2

21:14

19

8

OŠK Lieskovec

13

6

1

6

22 : 22

19

9

MFK Strojár Krupina

13

5

3

5

20:20

18

10

ŠK Selce

13

6

0

7

21:28

18

11

TJ Baník Štiavnické Bane

13

5

2

6

21:23

17

12

OŠK Dobrá Niva

13

4

3

6

13 : 17

15

13

OŠK Sása

13

1

2

10

19:45

5

14

OFK 1950 Priechod

13

0

1

12

9:50

1

Strelci gólov ŠK Prameň Kováčová:
Oleh Kalutskyi – 8, Andryi Bordun – 5, Dominik Kudlík – 5,
Adrián Šanta -3, Boris Miškov – 3, Martin Turák – 2, MyroslavvKarpa – 1,
RostyslavvShuper – 1, Igor Volko – 1
V. LIGA dorast U 19 sk.C - jesenná časť
2017/2018
1

FK Brezno

13

13

0

0

77:12

39

2

TJ Prestavlky

13

12

0

1

95:12

36

3

MFK Žarnovica

13

9

2

2

44:11

29

4

ŠKF Kremnica

13

8

1

4

44:13

25

5

FK 34 Brusno Ondrej

13

8

0

5

37:36

24

6

FK Šalková

13

7

2

4

33:31

23

7

TJ Slovan Dudince

13

7

1

5

39:29

22

8

ŠK Prameň Kováčová

13

6

1

6

33:37

19

9

TJ Tatran VLM Pliešovce

13

5

0

8

26:33

15

1

TJ Slovan Dudice

13

11

1

1

34

2

MŠK Tisovec

13

11

1

1

34

3

MFK Spartak Hriňová

13

10

1

2

31

4

FC Slovan Divín

13

9

0

4

27

10

ŠK Heľpa

13

4

0

9

18:39

12

5

ŠK Novohrad Lučenec B

13

8

0

5

27

11

TJ Družstevník Očová

13

4

0

9

18:48

12

6

FK Žiar nad Hronom B

13

6

4

3

22

ŠK Prameň Kováčová

12

ŠK Hrochoť

13

1

3

9

13 : 52

6

7

13

6

0

7

18

8

FA Veľký Krtíš

13

5

1

7

16

13

FK Sitno Banská Štiavnica

13

1

2

10

12:54

5

9

FK Slovan Kúpele Sliač

13

4

1

8

13

14

OŠK Stožok

13

0

0

13

14:96

0

10

ŠK CVČ Brusno

13

4

1

8

13

11

TJ Baník Kalinovo

13

3

1

9

10

12

TJ Štart Kokava nad Rim.

13

3

0

10

9

13

MFK Vígľaš – Pstruša

13

2

2

9

8

14

FK Jesenské

13

1

3

9

6
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HODNOTENIE JESENNEJ ČASTI SEZÓNY 2017/2018
Hodnotenie sezóny pri poh ade na tabu ku sa tvorí relatívne ahko. Ke že moje očakávania pred vstupom do sezóny boli
minimálne a ve mi opatrné musím hne na úvod vyjadriť spokojnosť s celkovým výsledkom za jesennú časť sezóny.
udia z prostredia kováčovského futbalu vedia, že týždeň pred pohárovým zápasom s JUPIE FŠMH reálne neexistovalo
žiadne mužstvo ŠK Prameň Kováčova dospelí. Iba pár dni pred spomínaným zápasom sme sa s pánom Volkom dohodli,
že to skúsime nejakým spôsobom dať dokopy a hlavne zastabilizovať a zastaviť zánik resp. prepad mužského futbalu
o alšie poschodia nadol. Tvorba mužstva v letnom medziobdobí je vždy zložitá z dôvodu krátkeho časového priestoru
medzi starou a novou sezónou. V čase prevzatia mužstva boli už dobrí hráči z okolia dávno rozchytaní a zapojení
do príprav v iných mužstvách. Preto si dovolím tvrdiť, že inej cesty ako vsadiť na ukrajinskú kartu nebolo. Štyria hráči
z Ukrajiny vytvorili jadro mužstva a boli nosite mi kvality počas celej jesene. Na hráčoch, ktorí doplnili spomínanú
štvoricu bolo vidieť že chcú hrať futbal a napraviť si chuť po nezdaroch a frustrácii z minulej sezóny. Pred prvým zápasom
som od hráčov požadoval výkon a hlavne chuť a zápal pre futbal. Pokia by ma o tom hráči nepresvedčili určite by som
do sezóny nešiel. Napriek výbornému vstupu do sezóny sme boli nohami na zemi a očakávali sme aj menej vydarené
zápasy, ktoré sa hlavne v úvode sezóny potvrdili. Bolo to však logické vzh adom na nulovú prípravu a zanedbanie
pripravenosti niektorých hráčov za posledné obdobia. Vzh adom na moje záväzky a povinnosti pri mládežníckom mužstve
v JUPIE FŠMH som požiadal o pomoc trénera Pa a Kopičára. Myslím si že do bodky naplnil moje očakávania a odviedol
kus dobrej roboty pri tomto mužstve. Kto ho pozná, tak vie že je to stará škola a dôraz kladie hlavne na kondíciu a fyzickú
pripravenosť mužstva. Hráči, ktorí chceli na sebe pracovať a pochopili že bez kondície sa futbal hrať nedá absolvovali
nepopulárne ,,kopičárové“ kondičné tréningy v čo najväčšej možnej miere. Tu by som vyzdvihol Igora Volka, ktorý ako
jeden z najstarších hráčov mužstva bol príkladom pre ostatných. Každý tréning odtrénoval na hranici svojich možností.
alším z dôležitých faktorov bolo obsadenie a hlavne vzájomne fungovanie našej brankárskej dvojice. Dovolím si tvrdiť,
že takúto dvojičku nemal nikto v V. ani IV. lige. Počet inkasovaných gólov vraví za všetko. Nechcem hodnotiť
jednotlivcov, chcem len všetkým po akovať za ich prístup počas jesene. Až na zopár jedincov som nemal problém
v komunikácii a ochote urobiť niečo pre kováčovsky futbal. Futbal je kolektívny šport a v tom je spravodlivý, že úspechy
môže dosiahnuť iba dobrý kolektív. Som o tom presvedčený, že toto mužstvo pokia ostane pokope a bude správne
nastavené musí v súťaži dominovať aj v jarne časti súťaže. Za pravdu mi dávajú jednotlivé zápasy, ktoré sme odohrali.
O body nás neobrali rozhodcovia, kvalita súpera ale iba my sami. Je potešujúce že náš herný prejav sa páčil aj cudzím
fanúšikom a viackrát pochvalne ocenili náš výkon. Za jeden z najpozitívnejších ak nie úplne najpozitívnejší fakt považujem
prejav našich fanúšikov. Povzbudzovali nás v hojnom počte doma a aj vonku. Niekedy som mal pocit, že stále hráme doma
vzh adom na počty fanúšikov, ktorí chodili pravidelne na všetky zápasy na ihriskách súperov. Zaregistroval som aj návraty
niektorých bývalých skalných fanúšikov ako napr. ,,páni zo Zv. Slatiny“. Na záver sa chcem len po akovať za možnosť
pracovať s mužstvom. Podmienky, ktoré nastavil a počas celej jesene udržal prezident klubu pán Volko nie sú štandardom
v takýchto súťažiach. Je len na Vás kováčanoch či mu podáte pomocnú ruku a spojíte sa pre futbal, lebo dlhodobo a bez
pomoci to jeden človek nedokáže utiahnuť. Ja sa musím z pracovných dôvodov od futbalu na nejaký čas odstrihnúť,
ale verím že si nájdem čas a prídem sa pozrieť na kvalitný futbal do Kováčovej. Futbalu v Kováčovej prajem ve a
úspechov, víťazstiev a všetko dobré.
Patrik Paulovčik
tréner ŠK Prameň
tr

MEMORIÁL VILIAMA VANČA
Tento rok sa konal v poradí už siedmy ročník turnaja
v nohejbale s názvom Memoriál Viliama Vanča. Turnaja
sa zúčastnili 4 družstvá a prvé miesto už po tretí krát
obhájilo družstvo s názvom Siví vlci.
Zloženie družstiev:
Siví vlci- Ján Sliacky, Jozef Sliacky, Andrej Kasarda
Zanzibar – Igor Volko, Andrij Bordun, Ján Zvara
3x M- Lukáš Mojžita, Martin Mojžita, Milan Pavlenda
Vlatoja- Anton Ulianko, Ján Jackuliak, Vladimír
Puskajler
Konečné poradie:
1.miesto: Siví vlci
2. miesto: 3x M

3.miesto: Zanzbar
4.miesto: Vlatoja
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
Aktivity nášho klubu pokračovali v zmysle plánu aj v druhom polroku 2017.
V dňoch 11. – 13.8. sme absolvovali trojdňovku na slovensko – česko - poľské rozhranie v rámci ktorého sme zavŕšili podujatia
z cyklu slovenské hraničné trojbody. Program podujatia bol bohatý a pozostával z návštevy týchto miest a zaujímavostí:
Pustevny – drevené stavby vybudované podľa projektov architekta D. Jurkoviča
prechádzka hrebeňom Radhošťské vrchoviny v Moravskoslezských Beskydách -sedlo pod Radhošťem
(Socha Radegasta ), vrch Radhošť ( 1 129 m ), drevený kostol sv. Cyrila a Metoda
výstup na najvyšší vrch Moravskoslezských Beskyd – Lysá Hora – 1 323 m
Ostravice – Beskydský pivovárek
výstup z Nýdku na najvyšší vrchol Slezských Beskyd – Veľká Čantoryje 995 m n.m rozhľadňa)
zostup do poľského mesta Wisla – prehliadka mesta
návšteva trojštátneho bodu SK/CZ/PL
obhliadka najvyššie mostu v SR
Stará Bystrica – Rýnok sv. Michala, Slovenský orloj, Rozhľadňa na vrchu Bobovec
Radôstka - kostol sv. Andreja Svorada a Beňadika
Podujatie sme úspešne zvládli, hoci nás počasie dosť preverilo. Pre tých, ktorí absolvovali všetkých 5 hraničných trojbodov to bolo
úspešné zavŕšenie poslednej méty z tohto cyklu.
Ďalším podujatím bola akcia s názvom Hrdoš a Šíp, ktorá sa konala 2.9.2017, v rámci ktorej sme zavítali do jednej z častí Veľkej
Fatry, konkrétne do Šípskej Fatry. Program podujatia bol nasledovný:
Studničná - Sedem kostolov, Hrdošná skala, Žaškovská jaskyňa
Ostré (1.067 m n.m.)
Švošovská vyhliadka, vyhliadka v stromoch
Žaškovské sedlo
Šíp (1.170 m n.m.), Skalné mesto
Zadný šíp (1.143 m n.m.)
Osada Podšíp
Stankovany
Počasie nás opäť potrápilo, pre tých ktorí sa nevzdali a vyšli na hlavný hrebeň boli odmenou čiastočné výhľady do krásnej panorámy
Považia
23.9.2017 sa uskutočnilo podujatie Volovské vrchy s nasledovným programom:
Markušovce → Matejovce, Poráč → Slovinky → Porač
Body programu: Markušovský skalný hríb, Markušovské steny, Planina Galmus, Poráčska dolina
Predposledným podujatím tohto roka bola akcia Veporské vrchy "Hrb – geografický stred Slovenska"
Z Lopeja sme vystúpili na Chatu pod Hrbom, počas výstupu sme mohli vidieť dvojicu kaskádovitých vodopádov
(s výškou 5 m a 2,5 m), Predajnianske vodopády a následne sme obdivovali stavebnú raritu - Kelemenov (Čelniansky) tunel - jediný
tunel na lesnej ceste v Strednej Európe.
Spod chaty sme sa vydali po dosť krkolomnom chodníku na cieľ našej akcie – výstup na Hrb, z ktorého sa nám naskytli jedinečné
výhľady na Fatry, Tatry, Slov. rudohorie a Poľanu. Z Hrbu sme zostúpili popri Muničke na Červenej jame k horárni Tri vody, kde
sme obdivovali technickú pamiatku - najstaršiu vysokú pec v Strednej Európe ( r.1795 ).
Menej zdatní turisti mali alternatívnu trasu. Čiernohorskou železničkou sa dopravili do Lesníckeho skanzenu na Vydrove, po jeho
prehliadke sa opäť Čiernohorskou železničkou odviezli do Osrblia, odkiaľ sme už spoločne putovali domov.
V závere roka absolvujeme tradičný výstup na Ďumbier, čím zároveň ukončíme turistický rok 2017
František Hajko, TKK

Primátor mesta Gelnica Ing. Dušan Tomaško,
a najstarší účastníci Gelnického šlapajcug-u 2017 –
Zuzana Mrenicová z Kováčovej

14

V Gelnici sa najviac zabávali
Kováčania

Zuzka Mrenicová v zástere darovanej primátorom
( cena pre najstaršiu účastníčku )

KOVÁČOVSKÁ DESIATKA – 32. ročník
Na desaťkilometrovú premoknutú ťažkú krosovú trať
vybehlo celkovo 174 bežcov z celého Slovenska, čím prekonali
účastnícky rekord z jubilejného 30. ročníka (169). Na náročnú
členitú trať s 300 metrovým prevýšením, ktorá viedla
z futbalového štadióna najprv asfaltovou cestou cez kúpele až do
lesoparku nad obcou s cie om opäť na štadióne, sa vydalo 118
mužov v štyroch a 56 žien vo dvoch kategóriách. Celkovým
víťazom sa stal Leo Lendvorský (BK Hraj Na Tie Nohy)
vo famóznom čase 32:46,3. Nástrahy trate zvládli a preteky
dokončili všetci pretekári.
Už klasicky zodpovedný výkon podali pracovníci PTčasomiery pri tvorbe výsledkovej listiny, ktorá bola k dispozícii
bezprostredne po dobehu pretekárov, takže si účastníci mohli
kontrolovať
svoje
umiestnenie
a
dosiahnuté
časy.
V sprievodnom programe bola pripravená tradičná bežecká
súťaž pre deti. Organizátori pripravili kvalitné preteky a po ich
skončení čakala na bežcov pripravená teplá kotlíková kapustnica
a bohatá tombola i medaily pre najlepších. Samozrejme, už
tradične bol ocenený aj najstarší pretekár 74-ročný Ján Demeter
z Ve kého Krtíša a najlepší Kováčan Roland Mojžiš. Celkový
víťaz si odniesol športovú kameru. Prví traja v každej kategórii
boli odmenení medailami a cenami, ktoré im odovzdal starosta
obce Ján Izrael.
Zuzana Mikulová

Výsledky:
Muži do 20 rokov:
1.
Ďurica Peter
2.
Hovorič Igor
3.
Santoris Adrián

0:37:53,2
0:40:34,1
0:41:08,4

Muži do 40 rokov:
1.
Lendvorský Leo
2.
Kubej Tomáš
3.
Schieber Matej

0:32:46,3
0:34:47,6
0:35:35,4

Muži do 60rokov:
1.
Valíček Robert
2.
Juroš ubomír
3.
Dobák Slavomír

0:36:09,2
0:37:34,1
0:38:11,9

Muži nad 60rokov:
1.
Kypta Peter
2.
Libo Milan
3.
Slanina Peter

0:46:45,6
0:47:20,5
0:50:05,9

Ženy do 30rokov:
1.
Gregáňová Nikoleta
2.
Jasíková Marta
3.
Jančiová Zuzana

0:48:24,8
0:49:23,6
0:49:44,9

Ženy nad 30rokov:
1.
Kamenská Lucia
2.
Kalinová ubomíra
3.
Gregorcová Martina

0:46:32,1
0:47:14,8
0:47:50,6

Organizátori ďakujú sponzorom:
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SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM V KOVÁČOVEJ
Sochárske sympózium sa uskutočnilo v dňoch od 20.07. do 30.07 2017 v areáli bývalého autokempingu Kováčová.
Účastníci vytvorili sochy, ktoré boli na základe darovacích zmlúv osadené pod doh adom architekta Ing. Jozefa Frtúsa
v parku NRC a v parku obce Kováčová. Cie om bolo priniesť dedine novú energiu, skrášliť verejný priestor.
Sochárske sympózium malo aj výchovno-vzdelávací a esteticko-realizačný charakter. Sochári pracovali na vo nom
priestranstve s motorovými pílami, brúskami, kladivami, zváračkami a pod.. Nako ko tvorba sôch bola sprístupnená pre verejnosť,
udia mohli vidieť ako sochy postupne vznikali. V piatok, 28. júla o 20:00 hod. 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 upče 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 s keramikou a vzniklo súsošie „Pramene“. Počas dní obce sochári a členovia združenia
výtvarníkov ZV-7 zapájali prítomných udí 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 – vidite ným výsledkomsú sochy, ktoré
skráš ujú prostredie v Kováčovej, prinesú novú energiu a pritiahnu pozornosť širokej verejnosti.
Sympózium bolo spropagované na ve kých pútačoch, ktoré boli umiestnené na námestí vo Zvolene, pred vstupom do
kempu v Kováčovej, taktiež na plagátoch v rôznych verejných inštitúciách a na vidite ných 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 nieko kokrát 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 ve mi pomohol.
Rusinkovičová Anna

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
nae-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, vo by 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.
OcÚ
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