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ROČNÍK VIII.

NEPREDAJNÉ
OZNAM

Vážení spoluobčania,
toto vydanie občasníka je z veľkej
časti venované mestu Volyně v Českej
republike, s ktorým má naša obec
uzatvorenú partnerskú zmluvu od roku
2011. Robíme tak preto, lebo využívame
pozvanie na zaujímavé podujatie konané
každé dva roky v meste Strakonice –
medzinárodný festival gajdošov – dudácký
festival Strakonice v dňoch 23. – 26.
augusta 2018.

Obecný úrad v Kováčovej oznamuje občanom, platiteľom
miestnych daní a poplatkov, že približný termín výberu
dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny
odpad bude

od 16.apríla 2018 do 04. mája 2018.
Presný termín bude zverejnený na webovej stránke obce,
na úradnej tabuli obecného úradu a taktiež bude vyhlásený
v miestnom rozhlase.
Za pochopenie ďakujeme.

V samostatnom článku sa dozviete o návšteve viac,
zdôrazňujem však možnosť účasti obyvateľov obce v počte 35
osôb - na prihlásenie slúži priložená návratka, ktorú je do konca
apríla potrebné doručiť na obecný úrad.
Okrem pozvania starostu mesta Volyně Ing. Václava
Valhodu sa z článkov, ktoré nám poskytla naša partnerská
strana, dozviete nielen o histórii, súčasnosti a zaujímavostiach
mesta, ale aj o spolupráci miestnej školy s Technickou
univerzitou vo Zvolene.
Prinášame Vám aj informácie o živote v obci. Činnosť
samosprávy zameriame v najbližšom období na rekonštrukciu
chodníka na ulici Hrby v súvislosti s rekonštrukciou
plynárenských rozvodov, vybudovanie work-outového ihriska,
rekonštrukciu strechy objektu spoločenského zariadenia ATC na
ihrisku s dotáciou SFZ, druhú etapu modernizácie miestneho
rozhlasu na bezdrôtový a procesy aktualizácie územného plánu
obce a jeho digitalizáciu. V mesiaci máj sa uskutoční spoločné
cyklopodujatie Spoznajme sa na bicykli a pripravujeme
slávnostné otvorenie náučného chodníka Duby v Kováčovej.
S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami Vám všetkým
želám ich príjemné prežitie.
Ján Izrael, Váš starosta

Viac informácii o plánovanej návšteve
Dudáckeho festivalu v Strakoniciach
a partnerského mesta Volyně nájdete
na ďalších stranách občasníka.

Lúčov slnka, pokoj, lásku
a na čele žiadnu vrásku,
v týchto pár dňoch sviatkov jari,
čo sa blížia v kalendári.

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
Stručný prehľad z pracovných porád poslancov v mesiacoch január, február 2018 a z rokovaní obecného zastupiteľstva:
 Poslanci schválili vyradenie prebytočného majetku obce – automobilu Fiat Marengo, ZV 560AT, ktorý používala obecná
polícia. Vozidlo bolo vo ve mi zlom technickom stave, jeho oprava by bola nerentabilná. Automobil odkúpila za jeho
zostatkovú hodnotu p. Mikulová.
 Starosta podpísal zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom v súvislosti so schváleným finančným príspevkom vo výške
20.000,-€ od Slovenského futbalového zväzu na novú strešnú konštrukciu a obvodové múry budovy SZ ATC v areáli
futbalového štadióna.
 Obec má od nového majite a záujem o odkúpenie časti pozemku na ul. Slnečnej (pozemok medzi ul. Slnečnou a lokalitou
„Na Dlhé“) na vybudovanie spojovacieho chodníka do lokality IBV “Na Dlhé“, vysporiadanie vlastníctva pozemku pri
poslednej výškovej bytovke s možnosťou rozšírenia parkovacích miest.
 Starosta informoval poslancov o problémoch s miestnym rozhlasom, ktoré nastali počas zimného obdobia z dôvodu zlého
technického stavu pôvodného káblového rozvodu. Nová moderná ústredňa nedokáže utiahnuť bezdrôtový rozhlas a viac ako
30 drôtových ampliónov ( v súčasnosti ich je v prevádzke vyše 40). Je potrebné ubrať z koncových vetiev - tam, kde to
nefunguje (Hrby, A. Kmeťa, Dubičie, Slovanská, . Ondrejova, Slnečná). Je pripravená ponuka na rozšírenie bezdrôtového
rozhlasu o 10 „hniezd“. Cena je 7.052,-€ vrátane DPH.
 Starosta informoval poslancov o probléme so zvonmi v Dome smútku – nezvonia, nako ko je problém v automatike.
Obsluha (p. Cmarko) musí ťahať zvony ručne. Dodávate p. Trvalec zo Žarnovickej Huty potvrdil, že sa porucha nedá opraviť
a odporučil nezvoniť, aby nedošlo k poškodeniu zvonov, ktoré sú pod a jeho názoru ve mi kvalitné. Skonštatoval, že je
potrebné zaobstarať nové uloženie zvonov, novú elektroniku a nové srdcia. Predtým uskutočnila obhliadku aj firma Albín Ivak
ElMont, Liptovské Sliače. Vzh adom na vek (viac ako 30 ročné), nevypracované revízne správy (vyhradené technické
zariadenie) navrhuje celkovú rekonštrukciu. Cena: 5.700,-€ bez DPH..
 Predpokladaný termín slávnostného otvorenia náučného chodníka ,,Duby v Kováčovej,, bude v máji. Presný termín bude ešte
upresnený.
Harmonogram zasadnutí Obecného
zastupite stva v roku 2018:

POZVÁNKY

20.02.2018
24.04.2018

17.07.2018
23.10.2018

12.mája 2018
viac informácií čoskoro
na web stránke obce
a na plagáte

VÝSTAVA RUČNÝCH PRÁC
Jednota dôchodcov Slovenska Vás pozýva na výstavu
ručných prác, ktorá sa bude konať dňa 14.04.2018
v spoločenskej sále kultúrneho domu v Kováčovej.
POZVÁNKA NA HOKEJBALOVÝ TURNAJ
Pozývame Vás na 10. ročník Hokejbalového turnaja
amatérov, ktorý sa uskutoční 12.5.2018, od 07:00 hod.
na ihriskách pri NRC Kováčová. V prípade záujmu prihlásiť
svoje družstvodo súťaže a viac info na 0918 541 840.
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POZVÁNKA NA VE KONOČNÉ DIVADLO
OZ Gorazdík Kováčová všetkých pozýva na ve konočné
divadelné predstavenie s názvom ”Pozývam ťa na večeru”,
ktoré sa uskutoční na ve konočnú nede u (1.4.2018)
o 15:30 hod. v spoločenskej sále kultúrneho domu.
Na všetkých sa srdečne tešíme .

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ SO SEPAROVANÝM ODPADOM
Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.
Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne
obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už
viac nevpraceme
To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov,
nábytku a podobne
Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa
vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich
vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické
Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti
častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale
i ekonomicky neefektívne
Riešenie?
Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera!

ccvv

VIEME ČO ZNAMENAJÚ SYMBOLY
NA OBALOCH ?
Značka znamená že obal po použití mate vhodiť do zbernej
nádoby. V prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej
nádoby na separovaný odpad
Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie
vrátané batérii, žiaroviek a žiariviek. Tieto zariadenia
patria medzi nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte
do zberných nádob, ale odovzdajte ich v zberných dvoroch
alebo počas zberu elektroodpadu v obci.

RECYKLAČNÉ SYMBOLY

PLASTY:

KOVY:

PAPIER:

SKLO:

VKM- Nápojové kartóny:

Trojuholník zložený zo šípok znamená,
že obal, alebo výrobok je recyklovateľný.
Súčasťou znaku je označenie materiálu
z ktorého je obal vyrobený. Označenie
materiálu môže byť zobrazené ako číslica v
trojuholníku šípok, ako skratka pod
trojuholníkom šípok, alebo kombináciou
oboch spôsobov.

Príklady separácie odpadu v domácnosti:
Noviny, časopisy - papier
Použité vreckovky a servítky- zmesový odpad
Detské plienky- zmesový odpad
Téglik z jogurtu- umytý do plastov,
špinavý do zmesového odpadu
Fľaša od oleja - umytá do plastov,
špinavá do zmesového odpadu
Krabice z džúsov a mlieka – v našej obce ich
separujeme do plastov
Obaly z cestovín – plasty
Obaly z liekov - Ak obsahujú zvyšky liekov, patria
naspäť do lekárne
- blistre z liekov, ktoré sú tvorené
z plastov a potiahnuté hliníkovou
vrstvou, patria do zmesového odpad
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Počas mesiaca január chodili žiaci zo ZŠ pravidelne do Zvolena na
klzisko, aby sa naučili korčuľovať. A všetkým sa to aj podarilo.
Po odovzdaní polročných vysvedčení si zaslúžene oddýchli
a zabavili sa na Veselom karnevale, ktorý pre deti z MŠ a žiakov zo ZŠ
pripravili pani učiteľky v spolupráci s ujom Janom z Detvy. Dve hodiny
sa veselé súťaže striedali s detskou diskotékou. Na záver bolo pre všetky
masky pripravené malé občerstvenie, o ktoré sa postarali šikovné maminky
a staré mamy. Ďakujeme.
Vo februári sa v ZŠ konalo školské kolo súťaže v prednese poézie
a prózy Hviezdoslavov Kubín. Všetci vystupujúci boli ocenení sladkou
odmenou a najlepší recitátori, Dorotka Vaculčiaková (3. roč.) a Katrinka
Vacová (2. roč.), nás budú dňa 22. 3. 2018 reprezentovať na okresnom kole
vo Zvolene.
V najbližšom období nás čaká niekoľko podujatí. Návšteva
miestnej knižnice spojená s besedou pri príležitosti marca – mesiaca knihy.
Týždeň so spisovateľom Pavlom Dobšinským, Deň vody a koncom marca
veľkonočné tvorivé dielne.
23. marca 2018 sa už šiestykrát zapojíme do medzinárodného
projektu NOC S ANDERSENOM a strávime spolu s predškolákmi z MŠ
večer a noc plnú zábavy, humoru a napätia.
Všetkých
budúcich
školáčikov
srdečne
pozývame
dňa 18. 4. 2018 na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať
v budove ZŠ.
Na všetkých sa tešia budúci spolužiaci a pani učiteľky.
Mgr. Jana Popracová
ZŠ s MŠ Kováčová

Kedy ? 18.4.2018
Kde? V priestoroch ZŠ

OZ GORAZDÍK
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Ďalší rok pred nami otvoril svoje dvere a my sme do nich už úspešne
vkročili. A čo sa za tento pomerne krátky čas stalo v OZ Gorazdík?
Ešte vo vianočnom období chodili po našej obci betlehemci a zvestovali do rodín
narodenie Ježiša Krista. Na sviatok Troch kráľov deti a mládež z našej farnosti
prinášali svojim spevom a koledami do našich domov vianočné posolstvo a radosť
z nového roka.
Začiatok mesiaca február sme spoločne privítali vo veľkom a slávnostnom
štýle. Stretli sme spoločne s mnohými z vás na už druhom ročníku farského plesu,
ktorý sa konal v sále kultúrneho domu. Myslím, že môžem povedať, že ples
dopadol veľmi dobre. Zabávali sme sa až do skorého rána za zvukov dobrej hudby
a dobrej nálady.
Krátko po plese sme už vstúpili sme do pôstneho obdobia, ktoré nás má
doviesť až ku sláveniu Veľkej Noci. Tá sa pre nás už niekoľko rokov spája
s Veľkonočným divadelným prestavením, na ktoré vás už teraz srdečne pozývame.
Kamila Kucháriková

VIANOČNÝ KONCERT
Aj tieto Vianoce sme sa rozhodli pokračovať
v tradícii a tak sa vo štvrtok 28.12.2017 konal v spoločenskej
sále obecného úradu ďalší vianočný koncert, na ktorom
určite všetkých prítomných príjemne potešili hudobné
darčeky v podaní členov udovej hudby Hron a z FS Urpín.
Už po druhý krát sa Kováčania mali možnosť stretnúť
a započúvať sa do známych i menej známych melódii
a piesní. Odpútať sa aspoň na malú chví u od všedných
starostí, ktoré sa s najkrajšími sviatkami roka spájajú.
Na záver koncertu účinkujúcich odmenili dlhým a srdečným
potleskom. Vstupné na koncert bolo dobrovo né.
Po koncerte obec pre všetkých pripravila vianočný
punč, pri ktorom sa mohli prítomní porozprávať a vychutnať
si vianočnú atmosféru.
Katarína Jurigová Vrťová

2. FARSKÝ PLES KOVÁČOVÁ

V sobotu 3. februára zorganizovalo OZ Gorazdík v spoločenskej sále
obecného úradu 2. ročník farského plesu. Pre hostí bola pripravená večera fornou
švédskych stolov, bohatý kultúrny program v rámci ktorého vystúpili respezentantky
SR v detskom fitness Emka Ćábyová a Nelli Novodomská, členovia OZ Gorazdík
s krátkými vtipnými scénkami, ukážka spoločenských tancov v podaní členov
K-Dance a na záver bohatá tombola. Ve mi nás teší, že touto akciou sa nám podarilo
opäť spojiť rôzne vekové kategórie a že sa všetci spolu zabávali až do skorých
ranných hodín. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili pri organizácii
plesu a taktiež všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli cenami do tomboly. Už teraz
sa tešíme na ďalší ročník.
Katarína Jurigová Vrťová
,,Zúčastniť sa plesu v Kováčovej na pozvanie priateľov Sliackych je vždy dobrá voľba - a tak
to bolo aj tento rok. Farský ples 2018 sa niesol v znamení dobrej zábavy, tanca a humoru.
Obdivovali sme, ako všetko dokážu farníci pripraviť vo vlastnej réžii – od otváracieho tanca,
cez výzdobu, program, tombolu a katering. Najkrajšie na tom je, že príprava a realizácia
plesu spája zástupcov všetkých generácií a prispieva k utuženiu spoločenstva, ktorého sme
vždy radi súčasťou. akujeme a prajeme veľa úspechov aj v alších akciách.,,
(Manželia Zelenkovci z Banskej Bystrice)
,,Druhý ročník Farského plesu sa mi veľmi páčil. Bola tam príjemná, rodinná atmosféra.
Aj ke organizátori majú zatiaľ len krátke skúsenosti s prípravou plesu, zvládli to dobre. Deti
predviedli pekný program a všetci sa podľa mňa dobre zabávali do skorých ranných hodín.
Už sa teším na budúci ročník.,, (A. Valúchová)
,,Po vlaňajších dobrých referenciách sme sa rozhodli zúčastniť na plese aj my. Trošku s
obavou ako tam zapadneme, pretože sme všetky už v zrelom veku, a ples organizovali mladí
ľudia z našej obce - OZ Gorazdík. Musíme svorne konštatovať, že sme boli viac ako milo
prekvapení. Boli sme väčšinou ženy - vdovy, partia 9 osôb z toho na "ukážku" sme mali dvoch
schopných
tanečníkov
zabávali
sme
sa
"super"!
akujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sa ľudia z našej farnosti mohli slušne zabaviť.
Už teraz sa tešíme na
alší ročník Farského plesu v Kováčovej.,,
(H.Parobková- Spoločenstvo TJBS)
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:
V mesiacoch január - marec 2018
oslávili život é jubileu :

90 rokov

65 rokov

Noga Jozef

Tokárová Mária
Beličková Mária, Mgr.
Hrušovská Cecília
Beličková Anna
Mentúz Ján
Libiaková Božena

85 rokov
Paulov Jozef, Ing.

80 rokov
Milan Jozef

60 rokov

75 rokov

Ohanka Jaroslav, Ing.
Gálik Martin, Ing.
Slančíková Marta
Urban Juraj
Sarvašová Zuzana
Trebulová Katarína
Puškár Jozef
Mistrík Milan

Ulianková Anna, Mgr.
Harík Pavel
Valachová Jarmila
Trebulová Eva
Bibová Mária
Melicherčík Pavel

70 rokov

50 rokov

Volko Vladimír
Belko Ján
Kuchárik Ondrej
Mesiarik Anton
Páločná Eva

Kucháriková Tatiana
Andrušová Katarína
Spírová Marcela
Trnka Peter
Odaloš Milan
Nemec Jozef, Ing.
Cibula Igor, Ing.

GRATULUJEME !
Obecná štatistika:
Počet obyvateľov k 31.12.2017 – 1548, z toho 745 mužov
773 žien
Počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2017: 54 obyvateľov
Počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2017: 48 obyvateľov
Veková štruktúra obyvateľstva:
0- 17 rokov- 223 obyvateľov
18- 62 rokov- 921 obyvateľov
nad 62 rokov- 374 obyvateľov
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Navždy nás opustili
Štefan Sasák – 82r.
Helena Hudecová – 88r.
Štefan Tokár – 67r.
Mária Ivanová – 84r.
Ján Valach – 72r.
Elena Dobríková – 75r.
Juraj Lihocký – 88r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Noví spoluobčania
Barbora Jurigová
Nina Bedeová
Daniela Figová
Malým občiankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
veľa zdravia a šťastia.

Manželstvo uzavreli
Hana Opálková a Peter Sliacky
Alexandra Stančíková a Jaroslav Geráth
Novomanželom
srdečne blahoželáme.

TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ - PLÁN TURISTICKÝCH AKCIÍ V ROKU 2018
Termín: 24.3.2018
Pohorie: Ostrôžky
Názov akcie: "Sopečné pohorie Ostrôžky"
Trasa túry: poznávacia akcia (Budínska skala, Kamenné vráta, Javor ,
Tuhár- mramorový lom, Divín-hrad, Polichno- rodný dom
B.Slančíkovej Timravy)

Termín: 14.4.2018
Pohorie: Slanské vrchy
Názov akcie: "Opálové Bane Dubník"
Trasa túry: poznávacia akcia (Opálové bane- prehliadka podzemia, Herľany)
Termín: 5.5.2018
Pohorie: Liptovská kotlina
Názov akcie: "Okolie Ružomberka- minulosť a budúcnosť"
Trasa túry: Lisková - Likavka
Termín: 19.5.2018
Pohorie: Poľana
Názov akcie: "Poľana s Petrom Urbanom"
Trasa túry: Čierny grúň- Katruška- Zadná Poľana- Predná PoľanaPríslopy- Zálomská
Termín: 2.6.2018
Pohorie: Muránska planina
Názov akcie: Z Gemera na Horehronie
Trasa túry: Muráň – Závadka nad Hronom
B-alternatíva: hrad Muráň, Veľká Lúka
Termín: 30.6.2018
Pohorie: Slovenský raj
Názov akcie: "Ferrata Kysel"
Trasa túry: Čingov- ferrata v rokline Kyseľ- Čingov
B-alternatíva: Čingov- Sokolia roklina- Klauzy- Čingov

Termín: 14.7.2018
Pohorie: Malé Karpaty
Názov akcie: "Za krásou kveteny Malých Karpát"
Trasa túry: Plavecké podhradie- Sološnica
Termín: 3.8. – 5.8.2018
Pohorie: Pieniny
Názov akcie: "Pohraničné oblasti- 1.časť- Zamagurie"
Body programu: program akcie bude upresnený neskôr
Termín: 1.9.2018
Pohorie: Západné Tatry
Názov akcie: "Roháče 2018"
Trasa túry: Zverovka- Skriniarky- Pachoľa – Baníkovské
sedlo – Adamcuľa- Zverovka
B-alternatíva: Brestovská jaskyňa, Skorušinske vrchy
Termín: 22.9.2018
Pohorie: Súľovské vrchy
Názov akcie: "Od Hlbockého vodopádu k Zbyňovskému
budzogáňu"
Trasa túry: Hlboké nad Váhom - Zbyňov
Termín: 13.10.2018
Pohorie: Pohronský Inovec
Názov akcie: "ŠK Prameň k prameňu Žitavy"
Trasa túry: Veľká Lehota- Machulince
Termín: 29.12.2018
Pohorie: Nízke Tatry
Názov akcie: "Ďumbier 2018"
Trasa túry: Trangoška -Chata M.R.Štefánika - Ďumbier

Partia nadšencov nohejbalu z Kováčovej zorganizovala 2. ročník nohejbalového
turnaja – BAJKONUR CUP.
Tento turnaj je organizovaný na počesť veľkého milovníka nohejbalu, nášho občana
Janka Zemiara, ktorému zdravie nedovoľuje sa venovať tejto záľube. Prečo „ bajkonur“, nuž
preto, že to bol jeho obľúbený výrok pri vydarenej strele na súperovu polovicu.

BAJKONUR CUP –
Nohejbalový turnaj

Turnaj sa odohral v nedeľu 11. 2. 2018 v telocvični ZŠ Zvolen Západ
Na turnaj sa prihlásilo 5 mužstiev pod názvom a v zložení:
A/ SIVÍ VLCI : Andrej Kasarda, Jozef Sliacky, st., Vlado Mojžita,
B/ ŠUPA
: Robo Zbončák, Jaro Biba, Milan Pauvlenda,
C/ LHK
: Ján Zvara, Tóno Ulianko, Števo Máté,
D/ GOLFISTI : Jozef Sliacky, ml., Juraj Sokol, Ivan Šimeg.
E/ MUM
: Luki Mojžita, Edo Urban, Jozef Mojžita,
Turnaj sa odohral podľa pravidiel nohejbalu. Súperi sa stretli každý
s každým, na dva víťazné sety . Zápasy boli vyrovnané, bojovné s peknými
výmenami lôpt na každej strane.
Víťazné mužstvo MUM vyhralo turnaj bez straty setu. Prekvapením bolo
umiestnenie mužstva SIVÍ VLCI. Je to najskúsenejšie a najstaršie nohejbalové mužstvo v
Kováčovej.
Účastník všetkých VII. ročníkov memoriálu Viliama Vanča a jeho
niekoľkonásobný víťaz. SIVÍ VLCI odohrali až tri trojsetové zápasy, čo im zobralo veľa síl.
Mohli dosiahnuť lepší výsledok , keby bol prítomný stály člen mužstva – Ján Sliacky.
Prvé tri mužstvá boli ocenené medailami a víťaz dostal Putovný pohár.
Po skončení turnaja bolo podané občerstvenie.
Všetci účastníci turnaja B A J K O N U R C U P sa tešia na tretí ročník .
Jozef Sliacky, st.

Konečné poradie turnaja
B A J K O N U R C U P:
1. miesto MUM,
2. miesto ŠUPA,
3. miesto LHK,
4. miesto GOLFISTI ,
5. miesto SIVÍ VLCI.
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
FUTBAL

NOVÉ POSILY ŠK PRAMEŇ:

Plán zápasov Prameň Kováčová
v jarnej časti 2017/2018:
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
14. kolo: 01.05.2018, 16:30,
OŠK Lieskovec – ŠK Prameň Kováčová
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

TRÉNER ŠK PRAMEŇ

René Duda – 21 rokov
(Sport – Club Hörstel 1921, Nemecko )

Martin Hanulík – 30 rokov
( TJ Tatran Hrabové )

Noví hráči pre jarnú časť
v kategórií žiakov:

Oleksii Shushapnov – 24 rokov
( FC Ingulets Pjatyhatska, Ukrajina )

Samuel Vojtek – r.2005,
uboš Piecka – r.2005,
Milan Vilhanček – r.2005,
Leo Macháč – r.2005,
Kristián Urso – r.2005,
Sebastián Vardžik – r.2006,
Patrik Cibu a – r.2005,
Kristián Šarkozi – r.2006,
Tomáš Minich – r.2006,
Marko Brumerčík – r.2003,
Marek Molnár – r.2004,
Filip Čulík – r.2004,
Adam Rácz – r.2005

Meno: Mgr. Tomáš Kvačkaj
Bydlisko: Podbrezová
Rok narodenia: 1980 v Revúcej
Ženatý 1 dieťa
Vzdelanie:
FHV UMB Banská Bystrica, Katedra telesnej výchovy a športu od roku 2004
Tréner UEFA Pro licencie od roku 2014
Zamestnanie:
Tréner a učite v športových triedach Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
a SSOŠH Železiarne Podbrezová 2005 – 2017
1.9.2017 učite ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová
Hráčska kariéra: mládežnícke družstvá Revúca, Lubeník, Jelšava, muži Magnezit Jelšava
1997 2. slovenská liga
Tréner ŽP Šport Podbrezová 1. liga dorastu kategórie U16, U17, U19 a Juniori U21 3. Liga
mužov skupina stred 2005 – 2017, 2017 tréner MFK Nová Baňa muži 3. Liga
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
FUTBAL

Duda prestúpil z Nemecka do ŠK Prameň Kováčová!!!
Titulok v bulvárnom štýle znie pekne, je to aj pravda, ale žiada si vysvetlenie.
Samozrejme, že slovenský reprezentant Ondrej Duda by z bundesligového klubu neprestupoval do V. ligy na Slovensku.
Vďaka novému trénerovi Tomášovi Kvačkajovisa nám však podarilo získať veľmi kvalitnú posilu pre jarnú časť –
hráča FK Železiarne Podbrezová, menovca slovenského reprezentanta, 21 - ročného Reného Dudu.
René už nastúpil vlani aj v najvyššej slovenskej súťaži za prvoligový tím Podbrezovej v zápase na štadióne Antona Malatinského
v Trnave proti miestnemu Spartaku. René však uprednostnil štúdium pred profesionálnym futbalom, dal z Podbrezovej prestup
do nemeckého klubu Sports – ClubHörstel 1921 a od septembra začal študovať na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Transfer R. Dudu na Kováčovú tak stál náš klub len obvyklý matričný poplatok vo výške 40,-€, ktorý sa platí Slovenskému
futbalovému zväzu pri transfere hráča zo zahraničia.

Prečo sú v ŠK Prameň Kováčová ukrajinskí futbalisti?
Dôvody ich angažovania vysvetlil v čísle 3/2017 Kováčovského občasníka odchádzajúci tréner Patrik Paulovčík.
Čo sa zmenilo počas zimnej prestávky?
Zámerom bolo udržať káder pokope a doplniť ho o mladých chlapcov z vlastných zdrojov. Boli oslovení a sľúbili zapojiť
sa do prípravy s družstvom dospelých 4 hráči nášho dorastu. Žiaľ zatiaľ ( k 5.3.2018 ) sa nezúčastnili ani jedného tréningu alebo
prípravného zápasu družstva dospelých. Tiež boli oslovení naši dorastenci, ktorí hosťujú vo vyššej súťaži. Napriek tomu,
že ich nový tréner chce už teraz do kádra, rozhodli sa ostať ešte v dorasteneckej kategórii v cudzom klube. Jediný z dorastencov,
ktorý už počas jesennej časti pôsobil v družstve dospelých sa rozhodol ukončiť svoju futbalovú kariéru.
Takže aké ďalšie posily? Hráči iných klubov z okolia.
Za akú cenu? Odstupné za hráča pri transfere do nášho klubu je podľa Registračného a prestupového poriadku stanovené
nasledovne:
a) hráč vo veku 19 – 24 rokov - 1.000,-€
b) hráč vo veku 24 – 33 rokov - 500,-€
Napriek týmto skutočnostiam sme chceli riešiť aj transfer hráčov z okolitých klubov.
Napríklad 20-ročnému chlapcovi sme vďaka výborným vzťahom s vedením ŠLÚ Marína zabezpečili prácu v tomto zdravotníckom
zariadení, ale on požadoval ešte od klubu peniaze za to, že bude hrať futbal za Kováčovú. Takže ďalšia komunikácia s ním bola
okamžite ukončená. Takto sa však zachovali aj ďalší 5 futbalisti MFK Lokomotíva Zvolen, ktorí prechádzali z kategórie dorastu do
kategórie dospelých. Všetci požadovali peniaze. Takže nie je u nás ani jeden.
Čo stojí klub hráč z Ukrajiny?
40,-€ - matričný poplatok, ktorý sa platí SFZ pri prestupu hráča zo zahraničia
Zákonom stanovený mesačný príjem ( 198,-€ ), aby im bol udelený prechodný pobyt platí sponzor klubu.
Záver: Ekonomika je jasná, kvalita ukrajinských hráčov je na Slovensku porovnateľná v III. lige.
Čo ďalej?
Hráčov je čím ďalej menej. Počas zimnej prípravy sme neodohrali 3 plánované prípravné zápasy z dôvodu, že súper nemal
dostatočný počet hráčov ( a boli to súperi zo IV. ligy ). Funkcionári viacerých klubov ma už žiadali, aby som im zabezpečil
ukrajinských futbalistov.
Touto cestou však v ŠK Prameň Kováčová dlhodobo nechceme ísť. Samozrejme, že tým ukrajinským chlapcom, ktorí sa chcú u nás
natrvalo usadiť a žiť na Slovensku, nebudeme brániť, naopak radi im pomôžeme.
Jediná správna cesta je mať čo najviac vlastných hráčov. Preto uvažujeme s prihlásením aj družstva prípravky U11 do oficiálnych
súťaží a tým k zvýšeniu počtu žiackych a mládežníckych družstiev z 3 na 4 ( U11, U13, U15, U19 ). K tomu je okrem peňazí však
potrebná aj angažovanosť rodičov. Realita je však taká, že pri momentálne takmer maximálnom naplnení ZŠ s MŠ v Kováčovej
začali chodiť na futbalové tréningy z 1. až 4. ročníka spolu 2-3 chlapci.
Viacerí ostatní úspešne navštevujú krúžok šikovných rúk!!??.....
To je zároveň čiastočná odpoveď tým mudrlantom, ktorí tvrdia, že za Kováčovú majú hrávať Kováčania.
Podľa tejto logiky ( z každých 100 obyvateľov by mal 1 hrať futbal za družstvo dospelých - Kováčová má cca 1.500 obyvateľov,
treba min. 15 futbalistov ) by potom vo Zvolene malo byť cez 30 futbalových družstiev dospelých...
Vladimír Volko
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POZVÁNKA NA NÁVŠTEVU PARTNERSKÉHO
MĚSTA VOLYNĚ A DUDÁCKEHO
FESTIVALU STRAKONICE

Príloha
Kováčovský občasník

Vážení spoluobčania,
Jedným z výsledkov spolupráce s naším partnerským mestom Volyně v ČR je pozvanie na
23. medzinárodný dudácký festival, ktorý sa uskutoční 23. – 26.8.2018 v Strakoniciach. Pozvanie sme
s vďakou prijali a týmto zverejňujeme pre Vás ponuku prihlásiť sa na návštevu Volyně a festivalu
formou návratky – záväznej prihlášky s úhradou prihlasovacieho poplatku (zálohy) vo výške 30,-€
za osobu. Prihlasovací poplatok bude použitý na úhradu nákladov na ubytovanie a raňajok. Návratky
je potrebné doručiť do kancelárie prvého kontaktu na prízemí obecného úradu a budú evidované
v poradí, ako budú doručené. Upozorňujeme, že počet účastníkov z radov obyvateľov je limitovaný na
35. Verím, že ponúkanú možnosť návštevy zaujímavého podujatia a aj nášho partnerského mesta
využijete. Uvádzame základné informácie a podmienky účasti:
- na prihlásenie použite Návratku – záväznú prihlášku v tomto občasníku. Vystrihnite ju,
vyplňte (maximálne 3 osoby) a doručte do kancelárie prvého kontaktu na obecnom úrade
(p. Gombalová) spolu s úhradou prihlasovacieho poplatku (zálohy) 30,-€/osoba najneskôr
do 30. apríla 2018
- návratky budú evidované v poradí, v akom budú doručené, do naplnenia kapacity vyhradenej
pre občanov (cca 35 miest). Nad túto kapacitu budú záujemcovia evidovaní bez potreby
uhradenia účastníckeho poplatku ako náhradníci
- Prihlasovací poplatok (záloha) bude každému účastníkovi vrátená po príchode do Volyně
- Náklady na dopravu autobusom bude znášať obec. Každý účastník si bude hradiť ubytovanie,
stravu a ostatné náklady.
- ubytovanie na 3 noci je zabezpečené v Domove mládeže vo Volyni, v 3-lôžkových izbách.
Jednu bunku tvoria 2 izby a sociálne zariadenie. Cena za noc je 200,- Kč, resp. 150,- Kč/dieťa
do 12 rokov
- odchod z Kováčovej je plánovaný vo štvrtok 23.8.2018 o 6,00 hod, návrat do Kováčovej
v nedeľu v nočných hodinách
- o podrobnejšom programe zájazdu budeme účastníkov informovať. Hlavným bodom
programu je medzinárodný dudácký festival (bližšie: www.dudackyfestival.cz)
v Strakoniciach, vzdialených od Volyně 13 km, prehliadka mesta Volyně a stretnutie s jej
predstaviteľmi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁVRATKA
Záväzná prihláška– návšteva partnerského mesta Volyně a dudáckeho festivalu Strakonice 2018
23. – 26.8.2018
Meno a priezvisko

Bydlisko

Kontakt: tel. č./mail

1.

...............................................................................................................................................

2.

...............................................................................................................................................

3.

...............................................................................................................................................

Týmto sa na zájazd záväzne prihlasujem(e) a uhrádzam(e) zálohu vo výške 30,-€/osoba
Počet prihlásených osôb: .....................

Podpis:..................................................

Návratka zaevidovaná pod poradovým číslom:....................dňa .......................2018

PARTNERSKÉ MESTO VOLYNĚ

Príloha
Kováčovský občasník

Vážení a milí občané a občanky krásné partnerské obce Kováčová.
Dovoluji si Vás všechny co nejsrdečněji pozdravit a zároveň pozvat do Jižních Čech, k nám do Volyně. Do Volyně malého
to pošumavského městečka s velmi bohatou historií, velmi bohatou současností a pevně věřím, že i velmi bohatou budoucností.
Do Volyně, které se říká brána Šumavy. Tato brána se v roce 2011 otevřela i pro Vás, občany a občanky Kováčové. Je pro Vás
otevřená dokořán i v letošním roce. Volyně byla povýšena na město léta páně 1299. Volyně má městskou památkovou zónu
s krásnou renesanční radnicí. V osadě Zechovice je vesnická památková zóna s tradiční selskou architekturou. Máme zde
prvorepublikovou plovárnu, která je kulturně technickou památku České republiky. Máme zde Městské muzeum i další zajímavé
historické, kulturní a sportovní objekty. Nedílnou součástí historie města, jeho současnosti i jeho budoucnosti je školství. Hodně
významné pro město a školství bylo především období, kdy jej spravoval purkmistr Jan Hödl. Pan purkmistr a tehdejší konšelé města
se dne 3. září roku 1864 usnesli o zřízení jednotřídní denní průmyslové školy. Tato spatřila světlo světa dne 8. listopadu roku 1864 –
v té době jako druhá průmyslová škola v Čechách. Proč zde zmiňuji právě tuto školu? Protože absolventi této školy studovali
a studují na Technické univerzitě ve Zvolenu dříve na Vysoké škole lesnické a dřevařské. Slováci a Češi mezi sebou navazovali při
studiu přátelství a kamarádství. Díky těmto vztahům vzniklo partnerství a přátelství dvou obcí, Kováčové a Volyně. Obcí, které dříve
byly součástí jednoho státu, nyní států dvou, Slovenské republiky a České republiky. Na přátelských a kamarádských vztazích tyto
změny nic nesebraly a díky tomu se nyní můžeme vzájemně navštěvovat a potkávat.
Dovolím si nyní krátkou návštěvu do minulosti k jednomu z mých předchůdci v křesle starosty města k panu Karlu
Kavalírkovi. V roce 1914, kdy slavnostně otevřel novou budovu základní školy zanechal nám budoucím odkaz. Cituji: „Kéž daří se
snaživému občanstvu zdejšímu v budoucnosti co nejlépe! Kéž v městě i ve vlasti naší jest blahobyt domovem a kéž řídí kroky
budoucích snaha po vzdělání a pokroku“.
Jsem rád, že jsme se těmto památečním slovům nezpronevěřili a svou prací naplňujeme více než stoletý odkaz pana starosty.
Domy, ulice, osady i celé město se mění, stárne i mládne zároveň, stromy přidaly pár větví ke svým korunám, ale je to stále to naše
šumavské městečko. Vím, že Volyně neposkytuje výhody velkého města s širokým rozsahem zábavy, sportu a kultury. Přesto věřím,
že se Vám bude ve Volyni líbit jako se líbí nám, že se Volyně dostane do Vašich srdcích jako je navždy v našich srdcích a že Volyni
zůstanete věrni jako jsme i my. Lásku k Volyni vyjádřil ve své hře i Václav Kopecký. Kašpárek v loutkové hře, uváděné jeho otcem
Matějem Kopeckým známým to českým loutkářem, zpívá v upravené třetí sloce národní hymny při svém častém pobytu ve Volyni:
„Tam, kde Anděl Strážce stojí a Malsičku k sobě pojí, tam v té krásné dolině leží město Volyně - a to jest ta krásná země – ve
Volyni domov můj“. My Volyňáci zde svůj domov máme. Nyní Vám otevíráme svou náruč. Rádi Vás ve svém domově, ve Volyni
přivítáme. Milí přátelé, milí kamarádi, doufám, že moje pozvání do Volyně přijmete. Doufám, že se Vám u nás bude líbit, že u nás
poznáte nové přátele a kamarády a že se do Volyně budete rádi vracet. Moc se na Vás těším.
Přeji Vám všem hodně zdraví, hodně rodinného i životního štěstí.
Mějte se moc hezky a v létě ve Volyni na shledanou.
S úctou
Ing. Václav V A L H O D A,
starosta města Volyně

Znak města Volyně

Vlajka města Volyně
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MESTE VOLYNĚ
VEDENÍ M STA:

Príloha
Kováčovský občasník

Okres: Strakonice
Kraj: Jihočeský
Počet místních částí: 4 (Čern tice, Račí, Zechovice, Starov)
Počet obyvtel:

3026 (k 31.12.2015)

Katastrální vým ra: 2058 ha
Nadmo ská výška:

461 m nad mo em

První písemná zmínka 1271
Ing. Václav Valhoda- Starosta

PARTNERSKÁ M STA
 MARKT AIDENBACH (od roku 1992)
www.aidenbach.de
 KOVÁČOVÁ (od roku 2011)
www.kovacova.sk

 MARKT KOPFING (od roku 2014)
www.kopfing.at
Ing. Martin Červený - Místostarosta
Město Volyně je obec s pověřeným obecním úřadem a do jeho správního území patří 19 obcí. Pro tyto obce městský úřad
provádí agendu matriky, stavebního úřadu, přestupkového řízení a sociální práce.
Počet obyvatel ve správním obvodu

7 583

Rozloha správního území

16 903 ha

Hustota obyvatelstva

45 ob./km2

ORGANIZACE Z ÍZENÉ M STEM
 Volyňská kultura - P ísp vková organizace
- zastřešuje všechny kulturní instituce v jediné
organizaci
 Základní škola
 Mate ská škola
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů m sto Volyn
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Čern tice

Vzdálenosti mezi místy:
Volyně – Strakonice
Volyně – Hoštice

4 km

Volyně – Praha

122 km

Volyně – Kováčová

513 km

Volyně – České Budejovice
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12 km

55 km

Tipy na prechádzky mestom Volyně - turistická

Príloha
Kováčovský občasník

Východiskem procházek Volyní bude jistě střed města - náměstí, které je s historií města neoddělitelně spjato. V jeho středu stojí
od roku 1760 mariánské sousoší vystavěné na odvrácení moru. Severní straně dominuje půvabná budova renesanční radnice
s loubím a věží, jejíž celé průčelí je ozdobeno sgrafity. Byla postavena v 30. letech 16. století, dnes je sídlem informačního centra.
Cestou do mírného kopce přejdeme k nejstarší městské části – Hradčanům.
Zde v minulém století žil historií opomíjený puškař Sylvestr Krnka, který ve svých 23 letech vystoupil se svým vynálezem - ručnicí
nabíjenou poprvé na světě zezadu. Nejstarším dochovaným volyňským domem, který stával v blízkosti hradeb, je čp. 150. Dodnes
jsou na něm patrné obranné prvky - úzká střílnová okna a patrový sklepní systém, jehož součástí byla studna a chodby propojené
s ostatními domy údajně až do sklepení tvrze. V blízkosti domu se na vrchu Děkan nachází židovský hřbitov, jeden z nejkrásnějších a
nejzachovalejších v Čechách. Cestou od hřbitova se zastavíme ve středověké tvrzi, postavené v 16. století na starších základech, která
je sídlem městského muzea.
Expozice přibližují historii tvrze, osídlení Volyňska od pravěku až po vznik města, lidový nábytek, dřevěné hračky, a lidové zvyky
Podlesí. V sousedství tvrze stojí děkanský kostel Všech svatých z roku 1372 a budova děkanství. Další významnou církevní
památkou je hřbitovní kostel Proměnění Páně na vrchu Malsička a kaple Anděla Strážce s krásnou vyhlídkou na město.

Tipy na prechádzky mestom Volyně - literárna
Tuto cestu začneme na náměstí. Vlevo vedle radnice objevíme malou pamětní desku, připomínající básníka Jaroslava Hůlku.
Přestože jeho bratr Alois zde pamětní desku nemá, slušelo by se připomenout i jeho. I on byl básníkem.
O pár domů dále v ulici Mistra Martina objevíme pamětní desku A. M. Píši - spisovatele a významného literárního kritika. I Mistr
Martin - přítel Husův a vykonavatel jeho odkazu se zapsal do literární historie historie svými kázáními v Kapli betlémské. V domě
U boty žil počátkem století mladý nadšený archeolog a panteolog Jan Vratislav Želízko. Svými odbornými i populárně naučnými
publikacemi se proslavil v celém světě. Cestou k nejstarší části Volyně - Hradčanům mineme nadační dům Jana Sladkovského,
v němž žil většinu svého života tiše a nenápadně světově proslulý naivní malíř František Špírek. Jeho práce vystavovala většina
našich významných galerií a v roce 1967 reprezentoval české naivní umění na EXPO ´67 v Montrealu.
Naše další cesta povede na hřbitov. Dostaneme se tam přes Hradčany, vyjdeme-li až na vrchol stoupání ulice Mistra Martina
k Hornímu Hradčanskému rybníku. Vlevo po jeho hrázi přijdeme k úzké pěšině mezi parcelami a po ní vystoupáme až k lesu, kde nás
dovede cesta až na hřbitov. Druhou možností je projít vlevo kolem hasičské zbrojnice a za policejní stanicí vede pod kaštanovou alejí
příkrá cesta na hřbitov.
Zde můžeme objevit místa posledního odpočinku mnoha významných osobností. Vpravo od vchodu najdeme hrob J.V.Želízka,
o kousek výše vlevo malíře Antonína Lhoty, při zdi kostela proti schodům odpočívá Václav Čeněk Bendl, básník a spisovatel, přítel
Boženy Němcové a první překladatel Puškina v Čechách. Na protější straně kostela najdeme hrob Prof. Dr. Jindřicha Svobody astronoma a matematika. Na hřbitově najdeme dále hroby Jaroslava Hůlky - básníka, přítele Wolkerova, s nímž sdílel i podobný
životní osud, architekta Josefa Niklase, a výtvarníků Maxmiliána a Josefa Boháče. Tito bratři se věnovali spolu s třetím - Aloisem výtvarnému umění, restaurování, sběratelské a pedagogické činnosti po celý svůj život. Jednou ze zajímavostí volyňského hřbitova
je také reliéf Madony od Jana Štursy z roku 1910 a renesanční fresky uvnitř kostela. Cestou zpět při pohledu do města můžeme ještě
vzpomenout spisovatele a satirika Václava Lacinu, který zde žil od svých tří let a svérázným životem malého města byl inspirován
ve svých mnohých dílech.

Tipy na prechádzky mestom Volyně - historická
Z náměstí, které již známe se můžeme vydat severozápadním směrem - ulicí Mistra Martina, která nám připomene významného
volyňského rodáka.
Vpravo mineme rodný dům A. M. Píši a o pár metrů dále hospodu U boty, kde žil významný geolog J. V. Želízko. Cestou
do mírného kopce přijdeme k nejstarší části Volyně - Hradčanům. Zde si v některém z malých domků zřídil v minulém století svoji
dílnu mladý puškař Sylvestr Krnka a vyráběl zbraně pro dvě národní gardy. Ve svých 23 letech vystoupil se svým vynálezem ručnicí ručnicí nabíjenou poprvé na světě zezadu. Jeho vynález však doma v Rakousku nenašel uznání a pušky "krnkovky" byly
vyráběny ve velkém množství pro černohorskou, ruskou, rumunskou a bulharskou armádu.
Na místě, kde dnes stojí hasičská zbrojnice, stávala kdysi jedna z tří městských bran. Za městskými hradbami byla část vyhrazená
židům a pod šibeničním vrchem u rybníka stála katovna. Vrátíme-lis se vpravo úzkou cestou pár desítek metrů, přijdeme k domu
č. p. 150, nejstaršímu dochovanému domu ve Volyni, který stával v blízkosti hradeb a dodnes na něm vidíme obranné prvky.
Dochovala se nejen úzká střílnová okna, ale i patrový sklepní systém, jehož součástí byla studna a chodby propojené s dalšími domy
údajně až do sklepení tvrze. Od něj se vrátíme zpět na cestu k Hradčanům a po schůdcích vpravo vystoupáme do historické části.
Vpravo se dostaneme ke křižovatce, která nás svou odbočkou přivede až ke vratům velmi dobře zachovalého židovského hřbitova.
Zájemcům o prohlídku doporučujeme hřbitov obejít a v domku, který s ním sousedí, si vyžádat prohlídku.
Dále severněji, již za rodinnými vilkami, začíná Děkanský vrch, jehož nejsevernější část je velmi zajímavou paleontologickou
lokalitou. Nálezy je možno vidět v muzeu, které navštívíme, vrátíme-li se zpět na Hradčanskou ulici a sejdeme východním směrem
dolů do města. Budovu tvrze, ve které muzeum sídlí, určitě nepřehlédneme. Zde po prohlídce nádvoří se zbytky věže můžeme projít
expozice, které přibližují historii tvrze, paleontologické a archeologické nálezy z Volyňska, osídlení Volyňska od nejstaršího pravěku
až po vznik města a dále národopisnou expozici představující lidový nábytek, dřevěné hračky a lidové zvyky Podlesí. Po celou
sezónu se zde také střídají krátkodobé výstavy s výtvarnou, historickou a národopisnou tématikou. V sousedství tvrze je možno také
vidět děkanský kostel Všech svatých a budovu děkanství. Obejdeme-li kostel, po schodech proti vchodu můžeme sejít k úzké
uličce, která nás dovede opět na náměstí
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HISTÓRIA MESTA VOLYNĚ

Dávná historie osídlení místa na levém břehu řeky Volyňky je zahalena tajemstvím. Archeologické nálezy, jimž je
věnována rozsáhlá expozice v městském muzeu, svědčí o slovanském osídlení již v 7. století. Menší hradiště - provincie Wolinich
- se v písemných pramenech objevuje ale až v r. 1271. Původ jména dodnes není znám; souvislosti se slovanským kmenem,
sídlícím kdysi na Ukrajině, jsou pouze hypotetické. Toto hradiště bylo později nahrazeno kamennou stavbou, předchůdkyní dnešní
tvrze, která je sídlem Městského muzea.
V roce 1299, kdy byla Volyně povýšena jako součást majetku kapituly pražské na město se datuje její rozvoj.
V r. 1327 byl dostaven farní kostel a městské opevnění. Koncem 14. století tu byl soud, lázně a téměř v každém domě se vařilo
pivo. V té době tu působil Mistr Martin, věrný přítel Husův a vykonavatel jeho poslední vůle. O významu místa a právech
měšťanů v té době svědčí fakt, že v 15. století vedlo město Volyně dlouholetý a nakonec vítězný spor s královským městem Písek
o dovoz soli a placení mýtného.
V letech 1521-1529 byla na náměstí vlašskými staviteli postavena budova radnice - půvabná renesanční stavba s loubím
a věží, jejíž celé průčelí je pokryto sgrafity Původní výzdoba však byla o 350 let později těžce poškozena ohněm a nynější
výzdoba pochází z r. 1927. V současné době zde sídlí Městské kulturní středisko. Šestnácté století přineslo rozvoj řemesel, z nichž
nejpočetnější byly cechy soukenické, koželužské (související s tehdy rozšířeným chovem ovcí) a pekařské. Dokladem židovské
komunity ve Volyni je hřbitov založený asi na počátku 18. století v části zvané Hradčany.
V roce 1618 byl na vrchu Malsička dostavěn renesanční sálový kostel Proměnění Páně. Zachované malby dokazují,
že v té tobě vrcholila zámožnost městečka. Kolem kostela je hřbitov s urnovým hájem, kde najdeme hroby mnoha významných
osobností - archeologa Jana Vratislava Želízka, básníka a spisovatele Čeňka Bendla, astronoma a matematika Jindřicha Svobody,
básníka a přítele Wolkerova Jaroslava Hůlky, malíře Aloise Lhoty, architekta Josefa Niklase či trojice bratrů Boháčů, malířů
a sochařů. Třicetiletá válka přinesla plenění, požáry, násilím vybírané poplatky. I léta poválečná přinášejí povodně, požáry,
epidemie, průjezdy cizích vojsk. Přesto se v té době město rozrůstá za hradby. Na paměť hrozivé morové epidemie byl v roce
1760 postaven uprostřed náměstí mezi lipami mariánský sloup .
V 19. století se tvář městečka začíná výrazně měnit. Byly položeny základy městské kanalizace, vydlážděno náměstí,
začínají se stavět nové patrové domy. V roce 1849 tu byl založen poštovní úřad, o rok později soud a berní úřad. V roce 1885 byla
dostavěna všeobecná nemocnice (dnes léčebna dlouhodobě nemocných, Nemocnice Volyně, s.r.o.), o 8 let později byl zahájen
provoz na železniční trati Strakonice-Vimperk. Další snahy o vybudování průmyslu však neměly trvalý výsledek, a proto se město
v následující době věnovalo rozvoji školství a spokojenosti výletníků.
Počátkem 20. století se objevují budovy měšťanských škol a od r. 1933 se městečko chlubí areálem střední průmyslové školy.
Průmyslem zůstala Volyně téměř nedotčena, a tak je již od doby 1. republiky vyhledávaným cílem rekreantů, kteří
i v novodobé historii mají ve Volyni co obdivovat.
Jedním z unikátů Volyně je plovárna vybudovaná v letech 1939 - 41 podle návrhu architekta Václava Kolátora, která je od roku
2008 kulturní památkou. Každoročně jsou zde před volyňskou poutí pořádány plavecké závody – Memoriál Josefa Vozky.
Kulturní památkou se stal v roce 2012 i volyňský špejchar, ve kterém bude zřízena galerie dřeva. Také v nově
zrestaurované „Malé galerii“ mohou místní i přespolní obdivovat dřevěný betlém, jenž je dílem volyňského občana, řezbáře
Jaroslava Frencla, jehož díla jsou vystavována v mnoha zemích. Betlém byl v roce 2014 pořízen díky finančnímu daru jedné
místní stavební firmy.

Volyňské památky:

Stará renesanční radnice

Kaple sv. Anděla
Strážce

Volyňská tvrz
Morový sloup
na náměstí
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KÚPALISKO- KULTÚRNA PAMIATKA ČESKEJ
REPUBLIKY
Volyňská městská plovárna, jejíž atmosféra i vybavení stále
p ipomínají dobu vzniku v roce 1941, je zajímavým městským rekreačním
objektem. Ministerstvo kultury ji v roce 2008 vyhlásilo kulturní památkou,
čímž ocenilo unikátnost koupaliště, které je jediným svého druhu v republice.
Prestižní ocenění láká turisty a městu dává větší šanci získat dotace
na zvelebení areálu tak, aby zůstala zachována jeho historická tvá .
Tento způsob léta zdá se šťastným, lze na plovárně poznamenat
v duchu filmu Rozmarné léto, jehož atmosféru tam všechno p ipomíná.
Za témě 300 tisíc korun plovárnu v letech 1939 až 1941 vybudovala
Občanská záložna ve Volyni.
D evěné kabiny, sprchy i bazén jsou stále původní. Voda se bere
z eky Volyňky a pravidelně se vyměňuje. Areál s bazénem o rozměrech 18
krát 50 metrů lemují vzrostlé stromy a železniční trať, takže mávat z bazénu
na vlak tam pat í k oblíbeným kratochvílím. Statut kulturní památky zvýšil
atraktivnost hlavně pro turisty, štamgasti totiž už dávno dob e vědí, v čem tkví
kouzlo zdejšího osvěžení.
Dobové plavecké závody:
I kdyby plavaly kry, lidé p ijdou Zvláštní však je, že počasí i teplota
vody hrají ve Volyni menší roli, než je u koupališť obvyklé. I kdyby plavaly
kry, vždycky sem někdo p ijde. Chodí i kravaťáci, protože si tady vždycky
můžou najít klidné zákoutí, tam pracovat na počítači a občas si jít zchladit
hlavu. Plakát s nabídkou bezdrátového spojení WiFi zdarma je
v prvorepublikovém areálu vskutku p ekvapivým mostem do 21. století. Jinak
všechno p ipomíná klidné časy první republiky, a to včetně lidového
vstupného deset korun pro dospělého na celý den. ada místních dávno
za adila plovárnu do svého stylu života. Už p ed otev ením v 9 hodin stává
p ed brankou denně pár 'štamgastů'. Většinou jsou to ženy, pro něž je plavání
každodenním dopoledním rituálem. Další speciální skupinkou jsou takzvaní
noční plavci, areál se zavírá až poté, co se ho všichni dostatečně nabaží,
někdy až kolem t etí hodiny nebo později.

DETAŠOVANÉ PRACOVISKO TU ZVOLEN VO VOLYNI
Vrátíme-li se do p edminulého století, v historii českého školství nemůžeme vynechat významné datum 8. listopadu 1864, kdy
byla založena druhá nejstarší průmyslová škola v Čechách. P ekvapivě se tato událost neodehrála v nějakém velkém sídle, ale v
malebném jihočeském městě s t emi tisíci obyvateli, které bývá nazýváno „Bránou Šumavy“.Uvedené město je všem občanům
Kováčové dob e známé i díky blízké Technické univerzitě ve Zvolenu, která až do rozdělení státu pod názvem Vysoká škola lesnická a
d eva ská byla jedinou federální vysokou školou zamě enou na zpracování d eva. Mnoho absolventů volyňské průmyslové školy
pokračovalo ve svých studiích právě ve Zvolenu a jsem p esvědčený, že vazby mezi absolventy a pedagogy TU Zvolen byly
iniciátorem zrodu partnerství mezi Volyní a Kováčovou v roce 2011. Partnerství založeného na p átelských, srdečných vazbách a bez
jazykové bariéry. Možná by výstižnějším názvem než „Partnerství mezi městem Volyně a obcí Kováčová“ bylo označení „P átelství
mezi městem Volyně a obcí Kováčová“, které vzniklo díky osvícené samosprávě na obou stranách pod vedením starostů Ing. Václava
Valhody a Slavomíra Brachny.
Po rozpadu společného státu se postupně začaly odlišovat i školské systémy obou zemí. U nás ve škole jsme začali rozvíjet
myšlenku terciárního (pomaturitního) vzdělávání, a pokud vše nemělo mít parametry „lepší st ední školy“, bylo jedinou volbou obrátit
se na „alma mater“ našich učitelů odborných p edmětů. V roce 1996 vznikla vyšší odborná škola, která změnila název naší instituce
a postupně jí začala vracet bývalou celorepublikovou působnost od dob jejího vzniku. Nový vzdělávací program Tvorba nábytku
a d evěné konstrukce se dvěma zamě eními („Tvorba nábytku a navrhování interiérů“ a „D evěné konstrukce a d evostavby“) se stal
ojedinělým v rámci celé České republiky. Je poctivé p iznat, že velkou zásluhu na tomto projektu měl bývalý vedoucí Katedry nábytku
a d eva ských výrobků prof. Ing. Ján Zemiar, Ph. D. Člověk s otev eným srdcem a mimo ádnou schopností vidět do budoucna, který by
mohl pracovat v prognostickém ústavu, směle používat označení „vizioná “ a mimo jiné občan Kováčové. Za naši školu největší díky
pat í obětavému Ing. FrantiškuVolmutovi, absolventu VŠLD a dlouholetému členu rady města, který velmi úzce spolupracuje v rámci
p edmětu nauka o d evě s prof. Ing. Jozefem Kúdelou, CSc., jehož trvalé bydliště není nutné zmiňovat.
Vyvrcholením našich společných snah bylo 6. zá í 2005, kdy Technická univerzita Zvolen za p ítomnosti rektora prof. Ing.
Jána Tučeka, CSc. a děkana D eva ské fakulty prof. Ing. Igora Čunderlíka, CSc. otev ela v prostorách naší školy detašované pracoviště.
Uvedeným dnem se Volyně stala nejmenším univerzitním městem v České republice, kde se poskytuje první stupeň vysokoškolského
vzdělávání a je potěšujícím zjištěním, že v brzké době dovršíme druhou stovku absolventů s titulem „bakalá “ získaným ve Volyni.
Ke t em základním p ívlastkům šťastného života pat í – být zdráv, mít někoho rád a mít dobrou práci. K tomu, aby člověk měl dobrou
práci, musí absolvovat i „dobrou“ školu. Jsem hluboce p esvědčený, že právě spojení našich škol je správnou cestou k naplnění
jednoho ze t í uvedených atributů. Navíc jsem si jistý, že všichni kolegové v obou samosprávách i ú adech dělají svoji práci ve
prospěch společného p átelství srdcem a pat ičným zaujetím v duchu citátu slavného německého básníka Johana Wolfganga Goetha
„Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe“.
RNDr. Ji í Homolka

VIANOČNÝ PUNČ
V SWEET HOME MARKET

„OBECNÝ ROZHLAS V E-MAILE”

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.

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.
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