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Príhovor starostu obce...

Na úvod by som Vám všetkým chcel popriať do nového roku všetko dobré: radosť, zdravie, lásku, 
božie požehnanie a chuť do života. Nech sa Vám darí každému jednotlivo, ale aj spoločne; či už ako 
rodine, spoločenstvu alebo nám všetkým ako obci, ktorú spolu vytvárame... 

Minulý rok, ktorý bol opäť bohatý na udalosti v našej obci: či už išlo o fašankový deň, slávenie 
Veľkej noci v našom kostole, vysvätenie kapličky sv. Frolijána, detskú hasičskú súťaž, obecný výlet či 
augustové hody, sme začali s ďalšou dôležitou úlohou, ktorá je pre našu obec zásadná. Po otvorení a 
prevádzkovaní predajne potravín, ktorá v obci dva a pol roka absentovala, prichádza na rad výstavba 
nových rodinných domov. K trom novým domom v dedine, ktoré sa už stavajú alebo začínajú stavať, 
pribudne v ďalšej fáze úplne nová ulica s 22 novými rodinnými domami v lokalite Chmelnice. K 
dnešnému dňu už máme, okrem pozemku patriacemu štátu, vykúpené všetky pozemky vo výmere 1,9 
hektára a hotový návrh urbanistickej štúdie. Po pripomienkovaní a schválení tejto štúdie obecným 
zastupiteľstvom bude nasledovať územné konanie, rozparcelovanie pozemkov a realizácia inžinierskych 
sietí. Následne po kolaudácii inžinierskych sietí budú môcť noví majitelia stavebných pozemkov začať 
vybavovať stavebné povolenia. Výstavba prvých domov by mala začať na jeseň tohoto roku. 

Medzi ďalšie projekty, ktoré by sme mali v tomto roku začať realizovať, patrí rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice a kultúrneho domu so školským dvorom. Na obe máme prisľúbené financie od 
štátu i z eurofondov, ale štát bohužiaľ na Slovensku funguje tak ako funguje, takže nevieme ešte nič 
naisto. Určite tiež nezabudneme ani na tradičné podujatia, ktoré počas celého roka spolu s Vami 
organizujeme...

V neposlednom rade by som chcel poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k 
rozvoju obce a "zdarnému" priebehu roka 2017 v Koválovci. Naša obec má našťastie dosť ľudí, ktorí sú 
ochotní priložiť ruku k dielu, a patrí im za to veľká vďaka. Bez nich by sme tu len tak čakali, až nám niečo 
spadne z neba a spoliehali sa len na druhých. Nech im to Pán Boh oplatí...

"Fašankový deň alebo Vitajte u nás v Koválovci"...

Pozývame všetkých občanov na už IV. ročník obecnej fašiangovej slávnosti, ktorá sa bude konať 
v sobotu 3. februára 2018 v kultúrnom dome v Koválovci. V kultúrnom programe vystúpia: cimbálová 
muzika Josefa Marečka z Uherského Hradišťa, ktorá nám vyhrávala i minulý rok, mužáci z Prietržky, 
ženský spevácky zbor z Hroznovej Lhoty, detský folklórny súbor Žeravjánek zo Žeravín, spevácky 
zbor Radošovjané a domáci 
Koválovčané za doprovodu
harmonikára Petra Čobrdu 
z Hlbokého.
Sprievodný program: prezentácia
a koštúfka vín z našej oblasti,
Skalicka a Slovácka; pravá
domáca zabíjačka: pečené
maso, jelítka, klobásky, obarová
poléfka, zabijačkové zelé,
tlačenka... Deň predtým, v piatok,
sa bude konať obecná zabíjačka,
tento rok budeme zabíjať až štyri
kusy ošípanej...

Trochu sme tiež
zrenovovali kuchyňu s bufetom
v kultúrnom dome a rozšírili
organizačný tým, takže tento rok
by to malo klapať ako hodinky...
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UDALOSTI  ROKU  2017  V  KOVÁLOVCI

FAŠANKOVÝ DEŇ
sobota 18. februára 2017

V roku 2017 bol fašank v Koválovci, v jeho doterajšej histórii, z viacerých pohľadov unikátny. Prišlo
naň vďaka mediálnej podpore doteraz najviac návštevníkov. Na obecnej zabíjačke padli až tri kusy 
ošípanej, tiež zatiaľ najviac. Počas celého programu atmosféru dotvárala cimbálová muzika Josefa 
Marečka z Uherského Hradišťa, ktorá
prítomných rozospievala, našej záhoráckej duši
blízkym a známym repertoárom. Dobrou voľbou
sa tiež ukázala i prezentácia vín, do ktorej bolo
poskytnutých viac ako 40 vzoriek vín. Nielen od
domácich vinárov, ale i vinárov z radošovskej a
skalickej oblasti ako aj slováckeho Podlužia. K
nahliadnutiu bola i výstava obrazov od
domáceho maliara Mariána Náhlíka. Podujatie
poctili svojou návštevou podpredseda TSK a
primátor Holíča Zdenko Čambal, prednostka
okresného úradu v Skalici Viera Kučerová,
poslanec TSK a primátor Gbelov Jozef
Hazlinger ako i iní starostovia susedných i
vzdialenejších obcí skalického okresu. Pozitívne
ohlasy sme dostali i od náhodných návštevníkov,
ktorí k nám prvý krát zavítali. Škoda len, že sme nečakali taký "nával", ktorý nás organizačne zaskočil, i 
preto sme nestíhali vydávať výrobky, a potom sa tvorili dlhé rady čakajúcich. Taktiež viazla obsluha 
seniorov, ktorých si vždy na tomto podujatí uctievame. Ospravedlňujeme sa všetkým dotknutým a 
sľubujeme, že Fašankový deň 2018, ktorý sa bude konať v sobotu 3. februára 2018, bude zasa o 
stupeň lepší a muchy, ktoré sa vyskytli, budú vychytané. A keďže ľudia boli nadmieru spokojní s 
účinkujúcou cimbálovou hudbou, hneď týždeň po skončení akcie sme ich zajednali aj na budúci rok. 
Muzikanti boli tiež veľmi potešení pozvaním, lebo sa im u nás páčilo, o čom svedčí i to, že boli zaplatení 
len na tri hodiny a oni hrali ešte i o pol ôsmej večer...

Náklady na akciu vo výške 2.180,- € boli pokryté takto: dotácia Trnavský samosprávny kraj 250,- 
€, príjmy z bufetu, kuchyne a vstupného a vína 1.985,- €. Vytvorený prebytok 55,- € spolu s odmenou za 
pomoc hasičov vo výške 100,- € boli vyplatené DHZ Koválovec. Obec tak doplácala na fašankový deň 
dotáciou vo výške 100,- €.

VELKÁ NOC
štvrtok 13. apríla až pondelok 17. apríla 2017
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Po dlhých desaťročiach sa v našom filijálnom kostole v Koválovci konali veľkonočné 
bohoslužby. A to po všetky dni: na zelený štvrtok o 18,00, na veľký piatok o 16,00, kedy sa spievali aj 
pašie, a na bielu sobotu od 19,30. Samotná vigília v sobotu podvečer bola z hľadiska náročnosti hlavnou 
časťou veľkonočného programu. Čítalo sa až osem čítaní, každé vždy iný veriaci. Celebrujúcemu 
kňazovi, nášmu rodákovi Milanovi Puškárovi, pomáhalo až sedem miništrantov, vrátane starostu obce 
i Michala Tokoša. Končilo sa procesiou dole k hlavnej ceste a späť. Pri procesii pomohli i členovia DHZ, 
ktorí niesli nad kňazom so sviatosťou baldachýn. Účasť bola hojná, hlavne vzhľadom na to, že obrady 
prebiehali v tom istom čase i v Chropove a v Radošovciach, a preto cezpoľných prišlo len zopár. A tak 
sme si museli vystačiť sami, Koválovčania. Ohlasy na to, že sa tieto obrady u nás mohli vôbec konať, ako 
i na úroveň, s akou boli odslúžené, boli nadmieru pozitívne. 

Veľká noc ďalej pokračovala v nedeľu i pondelok svätou omšou a v pondelok i "šlahačkou", keď 
tak ako je u nás zvykom, ktorý ešte "nevykapal", chodili ženatí, slobodní i malí chlapci "šlahat po 
dzedziňe".

STAVJANÍ MÁJA
nedeľa 30. apríla 2017

Každoročnou obecnou tradíciou je u nás aj ručné stavjaní mája. Aj tento rok museli v týždni pred 
"stavjanim" chlapi z dediny máj najprv priviesť z hája, aby bolo vlastne čo postaviť. Staval sa ako už je 
zvykom ručne, len s pomocou žebríkú a lán. Tentoraz bol postavený "na šupu", bez obtiaží. Bolo to aj 
zásluhou toho, že v tomto roku sa stavjaňá mája zúčastnil za posledné tri desaťročia rekordný počet ľudí, 
tak divákov ako i pomáhajúcich. 
Po postavení bolo pre všetkých nachystané posedenie pred pohostinstvom, kde sa za symbolických 1,50 
€ podával hovädzí guláš, po ktorom sa len tak zaprášilo. A keďže nám prialo i počasie, mohli sme si 
povedať, že to bola vydarená akcia... 

POSVJECENÍ KAPLIČKY SV. FROLIJÁNA
nedeľa 14. mája 2017

Slávnosť sa začala sv. omšou v kostole. Omša bola slávnostnejšia ako inokedy, keďže hrali v 
kostole i muzikanti. Tiež účasť bola hojná, prišli i "prespolané" z Radošoviec, Skalice a aj kopa našich 
našich spolufarníkov z Chropova. Z Chropova a Radošoviec dorazili tiež členovia hasičských zborov 
ako i starostovia týchto dvoch obcí, Ján Bartal a Ing. Vladimír Kočárik. Skrátka kostol praskal vo 
švíkoch, mnohí museli zostať len pred kostolom. 

Po skončení omše nasledovala procesia cez dedinu ku kaplnke, ktorá sa mala posvätiť. V 
procesii, na čele so starostom obce, ktorý niesol kríž, išli miništranti, dychová hudba Unínčanka, hasiči, 
kňaz a napokon ostatní prítomní. Za doprovodu hudby sa procesia dostala až ku kaplnke v hornom parku 
u družstva. Tam ju počas krátkej pobožnosti vdp. Ján Hreha slávnostne posvätil. 

Po posvätení čakalo prítomných malé občerstvenie i guláš s prichystaným posedením. Ešte chvíľu
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na mieste vyhrávala Unínčanka. Účastníci si mohli vziať na pamiatku i obrázok so zobrazenou kaplnkou 
sv. Frolijána. "Skalní" zostali u kaplnky ako "stráž" až do "pozdných" večerných hodín.

Slávnosti prialo i počasie, bol krásny slnečný deň, a aj keď sa našli chybičky krásy ako 
nepozametaný chodník pred kostolom, za čo ďakujeme nášmu obecnému zamestnancovi, ako i ostrejšie 
slová pána farára adresované hasičom, najmä tým chropovským, ktorými začali celú slávnosť. 

Samotnej slávnosti predchádzala výstavba kaplnky a jej doladenie do výslednej podoby. Tu treba  
poďakovať O. Pobudovi za návrh podoby kaplnky a stavebné práce, M. Náhlíkovi za namalovaný obraz,
R. Liškovej za finančný príspevok,  P. Renováčkovi za nápad kaplnku v obci postaviť a jej vymalovanie,
M. Novákovi, T. Puškárovi, P. Sopúškovi a F. Pobudovi za ostatnú pomoc pri prácach na kaplnke.
Ďakujeme aj koválovčanským polovníkom za dodanú divinu na guláš. Na kaplnku taktiež prispela obec 
ako i hlavný garant, náš hasičský zbor, keďže sv. Froliján je patrónom hlavne ich. 

Celkové náklady na kaplnku tak činili 707,58 €, z čoho samotná realizácia bola 298,38 € a 
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slávnosť spolu s obrazom 481,20 €. Sumou 248,38 € prispela obec, 50,00 € venovala Rúženka Lišková,
divinu v hodnote 37,50 € darovali naši koválovskí polovníci, 248,20 € doplatil domáci DHZ Koválovec a 
195,50 sa pozbierali jednotliví členovia DHZ Koválovec.

 

"Svatý Frolijáne, patróne náš, ke cti a slávje sme Ti my, 
dobrovolní hasiči Koválovca, postavili u nás kapličku."

"Obraňuj nás ode zuého, od požáru aj od vody, 
nech nemáme žádnej škody, 

nech sa oheň vyhne nam aj domu, 
ďekujeme za ochranu.

A na nás je, aby každym rokem,
ctili sme Ťa, Ty si hoden..."

V Koválovci 14. mája 2017...
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PLAMEŇ 2017
sobota 3. júna 2017

Už piaty rok sa naši mladí
hasiči zúčastnili okresného kola hry
Plameň v Uníne. Súťažilo sa v
disciplínach medzinárodná štafeta na
400m a požiarny útok CTIF. Tretia
disciplína, požiarny útok s vodou, sa
hodnotil zvlášť. Do Unína prišlo
tentokrát osem družstiev, po štyri z
oboch kategórií. Naši súťažili v
kategórii chlapci, kde skončili na
treťom mieste. V štafete dosiahli čas
94,71 sek., v CTIF s 30 trestnými
bodmi 97,66 sek. Túto druhú disciplínu
išli naši prvý krát až na súťaži, nakoľko
ju nemajú kde trénovať. Požiarny útok
s vodou urobili za 30,45 sek., čo
stačilo v súčte ôsmich družstiev len na štvrté miesto. 

OBECNÍ VÝLET
piatok 9. júna 2017

Po úspechu minuloročného septembrového obecného výletu na Moravu, sme po trištvrte roku 
zorganizovali jeho repete, a opäť na Moravu, len do iných destinácií. Z Koválovca sme vyrážali o ôsmej 
ráno. Prvou zastávkou bol štátny zámok v Lednici u Břeclavi. Jeho prehliadka so sprievodkyňou nám 
zabrala hodinu. Potom sme išli na obed, ktorý sme mali objednaný v hotelovej reštaurácii Pavlov, v obci
rovnakého mena. Po dobrom jedle, každý si mohol vybrať z piatich druhov menu, sme zamierili k nášmu 
hlavnému cieľu dňa, Aqualandu Morávia v Pasohlávkach. Kúpaním, relaxovaním a deti "bujačenim" na 
všemožných atrakciách a topogánoch, sme tu strávili viac ako 3 hodiny. Po najväčšom aquaparku v ČR  
nás čakala večera a košt vína v reštaurácii a vinárstve U kapličky v Zaječí. Večera bola zabezpečená 
formou rautu, dospelí sa potom po večeri vytratili do sklepa, kde ich čakala ochutnávka vín, pestovaných 

a vyrábaných na 92,5 
hektároch majiteľa komplexu 
U kapličky. Po ochutnávaní a 
večeri nasledovala už len 
cesta domov, kde sme 
dorazili o desiatej večer. 
Podľa ohlasov účastníkov 
"zájezdu" sa výlet vydaril, a 
bol ešte na lepšej úrovni ako 
ten minulý...

Výletu sa zúčastnilo 59 
osôb, teda plný autobus. 
"Letenka" stála 20,- € deti do 
16 rokov a 35,- € dospelí. 
Okrem toho obec spolu s 
DHZ uhrádzali 25 % 
nákladov na výlet. V cene, 
ktorú jednotliví výletníci 
zaplatili, bola prehliadka 
zámku, obed, vstupenka do 
aquaparku, večera, košt a 
doprava autobusom.
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DEŇ OTEVRÍTYCH BÚD
sobota 10. júna 2017

Už 5. ročník tejto, čoraz viac
obľúbenej akcie, sa uskutočnil aj v
katastri našich vinohradov, keď bola u
nás otvorená jedna búda. Tú mal
otvorenú Štefan Mračna spolu s 
Miroslavom Rajčákom, kde ponúkali 6
vzoriek vín zo svojej produkcie. Dňa
otevrítych búd v radošovských a
koválovských vinohradoch sa zúčastnilo
celkom až 400 návštevníkov, ktorí mohli
ochutnať 190 vzoriek vína v 24
otvorených búdach. Akciu poriadal 
Vinohradnícky spolok Radošovce. 
Svoje stánky tu mali aj vinári zo Smrdák,
Koválova a Štefanova. S podobnou
ponukou sme boli oslovení i my,
Koválovec, takže uvidíme na rok...

BEZPEČNOSTNÁ  RADA  OKRESU SKALICA
piatok 16. júna 2017

V piatok 16. júna 2017 od 9,00 sa v malej zasadačke OcÚ v Koválovci uskutočnilo riadne 
zasadnutie bezpečnostnej rady okresu Skalica. Zasadnutie viedla prednostka okresného úradu v Skalici 
JUDr. Viera Kučerová. Rady sa okrem prednostky zúčastnili: vedúci odboru krízového riadenie Ing. Milan 
Gajdoščík, pracovníčka odboru krízového riadenia Ing. Anna Juríková, riaditeľ spoločnosti Vepos- Skalica 
s.r.o. Mgr. Peter Kuba, riaditeľ OR HaZZ Skalica pplk. Ing. Jozef Jankovič, riaditeľ RVPS Senica MVDr. 
Alojz Žúrek, starosta Chropova Ing. Ján Bartal a starosta Koválovca Patrik Renováček.

FINÁLE HASIČSKEJ MINILIGY OKRESU SKALICA
nedeľa 25. júna 2017

I tento rok sa naše deti zúčastnili hasičskej miniligy okresu Skalica. Po minuločnom 3. mieste, 
kedy mali na prvé miesto, ale to im utieklo v poslednom preteku pokazeným útokom s vodou, tentokrát 
sme skončili celkovo na 2. mieste za družstvom Gbelov, na ktoré sme tento rok nemali. 

Liga začínala v Skalici, kde sme necestovali, nakoľko bolo treba absolvovať len tri zo štyroch 
pretekov. 2. kolo sa konalo v Kopčanoch, tu sme skončili tretí s časom zo štafety 104,93 sek. a útoku 
31,09 sek., spolu nám vyšiel čas 124,02 sek. Tretí pretek hostili Gbely, na Adamove pri rieke Morave. Tu 
sme dosiahli druhé miesto s časmi 104,59 sek. a 26,19 sek., spolu 118,78 sek. Posledný závod, 
vyhodnocovací, sa uskutočnil v Radošovciach. Tam naši skončili opäť druhí, s časmi 101,39 sek. a 26,74 
sek. a výsledným časom 116,13 sek. Celkovo po sčítaní všetkých pretekov sme tak skončili zo siedmych 
družstiev na druhom mieste s výsledným časom 358,93 sek. Prvé boli Gbely s časom 335,43 sek. a tretie 
Radošovce 376,81 sek. 

Ako vidno z časov jednotlivých pretekov, sa naši neustále zlepšovali, k čomu prispeli aj nové 
savice s moderným gumičkovým systémom a predĺženými nábehmi závitov. S pomocou týchto savíc 
dosiahli v útokoch s vodou časy  26,19 sek., 26,74 sek. a 27,19 sek., čo sa im predtým podarilo za štyri 
roky len jeden alebo dva razy. I tu je však ešte stále rezerva cca 5-6 sekúnd. Preto sme dali motorovú 
striekačku na generálku a vylepšenie výkonu renomovanému opravárovi do Hraníc na Morave, ktorý sa 
môže pochváliť úpravami sttrojov, ktoré vyhrávajú majstrovstvá Českej i Slovenskej republiky. 

Aj tento ročník miniligy, tak ako predchádzajúce, bol robený zo strany organizátorov na slabej 
úrovni. Chýbali informácie, tie mali vždy len vyvolení, neboli tabule s priebežnými výsledkami, takže ani 
diváci ani súťažiaci vlastne nevedeli, ako si  kto vedie. Veď je to súťaž, a každý súťažiaci chce vedieť, ako
na tom je. Nie je to posedenie rodičov s ďeťmi, nejaký "dýchánek", a len tak mimochodom, potom sa 
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všetci čudujú, že v máloktorom športe sme na popredných miestach. Chýbala takmer všade i možnosť 
občerstvenia a na záverečnom vyhodnotení dokonca chýbalo i ozvučenie. Ocenenia boli takisto veľmi 
"šporlivé", až človek nechápal, na akých miestach sa šetrí. Celá miniliga bola skôr v tréningovom štýle 
ako súťažnom. Kompetentní by sa mali zamyslieť a urobiť niečo v duchu rázneho zlepšenia úrovne tejto 
súťaže, stačí keď sa prídu inšpirovať k nám na pohárovú súťaž, ktorú tak horlivo ignorujú...

II. MEMORIJÁL RUDOLFA ŠVECA- V. ročník detskej hasičskej súťaže
nedeľa 2. júla 2017 

Tento rok sa uskutočnil už 5. ročník
detskej hasičskej súťaže O pohár Obce
Koválovec, druhý krát ako Memoriál Rudolfa
Šveca, na počesť zosnulého dlhoročného
predsedu dobrovoľného hasičského zboru v
Koválovci a zároveň zaslúžilého člena. 

Súťažilo sa vo dvoch kategóriách: chlapci
a dievčatá, a vo dvoch disciplínach: požiarnom
útoku s vodou a štafete na 400 m. Do
súperenia sa zapojilo 10 družstiev, po päť
dievčenských a chlapčenských, z okresov
Skalica, Senica, Malacky a Myjava. V
dievčenskej kategórii  zvíťazili dievčatá Senice
s výsledným časom 107,13 sekundy, druhé boli
dievčatá Radošoviec s výsledným časom 111,29 sek. a tretie Rybky s časom 119,61 sek. Na štvrtom 

mieste skončili domáce dievčatá Koválovca s 
časom 120,83 sek. a posledné Chropovčanky s 
výsledným časom 126,11 sek. V kategórii 
chlapcov sa najviac darilo chlapcom zo Senice 
s časom 96,36. Na druhom mieste sa umiestnilo 
domáce družstvo z Koválovca s časom 110,00 
sek. a na treťom družstvo Lozorna s časom 
111,59 sek. Štvrtí boli Radošovčania s časom 
115,32 sek. a poslední chlapci Krajného s 
výsledným časom 138,23 sek. Putovný pohár 
Obce Koválovec za absolútne víťazstvo v 
oboch kategóriách si odviezli a už druhý rok 
prepožičali chlapci Senice. Tí získali i Pohár 
Rudlofa Šveca za najlepší predvedený 
požiarny útok s vodou, s časom 24,04 
sekundy. 

Zápolenie detí prebiehalo v duchu fair play, na čo dohliadal i veliteľ súťaže, Marián Švec z Unína, 
syn Rudolfa Šveca a rodák z Koválovca.
Hlavnými rozhodcami boli Marián Kudláč z
Radošoviec a Tomáš Markovič z Koválova.
Súťaž poctili svojou účasťou i hostia, predseda
ÚzO DPO SR v Skalici Michal Lukáč a predseda
ÚzO DPO SR na Myjave Pavol Macúch. Účasťou
družstiev z troch okresov Záhoria i jedného z
Kopaníc sa tak podarilo znova si po roku zmerať
svoje sily a konkurencieschopnosť v rámci
celého regiónu, nielen ako po celý rok, na
okresnej úrovni. To je tiež hlavnou myšlienkou
tejto súťaže v Koválovci, okrem priateľskej
atmosféry, dobre zvládnutej organizácii, férového
rozhodovania, transparentného prístupu k

10



január 2018 KOVÁLOVEC DNES 5 www.kovalovec.sk

aktuálnym výsledkom a hodnotných cien, stretnúť sa a prezentovať svoje schopnosti na celoregionálnej 
úrovni.

K tomu, ako dúfam, sa snáď domácemu DHZ Koválovec podarilo čo najviac priblížiť, čo môžu 
potvrdiť, či vyvrátiť jednotliví súťažiaci a členovia družstiev, hostia ako i obyčajní návštevníci tejto súťaže. 
Čo sa týka počasia, to bolo ako na objednávku. Ďakujeme všetkým...

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR
štvrtok 27. júla až nedeľa 30. júla 2017 

Už tretí krát obec v spolupráci s DHZ zorganizovala letný stanový tábor pri poľovníckej chate na 
Zbytkoch. Obľúbenej akcie sa zúčastnilo celkom 39 táborníkov, 25 z Koválovca a 14 z Chropova. Už v 
stredu boli na miesto prevezené potrebné veci. Vo štvrtok o druhej poobede sa vyrazilo z obce, aby sa 
vybudoval  tábor so všetkým zázemím. Zmenou oproti minulým rokom bola zrekonštruovaná polovnícka 
chata. Večer po rozložení tábora sa konal táborák. 

Ráno v piatok sa deň
začal raňajkami, pre ktoré sa
každé ráno jazdilo do obchodu
v obci. Po desiatej sa začal
variť guláš, tri varianty. Celý
deň pokračoval v znamení
súťaží a hier: petangu,
žmolkov, loptových a karetných
hier. Večer bol opäť táborák
obohatený o varenú kukuricu. 

V sobotu sa po
raňajkách vyrážalo na túru.
Cieľom bola obec Chvojnica a
osada Havran. Počas sedem a
pol hodinovej vychádzky, ktorej
sa zúčastnilo 30 členov tábora,
účastníci prekonali viac ako 20
kilometrov. Odpočinuli si počas zastávok v hostinci na Chvojnici, ktorú im na požiadanie Vladimíra 
Regáska otvorili, a na Havrane v miestnom bufete. Po návrate do tábora čakala na "ukonaných turistov"
cigánska a grilované ryby. Zároveň večer "zahorel" aj záverečný táborák, keďže na druhý deň v nedeľu 
tábor končil. 

Ráno po raňajkách nasledovalo upratovanie a balenie tábora. Pre únavu z predchádzajúceho dňa 
sa tradičný výlet na kúpalisko v Skalických horách nekonal. A táborníci sa na pravé poludnie rozišli do 
svojich domovov. Spotreba nealka i piva bola tak ako i po minulé roky neukojujúca. Tábor tiež navštívilo 
viacero príležitostných návštevníkov. Táboru po celú dobu prialo i pekné slnečné počasie, aj keď vo 

štvrtok to vyzeralo ešte 
všelijak. 

Po skúsenostiach z 
týchto troch rokov sa zdá, že 
optimálny program tábora by 
pre budúci rok, ak sa bude 
konať, mal byť nasledovný: 
štvrtok- postavenie tábora a 
táborák, piatok- výlet na 
kúpalisko do Skalických hôr
a kúpanie, sobota- športové 
hry, guláš a relax na mieste, 
nedeľa- zbalenie tábora, 
záverečná túra na 
Žalostinnú a rozchod 
domov... 
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AUGUSTOVÉ HODY
sobota 12. augusta a nedeľa 13. augusta 2017 

V sobotu sa konala hodová zábava, ktorú poriadal miestny DHZ. Do tanca hrala, tak ako minulý 
rok, skupina Lego z Pop. Močidlan. Prichystaná bola i bohatá tombola, kde prvou cenou bola akčná 
kamera. Nakoniec zábave ako i celým hodám prialo i počasie, keď ešte doobeda v sobotu pršalo.
V nedeľu sa slávila hodová sv. omša, ktorú celebroval vdp. Ján Hreha, spolu s kňazom pochádzajúcim 
z našej obce, Milanom Puškárom. Po obede vyhrávali po dedine od domu k domu muzikanti, ktorí prišli 

zahrať i na futbal. Ten sa tento rok
hral v inom formáte ako po minulé
roky, kedy proti sebe hrávali 
ženatí a slobodní. Pre zmenu sme
pozvali bývalých futbalistov 
Radošoviec, ktorí si zmerali sily s
domácim výberom Koválovca. 
Zápas sa začal o 17,00 a hralo sa
na štyri štvrtiny. Po rýchlom 
vedení domácich 2:0, si hostia 
zvykli na terén a skúsene zápas 
otočili. Nakoniec teda zápas 
skončil výsledkom 3:5 pre 
Radošovce. Na hodový futbal 
prišlo ľudí ako ešte nikdy, a 
pozvanie Radošoviec sa ukázalo, 
slovami Tomáša Puškára, ako 
dobrý ťah. Tešiť sa mohol aj 
miestny DHZ, ktorému hody 
nakoniec vyniesli zisk rekordných 
978,- €...

DETSKÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ RYBKY
piatok 1. septembra 2017 

Náš DHZ Koválovec prijal pozvanie DHZ z Rybiek na detskú hasičskú pohárovú súťaž a oplatil 
im tak ich účasť na našom memoriáli. Súťaž mala len jednu disciplínu a to hasičský útok z vodou, ktorý sa
išiel na dva pokusy. Naši hasiči si tak mohli prvý krát naostro vyskúšať "novú" mašinu, po 
kompletnej generálnej oprave v Hraniciach na Morave. V konkurencii družstiev Senice, Sobotišťa, 
Prietrže a domácich Rybiek sa naši nestratili a časmi 19,93 sek. a 19,13 sek. skončili napokon na 
peknom 3. mieste, keď za druhou Senicou zaostali o 0,10 sek. a na prvé Rybky im chýbalo 0,50 sek. 
Takéto časy útokov nášho družstva i držanie kroku s najlepšími, to doteraz nebolo možné, aj keď naši 
robili čo chceli, ale mašina na viac nemala. Teraz sa to vďaka generálke dalo...
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UKONČENÍ PRÁZDNIN
sobota 2. septembra 2017 

Toto už tiež tradičné podujatie sa tento krát konalo netradične, dole na futbalovom ihrisku. Aj 
keď s počasím to až do obeda nevyzeralo dobre, nakoniec sa "umúdrilo" a akcia mohla začať. Najprv sa 
hral petang. Potom nasledoval futbalový turnaj na jednu bránu, veľkú futbalovú, tzv. "viktorka".  Klasická 
opekačka sa kvôli vetru nekonala, tak sme si museli vypomôcť grilom. Okrem toho bolo k dispozícii 
čapované pivo a kofola. Aj keď zazneli ohľadom výberu miesta akcie niektoré kritické poznámky, že sme 
nemali opúšťať tradičné miesto hore na družstve, občas treba vyskúšať aj niečo nové...

REKOLEKCIE SKALICKÉHO DEKANÁTU
streda 13. septembra 2017 

V roku zasvätenia sv. Martinovi z Tours, ktorý je patrónom nášho kostola, sa u nás v Koválovci po 
prvý krát v histórii obce konali rekolekcie. Rekolekcie sú duchovné stretnutia kňazov celého dekanátu 
spojené so svätou omšou. Tá začala ráno o deviatej za hojnej účasti veriacich, najmä cezpoľných. Sv. 
omšu ako i celé stretnutie viedol vdp. Roman Stachovič, skalický dekan. Hostiteľom podujatia bol 
domáci kňaz, vdp. Ján Hreha, farár v Chropove. Stretnutia sa zúčastnilo celkovo 15 kňazov z celého 
skalického dekanátu. Po skončení sv. omše sa kňazi presunuli do sály kultúrneho domu, kde sa konal 
duchovný seminár. Pre hostí bolo nachystané občerstvenie ako i obed, o ktorý sa k spokojnosti všetkých 
postarala naša domáca kuchárka Mária Závodská.

VOĽBY DO VÚC
sobota 4. novembra 2017 

Voľby do vyššieho územného celku, Trnavského samosprávneho kraja, do ktorého v súčasnosti 
patríme, sa v našej obci skončili nasledovne: 

volebná účasť: 46 voličov odvolilo zo 114 40,35 % 
predseda TSK: Tibor Mikúš 27 hlasov

Jozef Viskupič 15 hlasov
József Berényi     3 hlasy

poslanci TSK za okres Skalica: Jozef Hazlinger 21 hlasov
Peter Gulíšek 20 hlasov
Zdenko Čambal 16 hlasov
Peter Pagáč 15 hlasov
Stanislav Chovanec 13 hlasov
Anna Mierna     9 hlasov
Peter Pochylý, Štefan Duffek   6 hlasov
Miroslav Horňák, Anton Kliment   4 hlasy
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HODY NA SV. MARTINA
nedeľa 12. novembra 2017 

Tieto hody bývajú slávené v skromnejšom duchu ako hlavné augustové a tak sa konala len 
slávnostná hodová sv. omša. Opäť tak ako i v auguste ju celebroval vdp. Ján Hreha, ktorý sa vyslovil za 
slávnostnejšie slávenie tohto sviatku na budúci rok.

SVATÝ MIKOUÁŠ U NÁS
utorok 5. decembra 2017 

Aj tento rok, v predvečer sviatku sv.
Mikuláša, roznášali naši "škaredí mikouáši" spolu zo
"svatym Mikouášem" a "anďelem", mikulášske
balíčky po domoch po dedine, a to deťom do 15
rokov a členom detského hasičského družstva.
Jeden balíček venovala obec a druhý DHZ. Táto
obnovená tradícia, aj keď v menších obmenách,
trvá v našej obci už skoro dvadsať rokov.
Predchádzala jej stará tradícia, spoločná pre celú
Chvojnickú dolinu ako i Horňácko, keď chodievali " 
na Mikouáša" prezlečení mládenci za škaredé
masky a strašili po dedine a domoch deti. Väčšie
deti, ktoré boli už staršie, zasa chodievali "bjehat",
schovávať sa a utekať pred "zuýma mikouášama".
Tento zvyk sa v niektorých dedinách dodnes
zachoval.

ADVENTNÝ VÁNOČNÍ KONCERT
nedeľa 17. decembra 2017 

Na návrh starostky Žeravin Lubky Vařechovej, ktorá sa ponúkla, že by k nám prišli so ženami z 
Hroznovej Lhoty zahrať vianočný koncert, sme zareagovali kladne a tak v nedeľu 17. decembra, na 
tretiu adventnú nedeľu k nám zavítali. Prišli autobusom, nakoniec i s ďeťmi zo Žeravín a s horňáckou 
cimbálovou muzikou Kubíci. Pôvodne sa mal koncert konať v kostole, ale pre nesúhlas vdp. Jána 
Hrehu, farára a správcu chropovskej farnosti a teda aj nášho kostola, sa musel koncert uskutočniť v 
kultúrnom dome.

Koncert začal pred štvrtou poobede a zúčastnilo sa ho cca 80 ľudí z Koválovca, Radošoviec, 
Chropova, Skalice, Viesky, Hroznovej Lhoty i odinadiaľ. Spolu s osemnástimi účinkujúcimi nás bolo 
celkom sto. Najprv deti z detského folklórneho súboru Žeravjánek zaspievali a zarecitovali koledy. Po 
nich už nastúpili ženy spolu s cimbálovou muzikou, ktoré predviedli svoje pásmo slováckych vianočných 
piesní a kolied. Koncert trval niečo viac ako hodinu a prítomným sa páčil. Po skončení vystúpenia čakalo 
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hostí občerstvenie, varené víno, punč a čaj, a takisto niečo sladkého. Vstupné bolo dobrovolné a vybraná
suma 330,00 € bola venovaná malému onkologickému pacientovi Filípkovi z Holíča. Občerstvenie bolo 
zdarma a postarali sa oň miestni občania. A keďže ani vystupujúci nechceli za svoje vystúpenie nič, že si 
to na fašiang u nás odpijú, mohli sa všetci s pokojom rozísť do svojich domovov...

 

PREDSILVESTROVSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 2017
piatok 29. decembra 2017 

Aj tento rok, vlastne v tomto roku už druhý krát, lebo minuloročný turnaj sa hral ako trojkrálový, 
zažila sála KD v Koválovci boj o stolnotenisového majstra Koválovca. Tentoraz kvalitu turnaja zvýšili 
cezpoľní hráči, ktorí dodali turnaju väčšiu kvalitu. Hralo sa vo dvoch kategóriách, mládež do 15 rokov a 
dospelí. Víťazom turnaja v kategórii dospelých sa stal Milan Slovák zo Skalice, druhý skončil 
šesťdesiatsedemročný Jozef Šebesta tiež zo Skalice a na tretie miesto dosiahol domáci Michal Tokoš.
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Dospelí- základné skupiny, kde hral každý s každým a ktoré boli štvorčlenné:
A skupina: 
Jozef Šebesta - Patrik Renováček  6:0, 11:7  2:0 1. Michal Tokoš        3  3 0  6:0  6  66:35       
Michal Tokoš - Tomáš Puškár  11:6, 11:5  2:0 2. Jozef Šebesta             3  2 1  4:2    4    55:43
Jozef Šebesta - Michal Tokoš  8:11, 8:11  0:2 3. Patrik Renováček 3  1 2  2:4  2  37:56
Patrik Renováček - Tomáš Puškár  11:8, 11:9  2:0 4. Tomáš Puškár      3  0 3  0:6  0  42:66
Jozef Šebesta - Tomáš Puškár  11:7, 11:7  2:0
Patrik Renováček - Michal Tokoš  4:11, 4:11  0:2
B skupina: 
Peter Vašek - Milan Slovák  3:11, 4:11  0:2 1. Milan Slovák        3  3 0  6:0  6  66:15       
Pavol Ružička - Matej Renováček  9:11, 15:13, 11:8  2:1 2. Pavol Ružička             3  2 1  4:3    4    65:68
Peter Vašek - Pavol Ružička  6:11, 8:11  0:2 3. Peter Vašek 3  1 2  2:4  2  38:52
Milan Slovák - Matej Renováček 6:0, 6:0  2:0 4. Matej Renováček    3  0 3  1:6  0  40:64
Peter Vašek - Matej Renováček  6:0, 11:8  2:0
Milan Slovák - Pavol Ružička  11:7, 11:1  0:2
C skupina: 
Jakub Ilčík - Miroslav Novák  11:9, 8:11, 11:9  2:1 1. Jaroslav Čmarada 3  3 0  6:0  6  70:40
Jaroslav Čmarada - Jana Ilčíková  11:3, 11:5  2:0 2. Jakub Ilčík                   3  2 1  4:4    4    70:78
Jakub Ilčík - Jaroslav Čmarada  10:12, 5:11  0:2 3. Miroslav Novák 3  1 2  3:5  2  73:83
Miroslav Novák - Jana Ilčíková 11:9, 5:11, 11:8  2:1 4. Jana Ilčíková    3  0 3  2:6  0  62:74
Jakub Ilčík - Jana Ilčíková  11:9, 3:11, 11:6  2:1
Miroslav Novák - Jaroslav Čmarada  5:11, 12:14  0:2
D skupina: 
Jakub Renováček - Erik Regásek  11:7, 11:6  2:0 1. Zoltán Lukovský   3  3 0  6:0  6  67:28
Zoltán Lukovský - Rastislav Božek  11:4, 12:10  2:0 2. Rastislav Božek          3  2 1  4:2    4    53:35
Jakub Renováček - Zoltán Lukovský  4:11, 4:11  0:2 3. Jakub Renováček 3  1 2  2:4  2  32:52
Erik Regásek - Rastislav Božek 4:11, 6:11  0:2 4. Erik Regásek    3  0 3  0:6  0  29:66
Jakub Renováček - Rastislav Božek  0:6, 2:11  0:2
Erik Regásek - Zoltán Lukovský  1:11, 5:11  0:2

Dospelí- play-off:
Osemfinále: O 5. až 8. miesto:
Michal Tokoš - Rastislav Božek  11:7, 11:3  2:0      Jakub Ilčík - Rastislav Božek 0:6,0:6  0:2
Milan Slovák - Pavol Ružička  11:2, 11:7  2:0      Zoltán Lukovský - Pavol Ružička 11:7, 8:11, 11:9  
Jaroslav Čmarada - Jakub Ilčík  11:13, 11:7, 11:8  2:1 2:1
Zoltán Lukovský - Jozef Šebesta  4:11, 11:8, 7:11  1:2 O 9. až 12. miesto:
Semifinále: Peter Vašek - Miroslav Novák 11:9,11:13,11:8 2:1
Michal Tokoš - Jozef Šebesta  4:11, 11:9, 10:12  1:2 Patrik Renováček - Jakub Renováček 5:11,11:6,
Milan Slovák - Jaroslav Čmarada  11:2, 11:3  2:0 10:12 1:2
Finále o 1. miesto: O 13. až 16. miesto:
Milan Slovák - Jozef Šebesta  11:7, 10:12, 11:8, 9:11, Tomáš Puškár - Jana Ilčíková 11:7,11:7 2:0
11:3  3:2 Erik Regásek - Matej Renováček 11:5,11:8 2:0
O 3. miesto:
Michal Tokoš - Jaroslav Čmarada  5:11, 6:0, 11:8  2:1
O 5. miesto:
Zoltán Lukovský - Rastislav Božek  11:9, 11:6  2:0 
O 7. miesto:
Pavol Ružička - Jakub Ilčík  9:11, 13:11, 11:4  2:1
O 9. miesto:
Peter Vašek - Jakub Renováček  11:8, 11:5  2:0
O 11. miesto:
Miroslav Novák - Patrik Renováček  11:8, 21:19  2:0
O 13. miesto:
Erik Regásek - Tomáš Puškár  9:11, 11:8, 11:9   2:1
O 15. miesto:
Jana Ilčíková - Matej Renováček  11:6, 11:3  2:0
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Mládež do 15 rokov- základná skupina:
Alexander Novák - Zuzana Renováčková 13:11, 11:5  2:0, Marianna Ilčíková - Oliver Novák 6:11, 14:16  
0:2, Katka Renováčková - Zuzana Renováčková
11:5, 17:15  2:0, Alexander Novák - Oliver Novák
11:4, 11:7  2:0, Zuzana Renováčková - Marianna
Ilčíková 11:4, 11:9  2:0, Katka Renováčková -
Alexander Novák 4:11, 8:11  0:2, Zuzana
Renováčková - Oliver Novák 11:5, 8:11, 11:3  2:1,
Marianna Ilčíková - Katka Renováčková 6:11, 5:11  
0:2, Alexander Novák - Marianna Ilčíková 11:6, 11:4 
2:0, Oliver Novák - Katka Renováčková 11:9, 11:9  
2:0  

1.   Alexander Novák 4   4  0   8:0   8   90:49
2.   Oliver Novák 4   2  2   5:4   4   79:90
3.   Katka Renováčková 4   2  2   4:4   4   80:75
4.   Zuzana Renováčková 4   2  2   4:5   4   88:84
5.   Marianna Ilčíková 4   0  4   0:8   0   54:93

ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2018

Okrem podujatí, ktoré sa konajú každý rok a ktoré už tradične patria k dianiu v obci, budeme 
organizovať i akcie, ktoré sa v posledných rokoch osvedčili a získali si svoju obľubu. Ide napríklad o 
obecný stanový tábor pri polovníckej chate na Zbytkoch, ktorý sa po úspechoch uplynulých troch 
ročníkov bude konať už po štvrtý krát. Dobrý ohlas mal tiež už druhý obecný výlet a tak v júni znova 
niekam spoločne vyrazíme. 

Hneď vo februári sa však uskutoční už IV. ročník fašankového dňa pod názvom "Fašankový deň 
alebo Vitajte u nás v Koválovci" spojený s kultúrnym programom, koštúvkou vína a domácou 
zabíjačkou. Takisto budeme poriadať už VI. ročník detskej hasičskej súťaže, po tretí krát ako Memoriál 
Rudolfa Šveca. Nesmieme zabudnúť ani na minulý rok posvätenú kaplnku sv. Frolijána, patróna 
hasičov, u ktorej si uctíme jeho sviatok v nedeľu 6. mája. Novinkou bude letný futbalový turnaj, ktorý sa 
bude hrať dole na rozšírenom futbalovom ihrisku. 

Hlavnou prioritou roku 2018 bude však príprava výstavby nových rodinných domov v 
lokalite Chmelnice. Tu by sme, po vykúpení pozemkov a vyhotovení urbanistickej štúdie, mali úspešne 
zvládnuť územné konanie, rozparcelovanie stavebných pozemkov a realizáciu inžinierskych sietí tak, aby 
mohli na jeseň už jednotliví stavebníci začať s vybavovaním stavebných povolení a výstavbou. Predaj 
pozemkov bude prebiehať už od jari 2018. V uvedenej lokalite vyrastie 22 rodinných domov. Doteraz 
máme zazmluvnených sedem stavebných pozemkov a na ďalšie štyri máme podanú žiadosť. Uvidíme 
aký bude záujem o stavebné pozemky po zverejnení ponuky v regionálnych médiách a podľa toho sa 
zariadime do budúcnosti.

Ďalšou investičnou akciou roku by mala byť rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, na ktorú máme 
dostať dotáciu vo výške 23.000,- € od Ministerstva vnútra SR. Podaná žiadosť, ktorú sme podali v prvom 
polroku 2017, by mala byť podľa kuloárnych informácií schválená. Vláda taktiež schválila našu Miestnu 
akčnú skupinu MAS Horné Záhorie, v ktorej sme spolu so všetkými obcami a mestami skalického okresu
plus obcou Smolinské zo senického okresu. Podľa vzájomnej dohody medzi starostami a primátormi 
dostanú v prvom kole z týchto eurofondov všetky obce rovnako a to 26.600,- €. Tieto peniaze by mali byť 
k dispozícii obciam na prelome rokov 2018/2019. Z nich by sme financovali rekonštrukciu kultúrneho 
domu.

V oblasti služieb ostane hlavnou úlohou udržanie prevádzky predajne rozličného tovaru, 
zlepšenie služieb, zatraktívenie prostredia a hygienickej čistoty v miestnom pohostinstve, ktoré by mal
od nového roku prebrať do prevádzky nový nájomca. Samozrejmosťou je udržanie autobusových spojov 
na súčasnej úrovni, no zároveň by sme mali v tomto roku pripraviť novú koncepciu spojov z našej obce 
s orientáciou na okresné mesto Skalica. Tu bude potrebná podpora starostov obcí, ktorých sa to dotkne 
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ako aj ich občanov. Projekt na dokončenie ihriska cez európske fondy sme si už, po zrušení prvého kola 
vládou, druhý krát nepodávali, pretože by nás to stálo zase nemalé peniaze. A na žiadosť o poskytnutie 
dotácie vo výške 11.173,- € na toto dokončenie ihriska na Ministerstvo financií SR sme dosiaľ nedostali 
ani odpoveď, a to mala byť vyhodnotená v prvom polroku 2017.

Aby sme však prehľad toho, čo nás v roku 2018 čaká, nekončili pesimisticky, tak si myslím a 
verím, že veľa vecí sa v tomto roku pohne dopredu...

A nakoniec jedna dôležitá vec: v novembri 2018 nás čakajú komunálne voľby, v ktorých si 
budeme vyberať starostu obce a piatich poslancov obecného zastupiteľstva. Tu by som chcel 
požiadať občanov, ktorí by mali záujem stať sa poslancami obecného zastupiteľstva, aby tak učinili a 
neváhali ísť kandidovať. Je potrebné, aby sa aj mladí ľudia, ešte plní entuziazmu, pričinili o veci verejné. 
Tiež starší, už rozvážnejší, ale ešte stále plní sily, by mali prispieť svojím dielom k prosperite obce. A 
nakoniec, ak má niekto chuť a vôľu, aj o miesto starostu sa dá zabojovať... 

KALENDÁR  PODUJATÍ  V  ROKU  2018
 

27. januára sobota Výročná členská schôdza DHZ Koválovec

   3. februára sobota IV. ročník Fašankového dňa alebo Vitajte u nás v Koválovci: 
obecná zabíjačka, posedenie spojené s kultúrnym programom pre 
všetkých, nielen pre našich seniorov 

17. marec sobota Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Koválovec

   1. apríla pondelok Šlahačka

 15. apríla nedeľa Valné zhromaždenie Jednoty Koválovec s.r.o.

 30. apríla pondelok Stavjaní mája

  6. mája nedeľa Kaplička Sv. Frolijána:  sv. omša s procesiou po dedine

  8. júna piatok Obecný výlet autobusom

16. júna sobota Deň otevrítych búd v radošovských a koválovských vinohradoch

30. júna nedeľa Otvíraní prázdnin

  1. júla nedeľa VI. ročník detskej pohárovej hasičskej súťaže: Memorijál 
Rudolfa Šveca

14. júla sobota Futbalový turnaj: Koválovec, Chropov, Radošovce, Radějov

26. až 29. júla štvtok až nedeľa Letný stanový tábor pre deti na Zbytkoch

11. a 12. augusta sobota, nedeľa Augustové hody: hodová zábava a hodový futbalový zápas

  1. septembra sobota Ukončení prázdnin

11. novembra nedeľa Marcinské hody

november Obecné voľby 2018

  5. decembra streda Mikouáš

14. decembra piatok Slávnostné zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva

30. decembra nedeľa Predsilvestrovský stolnotenisový turnaj

31. decembra pondelok Obecní Silvestr 2018
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IBV  CHMELNICE

Súhrná výmera pozemkov, ktoré obec vykúpila od ich majiteľov: 17.764 m2

Celková suma, ktorú obec za tieto pozemky zaplatila: 31.764,55 €

Priemerná cena týchto pozemkov: 1,79 €

Zostáva ešte vykúpiť, od štátu: 1.582 m2

Predpokladaná cena, ktorú štátu za jeho pozemky zaplatíme: 12.656,00 €

Predpokladaná cena, za ktorú obci predá štát 1 m2 pozemku: 8,00 €

Celková vykúpená plocha pre túto výstavbu: 19.346 m2

Celková cena, ktorú bude stáť vykúpenie pozemkov pre túto výstavbu: 44.420,55 €

Priemerná cena, ktorú nás teda stál 1 m2 pozemkov pre výstavbu: 2,30 €

Počet vytvorených stavebných pozemkov: 22

Výmera, ktorá sa použije čisto na stavebné pozemky: 15.520 m2

Výmera, ktorá sa použije na komunikácie a spoločné priestory: 2.723 m2

Priemerná výmera stavebného pozemku: 705,5 m2

Predpokladaná predajná cena stavebného pozemku za 1 m2: 10,99 €

Celková suma, ktorú obec utŕži za predaj stavebných pozemkov: 170.564,80 €

Obec postupne okrem pozemkov, ktoré vlastnila, vykúpila ornú pôdu na výstavbu rodinných 
domov od týchto pôvodných majiteľov: Jarmily Pospíšilíkovej, Štefana Pobudu, Valérie Renováčkovej, 
Márie Kucharičovej, Vendelína Mikulu, Vladimíra Kočárika, Vladimíra Kučeru, ROD Skalica, Hyacinty 
Vachovej, Anny Macákovej, Mariána Tokoša a Pavla Špettu. Poslednými pozemkami, ktoré zostáva 
vykúpiť, sú tie vo vlastníctve štátu. Žiadosť o kúpu bola štátu zaslaná, zostáva ešte urobiť potrebné kroky 
k podpísaniu zmluvy medzi obcou a SPF.

Obec si tiež dala v priebehu roku 2017 Geodéziou Záhorie vyhotoviť v mieste plánovanej výstavby
výškopis a polohopis,
potrebný k urbanistickej štúdii
zóny. Štúdiu vyhotovuje Ing.
Martin Valko, hotová by mala
byť v januári 2018, kedy aj
bude schválená obecným
zastupiteľstvom. Na jar 2018
bude nasledovať územné
konanie zóny a
rozparcelovanie stavebných
pozemkov geometrickým
plánom. 

Ďalším krokom bude
stavebné povolenie pre
inžinierske siete, ich
realizácia a samotný predaj
stavebných pozemkov. Po
kolaudácii inžinierskych sietí
nastane najdôležitejšia časť
projektu: stavebné povolenia
pre jednotlivé stavby a
samotná výstavba rodinných
domov.
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BUDOVANIE, ROZVOJ A INVESTÍCIE

V rokoch 2015 a 2016 sme mali cez úrad práce zamestnaných vždy dvoch zamestnacov, ktorým 
nám úrad práce refundoval cca 85 % mzdových nákladov. V prvom roku to boli Jozef Chrenka z 
Radošoviec a Peter Rozboril z Chropova, v druhom roku Pavol Sopúšek od nás a Ivan Zelman z 
Duboviec. Okrem toho si v roku 2015 a 2017 pod obcou odpracovával hodiny ako nezamestnaný Pavol 
Sopúšek. V roku 2017, kedy nezamestnanosť v skalickom okrese klesla na minimum, sme nemali šancu 
nájsť schopného nezamestnaného. Pavol Sopúšek pracovať v obci na plný úväzok nemohol, nakoľko 
podľa zákona tá istá osoba nemôže pod obcou robiť dva roky po sebe. 

Títo zamestnanci, okrem bežnej práce v obci ako je kosenie zelene a udržovanie čistoty a 
poriadku v obci, vykonávali i väčšie akcie: odkanalizovanie žumpy v KD, výstavba a oprava plotu na 
cintoríne, zavedenie osvetlenia a elektriny na cintorín, orezanie stromov v obci a pri vjazde do obce, 
spevnenie mosta pri Mariánovi Náhlikovi, čistenie koryta potoka, likvidácia odkladiska odpadov za 
hasičskou zbrojnicou, osadenie zákazových značiek pri smetisku, parku a obecnej nástenky pri obchode 
a iné.

Okrem toho bolo rozšírené verejné osvetlenie po obci ako i vianočná výzdoba. Taktiež bola 
vybetónovaná plocha u hasičskej zbrojnice i s odtokovým roštom. Veľa práce dalo i obnovenie a 
rekonštrukcia miestneho obchodu, ktorá sa vykonávala formou brigád.

JEDNOTA  KOVÁLOVEC  S. R. O.

Tento rok bol v živote našej Jednoty veľmi náročný a to najmä časovo. Po vstupe partnerov Petra 
Gulíška a Juraja Danišku do spoločnosti a navýšení vkladov niektorých spolumajiteľov sa zmenil 
podielový pomer jednotlivých spoločníkov:

Spoločníci: pri založení s.r.o. v roku 2015: po nových vkladoch v roku 2017: stav teraz:

Obec Koválovec 3 500,00 64,22% 3 300,00 6 800,00 49,81%

Horňané 1 050,00 19,27% 1 000,00 2 050,00 15,02%

Dolňané 900,00 16,51% 400,00 1 300,00 9,52%

Juraj Daniška 0,00 0,00% 1 000,00 1 000,00 7,33%

Mgr. Peter Gulíšek 0,00 0,00% 2 500,00 2 500,00 18,32%

spolu: 5 450,00 100,00% 8 200,00 13 650,00 100,00%

Priebeh tržieb v doterajšej histórii spoločnosti je nasledovný:

2015: 2016: 2017:

január 0,00 7 543,66 7 536,01

február 0,00 7 831,60 7 497,50

marec 0,00 8 428,32 8 396,82

apríl 1 761,55 8 463,41 8 350,57

máj 8 235,39 9 053,82 9 008,34

jún 9 614,36 9 228,22 9 103,24

júl 9 194,72 10 222,67 10 361,09

august 9 864,99 10 871,40 11.861,50
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september 6 812,19 8 818,03 7 452,57

október 9 144,93 9 109,28 7 001,30

november 7 918,77 7 552,09 6 432,38

december 9 359,41 8 684,74 8.482,32

spolu: 71 906,31 105 807,24 101 483,64

Účtovná uzávierka Jednoty za roky 2015 a 2016:

Rok 2015: Rok 2016:

SÚVAHA:

Aktíva:

   majetok: 9 728,66 12 644,93

       zásoby: 4 539,04 3 537,69

       financie: 5 189,02 9 107,24

Pasíva:

   vlastné imanie a záväzky: 9728,66 12 644,93

       základné imanie: 5 450,00 5 450,00

       neuhradená strata: 0,00 -2 632,76

       výsledok hospodárenia: -2 632,76 1 237,24

       záväzky: 2 751,42 8 590,45

       pôžičky: 4 160,00 0,00

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

Výnosy: 71 906,31 90 269,17

Náklady: 74 338,99 88 825,69

       tovar: 60 578,59 73 004,15

       materiál a energie: 5 947,41 4 641,35

       služby: 1 397,26 801,27

       osobné náklady: 5 461,23 8 722,39

       dane a poplatky: 0,00 90,37

       ostatné náklady: 954,50 1 566,16

Hospodársky výsledok: -2 432,68 1 443,48

Pridaná hodnota: 3 983,05 11 822,40

Výnosy z finančnej činnosti: 0,04 0,00

Náklady na finančnú činnosť: 200,12 206,24

Výsledok finančnej činnosti: -200,08 -206,24

Hospodársky výsledok spolu:

       pred zdanením: -2 632,76 1 237,24

       po zdanení: -2 632,76 1 237,24

DAŇOVÉ PRIZNANIE:

Výnosy: 71 906,35 90 269,17

Náklady: 74 539,11 89 031,93
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Grafický prehľad vývoja tržby:

Pre rok 2018 musí byť cieľom: zvýšiť tržby medziročne o 5 až 10%, znížiť straty na trvanlivosti u 
ovocia a zeleniny, lahôdok, pečiva, mliečnych a mäsových výrobkov a znížiť mzdové a energetické náklady.
Novým nákladom je nájom od polovníckej spoločnosti, ktorý činí mesačne 100,00 €. V rámci udržania 
prevádzky budú musieť byť dosiahnuté uvedené ciele, prípadne sa bude musieť prevádzka presunúť do 
obecných priestorov. 

Tu chcem upozorniť na to, že obchod slúži občanom obce a všetka česť tým, ktorí sa mu aj cez 
rozličné nedostatky neotáčajú chrbtom.  Ja si myslím, že za tie skoro tri roky, čo je obchod znovuotvorený, 
sa oživil spoločenský život v obci. Tak nech je tomu i naďalej, čo závisí len a len od nás...

Pozvánka na valnú hromadu Jednoty Koválovec s.r.o.

Jednota Koválovec s.r.o. pozýva všetkých svojich členov na valné zhromaždenie spoločnosti, 
ktoré sa uskutoční v nedeľu 15. apríla 2018 od 15,00 v sále KD v Koválovci.

Program: 1. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej uzávierky  
2. Vyhodnotenie vernostného systému
3. Voľby orgánov spoločnosti
4. Schválenie rozdelenia zisku
5. Schválenie podnikateľskej stratégie
6. Správa o hospodárení spoločnosti

DHZ KOVÁLOVEC

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017
                                                                                                                                                                                 

K dnešnému dňu máme 31 členov, z toho je 26 mužov a 5 žien. Máme tiež 15 mladých hasičov. 
Plnenie členských príspevkov bolo za rok 2017 vykonané a členské známky na okres boli uhradené. 
Tento rok z hľadiska činnosti môžeme hodnotiť, tak ako tie minulé, ako veľmi úspešný.

Našu činnosť sme začali už v piatok 13. januára 2017 výročnou členskou schôdzou, ktorá sa 
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tentoraz konala mimoriadne v polovníckej býkarni. Tu sme zhodnotili rok 2017. 17. a 18. februára 2017 
sme spolu s obcou zorganizovali fašiangovú zabíjačku spojenú s posedením pre seniorov a kultúrnym 
programom. 30. apríla 2017 sme spolu so spoluobčanmi stavali máj, prvý krát aj s gulášom. 

V máji sa naši mladí hasiči zúčastnili okresného kola súťaže Plameň 2017 v Uníne. Zúčastnili sa 
tiež miniligy skalického okresu, kde sme skončili celkovo na 2. mieste. 9. júna sme sa spolupodielali na 
poriadaní obecného výletu na Moravu. Dňa 19. júna sme usporiadali už 5. ročník detskej hasičskej 
pohárovej súťaže o Pohár Obce Koválovec, ktorá sa druhý krát konala ako Memoriál Rudolfa Šveca.    

Zasahovali sme tiež pri požiari rodinného domu vo Vieske a zúčastnili sme sa taktických cvičení
na hrádzi radošovskej priehrady a na hrádzi Moravy pri Kopčanoch. Obe tieto cvičenia boli zamerané na 

prácu s protipovodňovým vozíkom a protipovodňovými vakmi. Ďalej sme 
sa tiež zúčastnili taktického cvičenia na prepravu vody z radošovskej 
priehrady do radošovských vinohradov. V posledný júlový víkend sme boli 
nápomocní pri stanovom tábore detí a rodičov u polovníckej chaty na 
Zbytkoch.                                                                                                       

V dňoch 12. a 13. augusta 2017 sme poriadali hody. V sobotu 
hodovú zábavu a v nedeľu hodový futbalový zápas. 19. augusta 2017 
sme pomáhali radošovským hasičom s organizáciou Behu k radošovským 
vinohradom. 2. septembra 2017 sme usporiadali pre deti ukončenie 
prázdnin. Na Mikuláša sme našim ďeťom, hasičom nadeľovali mikulášsku 
nádielku. Okrem toho sme sa zúčastňovali IMZ v okrsku a pohrebov členov
DHZ na okolí.                                                                                                 

Na záver by som Vám chcel poďakovať za činnosť počas celého roka a pomoc pri všetkých týchto 
akciách. Našim mladým hasičom by som sa chcel zasa poďakovať za výbornú reprezentáciu nášho zboru
i obce, či už na súťaži mimo obec, alebo doma, na pohárovej súťaži u nás. 

        predseda DHZ Jozef Hrnek

HOKEJBALOVÝ  KLUB  KOVÁLOVEC

V novembri sa začal už 12. ročník OHL v Lopašove, sezóna 2017/2018. HbK Koválovec je už 
jedenásty krát účastníkom ligy. Klub chýbal v tejto súťaži len v ročníku 2015/2016.

Káder mužstva: Koválovec: Matej Renováček, Fabian Pobuda, Tomáš Puškár
Senica: Roman Otrubčák Chropov: Roman Zaňát 
Radošovce: Tomáš Petri, Adam Dubecký, Marek Kuchárek, Vladimír Vávra
Skalica: Martin Remešic, Stanislav Regásek,  Ondrej Orth
Mokrý Háj: Patrik Kubík

Výsledky v 12. ročníka:

Koválovec-Borský Mikuláš   8:7 Koválovec-Véska   0:5 kont. Koválovec-Oreské   6:24
Koválovec-Častkov   6:14 Koválovec-Radošovce   8:11 Koválovec-Opašov   3:13 
Koválovec-Borský Mikuláš   6:11 Koválovec-Véska   3:18 Koválovec-Oreské   0:5 kont.
Koválovec-Častkov   9:10 Koválovec-Radošovce   4:9 Koválovec-Opašov   1:18

1. Oreské 12 10 1 0 1 134 : 35 32

2. Opašov 12 10 0 1 1 112 : 40 31

3. Véska 12 8 0 0 4 92 : 50 24

4. Častkov 12 6 1 0 5 56 : 116 20

5. Radošovce 12 3 1 1 7 75 : 106 12

6. Borský Mikuláš 12 1 0 1 10 65 : 126 4

7. Koválovec 12 1 0 0 11 54 : 145 3
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DANE  A  POPLATKY  PRE  ROK  2018

Pre rok 2018 sme zmenili dane nasledovne:
Pozemky: lesné pozemky zvýšenie o 69,8 %
Stavby: priemyslové stavby zvýšenie o 16,5 %

Z uvedeného vyplýva, že v tomto roku bola zvýšená len daň za lesné pozemky a priemyselné 
stavby. Kým za hektár lesného pozemku sa zdvihne daň zo 14,73 € na 25,01 €, tak u priemyselnej stavby 
z 0,85 € za m2 na 0,99 € za m2. Uvedené zmeny sa dotknú pri lesných pozemkoch Štátnych lesov SR a 
Pozemkového spoločenstva Koválovec, u priemyselných budov stolárskej dielne Huliman s.r.o. a výrobne
korbáčikov. Dôvodom zvýšenia týchto dvoch daní je: vyrovnanie sadzby priemyselných budov s budovami
na ostatné podnikanie a výber daní od štátu za lesy v rovnakej výške ako susedná Chvojnica. 

V tomto roku budeme kvôli novej výstavbe vyberať dane skôr ako minulý rok, preto prosíme 
občanov o pochopenie. Daňové výmery budú rozposielané už koncom januára, aby mohla byť daň 
zaplatená čo najskôr. Nebudeme samozrejme nikoho naháňať, ani sankcionovať, ale budeme radi, keď v 
tejto veci obci pomôžete a prejavíte dobrú vôľu.

VZN  O  DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTI  2018

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválovec č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

( niektoré ustanovenia)
§ 1

Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

§ 2

Druhy miestnych daní

(1) Miestnymi daňami, ktoré obec ukladá, sú:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva

(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z pozemkov

§ 7

Základ dane

(1)  Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.  1 písm. a) je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona: 

orná pôda, vinice, ovocné sady 0,3511 eura za m2  
trvalé trávnaté porasty 0,0365 eura za m2

(2) Základom  dane  z  pozemkov  podľa §  6  ods.  1  písm.  b),  c) a e) je  hodnota  pozemku  určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona:

záhrady    1,32 eura za m2
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy    1,32 eura za m2
stavebné pozemky               13,27 eura za m2      

(3) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.  1 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená
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vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku:

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy 0,1142 eura za m2

§ 8

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je:
orná pôda 0,59 %
vinice, ovocné sady 0,87 %
trvalé trávnaté porasty 1,25 %
záhrady 0,72 %
zastavané plochy a nádvoria 0,75 %
ostatné plochy 0,75 %
stavebné pozemky 0,55 %
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy 2,19 %

Daň zo stavieb

§ 13

Sadzba dane

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu 0,190 eura za m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,140 eura za m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov 
na individuálnu rekreáciu 0,600 eura za m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 
a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo 
bytových domov 0,250 eura za m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,990 eura za m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a 
so zárobkovou činnosťou 0,990 eura za m2
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,450 eura za m2

(3) Príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 0,200 eura za m2

DAŇ ZA PSA
§ 20

Sadzba dane

Sadzbu dane je 3,50 eura za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

POPLATOK
§ 31

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku je       
1) 0,0328 eura za osobu a kalendárny deň, čo je 12,00 eura za osobu a kalendárny rok        
2) 0,0300 eura za kg drobného stavebného odpadu
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§ 35

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

(1) Obec zníži poplatok občanom obce starším ako 62 rokov, a to na sumu 10,00 eura za osobu a 
kalendárny rok.        

§ 37

Platenie miestnych daní a poplatku

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok  za komunálne odpady spolu sú splatné
a)       do výšky 70,- €  v jednej splátke do 28.2.2017
b)       nad 70,- €  v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá splátka do 28.2.2017 a druhá 

splátka do 30.6.2017
c)       nad 800,- €, ak je daňovník právnická osoba alebo nad 0,- €, ak je daňovník fyzická 

alebo právnická osoba zaoberajúca sa pôdohospodárskou produkciou, je oprávnený 
zaplatiť v štyroch rovnakých splátkach, a to prvú do 28.2.2017, druhú do 30.4.2017, 
tretiu do 31.7.2017 a štvrtú do 31.10.2017                                                                             

d)      do výšky 3,- € sa daň nevyrubuje                                                                                           
(2) Správca dane, ktorým je obec, v prípade nezaplatenia dane, poplatku či splátky dane alebo 
poplatku, v  stanovenej lehote, vyrubí úrok z omeškania za každý deň omeškania s platbou, začínajúc
dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti až do dňa platby, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná
úroková sadzba 15 %, podľa §156 ods. 2 zákona č. 563/2009 o správe daní.
(3) Správca dane, ktorým je obec, v prípade nezaplatenia dane, poplatku či splátky dane alebo 
poplatku, v stanovenej lehote, daňovníka vyzve k náprave a zaplateniu dlžnej čiastky, a keď ani v 
lehote danej touto výzvou daňovník nezaplatí svoju pozdlžnosť, pristúpi obec ako správca dane k 
vymáhaniu tejto pohľadávky v rámci možností zákona č. 563/2009 o správe daní, medzi ktorými je i 
možnosť daňovej exekúcie.

POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO  KOVÁLOVEC  -  URBÁR

Vo februári sa bude konať výročná valná hromada Pozemkového spoločenstva Koválovec. 
Pred ňou by som Vás rád oboznámil s niektorými faktami, najmä vo vzťahu obec- urbár, pretože stále 
dochádza k niektorým fámam, ktoré sa ani zďaleka nezakladajú na pravde.

Vyrubená daň z nehnuteľností Pozemkovému spoločenstvu Koválovec obcou:

Rok: Lesy: TTP: Vinice: Daň: Dotácia od obce: Daň po dotácii:

2016 1 664,14 37,97 0,00 1 702,11 -665,65 1 036,46

2017 1 894,39 56,38 178,77 2 129,54 -537,52 1 592,02

2018 3 216,08 56,38 178,77 3 451,23 0,00 3 451,23

Jednou z tých fám bolo i to, že celý zisk urbáru vo výške 18.000,- € zobrala obec na daniach. 
Treba sa poriadne pozrieť na to, koľko Štátne lesy SR zaplatili za ťažbu v koválovčanských lesoch od 
roku 2014 a nezahmlievať to. Urbár má zisky z ťažby dreva, samovýroby dreva, dotáciách za lúky, 
prenájmu bývalých družstevných vinohradov a prenájmu poľovného práva. Nie je nad transparentné 
údaje a jednanie.

VÝVOZ  TKO  A  ZBER  PLASTOV  V  ROKU  2018

Vývozné dni u TKO sú vždy v stredu uvedeného dátumu: 
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január: február: marec: apríl: máj: jún: júl: august: september: október: november: december:

17.1. 14.2. 14.3. 11.4. 9.5. 6.6. 4.7. 1.8. 12.9. 24.10. 21.11. 19.12.

25.4. 23.5 20.6 18.7. 15.8. 26.9.

29.8.*

* tento termín bude ešte včas upresnený, nakoľko je to štátny sviatok

Zber plastu a papiera sa od 1. februára 2018 bude po obci vykonávať vždy každý druhý piatok:

február: marec: apríl: máj: jún: júl: august: september: október: november: december:

2.2. 2.3. 13.4. 11.5. 8.6. 6.7. 3.8. 14.9. 12.10. 9.11. 7.12.

16.2. 16.3. 27.4. 25.5 22.6 20.7. 17.8. 28.9. 26.10. 23.11. 21.12.

29.3.* 31.8.

* tento termín bude ešte včas upresnený, nakoľko je to štátny sviatok

OTVÁRACIE  HODINY  NA  OBECNOM  ÚRADE

Pondelok: 08:00 - 12,00 13:00 - 16,30 Kontakty:

Utorok: 08:00 - 12,00 13:00 - 16,30 034 669 62 00   obecný úrad

Streda: 08:00 - 12,00 13:00 - 16,30 0911 742 655    starosta obce

Štvrtok: 08:00 - 12,00 13:00 - 16,30 0904 265 794    referentka OcÚ

Piatok: 08:00 - 12,00 13:00 - 16,30 obec@kovalovec.sk

AUTOBUSOVÉ  SPOJE  KOVÁLOVEC

Z: Odchod: Do: Príchod: Dopravca: Cieľ:
Koválovec obec 04,45 Radošovce nám. 04,48 Apriva Trnava x,31 Senica
Koválovec obec 07,00 Radošovce nám. 07,05 Apriva Trnava x,10 Radošovce
Koválovec rázc. 08,42 Chropov host. 08,45 SKAND Skalica x,6,20 Skalica
Koválovec obec 12,02 Chropov host. 12,05 SKAND Skalica x Chropov
Koválovec rázc. 12,58 Radošovce nám. 13,00 SKAND Skalica x Skalica
Koválovec obec 13,45 Radošovce nám. 13,50 Apriva Trnava x,10 Senica
Koválovec obec 15,30 Radošovce nám. 15,35 Apriva Trnava x Senica
Koválovec rázc. 20,58 Radošovce nám. 21,00 SKAND Skalica x Skalica
Koválovec rázc. 22,52 Chropov host. 22,55 SKAND Skalica x Chropov

Z: Odchod: Do: Príchod: Dopravca: Cieľ:
Radošovce nám. 06,45 Koválovec obec 06,55 Apriva Trnava x,10 Koválovec
Radošovce nám. 08,40 Koválovec rázc. 08,42 SKAND Skalica x,6,20 Chropov
Radošovce nám. 11,55 Koválovec obec 12,02 SKAND Skalica x Chropov
Chropov host. 12,55 Koválovec rázc. 12,58 SKAND Skalica x Skalica
Radošovce nám. 13,30 Koválovec obec 13,35 Apriva Trnava x,10 Koválovec
Radošovce nám. 15,25 Koválovec obec 15,30 Apriva Trnava x,20,41 Koválovec
Chropov host. 20,55 Koválovec rázc. 20,58 SKAND Skalica x Skalica
Radošovce nám. 22,50 Koválovec rázc. 22,52 SKAND Skalica x Chropov

x - ide v pracovné dni, 6 - ide v sobotu, 10 - ide 10.12.-22.12.,8.1.-1.2.,5.2.-2.3.,12.3.-28.3.,4.4.-30.6.,3.9.-30.10., 
5.11.-8.12., 20 SI - nejde 6.1.,1.9.,15.9.,17.11., 20 SE - nejde 1.7.-31.8., 31 - nejde 27.12.-5.1., 41 - ide 1.7.-31.8.
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Návrh reformy autobusových spojov Skalica-Chropov

km km km obec zastávka A1 B1 A1 A2 C1 A3 B2 A4 S1 A5 A6 C2 A7

0 0 0 Chropov hostinec 05:05 06:25 07:15 09:25 13:10 13:40 15:00 17:00 18:20 21:10

0 0 0 Chropov kostol 05:06 06:26 07:16 09:26 13:11 13:41 15:01 17:01 18:21 21:11

2 2 Koválovec rázcestie 17:03

3 Koválovec obec 05:09 06:29 07:19 09:29 13:14 21:14

4 Koválovec rázcestie 05:10 06:30 07:20 09:30 13:15 21:15

4 3 6 Radošovce námestie 05:13 06:33 07:23 09:33 13:19 13:45 15:05 17:06 18:25 21:19

4 3 6 Radošovce námestie 05:15 06:35 07:25 09:35 13:20 13:45 15:05 16:45 17:10 18:25 21:20

9 8 11 Mokrý Háj kostol 05:25 06:45 07:35 09:45 12:35 13:30 13:55 15:15 16:55 17:20 18:35 19:35 21:30

12 11 14 Skalica zahrádky 05:28 06:48 07:38 09:48 12:38 13:33 13:58 15:18 17:23 18:38 19:38 21:33

13 12 15 Skalica pod Hájkom 05:30 06:50 07:40 09:50 12:40 13:35 14:00 15:20 17:00 17:25 18:40 19:40 21:35

14 13 16 Skalica nemocnica 05:31 06:51 07:41 09:51 12:42 13:36 14:02 15:22 17:27 18:42 19:42 21:36

15 14 17 Skalica INA 05:35 13:40 21:40

15 14 17 Skalica železnica 05:38 06:55 07:45 09:55 12:45 13:43 14:05 15:25 17:05 17:30 18:45 19:45 21:43

km km km obec zastávka A1 S1 A2 A3 C1 B2 A4 A5 A6 C2 A7 A7

Skalica železnica 06:20 06:50 08:50 11:35 12:15 13:00 14:20 15:50 17:45 19:15 20:40 22:15

Skalica INA 06:25 14:25 22:20

Skalica autobus. st. 06:28 08:53 11:38 12:20 13:03 14:28 15:53 17:48 19:20 20:43 22:23

Skalica pod Hájkom 06:30 06:56 08:55 11:40 12:22 13:05 14:30 15:55 17:50 19:22 20:45 22:25

Skalica zahrádky 06:32 08:57 11:42 12:24 13:07 14:32 15:57 17:52 19:24 20:47 22:27

Mokrý Háj kostol 06:35 07:05 09:00 11:45 12:30 13:10 14:35 16:00 17:55 19:30 20:50 22:30

Radošovce námestie 06:45 07:15 09:10 11:55 13:20 14:45 16:10 18:05 21:00 22:40

Radošovce námestie 06:45 07:15 09:15 11:55 13:25 14:50 16:15 18:05 21:00 22:40

Koválovec rázcestie 06:48 11:58 13:28 14:53 16:18 18:08 22:43

Koválovec obec 06:50 12:00 13:30 14:55 16:20 18:10 22:45

Koválovec rázcestie

Chropov kostol 06:54 09:19 12:04 13:34 14:59 16:24 18:14 21:04 22:49

Chropov hostinec 06:55 09:20 12:05 13:35 15:00 16:25 18:15 21:05 22:50

Z Koválovca by jazdili autobusy teda takto: 

z obce cez Radošovce a Mokrý Háj do Skalice: 5:09 6:29 7:19 9:29 13:14 21:14

z obce cez Chropov, Radošovce a Mokrý Háj do Skalice: 13:30 14:55 18:10

zvrchu cez Radošovce a Mokrý Háj do Skalice: 17:03

Do Koválovca by jazdili autobusy zasa takto:

do obce z Radošoviec ( zo Skalice): 6:45 11:55 13:25 14:50 16:15 18:05 22:40

do obce z Radošoviec cez Chropov ( zo Skalice): 9:15 21:00

V tom spoj Koválovec-Chropov a opačne by vyzeral takto (odchody):

Koválovec- Chropov: 6:50 12:00 13:30 14:55 16:20 18:10 22:45

Chropov- Koválovec: 5:05 6:25 7:15 9:25 13:10 17:00 21:10
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SPOLOČENSKÁ  KRONIKA

ROK 2017: ROK 2018:

Narodili sa: nikto Jubileá: 85 rokov Mária Šebestová
Zomreli: František Veselý, vo veku 82 rokov 80 rokov Mária Sopúšková

75 rokov Margita Bartalová
70 rokov Terézia Mikulová
60 rokov Marián Tokoš

EVIDENCIA  OBYVATEĽOV

Stav obyvateľov k 31.12.2014: 136

Stav obyvateľov k 31.12.2015: 141

Stav obyvateľov k 31.12.2016: 139

Narodení: 0

Zomrelí: 1

Prihlásení: 9

Odhlásení: 1

Stav obyvateľov k 31.12.2017: 146

Priemerný vek občanov: 41,0

Priemerný vek v SR: 40,4

ROZPOČET  OBCE  KOVÁLOVEC  NA  ROK  2018

Druh príjmov: Schválená suma v €:

Vrátený 70 %-ný podiel od štátu z dane z príjmu fyzických osôb: 29 000,00

Refundácia 80 % mzdových nákladov na zamestnancov z úradu práce: 4 500,00

Príspevok v rámci celoplošného rozmiestnenia síl pre DHZ od štátu: 3 000,00

Ostatné transfery od štátu (za presunuté právomoci od štátu, voľby): 900,00

Dotácia z ministerstva vnútra na hasičskú zbrojnicu: 23 000,00

Celkové príjmy obce od štátu: 60 400,00

Daň z nehnuteľností- pozemky PO a FO: 18 000,00

Daň z nehnuteľností- stavby PO a FO: 5 500,00

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu PO a FO: 1 700,00

Ostatné príjmy za nájom budov a poplatky za služby obecného úradu: 1 050,00

Daň za psa FO: 100,00
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Prijaté cestovné od rodičov žiakov ZŠ na kompenzovanie spoja: 500,00

Dividendy z Jednoty Koválovec s.r.o.: 500,00

Predaj stavebných pozemkov IBV Chmelnice: 170 500,00

Splátky poskytnutého úveru odJednoty Koválovec s.r.o.: 2 000,00

Dotácia od Nadácie ZSE na fašiangový deň: 550,00

Príspevok od FO na fašiangový deň: 1 000,00

Celkové vlastné príjmy obce: 201 400,00

Úver od Prima banky a. s.: 2 000,00

Dotácia z Programu rozvoja vidieka EÚ- MAS Horné Záhorie na KD: 26 600,00

Príspevok od DHZ Koválovec na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice: 1 000,00

Vratky- vrátené z preplatkov z minulého obdobia (plyn, elektrina...): 500,00

Zostatok z rozpočtu z roku 2017: 1 000,00

Celkové ostatné príjmy obce: 31 100,00

PRÍJMY CELKOM: 292 900,00

Druh výdavkov: Schválená suma v €:

Mzdové a odvodové náklady na chod obce a obecného úradu: 26 000,00

Odmeny poslancom a pracovníkom na dohodu: 3 500,00

Mzdové a odvodové náklady na zamestnanca cez úrad práce: 5 600,00

Platby za energie (plyn, elektrina...): 2 500,00

Poštovné, telefón, internet, softwér: 2 000,00

Školenia, kurzy personálu obecného úradu: 500,00

Ostatné režijné náklady na chod obecného úradu: 4 600,00

Cestovné a prepravné náklady na dopravu obecné auto: 900,00

Údržba automobilov: 300,00

Poistenie auta, ávie, budov: 400,00

Príspevok na spoločný stavebný úrad v Skalici: 300,00

Náklady na civilnú obranu a bezpečnosť práce: 400,00

Náklady na zabezpečený chod obecného úradu celkom: 47 000,00

Platby za energie verejné osvetlenie: 700,00

Údržba a modernizácia verejného osvetlenia a obecného rozhlasu: 500,00

Platba za školský autobusový spoj o 13,30 a spoj 12,00 dole do obce: 1 700,00

Údržba verejných priestranstiev a komunikácií: 200,00

Údržba obecných budov (KD, hasičská zbrojnica, dom smútku...): 500,00

Platba za vývoz komunálneho odpadu Veposu Skalica: 2 700,00

Reprezentačné (tomboly, pohostenie, propagácia, dotácie, kultúra...): 4 300,00

Náklady na bežný chod obce celkom: 10 600,00

Členské v ZMOS, ZMO Záhorie, MAS Hor. Záhorie, Združenie Viesky: 300,00

Úroky z úveru v Prima banke a. s.: 500,00

Splátka istiny úveru od Prima banky a. s.: 2 400,00

Náklady na komunálne voľby 2018: 600,00
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Dotácia na činnosť DHZ Koválovec: 1 400,00

Presun dotácie na DHZ od štátu: 3 000,00

Pôžička Jednote Koválovec s.r.o.: 2 000,00

Ostatné bežné náklady obce celkom: 10 200,00

Kúpa pozemkov v IBV Chmelnice: 40 200,00

Výškopis a polohopis Geodézia Záhorie: 1 500,00

Urbanistická štúdia Ing. Valko a kol.: 2 400,00

Stavebné projekty inžinierske siete IBV: 4 600,00

Geometrický plán zóny: 2 500,00

Realizácia miestnej komunikácie a chodníkov: 40 000,00

Poplatky stavebné za konania: 400,00

Realizácia plynového rozvodu s prípojkami: 25 000,00

Realizácia verejného osvetlenia, rozhlasu: 10 000,00

Realizácia kanalizácie a vodovodu: 10 000,00

Náklady na realizáciu novej zóny IBV Chmelnice celkom:    136 600,00

Stavebný projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu: 2 600,00

Rekonštrukcia kultúrneho domu a príslušenstva: 24 000,00

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice: 26 000,00

Náklady na rekonštrukciu hasič. zbrojnice a kultúr. domu celkom: 52 600,00

VÝDAVKY CELKOM: 257 000,00

ZOSTATOK ROZPOČTU OBCE: 35 900,00

Rozpočet na rok 2018 je naplánovaný ako prebytkový, s tým, že vytvorená rezerva môže byť 
použitá na: dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu alebo hasičskej zbrojnice, financovanie 
prípadných nákladov na IBV Chmelnice mimo plán, kúpu pozemkov pod novú IBV v prípade predaja 
všetkých pozemkov v lokalite Chmelnice, dokončenie multifunkčného ihriska alebo akútnu opravu ciest či 
domu smútku.

V prípade výpadku dotácií, či už z ministerstva vnútra alebo Programu rozvoja vidieka, nebude 
mať toto vplyv na rozpočet, nakoľko by sa odrátávala prijatá dotácia na strane príjmov a náklady na 
rekonštrukciu na strane výdavkov. V roku 2018 dostaneme zo štátneho rozpočtu z podielovej dane FO na 
osobu 206,40 €. Pre porovnanie, obce v skalickom okrese, ktoré podobne ako my nemajú školu ani 
škôlku, dostanú na osobu z podielovej dane menej: Chropov 198,87 € a Trnovec 196,21 €.
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PRÍJMY OBCE ZA ROK 2014 V EUR:

celkové príjmy v roku: 53 100 €

SR podielová daň SR úrad práce
SR prenesený výkon SR DHZ
Obec DzN Obec TKO
Obec iné príjmy Obec predaj pozemkov
Splátka úveru Jednota Úver Prima banka
Zostatok z minulého obdobia
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PRÍJMY OBCE ZA ROK 2017 V EUR:

celkové príjmy v roku: 67 300 €

SR podielová daň SR úrad práce
SR prenesený výkon SR DHZ
Obec DzN Obec TKO
Obec iné príjmy Obec predaj pozemkov
Splátka úveru Jednota Úver Prima banka
Zostatok z minulého obdobia
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PLÁN PRÍJMOV OBCE V ROKU 2018 V EUR:

celkové príjmy v roku: 292 900 €

SR podielová daň SR úrad práce
SR prenesený výkon SR DHZ
SR dotácia HZ Obec DzN
Obec TKO Obec iné príjmy
Obec predaj pozemkov Splátka úveru Jednota
Úver Prima banka Zostatok z minulého obdobia
Iné príjmy Dotácia EÚ
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PRÍJMY OBCE ZA ROK 2016 V EUR:
celkové príjmy v roku: 71 300 €

SR podielová daň
SR úrad práce
SR prenesený výkon
SR DHZ
Obec DzN
Obec TKO
Obec iné príjmy
Obec predaj pozemkov
Splátka úveru Jednota
Úver Prima banka
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PRÍJMY OBCE ZA ROK 2015 V EUR:

celkové príjmy v roku: 75 100 €

SR podielová daň
SR úrad práce
SR prenesený výkon
Obec DzN
Obec TKO
Obec iné príjmy
Obec predaj pozemkov
Splátka úveru Jednota
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Z grafu nad týmto textom vyplýva, že najväčším daňovníkom obce je PD Radošovce, potom s 
odstupom za PD následujú Lesy SR a Pozemkové spoločenstvo Koválovec. Dalšími významnejšími 
prispievateľmi na dani z nehnuteľnosti sú Huliman s.r.o., Regásková Žaneta a Ing. Vladimír Kočárik.

RÍM.-KAT.  FARNOSŤ  CHROPOV,  FILIÁLKA  KOVÁLOVEC

Od 1. júla 2016 máme nového správcu farnosti, vdp. Jána Hrehu, ktorý nahradil vdp. Jána 
Kožucha. Sv. omše momentálne bývajú vo filiálnom kostole sv. Martina z Tours v Koválovci vždy v nedeľu 
alebo prikázaný sviatok o 9,00. Kostolníkom je Marián Tokoš a miništrujú Samo a Adam Pukančíkových. 
Na augustové a novembrové hody býva sv. omša posunutá na 10,30. Vo filiálke v časoch svojho 
osobného voľna často slúži sv. omše náš rodák, Koválovčan Milan Puškár, ktorý pôsobí ako prefekt na 
bratislavskom seminári a ktorý ako kňaz odprevádza v Koválovci takmer všetkých zomrelých 
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Koválovčanov na poslednej ceste. 
Sv. omšu v nedeľu navštevuje cca 35 % občanov

obce plus cezpoľní z Radošoviec a Chropova. Spolupráca
s novým správcom farnosti, na rozdiel od Chropova,
začala dobre. Nového kňaza sme v obci privítali, odbavili
sme v roku 2016 augustové hody, Veľkú noc v Koválovci
( tu zastupoval Milan Puškár), v roku 2017 sme posvätili
kaplnku sv. Frolijána, boli sme na procesii v Chropove na
Božie telo, znova augustové hody a dôstojne sme tiež
zhostili rekolekcií skalického dekanátu.

Po nepovolení vianočného koncertu v kostole, sa
situácia postupne mení. Na možnosť usporiadať v kostole
vianočný koncert v nedeľu 14. decembra 2017 som sa
telefonicky pána farára Hrehu pýtal a dostal som odpoveď, že by to nebolo vhodné. Tak som sa rozhodol, 
aj po dohode s ostatnými, že ho urobíme v kostole, aj bez vedomia pána farára, čo bola moja chyba a 
vina. Nakoniec sa koncert teda konal v kultúrnom dome a dobre to dopadlo...

   
NADOBECNÁ  SPOLUPRÁCA

Obec Koválovec je členom: 

Združenia miest a obcí Slovenska- ZMOS, členmi sú obce a mestá SR:
ZMOS je združením zastupujúce záujmy miestnej samosprávy na Slovensku. Je partnerom vlády 

SR a podáva pripomienky k návrhom legislatívy týkajúcej sa kompetencií samosprávy.

Združenia miest a obcí Záhoria- ZMO Záhorie, členmi sú obce a mestá okresov SI, MA a SE:
ZMO Záhorie zastupuje obce a mestá záhoráckeho regiónu a ich záujmy v ZMOS-e a je jedným z 

jeho zakladajúcich členov. 

Miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie- MAS Horné Záhorie, členmi sú obce a mestá okresu SI:
MAS Horné Záhorie slúži na rozvoj regiónu Horné Záhorie pomocou čerpania finančných 

prostriedkov cez Program rozvoja vidieka a iné programy z fondov EÚ.

Združenie Viesky, členmi sú Radošovce, Oreské, Lopašov, Chropov, Koválovec, Dubovce, Popudinské 
Močidlany, Prietržka, Trnovec a Vrádište:

Združenie Viesky je založené za účelom vytvorenia aglomerácie nad 2000 obyvateľov, aby sme 
spĺňali kritériá SR a EÚ pre možné čerpanie eurofondov na kanalizáciu a vodovod. Je v ňom 10 obcí 
chvojnickej doliny, ktoré nemajú kanalizáciu a vodovod. 

Družobné vzťahy obce:

Oslovil som obec Žeraviny v okrese Hodonín, či by nemali záujem nadviazať s našou obcou 
priateľské vzťahy. Starostka obce Ing. Ľubomíra Vařechová zareagovala pozitívne a tak som sa v tejto 
obci zastavil a dohodli sme najbližšiu spoluprácu: v spolupráci so ženami z Hroznovej Lhoty u nás 
odohrali adventný vianočný koncert a takisto k nám prídu a vystúpia na Fašankovom dni 3. februára 
2018. Obec Žeraviny má 190 obyvateľov, nachádza sa 7 km východne od Strážnice a 6 km južne od 
Veselí nad Moravou. Od nás to je 28 km. Prvý krát sa obec spomína v roku 1447.

Podobne sa mi ozval aj Zdeněk Brhel, starosta obce Nový Poddvorov, tiež v okrese Hodonín. Tí
by sa mali prísť pozrieť k nám na Fašankový deň, kde by sme sa dohodli ako ďalej. Obec Nový 
Poddvorov má 210 obyvateľov a nachádza sa 14 km západne od Hodonína. Od nás to je 33 km. Obec 
bola založená v roku 1783. V katastri obce sa nachádzala stará obec Potvorov, prvý krát spomínaná v 
roku 1261, ktorá bola v 15. storočí počas česko-uhorských vojen zničená.

Kedysi, ešte za komunistov, mala naša obec družbu s obcou Nosislav v okrese Brno- venkov.
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POZVÁNKA  NA  OBECNÝ  VÝLET

Po úspechu výletov na Moravu v septembri 2016 a v júni 2017 sa tentoraz vyberieme ďalej. Do 
Českého Krumlova v južných Čechách. Výlet bude navyše dvojdňový, s jedným nocľahom. Vyráža sa v 
piatok 8. júna 2018 ráno a návrat je naplánovaný
večer v sobotu 9. júna 2018. 

Program výletu:

piatok 8. júna:

07,00 Odchod autobusom z Koválovca
11,45 Obed v Českom Krumlove - reštaurácia 

DEPO, tradičná juhočeská kuchyňa, 
tankové pivo z plzeňského Prazdroja

13,00 Návšteva grafitového dolu v Českom 
Krumlove - jazda vláčikom do dolu, 

prehliadka dolu
14,30 Prehliadka štátneho zámku Český 

Krumlov - prehliadka zámku a nádvoria
15,00 Návšteva múzea voskových figurín v 

Českom Krumlove - voskové figuríny známych postáv českého i svetového kultúrneho a 
politického diania, dobový nábytok a zariadenie

16,00 Návšteva múzea útrpného práva v Českom Krumlove - prehliadka podzemia s mučiarňami, 
celami, zariadením na mučenie ako i voskovými figurínami umučených

17,00 Prehliadka centra mesta Český Krumlov - zapísaného v zozname UNESCO, plného obchodov 
so suvenýrmi, občerstvením i dobového obchodu, kláštorov, kostolov a pivníc...

19,00 Odchod z Českého Krumlova
19,30 Večera a ubytovanie v rekreačnom zariadení Olšina - ubytovanie v krásnom prostredí Šumavy

sobota 9. jána:

09,00 Raňajky v rekreačnom zariadení Olšina
10,30 Návšteva areálu Bobovka v Lipne nad Vltavou - jazdy na horskej a korytovej bobovej dráhe, 

štýlová drevenná hospúdka
12,30 Plavba loďou po vodnej nádrži Lipno - vyhliadková plavba na lodi z prístavu Lipno nad Vltavou- 

Frymburk- okružná jazda a späť 
14,30 Obed v Lipne nad Vltavou - reštaurácia Neptunus
15,30 Odchod z Lipna nad Vltavou domov
20,00 Návrat do Koválovca

Cena výletu:

Dospelí: 70,- €
Deti do 15 rokov vrátane: 53,- €

V cene je zarátané: doprava autobusom, 2 x obed, 1 x
večera, ubytovanie na noc s raňajkami, prehliadka zámku a
nádvoria, prehliadka mesta, návšteva grafitového dolu,
návšteva múzea voskových figurín a múzea mučenia,
vyhliadková plavba loďou a 2 x jazda na horskej bobovej
dráhe.
Cena výletu je dotovaná. Dotácia vlastne pokryje ubytovanie s raňajkami a vstupné na zámok. Na výlet 
sa použije časť zisku z poriadania fašankového dňa, sociálny fond zamestnancov obecného úradu, 
dotácia obce a príspevok od DHZ. Keď sa na tých všetkých podujatiach za rok v obci narobíme, tak si za 
tú námahu pôjdeme aspoň na chvíľu zaslúžene odpočinúť...

Prihlasovať sa môžete u starostu obce už od 3. februára 2018. Prednosť majú Koválovčania a tí, 
ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich dvoch výletov.
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KOVÁLOVEC  V  DOBE  DÁVNEJ  I  NEDÁVNEJ . . .

Na prvej fotografii je hokejbalové družstvo Koválovca z roku 2015, ktoré sa od roku 2006, s 
výnimkou jedinej sezóny 2015/2016, zúčastňuje Oblastnej
hokejbalovej ligy v Lopašove. Za tú dobu sa v družstve
vystriedalo veľa hráčov, ale sú tam ešte aj dnes niektorí, ktorí
vtedy začínali...

V roku 2000 bol založený 11 členmi futbalový klub FC
2000 Koválovec, ktorý bol štyri sezóny účastníkom VIII. ligy,
poslednej oblastnej súťaže okresov Senica a Skalica. Klub
hrával svoje domáce zápasy na ihrisku v Chropove, ktorý
vtedy zažíval úpadok futbalu v obci a nakoniec ŠK Chropov i
vypadol zo 7. ligy a jednu sezónu hrával spoločne s FC 2000
Koválovec poslednú súťaž, v ktorej tak došlo i na susedské
derby...

Na druhej a tretej fotografii sú oslavy 600- ročnice v
Koválovci v roku 1994, organizované za starostu Jána Ilčíka. Na jednej sú členovia DHZ pri práci s 
konskou hasičskou stiekačkou z roku 1930, ktorá je v zachovalom stave vo vlastníctve DHZ podnes. A na 
druhej sú zaslúžilí členovia DHZ Koválovec spolu s vtedy mladými nástupcami. 

Ďalšie fotografie mali byť zo záznamu Československej televízie Brno, ktorý sa v našej obci 
natáčal v marci roku 1973 ako jeden z dielov seriálu "Veselá je dědina". Nápad vyhľadať tento záznam 
vzišiel od Mariána Náhlika, ktorý sa spojil so zamestnancami ČT, ktorí majú na starosti archív a mohli sme
9. januára 2018 vyraziť do Brna. Tam nám snímok pustili na PC a bol to hneď prvý, ktorý nám ukázali. Ide 
o hraný dokument , v ktorom vystupujú umelci v roli dedinčanov v danej obci spolu s domácimi. Viac o 
tomto dokumente a fotografie z neho nájdete až v budúcehom čísle obecného časopisu.  

 
TREBA  SI  PRIPOMÍNAŤ . . .

1929 bol v našej obci založený Dobrovolný hasičský zbor, to znamená, že už o rok, v máji 2019, 
budú naši hasiči oslavovať 90. výročie založenia zboru...

1821 bola dokončená stavba miestneho kostola sv. Martina z Tours, ktorý dal postaviť Ján Vietoris, 
zeman z Važskej a Koválovca, takže v roku 2021 budeme sláviť jeho 200. výročie...

1394 prvá písomná zmienka o našej obci, to znamená, že v roku 2019 budeme mať 625. výročie, iste si 
mnohí ešte spomínate na oslavy šesťstoročnice v roku 1994...
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1787 mala naša obec 467 obyvateľov, v roku 1843 434 obyvateľov a v roku 1961 ešte 
stále 365 obyvateľov, máme čo doháňať...

1554 sa v Koválovci spomínajú prvé vinohrady a na pečatidle z roku 1617 je už 
vinohradnícky motív, z ktorého takmer presne vychádza súčasný erb obce...

NÁZORY  A  KOMENTÁRE

„V našej farnosti pôsobí diabol...“

Takto začali v nedeľu v kostole kázeň náš terajší pán farár Hreha. Chropov a Koválovec vraj obchádza 
satan. Že v Chropove skapal pes a v Koválovci aj "kočka". Aj to sú slová z úst nášho správcu farnosti. A oni 
budú toto pôsobenie diabla teraz u nás mapovať a jeho prítomnosť zistia podľa ovocia, ktoré svojou činnosťou 
diabol prináša. Nie, to nie je pasáž z cirkevnej kroniky niekedy zo začiatku 17. storočia, to je z nedele 28. 
januára 2018.

Nerád verejne komentujem takéto veci, ale všetko má svoje hranice. Keď pán farár využívajú priestor 
počas sv. omše na ohováranie a znevažovanie iných, a to opakovane, nechcem to nechať len tak bez odozvy 
a bez toho, aby som si nezastal starostu Chropova Jána Bartala, pána Antona Masaryka z Prietržky, maliara 
Mariána Náhlíka, ale aj nás Koválovčanov a Chropovčanov, ktorí chodíme do kostola.

Áno, je v našej farnosti, tak ako aj inde, plno hriechov, ktoré treba liečiť: farizejstvo, pohodlnosť, pýcha, 
ohováranie, faloš, pokrytectvo, závisť, lakomosť, ľahostajnosť, požívanie drôg, alkoholu a mnohé iné neresti. 
Niektoré potrebujú akútnu liečbu, iné pomoc a lásku blížneho. Potrebujú aj kňaza, ktorý by  pomáhal, slúžil a 
miloval blížneho svojho. Nielen kritiku, ironické poznámky a vysmievanie, teóriu katechizmu, ohováranie a 
egoizmus bez pokory.  

Konfrontáciu Pán Boh nepotrebuje, on vie, že ho satan nemôže poraziť, veď on je pravda, dobro a 
láska. Potrebuje ju diabol, ktorý vie, že jeho čas sa kráti a chce so sebou do priepasti stiahnuť čo najviac ľudí. 
Pán Boh dáva lásku, pokoj, radosť a porozumenie. A len jemu prináleží právo súdiť, nie pánovi farárovi 
Hrehovi.

Pán farár by sa mali tiež nad sebou zamyslieť, vstúpiť si do svedomia, snažiť sa byť pokornejší a menej
namyslený a ústretovejší voči ľuďom. Nie sú všemocný úradník niekde na ministerstve pre východ. A keď tak 
nemajú rád Záhorákov, môžu na východ, do svojej domoviny a medzi svoje ovečky aj ísť. Tam ich iste 
pochopia a v momentálnej situácii ich my určite odrádzať od odchodu nebudeme...

V roku 2014 sme robili na kostole v Koválovci novú strechu, na ktorú sme sa sami aj v Koválovci 
vyzbierali. Niečo nám pridali aj náš vtedajší pán farár Kožuch. Robili sme si ju sami a zadarmo. Nepotrebovali 
sme za to chválu, stačil nám dobrý pocit, že sme niečo dobré a potrebné urobili. Nechodili sme po okolí a 
neohovárali firmy, ktoré nám to mohli robiť, že sú drahé a okrádajú nás. Zariadili sme sa. Nepotrebovali sme 
sluhov, poslúžili sme si sami... 

"A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom" je úryvok z motlitby Otčenáš. Ja 
osobne som s pánom farárom nemal problém, ani voči nim necítim zášť. Každý má šancu zmeniť sa a konať 
dobro a úprimne oľutovať svoje myšlienky, slová a činy. Vždy sa dá začať znova a v dobrom, len na to treba 
pokoru a ochotu zúčastnených...

Patrik Renováček

"Veselá je dědina..."

Marián Náhlík pátral po dokumente, ktorý u nás natáčala Československá televízia v roku 1973. Išlo o 
hraný dokument, v ktorom vystupovali aj Koválovčania ako komparz. Samotný dej sa odohráva v troch 
obciach, v jednej v južných Čechách, v druhej na Slovácku a v tretej u nás. V našej obci sa natáčalo na 
autobusovej zastávke, v a pred kultúrnym domom a vo vinohradníckom sklepe. Obsah dokumentu je 
poznačený dobou a poplatný duchu vtedajšej normalizácie. Ale má svoju hodnotu ako historický záznam o 
tom, ako Koválovec vtedy vyzeral a zachytil tiež niektorých občanov Koválovca. Okrem domácich v ňom zo 
známych umelcov hrali Karol a Anton Baláž, národný umelec Janko Blaho a cimbálová muzika zo Skalice. 

Bol som spolu s Mariánom Náhlíkom v Brne v Českej televízii, lebo on v rámci pátrania zistil, že tento 
dokument natáčala Československá televize štúdio Brno a tak ho tam majú v archíve. Tam sme si spolu s ním 
dokument na PC v kancelárii pozreli. Pani, ktorá s nami jednala, nám prisľúbila, že po podpise zmluvy nám 
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DVD pošlú domov a tak sa aj stalo, nahrávka už je u Mariána Náhlíka doma. Napísali sme zmluvu naňho, ako 
účinkujúcemu mu záznam poskytli zadarmo. Vtedy sme sa dohodli, že záznam premietneme pre ľudí v 
kultúrnom dome a ja uverejním pár záberov z dokumentu v obecnom časopise. V zmluve, ktorú poslali 
Mariánovi Náhlíkovi je uvedené, že záznam nemôže poskytovať ďalej. Áno, Marián chce dodržať znenie 
zmluvy a zákon, aspoň dúfam, že to je príčína jeho konania, ale mal to povedať aj vtedy v Brne a nemusela sa 
zmluva dávať písať na neho, ale na obec a všetko by sme stihli. Bolo mojou chybou, že som tak neurobil. Kvôli
štyridsiatim euro to nestálo za to, ale cítil som aj určitú vďačnosť za to, že tento dkument Marián Náhlík 
vypátral a aj dlh voči nemu, že som ho pri vysväcovaní kaplnky sv. Frolijána, ako autora obrazu, zabudol pri 
ďakovaní spomenúť.

V týchto dňoch som poslal žiadosť o jej poskytnutie, akurát sa to do fašiangu nestihne... 

Patrik Renováček

"Urbár Koválovec..."

Tento rok sme ako obec zvýšili daň z lesných pozemkov z 14,73 € za hektár na 25,01 € za hektár. Toto 
zvýšenie sa dotkne Štátnych lesov SR ako aj Pozemkového spoločenstva Koválovec, teda urbáru. Pre urbár to
znamená v eurách zvýšenie dane z nehnuteľnosti za lesné pozemky v roke 2018 o 1.321,69 €, a to z 2.129,54 
€ na 3.451,23 €. Kvôli tejto sume sa predseda urbáru, podpredseda poľovnej spoločnosti a bývalý starosta 
Prietržky Rudolf Bartal hnevá a vyhráža, že s urbárom skončí. Áno, Rudolf Bartal je ťažká hus na škubanie, ale
kvôli tisíctristo eurám je zle na obecných zastupiteľov, pričom štátu na daniach a podieloch zaplatí urbár tisíce, 
a to nevadí, to je v poriadku. Ale obchodu sa 1.200,00 € na nájomnom vyrubiť môže. Nikde nie je napísané, že
v roku 2019 nemôže obecné zastupiteľstvo, po ústretovom predložení jednotlivých komponentov hospodárenia
pozemkového spoločenstva, túto daň znížiť. Na margo toho ešte poviem jedno, neviem aké percento podielu 
vlastnia v urbári majitelia, ktorí majú trvalý pobyt v Koválovci, ale veľké číslo to nebude. Nebudem rozvádzať 
kto za to môže, že tomu tak je, ale my ako zastupitelia občanov Koválovca v prvom rade zastupujeme záujmy 
svojich občanov, až potom tých cudzích.

Patrik Renováček

EPILÓG  PO  ZÁHORÁCKY . . .

Ve filmje Vojtěcha Jasného "Všichni dobří rodáci" z roku 1968, kerý je o jednej moravskej obci v 
období po druhej svjetovej vojňe, Vlastimil Brodský, coby bývalý varhaník v místnim kostele a aj bývalý 
predseda strany v obci, na samem konci filmu, ket po rokoch jede na kole ven z dzedziny, ohlédne sa 
spátky na dzedzinu a poví: "Co sme si tu upékli, to si tady aj zecme, ale co sme si vlastne my sami 
upékli, za co sme mohli a za co sme nemohli." 

A tak je to aj s nama, ňeco, co sa na temto svjece a v našej obci uďeje ovplyvníme, ale ňeco zas 
neni v našej moci... 

Tak nam Pan Búch pomáhaj a nech je tych vjecí, keré ovplyvnit víme a možeme co najvíc...
                                                    

 starosta obce Patrik Renováček

A na úplný koniec mimoriadne správy po uzávierke...

V sobotu 27. januára 2018 nás navždy opustila naša občianka Mária Sopúšková rodená Hollá, ktorá 
ešte 6. januára 2018 oslávila 80 rokov. Bola posledný polrok v Zariadení pre seniorov v Skalici a tešila sa na 
návštevu svojej rodnej obce počas fašankového dňa. Osud však chcel inak, nech odpočíva v pokoji... 
Pohrebný obrad spolu so sv. omšou bude vo štvrtok 1. februára 2018 slúžiť náš rodák, vdp. Milan Puškár.

V nedeľu 28. januára 2018 ukončil svoje pôsobenie ako kostolník Marián Tokoš. Pán farár tak hľadajú 
náhradu, prípadní záujemcovia sa môžu hlásiť na farskom úrade v Chropove.
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