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Vážení spoluobčania,
prihovárame sa vám ďalším
číslom obecného občasníka, v ktorom
nájdete
podstatné
informácie
z činnosti samosprávy
a života
v obci za uplynulé obdobie,
ale aj o aktivitách, ktoré nás čakajú
v najbližšom čase.
Ako ste už mohli postrehnúť, obec uspela so žiadosťou
o dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu – došlo už k podpisu zmluvy a v súčasnosti prebieha proces
kontroly dokladov podľa vyžiadania SIEA.
Začali sme s opravou strechy budovy SZ ATC na ihrisku,
na ktorú máme schválenú dotáciu 20 000,- € zo SFZ a z vlastných
prostriedkov budujeme workoutové ihrisko v bývalom kempingu.
V najbližšom období zrekonštruujeme chodník na ulici Hrby –
realizácia závisí od rekonštrukcie plynárenských rozvodov v jeho
časti, ktorú zabezpečuje SPP-D. V máji sme slávnostne otvorili
náučný chodník Duby v Kováčovej, o ktorom sa viac dozviete
z informačných tabúľ a na webovej stránke obce, kde je aj jeho
virtuálna prehliadka. V spolupráci s okolitými obcami sa
uskutočnilo už tretie podujatia Spoznajme sa na bicykli, tentoraz
so štartom v Budči a cieľom na Sliači, ktorého sa zúčastnilo
takmer 100 cyklistov. V sobotu 16. júna bol za kňaza vysvätený
náš občan Dominik Kučera a nasledujúcu sobotu 23. júna bol náš
farský kostol sv. Gorazda svedkom jeho primičnej
omše. Ide o významnú udalosť, preto mu aj týmto v mene obce
blahoželám a prajem veľa úspechov v náročnom povolaní.
V júni sa už po siedmy krát stala majsterkou sveta
v detskom fitness naša Nelli Novodomská a futbalisti ŠK Prameň
vyhrali V. ligu – aj im patrí blahoželanie a poďakovanie za
dosiahnuté výsledky.
Prijmite týmto pozvanie na tohtoročné Dni obce, ktoré
sa uskutočnia 27. – 29. júla, pripravili sme dúfam zaujímavý
program – ako príklad uvediem vystúpenie FS Urpín z Banskej
Bystrice.
Pred nami je obdobie prázdnin – želám všetkým, aby ho
využili na oddych a načerpanie nových síl do každodenného
života.
Ján Izrael, Váš starosta.

NEPREDAJNÉ

SÚŤAŽ VO VARENÍ GUĽÁŠU
DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2018
Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá, či jednotlivci starší ako
18 rokov, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska. Počas
súťaže, ako aj v priebehu akcie Dni obce platí zákaz
propagácie politických strán a hnutí.
1. Do súťaže sa môžu prihlásiť vyplnením prihlášky a jej
doručením na Obecný úrad v Kováčovej ( osobne, poštou,
e-mailom
na
adresu
mikulova@kovacova.sk)
2. Termín uzávierky prihlášok je piatok, 27. júl 2018.
Súťaží sa bez súťažného poplatku.
Prvé tri súťažné družstvá, ktorých guláš bude ohodnotený
ako najlepší, získajú cenu.
(pravidlá súťaže a prihlášky nájdete na internetovej stránke
obce)

DNI OBCE
KOVÁČOVÁ
27. júl 2018 – 29. júl 2018
(podrobný program podujatia na str. 4)
OZNAM
Obecná knižnica bude v mesiacoch júl a august
zatvorená.

OZNAM
Obvodná lekárka našej obce MUDr. Čmejrková oznamuje
občanom, že v mesiacoch júl a august nebude chodiť na
Kováčovú z dôvodu zastupovania. Ordinovať bude vo
svojej ambulancii vo Zvolene.

Z PRACOVNÝCH PORÁD POSLANCOV
Stručný prehľad z pracovných porád poslancov v mesiacoch apríl - jún 2018:
 Záverečný účet Obce Kováčová a rozpočtové hospodárenie za rok 2017:
- Vlastné príjmy k 31.12.2017 boli 592 496,52 € (Obec –583 249,93 €; ZŠ s MŠ – 9 246,59 €)
- Kapitálové príjmy 14 218,00 €
- Príjmy zo štátneho rozpočtu 104 477,55 € (z toho 100 937,00 € pre ZŠ)
- Celkové príjmy obce a ZŠ s MŠ v roku 2017 boli 711 192,07 €
- Bežné výdavky boli 597 631,97 € ( Obec –346 011,97 €; ZŠ s MŠ – 251 620,00 €)
- Kapitálové výdavky – 73 457,02 €
- Celkové výdavky spolu 671 088,99 €
- Prebytok rozpočtového hospodárenia – 40 103,08 € - bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
- Stav rezervného fondu k 31.12.2017 – 550 879,63 €.
 Obec podala žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond na nákup elektromobilu. V prípade úspešnosti by bola spoluúčasť obce
vo výške 5 %.
 V obci prebehla oprava výtlkov a na ul. Slobody bol položený nový dvojvrstvový asfaltový mikrokoberec.
 V rámci výzvy IROP, oblasť Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, obec podala žiadosť na výstavbu
denného stacionáru pre dôchodcov, na mieste súčasnej budovy bývalého Recent-u. Spoluúčasť obce by bola 5%, čo pri
odhadovaných nákladoch 300.000,- € predstavuje 15.000,-€. Kapacita stacionára by bola 12 osôb.
 Obec Kováčová je od roku 2015 spolu s okolitými obcami členom OZ NAŠA LIESKA. Na Valnom zhromaždení OZ bol členmi
schvaľovaný pracovný poriadok a rozdeľovali sa finančné prostriedky medzi jednotlivých členov. Obec Kováčová takto získala
15 000,- €, ktoré budú použité na výstavbu novej autobusovej zastávky v centre obce, ktorá bude mať rovnaký dizajn ako zastávka
v kúpeľoch.
 Aktuálne prebieha oprava kanalizácie a strechy na SZ ATC a buduje sa nové workoutové ihrisko v areáli bývalého kempingu.
Práce by mali potrvať do konca mesiaca júl.
 Starosta s poslancami opäť rokovali s p. Petákom, majiteľom pozemku pri poslednom výškovom paneláku,o možnosti prípadného
vybudovania chodníka medzi ulicou Slnečnou a IBV na Dlhé a taktiež o prípadnom vybudovaní nových parkovacích miest za
posledným výškovým panelákom.
 V Dome smútku boli realizované vnútorné stavebné opravy (oprava vnútorných podláh, stien a prasklín)
 Začala sa rekonštrukciou chodníka na ul. Hrby.
 SPP- distribúcia plánuje z dôvodu rekonštrukcie plynových potrubí v termíne od 15.8.2018 do 15.11.2018 prerušenie distribúcie
zemného plynu na ul.Kúpeľná od čd. 36 po čd.40, ul. Športová, ul. A. Kmeťa, ul. J.C.Hronského, ul. Krátka a ul. Hrby.
Vladimír Volko

SPRÁVA O STAVE NEDOPLATKOV
KU 31.12.2017

BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU
BUDE KRAJŠIA

Celkový stav nedoplatkov DzN, KO a DzP ku dňu 31.12.2016
bol vo výške 42 092,58 €. V priebehu roka 2017 sa obci podarilo
vymôcť nedoplatky v sume 5 378,39 €. Za rok 2017 pribudli
nedoplatky vo výške 9 212,15 €. Ku dňu 31.12.2017 eviduje

Obecný úrad v Kováčovej čaká rekonštrukcia. Obec
na ňu získala nenávratný finančný príspevok
z eurofondov vo výške 640- tisíc eur.

obec Kováčová nedoplatky v celkovej výške 45 619,07 €.

Pri vymáhaní nedoplatkov sa postupovalo v zmysle zákona,
daňovníkom sa zasielali výzvy.
Keďže sa jednalo väčšinou
o občanov našej obce, výzvy boli doručované prostredníctvom našej
obecnej polície. Ostatným prostredníctvom pošty. Niektorí občania si
svoje nedoplatky vyrovnali ihneď po upozornení. K 31.12.2016 obec
evidovala spolu 239 daňových nedoplatkov. 73 z nich bolo
vyriešených, za rok 2017 pribudlo 96 nedoplatkov, t.j. 262
nedoplatkov je stále evidovaných. Vždy sa dlžníkovi zasiela výzva,
a potom sa zasielajú nedoplatky na exekučné vymáhanie.
Katarína Gombalová
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Práce by mali trvať približne jeden rok. Na budove sa
kompletne zateplí fasáda, vymenia sa okná, dvere,
krytina strechy a zrekonštruuje sa elektroinštalácia.
Doterajší vykurovací systém sa nahradí za nový
s využitím tepelných čerpadiel.
Zdroj: MY Zvolen

PRAKTICKÉ INFO A INZERCIA
Pošta Kováčová
Pondelok

08:00 - 11:30, 12:45 - 15:00,

Utorok

07:30 - 10:30, 12:45 - 15:00

Streda

07:30 - 10:30, 12:45 - 15:00,

Štvrtok

07:30 - 10:30, 12:45 - 15:00

Piatok

07:30 - 10:30, 12:45 - 15:00

15:30 - 17:00

15:30 - 17:00

Predaj čerstvého mlieka
z pojazdného automatu

Obec Kováčová zabezpečuje zber
odpadu nasledovne:
Komunálny odpad (zmesový
odpad z domácností ktorý ostane po
vytriedení triedených zložiek KO)
sa zbiera do 110, 120, 240 a 1100 l
nádob
a vyváža
sa
podľa
harmonogramu.
Plasty + kovové obaly (plechovky
a tetrapaky) – sa zbierajú do žltého
vreca a nezaviazané sa podľa
rozpisu vykladajú v príslušný deň
v mesiaci.
Odpad zo záhrad: likvidácia
v domácich kompostéroch.
Sklo a papier – 1100 l kontajnery
sa nachádzajú za obecným úradom,
nad cintorínom, pri obecnom dome
a na ul. Slnečnej.
Prepálené
jedlé
oleje
z domácností - občania môžu
odovzdať použitý jedlý olej
očistený od hrubých nečistôt naliaty
v uzavretej plastovej fľaši vždy len
v deň zvozu komunálneho odpadu
vyložením na kuka nádobu.
Kovy - kontajnery na kovy sa
nachádza za obecným úradom.
Elektroodpad – sa zbiera po výzve
2 x do roka na jar a na jeseň.
Objemný odpad – veľkoobjemové
kontajnery (VOK) sú umiestnené
v bývalom kempe. Do VOK-ov je
možné po dohode na obecnom
úrade priniesť objemný odpad
celoročne.
Drobný stavebný odpad –
kontajner sa nachádza v bývalom
kempe. Vývoz je potrebné si vopred
dohodnúť na obecnom úrade.

Žiadame
občanov
aby
dodržiavali
stanovené
spôsoby zberu odpadu a do
jednotlivých
druhov
odpadov
a
triedených
zložiek dávali len to, čo tam
patrí !
Zároveň žiadame občanov,
aby do kontajnerov, ktoré
sú určené pre chatové
oblasti
nevyhadzovali
ŽIADNY odpad !!!
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DNI OBCE

DNI OBCE
KOVÁÈOVÁ

27. júl 2018

KOVÁČOVÁ 2018

18:00 h – Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva (obecný dom)
Dní
obce
Kováčová 2018 – oboznámenie s ich programom
01
2
L
Ú
27.1.2.JOtvorenie
8
Udelenie Ceny obce Kováčová za rok 2018
Vyžrebovanie
zápasov futbalového
turnaja o Pohár(obecný
starostudom)
obce
18:00 3.
- Slávnostné
zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
4. Raut
1. Otvorenie Dní obce Kováčová 2018 – oboznámenie s ich programom
21:00 h – Letné2.kino
– „Všetko
alebo
nič“Kováčová
(futbalový
Udelenie
Ceny
obce
za štadión)
rok 2018
3. Vyžrebovanie zápasov futbalového turnaja o Pohár starostu obce
4. Raut
(areál futbalového štadióna, camping, kúpeľný areál)
21:00 – Letné kino – „Všetko alebo nič“ (futbalový štadión)

28. júl 2018

08:00 - 14:00 h – Turnaj družstiev pracovných obvodov poslancov
v malom
futbale
o putovný Pohár starostu obce
01
2
L
Ú
J
28.
8
09:00
- 12:30
h – Súťažštadióna,
vo varení camping,
guľášu kúpeľný areál)
(areál
futbalového
10:00 - 14:00 h – Lesnícka pedagogika (kúpeľný areál)
08:00
Turnaj družstiev pracovných obvodov poslancov
13:00
h – 14:00
– -Hasiči
v malom futbale
putovný
14:00 h
– Sokoliarska
skupinaoSv.
BavonaPohár starostu obce
09:00
Súťaž vo
varení guľášu
15:00
h – 12:30
– -Kúzelník
Talostan
10:00
16:00
h – 14:00
– –FSLesnícka
Urpín pedagogika (kúpeľný areál)
13:00
17:00
h – Hasiči
– Vylosovanie cien pre divákov
14:00
Sv. Bavona
18:00
h – Sokoliarska
– „Police skupina
Team“ kapela
Mestskej polície Zvolen
15:00
–
Kúzelník
Talostan
19:00 h
– Kapela Prievan
16:00 – FS Urpín
21:45 h
– Ohňostroj
17:00 – Vylosovanie cien pre divákov
22:00
h
– Jana Filová a Human Hills – večerná zábava
18:00 – "Police Team" kapela Mestskej polície Zvolen
19:00 – Kapela Prievan

Sprievodné
akcie: nafukovací skákací hrad, vozenie na koni,
21:45 - Ohňostroj
elektro
bycikle,
maľovanie
na tvár, tvarovanie
balónov
22:00
– Jana
Filová a Human
Hills – večerná
zábava
akcie: nafukovací skákací hrad, vozenie na koni,
29.Sprievodné
júl
2018
elektro bycikle, maľovanie na tvár, tvarovanie balónov

10:00 h – Patrocínium kostola sv. Gorazda - Slávnostná svätá omša
018Mons. prof. Ján Duda
ÚL 2celebrant
29. JHodový
15:00 h – Hodové posedenie pred Kostolom sv. Gorazda

10:00 – Patrocínium kostola sv. Gorazda - Slávnostná svätá omša
Hodový celebrant Mons. prof. Ján Duda
15:00 – Hodové posedenie pred Kostolom sv. Gorazda

SPONZORI PODUJATIA: Martina Trnková – Hostinec Benko, Proﬁl Štúdio M - Gabriela Královenská , Pavel Knapo - MARIKA, SIKRA, s.r.o.,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– Hostinec
Benko,
ŠtúdioKucháriková,
M - Gabriela
Královenská
, Pavel
SPONZORI
PODUJATIA:
Martina
Trnková
Motorest Formula,
Jozef Puškár
st., Vladimír
Belička,
Kaderníctvo
ŠtýlProfil
– Katarína
Ján
Zvara, Sliacky
Ján, Agrohors, s.r.o.,
Knapo
- MARIKA,
Stolárstvo
Ján Debnár SIKRA, s.r.o., Motorest Formula, Jozef Puškár st., Vladimír Belička, Kaderníctvo Štýl – Katarína
K

FAX A COPY

ZVOLEN, spol. s r.o.
Námestie SNP 18, Zvolen

NOVINKY ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Nedávno sme na školskom dvore vítali nový školský rok a ani sme sa
nenazdali a už skončil. V posledný deň sme vyhodnotili tých najlepších
a najusilovnejších, rozdali vysvedčenia a rozpŕchli sa na prázdniny.
Ešte predtým sme však zažili mnoho zaujímavých a zábavných akcií.
V apríli sa konal Zápis do 1. ročníka. Zapísali sme 12 budúcich prváčikov.
V máji sme pri príležitosti Dňa matiek pripravili poďakovanie mamičkám
a starým mamách za ich lásku a obetavosť a obdarovali sme ich darčekmi, ktoré
sme vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a aj na
krúžku Šikovné ruky.
Chuť súťažiť sme ukázali vo viacerých súťažiach. Predviedli sme jazdy
zručnosti na bicykloch aj kolobežkách.
V regionálnej súťaži upčiansky čitárik pre nás Miško Németh
z 2. ročníka vybojoval 3. miesto. V matematickej súťaži Pytagoriáda postúpili
žiačky 4. ročníka Eliška Parobková a Tamarka Klanduchová do okresného kola.
22. 5. 2018 sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia náučného chodníka
„Duby v Kováčovej“. Lesné pedagogičky z Národného lesníckeho centra pre nás
pripravili poznávacie aktivity zo života lesa.
31. 5. 2018 sme si uctili pamiatku obetí fašizmu pri pamätníku v Bôrine.
8. júna sme sa podporili celosvetový projekt SriChinmoyOneness-Home Peace
Run. Zavítali k nám bežci z tímu medzinárodného behu mieru. Priniesli do našej
obce mierovú pochodeň a spolu sme strávili predpoludnie plné zábavy
a súťaženia.
V júni sme zažili dva úžasné výlety. Na MDD sme boli na exkurzii
u sokoliarov v ZŠ v Štiavnických Baniach. Na koncoročnom výlete sme navštívili
ATLANTIS CENTRUM v Leviciach kde sme sa pohrali s mnohými vedeckými
hračkami, tvorili sme bubliny v mega bublifukoch, zažili sme výlet do kozmu,
vyskúšali si naozajstný skafander, navštívili sme prehistorické jaštery a vyskúšali
sme si virtuálnu realitu v 9D simulátoroch.
Posledný dva júnové týždne sa niesli v znamení športu. 22. júna sa naši
žiaci zapojili do Kováčovskej olympiády. Súťažili v štyroch discipínach. Najlepší
žiaci získali olympijské medaily a všetci sladkú odmenu.
Počas didaktických hier v prírode sme si okrem požiarneho poplachu
vyskúšali aj ošetrovanie drobných poranení, správanie sa v prírode, hod granátom,
triedenie odpadu či zakladanie ohňa v prírode.
Posledný školský deň sme sa rozlúčili so školou aj so štvrtákmi.
Teraz si už všetci veselo užívame leto a prázdniny a tešíme sa na stretnutie
v septembri.
KRÁSNE PRÁZDNINY!
Mgr. Jana Popracová
riadite ka školy
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KULTÚRA V KOVÁČOVEJ
Kultúrne a športové podujatia,
v mesiacoch január - júl 2018:

ktoré

sa

konali

03. február – II.farský ples obce Kováčová
12.február – Fašiangový karneval pre deti v sále Kultúrneho domu
16.marec – pripomenutie 73. výročia oslobodenia obce
23. a 24.marec – Noc s Andersenom pre deti v Obecnom dome
01.apríl – Ve konočné divadelné predstavenie OZ Gorazdík v sále KD
14.apríl – Výstava ručných prác jednoty dôchodcov Slovenska v sále KD
12. máj – X. ročník Hokejbalový turnaj amatérov
12. máj - Spoznajme sa na bicykli - spoločný cyklovýlet v spolupráci
s obcami Budča, Sielnica, Badín, Hronsek a Sliač
15.máj - Deň matiek – vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ v sále KD
22.máj – Otvorenie náučného chodníka Tri duby
31.máj- Spomienkové stretnutie pri pamätníku SNP v Bôrine
pri príležitosti 73. výročia oslobodenia SR a porážky fašizmu
8. jún – Mierový beh
10. jún - Rozprávkový les ,,Cesta okolo sveta”

Pozývame Vás :
21. Júl – DEŇ KOŇA- furmanské preteky
27. - 29. Júl - DNI OBCE KOVÁČOVÁ 2018
03. - 05. August - Turistická akcia – Pohraničné oblasti ZAMAGURIE
12. - 18. August- Detský letný tábor OZ Gorazdík
Október 2018 – mesiac úcty k straším v sále KD
November 2018 – Kováčovská desiatka – beh na 10 km
December 2018 – Mikuláš v sále KD
December 2018 – Turnaj v stolnom tenise pre deti aj dospelých

OZ GORAZDÍK
NOVOKŇAZ Z KOVÁČOVEJ
V
sobotu
16.
júna
2018
sa
Banskobystrická diecéza rozrástla o päť
nových kňazov, ktorých pri slávnostnej
svätej omši vo Farskom kostole
Nanebovzatia Panny Márie v Banskej
Bystrici vysvätil diecézny biskup Mons.
Marián Chovanec. Kňazskú vysviacku
prijal aj rodák z našej obce- diakon
Dominik Kučera. Následne Dominik
svoju prvú svätú omšu, tzv. primície
celebroval v sobotu 23.júna vo svojej
domácej farnosti.
Dispozície na službu kaplána dostal
Dominik Kučera vo farnosti Prievidza –
mesto.
Dominikovi
prajeme
ve a
požehnania, radosti a odvahy do jeho
služby.
Zdroj: XAVER.sk
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Leto je v plnom prúde a aj my v OZ Gorazdík si ho
užívame plnými dúškami. Kým sa nám ale oficiálne
začali prázdniny, stihli sme sa vám ešte v apríli
predstaviť vo ve konočnom predstavení “Pozývam
ťa na večeru”. udia s rôznymi problémami si v ňom
mohli vyskúšať aké by to bolo, keby Ježiš prišiel na
večeru práve k nim. Bolo to naše autorské divadlo
a plná sála udí a potlesk po zatiahnutí opony nám
potvrdil, že sme odviedli dobrú prácu. Po krátkej
pauze sme sa poctivo pustili do pripravovania
Rozprávkového lesa. Tento rok sme si vybrali tému
Cesta okolo sveta a tak ste v jedno poobede mohli
v kúpe nom parku v Kováčovej stretnúť naraz
eskimákov so sánkami, rozzúrených mexických
býkov a aj africké tanečnice. Počasie nám prialo
a našimi stanoviskami prešlo ve a detí. A čo nás ešte
toto leto čaká? Po minuloročnom úspechu sa všetci
ve mi tešíme na chlapčenský denný tábor a taktiež sa
už nevieme dočkať nášho pobytového tábora. Tento
rok sa spolu vyberieme na Duchonku a už sa tešíme
na týždeň plný kamarátstiev, zábavy a hier.
Jana Vrťová
Vrťová

SPOZNAJME SA NA BICYKLI 2018
Už po tretíkrát bola sobota 12. mája dňom, kedy sa cyklistickí priaznivci
stretli na spoločnom podujatí s názvom Spoznajme sa na bicykli, ktorého história
začala v roku 2016 z iniciatívy obce Kováčová. Takmer 100 cyklistov rôznych
vekových kategórií sa postupne pripájalo do pelotónu, ktorého trasa viedla z Budče
cez Kováčovú, Sielnicu, Badín a Hronsek s cieľom v Sliači na podujatí Míľa pre
mamu. Tento rok podujatie organizačne zabezpečila obec Budča, kde sa cyklovýlet
o 9,30 hodine začal, a mesto Sliač, ktoré na záver akcie pripravilo chutné
občerstvenie. V aka sponzorom a cenám z jednotlivých obcí bola po skončení
hlavného programu pripravená tombola. Počas cyklojazdy boli k dispozícii aj dva
elektrobicykle, ktoré si postupne vyskúšali záujemcovia o tento typ dopravného
prostriedku. K dobrému pocitu účastníkov prispelo aj príjemné počasie
a zastavenie na podujatí Slávnostný deň obce Hronsek, ktorého súčasťou bola aj
prehliadka dreveného artikulárneho kostola a kultúrneho programu, ktorý sa konal
v areáli barokového kaštieľa. V súvislosti s hodnotením podujatia je možné
konštatovať, že podujatie splnilo svoj cieľ – spoznávať sa navzájom a zároveň
propagovať jazdu na bicykli ako zdravý spôsob trávenia voľného času. Na záver
ostáva vysloviť len presvedčenie, že takáto forma rozvoja vzťahov na neformálnej
úrovni medzi obyvateľmi okolitých obcí nájde podporu aj u nových predstaviteľov
samospráv, ktorí vzídu z blížiacich sa komunálnych volieb v novembri 2018.
Peter Hrbáľ

OTVORENIE NÁUČNÉHO CHODNÍKA
DUBY V KOVÁČOVEJ
V utorok 22. mája 2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie náučného chodníka DUBY V KOVÁČOVEJ, ktorý bol
vybudovaný aj v aka poskytnutej dotácii 4 218 € zo Slovenskej agentúra životného prostredia v rámci Programu obnovy dediny –
Zlepšovanie kvality života na vidieku. alšie náklady približne vo výške 600 € znášala obec, pričom časť prác vykonali
brigádnicky poslanci a ostatní dobrovoľníci počas dvoch brigád v mesiaci september 2017.
Na slávnostnom otvorení boli prítomní zástupcovia štátnej ochrany prírody – správy CHKO Poľana, liečebných zariadení,
Pozemkového spoločenstva – urbárskej spoločnosti Kováčová, ktoré poskytlo na chodník časť svojich pozemkov, žiaci
a pedagógovia ZŠ s MŠ v Kováčovej, ako aj zástupcovia z radov občanov. Pre žiakov školy pripravili zaujímavý program
pracovníci Národného lesníckeho centra vo Zvolene.
Náučný chodník začína pri komunikácii spájajúcej centrum obce s Bienskou dolinou – tesne pred vrcholom stúpania naň
upozorní drevený prístrešok s informačnými tabuľami. Lesná cestička od prístrešku je dlhá cca 320 metrov, čím je vhodná pre
všetky vekové kategórie a zavedie nás k dvom chráneným exemplárom Duba letného, ktoré majú vek viac ako 200 rokov, obvod
kmeňa asi 450 cm a ktoré boli v roku 1987 vyhlásené za chránený prírodný výtvor a neskôr za chránené stromy. Chodník je
doplnený o zaujímavý príklad výmeny generácií – oproti vchodu do objektu LRS ZVJS sa nachádza torzo odumretého duba,
v tesnej blízkosti ktorého vyrastá nový jedinec duba. Na odumretom dube je zároveň viditeľná činnosť vzácneho chrobáka Fuzáča
veľkého, sú ňou veľké oválne výletové otvory. Torzo slúži aj ako opora pre vždyzelenú lianu.
Slávnostným otvorením bol ukončený proces budovania náučného chodníka k jednej z málo známych zaujímavostí našej obce.
Verím, že si k nemu nájde cestu nielen veľa návštevníkov, ale aj obyvateľov našej obce.
Ján Izrael
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAŠI JUBILANTI:
V mesiacoch apríl - júl 2018 oslávili
a oslávia život é jubileu :

65 rokov

85 rokov

Slančíková Anna
Lacko Jozef
Sasáková Jolana
Stančíková Mária
Lehocká Kristína

Ferjenčíková Jolana
Šoltýs Ondrej, Ing.
Rajchman Július
Čábyová Eva
Juriga Ján
Hudec Ján, Ing.
Urbáneková Irena
Dvorská Anna
Šoltýsová Alena, Ing.
Stano Marián

75 rokov

60 rokov

Odalošová Alžbeta
Levková Viola, Ing.
Chebeň Jozef
Korytárová Hana

Sliacka Mária
Kučera Štefan
Pravdová Jaroslava
Vizyová Jela
Jombíková Mária
Murín Ondrej

Jombíková Mária
Konôpka Peter

80 rokov

70 rokov
Dirnbach Petr
Azor Peter
Borská Mária
Királyová Eliška
Bartáková Anna
Holéczyová Anna, MUDr.

Šanta Ján, 66 r.
Blahová Oľga, 77 r.
Cmarková Anna, 74 r.
Hrabušická Agnesa, 84r.
Urbanová Mária, 91 r.
Pozostalým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Noví malí spoluobčania
Krajči Matej
Strelec Šimon
Plavec Tomáš
Bjel Filip
Malým spoluobčiankom,
ako aj ich rodičom, prajeme
veľa zdravia, šťastia a úspechov.

Manželstvo uzavreli

50 rokov
Čechová Miroslava, Mgr.
Beťková Danka, Ing.
Zvara Marián
Stančíková Ingrid
Križanová Renáta

GRATULUJEME !
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Navždy nás opustili

Martina Sopková a Ján Sliacky
Jana Pastierovičová a Daniel Baláž
Kristína Bendíková a Jozef Timko
Anita Harčová a Michal Búzik
Veronika Rečková a Milan Medveď
Slávka Horniaková a Tomáš Dvorský
Novomanželom
srdečne blahoželáme.

POZVÁNKY
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
FUTBAL

Plán zápasov IV. Liga Skupina C
v jesennej časti 2018/2019:

Konečná tabuľka V. LIGA dospelí
2017/2018 – Skupina juh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ŠK Prameň Kováčová
ŠK Hrochoť
ŠK Sásová
TJ Lovča
FK 09 Bacúch
TJ Sokol Jakub
ŠK Selce
TJ Baník Štiavnické Bane
OŠK Lieskovec
FK Ladomerská Vieska

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

 01. kolo: 05.08.2018, 17:00 hod.,
MŠK Tisovec - ŠK Prameň Kováčová

17
15
13
13
11
12
13
10
11
7

5
7
7
6
10
7
2
6
3
8

4
4
6
7
5
7
11
10
12
11

61:17
44:23
68:47
64:45
51:28
51:51
48:51
56:39
41:47
42:43

56
52
46
45
43
43
41
36
36
29

11 OŠK Dobrá Niva

26 7

7

12

28:37

28

ŠK Prameň Kováčová – ŠK Badín

12 MFK Strojár Krupina
13 OFK 1950 Priechod
14 OŠK Sása

26 6
26 5
26 2

6
3
3

14
18
21

33:56
35:82
28:84

24
18
9

 07.kolo: 16.09.2018, 15:00 hod.,

 02.kolo: 12.08.2018, 17:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – FK Slovenské armoty
 03.kolo: 19.08.2018, 16:00 hod.,
MFK Mesta Tornaľa- ŠK Prameň Kováčová
 04.kolo: 26.08.2018, 16:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – ŠK Partizán Čierny Balog
 05.kolo: 02.09.2018, 15:30 hod.,
MFK Detva - ŠK Prameň Kováčová
 06.kolo: 09.09.2018, 15:30 hod.,

TJ Sokol Medzibrod - ŠK Prameň Kováčová
 08.kolo: 23.09.2018, 15:00 hod.,

Súťažný ročník 2017/2018 máme za sebou.

ŠK Prameň Kováčová – MFK Nová Baňa

V najkratšom možnom čase sa mužstvo dospelých vrátilo na stratené
pozície a postúpilo naspäť do štvrtej ligy, pričom získalo najvyšší
počet bodov v krajských súťažiach počas histórie ŠK Prameň
Kováčová (predtým TJ Prameň Kováčová) – 56 bodov za 17
víťazstiev a 5 remíz ( v sezóne 2009/2010 ke sme prvýkrát postúpili
do IV. ligy to bolo 52 bodov za 16 víťazstiev a 4 remízy ).

 09.kolo: 30.09.2018, 15:00 hod.,

K minulej sezóne sa v svojich príspevkoch vrátili tréner Mgr. Tomáš
Kvačkaj a hlavný usporiadateľ na domácich stretnutiach Mgr. Pavel
Melicherčík.
Zmeny v hráčskom kádri dospelých v sezóne 2018/2019:
Odchody – Dominik Kudlík – TJ Tatran VLM Pliešovce, Boris
Miškov – ukončenie hosťovania
Príchody – Dalibor Mračko – z kategórie dorastu, Dominik Eperješi
– z kategórie dorastu, SerhiyKurta – z SV Leiben ( Rakúsko ), Róbert
Greško – z FC Göstling ( Rakúsko ), Tomáš Giertl – z FK 09 Bacúch
O postup do IV ligy sa zaslúžila táto partia:

TJ Tatran Pliešovce - ŠK Prameň Kováčová
 10.kolo: 07.10.2018, 14:30 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – TJD Príbelce
 11.kolo: 13.10.2018, 14:30 hod.,
FK Rakytovce - ŠK Prameň Kováčová
 12.kolo: 21.10.2018, 14:00 hod.,
ŠK Prameň Kováčová – MFK Spartak Hriňová
 13.kolo: 27.10.2018, 19:00 hod.,
FK Šalková – ŠK Prameň Kováčová
Horný rad zľava:
Patrik Paulovčík – tréner v jesennej časti,
Adrián Šanta, Vladimír Rusko, Lukáš
Lauč, Martin Turák, Oleh Kalutskyi,
Myroslav Karpa, Dominik Kudlík,
Rostyslav Shuper, Vladimír Plavec, Peter
Belička – vedúci mužstva
Dolný rad zľava:
Ján Sekula, Boris
Miškov,
OleksiiShushpanov,
Andriy
Bordun, René Duda, Igor Volko, Peter
Majerčík, Tomáš Kvačkaj – tréner v jarnej
časti
Na fotografii chýbajú: Juraj Homola ml.,
Marián Hradňanský, Milan Kujan, Martin
Hanulík, Roland Mojžiš, Milan Frajt
a asistent trénera v jesennej časti Pavol
Kopičár
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ŠK PRAMEŇ KOVÁČOVÁ
Mládežnícke družstvá
Pre mňa najdôležitejšia zmena – od nového ročníka som prihlásil do súťaží aj družstvo prípravky U11.
K doterajším štyrom (dospelí, dorast U19, starší žiaci U15, mladší žiaci U13) tak pribudlo vo futbalových súťažiach piate družstvo
ŠK Prameň Kováčová, ktoré si dúfam získa Vašu priazeň.
Okrem toho samozrejme bude trénerská dvojica Andrej Kasarda – Igor Volko zaúčať do základov futbalu najmladších futbalistov
vo veku od 5 do 7 rokov (Predprípravka U7)

Spojme sa pre futbal
Každý, kto je ochotný pomôcť ŠK Prameň Kováčová akoukoľvek formou je vítaný. Kontakt na vedenie:
Vladimír Volko – 0905 494 402
Ján Zvara – 0918 541 840
Vladimír Volko – prezident ŠK Prameň Kováčová
Hodnotenie jarnej časti V. ligy mužov
Kováčovej v ročníku 2017/2018

Hodnotenie jarnej časti V. ligy mužov
Kováčovej v ročníku 2017/2018

Mužstvo Kováčovej bolo po jesennej časti na prvom mieste, kedy
som ho prebral po trénerovi Patrikovi Paulovčíkovi, ktorý
s hráčmi urobil dobrý kus roboty a základná kostra mužstva bola
daná. V zime mužstvo posilnili traja hráči René Duda, Martin
Hanulík a Oleksii Shushpanov a po zranení sa vrátil Peter
Majerčík, títo hráči dobre doplnili mužstvo a vytvorila sa
konkurencia. Zimnú prípravu sme absolvovali v domácich, ale
vynikajúcich podmienkach, kde sme mali k dispozícii umelú trávu
a telocvičňu vo Zvolene, malú umelú trávu v Kováčovej
a regeneráciu o čo sa postaral pán prezident futbalového klubu
Vladimír Volko, ktorý svojou zodpovednou prácou a prístupom
zabezpečil fungovanie klubu a tým aj možnosť postupu do IV.
ligy, čo bolo aj naším hlavným cieľom. V kabíne sa vytvorila
dobrá partia a veľmi dôležité bolo, že všetci hráči dokázali
nastúpiť v základnej zostave a odohrali kvalitný zápas, čiže
konkurencia v tíme bola na veľmi dobrej úrovni, čo bola aj naša
cesta k úspechu. Úvod sezóny sme mali ťažší asi nie podľa
predstáv mnohých fanúšikov, no ja som veril tomuto mužstvu
a poctivou prácou na tréningoch a dobrým prístupom v zápasoch
sme sa postupne prepracovali na prvú priečku tabuľky a posledné
kolo proti druhej Hrochoti sme odohrali s náskokom štyroch
bodov. Veľkým pozitívom bolo, že sme zvládali zápasy
s mužstvami z vrchnej polovice tabuľky ako boli Lovča, Bacúch,
Jakub, Sásová a postupne sme si od týchto mužstiev vypracovali
veľký náskok a štyri kolá pred koncom sa už rozhodovalo len
medzi Hrochoťou a nami. Záver sezóny sme zvládli lepšie my
a preto sa tešíme z postupu do IV.ligy , kde chceme nadviazať na
dobrú kombinačnú hru a potešiť kvalitným účinkovaním našich
divákov, ktorí nám fandili počas celej sezóny. akujem hráčom za
ich pozitívny prístup, nasadenie a bojovnosť aj v ťažkých
zápasoch, hlavne s mužstvami hrajúcimi o záchranu. Nejdem
vyzdvihovať žiadneho hráča, lebo každý jeden čo nastúpil na
zápas sa pričinil k nášmu úspechu a ja sa teším na alšiu
spoluprácu. akujem obci za podporu a vytvorenie podmienok,
hlavne prezidentovi klubu pánovi Vladimírovi Volkovi, ktorí
zabezpečil kvalitné fungovanie a aj v ťažkých chvíľach vydržal
a bol našou veľkou oporou.

Je radostné, že cieľ, ktorý si vedenie futbalového klubu
na čele s prezidentom pánom Volkom vytýčilo, bol
splnený, mužstvo postúpilo po roku opäť do IV.ligy, kde
bude reprezentovať našu obec. Je potrebné vyzdvihnúť
menežérske schopnosti prezidenta klubu pána Volku,
ktorý dokázal doplniť káder mužstva, ktoré pod vedením
nového trénera v jarnej časti pána Kvačkaja a vedúceho
mužstva Petra Beličku dokázalo hernou kvalitou víťaziť
i v jarnej časti a tak nadviazať na úspešnú jesennú časť
pod vedením trénera Paulovčíka a Kopičáka, ktorí majú
tiež zásluhu na postupe mužstva do IV. ligy.

Tréner Tomáš Kvačkaj

Herný prejav mužstva bol na dobrej úrovni, väčšina
zápasov mala vysokú úroveň prevyšujúcu V.ligu.
Tréningová morálka až do konca sezóny bola
uspokojujúca. Teší nás, že sa objavilo i niekoľko mladých
talentov ako je napr. Adrián Šanta. Tréningový proces,
ako i vedenie zápasov zo strany trénera malo vysokú
odbornú úroveň. Pri hodnotení výsledkov treba
vyzdvihnúť obetavú prácu správcu športového areálu pána
Ondreja Šantu a jeho manželky. V nemalej miere o slušné
športové prostredie sa pričinili i usporiadatelia: páni
Gajdoš, Homola Juraj st., Lauč, Nevežanský, Nemec,
Harík P., Baláž a Vaco. V aka patrí všetkým verným
fanúšikom, ktorí v hojnom počte (v priemere 200 ľudí na
zápas) povzbudzovali hráčov k dobrým výkonom.
V závere chcem konštatovať, že mužstvo vzorne
reprezentovalo našu kúpeľnú obec a všetci sa tešíme spolu
s fanúšikmi na kvalitnú IV.ligu s mestami ako je Detva,
Nová Baňa, Hriňová at .
V aka patrí i vedeniu obce i zastupiteľstvu, ktoré
podporovalo činnosť klubu.
Mgr. Pavel Melicherčík
hlavný usporiadateľ
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TURISTICKÝ KLUB KOVÁČOVÁ
V roku 2017 sme zaznamenali nevídaný
záujem najmä o náučno-poznávacie jarné
podujatia, čo nás príjemne prekvapilo
a presvedčilo nás o tom, že výber trás bol pre
účastníkov zaujímavý a hodnotný.
Počas stretnutia sa nám prihlásili do TKK
i noví členovia a tak môžeme konštatovať,
že máme rekordný počet členov v našej
histórii. K dnešnému dňu ich je 65.
Po krátkej diskusii bol odhlasovaný plán pre
rok 2018, ktorý sa nachádza na oficiálnej
stránke obce Kováčová v sekcii šport.
Z plánovaných
podujatí
sme
zatiaľ
absolvovali tieto:

Rok sa s rokom stretol a ani sme sa
nenazdali a opäť nastal čas zhodnotiť
činnosť TKK v uplynulom a pozrieť sa
dopredu v plánovaní našich aktivít pre
tento rok.
Na
výročnom
stretnutí
členov
a priaznivcov TKK sme sa stretli
9.2.2018 v Kováčovej. Zhodnotili sme
minulý rok, v ktorom sa nám podarilo
zavŕšiť ojedinelý turistický počin –
navštívili sme totiž všetkých päť
hraničných bodov Slovenska, kde sa
naše hranice stýkajú s hranicami
susedných štátov. Podujatí sa zúčastnili
desiatky účastníkov, avšak len trinástim
sa podarilo absolvovať všetkých päť
bodov. To všetko sa dialo v rámci
plánovaných trojdňových podujatí,
slengovo označovaných ako „Trojbody“
alebo „Trojdňovky“, súčasťou ktorých
boli i ďalšie nadväzujúce turisticko –
poznávacie trasy.
„Trojdňovky“ zaznamenali úspech
a povzbudení svojim členmi i nečlenmi
sme sa rozhodli v nich pokračovať v už
tradičnom augustovom termíne so
zameraním na jednotlivé pohoria
a významné oblasti Slovenska.

EŠTE PLÁNUJEME
V ROKU 2018:

Termín: 24.3.2018 Pohorie: Ostrôžky
Termín: 14.4.2018 Pohorie: Slanské vrchy
Termín: 5.5.2018

Termín: 19.5.2018 Pohorie: Poľana
Termín: 2.6.2018

Týmto pozývame všetkých záujemcov na
naše ďalšie podujatia a prajeme vám veľa
pekných zážitkov na turistike s TKK.
Za TKK František Hajko
Termín: 22.9.2018
Pohorie: Súľovské vrchy

Termín: 1.9.2018
Pohorie: Západné Tatry

Termín: 13.10.2018
Pohorie: Pohronský Inovec

Tešíme sa na Vaše príspevky.

Pohorie: Muránska
planina

Termín: 30.6.2018 Pohorie: Slovenský raj

Termín: 3.8. – 5.8.2018
Pohorie: Pieniny

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.
Uzávierka ďalšieho vydania je
1.12.2018.

Pohorie: Liptovská
kotlina

Termín: 29.12.2018
Pohorie: Nízke Tatry - Ďumbier

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