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" Ďekujeme šeckym tym, kerí priuožili ruku" Ďekujeme šeckym tym, kerí priuožili ruku
k dílu a pomohli zlepšit život v našej obci, nechk dílu a pomohli zlepšit život v našej obci, nech
sa im v roku 2019 dobre vodzí a darí. Ďekujemesa im v roku 2019 dobre vodzí a darí. Ďekujeme
také našim partnerom za spoluprácu a vjeríme,také našim partnerom za spoluprácu a vjeríme,
že naše vztahy budú aj dálej aspoň na takej úrovni jak dofčil. že naše vztahy budú aj dálej aspoň na takej úrovni jak dofčil. 
Nech sa teda f tem roku 2019 darí... "Nech sa teda f tem roku 2019 darí... "
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KALENDÁR OBCE NA ROK 2019- 625. VÝROČIE OBCEKALENDÁR OBCE NA ROK 2019- 625. VÝROČIE OBCE
 

3. februára nedeľa Výročná členská schôdza DHZ Koválovec

   24. februára nedeľa

V. ročník Fašankového dňa alebo Vitajte u nás         
v Koválovci: obecná zabíjačka, košt vína a 
zabíjačkových špecialít, posedenie spojené s kultúrnym
programom: cimbálová muzika Josefa Marečka        
z Uh. Hradišťa, mužáci z Prítržky, mužský spjevácký
zbor Urban ze Skalice, spjevácký zbor Radošovjané

   18. až 22. apríla štvrtok až pondelok Velká noc, šlahačka

 30. apríla utorok Stavjaní mája, guláš

 koniec mája- jún,
dátum ešte nebol

určený
sobota

Oslavy 90. výročia založenia DHZ spojené                 
so slávnostným otvorením novozrekonštruovanej 
hasičskej zbrojnice

 7. a 8. júna piatok a sobota Obecný výlet

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

28. júna piatok Otvíraní prázdnin

30. júna nedeľa
VII. ročník Memorijálu Rudolfa Šveca- detská 
hasičská pohárová súťaž

24. až 28. júla streda až nedeľa Obecný stanový tábor na Zbytkoch

15. augusta štvrtok
Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky: sv. omša- 
Nanebovzatie Panny Márie

16. augusta piatok
Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky: 
premietanie dokumentu ČST Brno "Veselá je dědina"  
z Koválovca z roku 1973, výstava starých fotografií

17. augusta sobota
Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky: 
hodový futbalový zápas, hodová zábava s Mistříňankú

18. augusta nedeľa
Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky: 
slávnostná hodová sv. omša, Unínčanka hrá po dedine 

  31. augusta sobota Ukončení prázdnin

9. novembra sobota Marťinské hody: hodová Oldies párty

10. novembra nedeľa Marťinské hody: slávnostná hodová sv. omša

  5. decembra štvrtok Mikouášská nadílka

29. decembra nedeľa Predsilvestrovský stolnotenisový turnaj

31. decembra utorok Obecní Silvestr 2019: silvestrovská zábava
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Príhovor starostu obce...

Vážení spoluobčania, 
ďakujem Vám za Vašu podporu a dôveru, ktorú ste mi vyjadrili svojím 
postojom v obecných voľbách a miestnom referende, súbežne konaných dňa 
10. novembra 2018. Vážim si i toho, že aj keď som na funkciu starostu obce 
kandidoval sám, svoj hlas mi dalo 61,1 ¨% z Vás, ktorí ste mohli voliť, čo bola 
v skalickom okrese, po starostovi Letničia, najvyššia podpora. 

V prvom volebnom období som sa ako starosta snažil plniť ciele, ktoré 
mi vyplynuli z výsledkov ankety o problémoch obce, ktoré Vás pred voľbami 
v roku 2014 najviac trápili. Vo svojom druhom období sa budem snažiť 
riešiť tie problémy, ktoré sa počas uplynulých štyroch rokov nestihli, ako aj 
rešpektovať a presadzovať Vašu vôľu, vyjadrenú v miestnom referende. 
Samozrejme sa tiež popri tom vynoria problémy nové, vyplývajúce z nových  
reálií, ktoré život prináša a ktoré sa budú musieť riešiť za pochodu.

V tomto roku si naša obec
pripomenie 625. výročie svojej prvej
písomnej zmienky. V tomto duchu sa
i ponesú viaceré podujatia roka,
počas ktorých si toto jubileum
pripomenieme. Okrem toho si 90.
výročie založenia zboru pripomenú i
hasiči, ktorí pri tejto príležitosti
"dostanú" z gruntu vynovenú
hasičskú zbrojnicu.

Nakoniec by som chcel zo srdca
poďakovať všetkým, ktorí nejako svojou troškou prispeli k napredovaniu 
obce: či už to bolo formou brigád na hasičskej zbrojnici a iných projektoch 
obce, pomocou pri organizácii rozličných spoločenských, kultúrnych a 
športových akcií v obci, zveľaďovaním svojho okolia alebo aj len svojou 
účasťou na komunitnom živote obce. Bez tohoto všetkého by som ja sám 
nedokázal nič. Vážme si teda toho, že i dnes sa nájdu ľudia, ktorí sa dokážu 
obetovať pre spoločné dobro. A som nesmierne rád, že u nás v Koválovci ich 
nie je málo...    
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stavjaní mája 30. apríla 2018
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UDALOSTI ROKU 2018 V KOVÁLOVCIUDALOSTI ROKU 2018 V KOVÁLOVCI

REKONŠTRUKCIA KUCHYNE A BUFETU V KULTÚRNOM DOME
január 2018

Kvôli fašankovému dňu a jeho zdarnému priebehu sme začiatkom januára začali s prerábkou 
kuchyne, bufetu a chodby kultúrneho domu. V kuchyni bola zbúraná priečka a vybúraný otvor pre 
výdaj stravy. Samozrejme popri tom sa musela tiež prerobiť elektrina, voda, odpady a premiestniť 
bojler na teplú vodu. Zakúpil sa tiež z bazáru praktický priemyselný nerezový dvojdrez. Následne sa 
museli vyspraviť diery po búraní a vymalovať. Nutné bolo i upratanie priestorov a kompletné umytie 
náčenia. Pri upratovaní sa tiež vymenili záclony v sále KD za nové. 

V bufete sa odstránila stará drevosklenená stena a trochu viacej vzadu sa postavil barový pult a
poličky pre bufet. Takisto sa vymenil hrdzavý drez. Oproti vstupu do KD sme namontovali nový vínny 
bar, ktorý skultúrnil a zjednodušil obsluhu koštúvky vín. Všetky tieto zmeny tiež zväčšili priestor 
chodby, takže bude viacej pľacu pre zákazníkov bufetu a kuchyne ako i lepší pohyb hostí a obsluhy. 
Rekonštrukciou kuchyne sa práca v kuchyni omnoho zefektívni.

Celkové náklady na túto rekonštrukciu činili 1.060,63 €. Treba poďakovať Jozefovi Chrenkovi  
z Radošoviec a Dušanovi Veselému za búracie a iné práce, Ondrejovi Pobudovi, Martinovi Náhlíkovi a 
Tomášovi Puškárovi za zednícke, vodomontážne a elektrikárske práce. Jozefovi Hrnkovi, Miroslavovi 
Novákovi a Patrikovi Renováčkovi za práce dokončovacie, Monike Horinovej, Dane Hrnkovej, Jane 
Pobudovej, Gabriele Novákovej, Jane Ilčíkovej a Jane Renováčkovej za úklid a umytie náčenia. Všetko 
sa nakoniec do fašankového dňa podarilo stihnúť. V samotnom závere bolo nutné zavolať ešte čistenie
a krtkovanie odpadov, nakoľko tieto boli vo WC ucpané. 

FAŠANKOVÝ DEŇ ALEBO VITAJTE U NÁS V KOVÁLOVCI
sobota 3. februára 2018

Štvrtý ročník fašankového dňa bol opäť vo viacerých ohľadoch lepší, ako ten predchádzajúci.     
V prvom rade bola omnoho lepšie zvládnutá organizácia akcie, aj vďaka rekonštrukcii kuchyne, bufetu 
i baru na ochutnávku vína. Takisto obsluha, či už v kuchyni, bufete, na vstupnom, pri víne alebo v sále,
bola na úrovni.  A aj počet jej členov- 22, bol omnoho vyšší ako rok predtým. Tu patrí poďakovanie 
celému kolektívu: v kuchyni Gabriele Novákovej, Jane Renováčkovej, Jane Pobudovej, Jane Ilčíkovej, 

Hane Galkovej Trúbovej, Andrei Pukančíkovej, 
Jozefovi Hrnkovi, Ondrejovi Pobudovi, 
Vladimírovi Regáskovi, Jozefovi Pukančíkovi, 
Petrovi Trúbovi a Mirovi Novákovi, ktorý mal    
na starosti tiež  fotografovanie i hostí, v bufete 
Monike Horinovej, Tomášovi Puškárovi a Jurajovi
Horinovi, u vstupného Zuzane Renováčkovej a 
Sašovi Novákovi a u vína Petrovi a Ronaldovi 
Kudláčovým, obom z Radošoviec, ktorí 
posunuli úroveň a kultúru ochutnávky vína       
na úplne iný level. Aj tento rok k nám zavítalo 
veľa návštevníkov, z blízkeho i vzdialenejšieho 
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cimbálová muzika Josefa Marečka z Uherského Hradišča...
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okolia, takže kultúrny dom bol ešte nabitejší ako 
minulý rok. Už v piatok sa zabili štyri kusy 
ošípanej, a aj keď nejaký dobrodinec na nás 
poslal na veterinu udanie, nakoniec to aj vďaka 
Vendelínovi Slobodovi všetko dobre dopadlo. 
Hlavnym "masárem" bol Jozef Sloboda, ktorému 
pomáhali Zdeno Veselý, Dušan Veselý, Jozef 
Pukančík, Patrik Renováček, Vladimír Regásek, 
Tomáš Puškár, Michal Tokoš, Fabián Pobuda, 
Matej Renováček. Mäso si predpekali Ondrej 
Pobuda a Jozef Hrnek. Zabijačkové zelé 
pripravila Mária Závodská, ktorá pomáhala spolu
s Danou Hrnkovou, Janou Pobudovou, Gabrielou 

Novákovou a Monikou Horinovou v piatok i v kuchyni.
V kultúrnom programe postupne vystúpili: detský folklórny súbor Žeravjánek zo Žeravín, 

ženský zbor z Hroznovej Lhoty, mužáci z Prietržky a spevácky zbor Radošovjané z Radošoviec. 
Počas celého programu medzi jednotlivými vystúpeniami i po ňom vyhrávala cimbálová muzika 
Jozefa Marečka z Uherského Hradišťa, ktorá u nás bola už minulý rok a ktorá sa ľuďom páčila. I jej 
sa veľmi páčilo u nás. Okrem hlavného programu prebiehala i prezentácia a ochutnávka vína           
z lokalít ako Koválovec, Radošovce, Mokrý Háj, Prietržka, Skalica a Nový Poddvorov. Celkovo bolo         
k ochutnávke 36 vzoriek bieleho, červeného a ružového vína. 

Medzi hosťami podujatia nechýbali poslanec TSK a primátor Holíča Zdenko Čambal, starostka 
Brodského Anna Krídlová, starostka Kátova Terézia Kučerová, starosta Lopašova Marián Bederka, 
starosta Mokrého Hája Peter Pobuda, starosta Chropova Ján Bartal a poslanec mestského 

zastupiteľstva v Skalici Peter Pagáč. Zavítali k
nám takisto hostia z Nového Poddvorova na čele
so starostom Zdeňkom Brhelom ako aj starostka
Žeravín Ľubomíra Vařechová. Podujatie bolo
tiež venované našim seniorom, ktorých si takto
už viaceré roky uctievame. 

Aj tento rok mohli návštevníci, účinkujúci
a hostia ochutnať miestne zabijačkové špeciality: 
obarovú poléfku, ktorá sa podávala zadarmo, 
zabijačkové zelé, zabijačkovú misu, na ktorej
bolo pečené maso a jelítko, tlačenku a
oškvarky. Opäť sa takmer všetko minulo.

Fašankový deň, ako podujatie, ktorého
úroveň i ohlas každým rokom stúpajú, by sa nemohol uskutočniť bez pomoci sponzorov. Tento rok sa 
nám podarilo získať až 2.650,- €, za čo veľmi ďakujeme Jurajovi Daniškovi z Radošoviec, ktorý nám 
daroval 1.000,- €, Nadácii ZSE, ktorá poskytla grant 550,- €,  Grand realitám Skalica za 200,- € a 
Tlstej Hore, s.r.o. za 100,- €. Dotáciu 300,- € tak ako každý rok poskytla aj Obec Koválovec. 
Nepodarilo sa nám naopak získať 1.000,- € v hlasovacej súťaži Raiffaeisen Bank, o ktoré sme bojovali 
spolu s Prietržkou a dvomi projektami zo Skalice. Nakoniec sme prehrali s Prietržkou pomerom hlasov
310 ku 390. Ďakujeme všetkým, ktorí nám dali svoj hlas, veď na 145 obyvateľov sme získali 310 hlasov, 
čo je 2,14 krát viac hlasov ako máme občanov, kým Prietržka s 500 obyvateľmi mala hlasov 390. 
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spjevácký zbor Radošovjané...

mužáci s Prítržky...



február 2019 KOVÁLOVEC DNES 6                  www.kovalovec.sk

A ako akcia dopadla finančne? Tržba z kuchyne bola 1.222,40 €, v bufete 481,60 €, na vstupnom,
predaji časopisu a vína 220,00 €, sponzorské príspevky 2.150,00 € a zostatok mäsa a slijovice bol 
203,00 €. Celkový príjem tak činil 4.277.00 €. Náklady boli rozdelené takto: nákup tovaru a materiálu 
1.358,38 €, muzikanti 300,00 € a ošípaná 932,00 €. Celkové výdavky tak boli vo výške 2.590,38 €. Zisk 
vo výške 1.686,62 € si na polovicu rozdelili usporiadatelia: Obec Koválovec a DHZ Koválovec.  

K dispozícii u vstupného bol tiež obecný časopis KOVÁLOVEC DNES, konkrétne už jeho 5. 
číslo. Časopis vychádza raz ročne a toto bolo jeho tretie riadne číslo. Návštevníci si nové číslo mohli 
zakúpiť za 1,- €, domáci ho mali zadarmo. Časopis vyšiel v náklade 100 ks, tie sa však počas dvoch 
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programem zaujaté publikum...

publikum sa postupňe strídauo... medzi publikem aj Radošovjané v krojoch...

ňekerym k jedzeňú hráua aj cimbálofka... doňútra ste sa dostali enem prez našu muádež...

napredu hosté z Hroznovej Lhoty...
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týždňov minuli, nakoľko o časopis bol veľký záujem aj v Chropove, a to kvôli článku "V našej farnosti 
pôsobí diabol...".
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nechýbau ani vzácný host Zdenko Čambal, primátor Holíča
a poslanec TSK, Peťa Kudláč z Radošovec je furt strízvý, to

robí enem tá fotka...

náš hlavný donátor Juraj Daniška z Radošovec, kerému moc
ďekujeme a dúfáme, že sa mu lúbiuo a že mu aj vézuo...

a zas kuchyňa, akorát v druhem obsadzení, také to
nevypádá, že by mjeli frmol, ale zdání a momentka možú

klamat...

ženský spjevácký zbor z Hroznovej Lhoty trochu ináč, na
adventní koncert nam spívali v pjeknych horňáckych

krojoch, tady to byuo z druhého súdka...

nápor u nového bufetu a nechýbá pri ňem ani Pala Vávra z
Radošovec, prezývaný Camra, ináč jeho tata Eduard Vávra

byli rodákem z Koválovca...

obsluha v kuchyni v plnem provozi, aj ked to tak na prvý
pohled nevypádá, pomáhajú také naši noví občané Peťa

Trúba a Hana Trúbová Galková...
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Dodatočne sme ešte žiadali o dotáciu aj Trnavský samosprávny kraj, ktorá by nám pomohla 
v prefinancovaní rekonštrukcie kuchyne, bufetu a chodby, robenej aj kvôli tejto akcii. Výška dotácie, o 
ktorú sme žiadali bola 500,00 €. Tú nám kraj nakoniec pol roka po skončení podujatia pridelil...
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starosta Nového Poddvorova Ing. Zdeněk Brhel, kerý došeu
k nam s partijú vinarú, vzadu Prítržané...

Radošovjanky v krojoch, v sukňách moseli sedzet na
stoličkách pjekňe obkročmo...

dzeci ze Žeravin spouem z muzikú sa chystajú na svoje
vystúpení, fčil nevim, či ich starosta obce uvádzá, alebo im

do teho enem kecá... 

naši senijori pri stole, snád sa im toto odpouední posedzení
u pjesničky lúbiuo...

znovu naši senijori, kerí okrem besedy sledovali také
fašankový program a ňekerí si potom za doprovodu

cimbálofky aj zaspívali...

Peťa Kudláč z Radošovec, kerý má aj vinohrady v
Koválovci, mjeu na starosci prezentáciju a košt vín, čeho sa
zjavňe ujau s chuťú a grácijú, jak sa na správného vinára

sluší...
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Tento rok tu uverejňujeme viacej fotografií, veď tento časopis je vlastne aj takou obecnou 
kronikou, v ktorej je zaznamenané, čo sa v obci dôležité v tom ktorom roku udialo. Preto aj do 
budúcnosti stále apelujeme na účastníkov rozličných akcií, svedkov udalostí, či autorov zaujímavých 
záberov, aby poskytli fotografie do nášho časopisu, budú uverejnené aj s menom autora. Ďakujeme. 
Autorom záberov z fašankového dňa je Miroslav Novák.

A aké boli ohlasy na fašank 2018? Páčilo sa Radošovjanom, mužákom z Prietržky, aj hosťom z 
Nového Poddvorova. A aj domácim Koválovčanom a hosťom z okolitých obcí. Za všetkých jedno: keď 
som objednával cimbálovku aj na druhý rok, primáš mi na to odpovedal "takovú atmosféru jaká byla u 
vás, to je dnes uš enom málokde. Budeme rádi, když aj na rok k Vám zas pojedeme. Máte to tam 
pjekné, pane starosto..." Tak teda na rok...

PRIDELENIE DOTÁCIE NA REKONŠTRUKCIU HASIČSKEJ ZBROJNICE
február 2018

V piatok 2. februára 2018 nám poštou prišlo rozhodnutie o pridelení dotácie z Ministerstva 
vnútra SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 22.999,30 €. Pridelená nám bola 22. 
januára 2018 Prezídiom Hasičského a záchranného zboru. Finálnu žiadosť, lebo sa podávala ešte aj 
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náš predseda DHZ Jožka Hrnek v družnem rozhovori, ket uš
sa nam ho nepodariuo zachycit pri pečení v kuchyni, ale

určiťe tam jak jeden z hlavnich šéfú akcije byu a pomáhau...

spokojný druhý hlavní šéf akcije, co by né, ket sa nalévá,
sekundujú mu Peťa Kudláč, Erika Danišková, kerá má s tym

najvjec roboty a Jura Daniška, hlavní sponzor akcije...

skupinka úspješnych podnikatelú regijónu v debace určiťe
né o podnikaní, šak si sem došli odpočinút, né rozmýšlat nad

robotú...

a nakonec momentka zachytávajúcá pohodu a dobrú náladu
účastníkú fašankového dňa, kerí si aj s chuti zaspívali,

pojedli a popili...
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predbežná, o túto dotáciu sme podávali ešte 23. augusta 2018. Po pridelení nového hasičského auta 
Iveco Daily s protipovodňovým vozíkom v hodnote 129.172,60 €, ktoré nám predával 3. septembra 
2015 minister Róbert Kaliňák, je to tak druhá významná dotácia, ktorú sa nám podarilo za toto 
volebné obdobie získať. Samotná zmluva a prevod peňazí boli realizované už počas hlbokej vládnej 
krízy, zapríčinenej vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, za ktorej musel post ministra 
vnútra opustiť práve Róbert Kaliňák.   

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 1/2018
16. februára 2018

Obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí schválilo kúpu ornej pôdy od Oľgy Trnkovej v 
celkovej výmere 1,7961 ha za 5,388,46 €. tiež schválilo Valériu Kudláčovú ako prísediacu u 
Okresného súdu v Skalici.

KORČULOVANIE NA IHRISKU
prelom februára a marca 2018

Keďže ku koncu februára prišli veľké mrazy,
kedy bolo u nás v noci od -8°C do -14°C a cez deň
od -2°C do -8°C, začali sme v sobotu 24. februára
s napúšťaním betónovej plochy na družstve
vodou. V utorok 27. februára sa už dalo prvý krát
brusliť, čo hneď využili deti, a podmienky na
korčulovanie sa naviac s každodenným
napúšťaním vody stále zlepšovali. Až v sobotu a
nedeľu, kedy bolo na klzisku najviac ľudí, už bol
ľad, bez nočného zalievania, mäkký a rozbitý. 

VALNÉ ZHOMAŽDENIE POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA KOVÁLOVEC
17. marca 2018

V sobotu 17. marca 2018 sa o 16,00 hodine konalo valné zhromaždenie Pozemkového 
spoločenstva Koválovec, ktoré viedol jeho predseda Rudolf Bartal z Prietržky. Prvý krát v jeho 
histórii sa mu podarilo vytvoriť, vďaka ťažbe v Oskorušskom háji, taký hospodársky výsledok, ktorý 
umožnil vyplácanie divident. Tie sa vyplácali vo výške 100,- € za hektár lesa. V závere zhromaždenia 
vystúpil jeho predseda s obranou proti niektorým tvrdeniam uverejnených v minulom čísle tohoto 
časopisu. Pre prítomných uvaril Jozef Hrnek dva kotly gulášu, ktorý malo v réžii domáce polovnícke 
združenie.

VELKÁ NOC
28. marca - 1. apríla 2018

Tak ako v roku 2017, kedy sa u nás v Koválovci po desaťročiach konali veľkonočné bohoslužby, aj
v tomto roku ich celebroval náš rodák vdp. Milan Puškar. Začínali sme na zelený štvrtok, 
pokračovali na Veľký piatok a na bielu sobotu, kedy sa od 19,00 slávila samotná vigília. Tento rok boli 
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len štyri čítania a okrem kostolníčky Jozefíny 
Puškárovej, kňazovej matky, pomáhali nášmu 
rodákovi miništranti Samuel a Adam 
Pukančíkových,  Alexander a Oliver Novákových, 
Marián Tokoš, Michal Tokoš, Patrik Renováček a 
členovia DHZ: Jozef Hrnek, Ondrej Pobuda, 
Vladimír Regásek a Tomáš Puškar, brat nášho 
kňaza. Končilo sa tak ako minulý rok, procesiou 
dole k hlavnej ceste a späť. Účasť bola ešte väčšia
ako pred rokom, kedy prišlo viacej veriacich          
z Radošoviec. Z ohlasov prítomných na vigílii 
bolo zrejmé, že sme to zvládli dôstojne. Milan 
Puškar slúžil sv. omšu ešte aj na veľkonočnú 
nedeľu a potom odišiel do svojho pôsobiska         

v seminári v Bratislave. 
Veľká noc ďalej pokračovala v pondelok svätou omšou a "šlahačkou", keď tak ako je u nás stále 

tradíciou, ktorá ešte "nezhynula", chodili ženatí, slobodní i malí chlapci "šlahat po dzedziňe". Štyria 
ženáči zároveň na nej otestovali svoje nové kroje, ktoré si dali v zime ušiť.

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 2/2018
26. apríla 2018

Na aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci schválili: kúpu TTP v k. ú. Chropov o
výmere 1,5248 ha od Oľgy Trnkovej za 3.049,60 €, kúpu ornej pôdy od Valérie Hluchej o výmere 
0,3233 ha za 2.166,11 €, predaj ornej pôdy Ing. Vladimírovi Kočárikovi o výmere 0,8473 ha za 
2.541,90 €, predaj ornej pôdy PD Radošovce o výmere 0,73485 ha za 2.204,55 €, predaj ostatnej 
plochy Milanovi Puškárovi o výmere 43 m2 za 141,47 €, predaj TTP Tlstej hore, s.r.o. o výmere 
1,5248 ha za 3.354,56 € a zámer priameho predaja lesných pozemkov o výmere 1,368 ha za 
4.514,40 €. Zastupitelia tiež schválili zastavovacie podmienky pre IBV Chmelnice a predajnú cenu
stavebného pozemku v tejto zóne na 13,49 € za m2.

STAVJANÍ MÁJA
30. apríla 2018

V pondelok 30. apríla sme tradične "stavjali
máj". Predchádzal tomu v stredu jeho dovoz z
urbárskeho hája. Samotné "stavjaní" začalo, ako
tomu býva každý rok, dlhšou prípravou.    
Namiesto 17,30 sme začali o 18,30, takže celý
úkon samotného postavenia stihol aj náš hosť, 
Zdenko Čambal, primátor Holíča a poslanec TSK.
Po postavení, ktoré sa tento rok obišlo bez
zaváhania, aj kvôli tomu, že sa opäť zišlo dosť
mužov a premiéru mali tiež niektorí naši
mládenci z radov mladých hasičov, sa ponúkalo
víno a hruškovica. Potom sa účinkujúci i

11



február 2019 KOVÁLOVEC DNES 6                  www.kovalovec.sk

prizerajúci presunuli pred miestny šenk, kde bol k posilneniu i hovädzí guláš. Samotné zapíjanie mája 
končilo dlho po zhasnutí pouličných lámp. Hodnú chvíľu sa u nás zdržal i primátor Holíča, ktorý bol 
na našej akcii na revanš. 

REKONŠTRUKCIA CESTY DO VINOHRADOV
30. mája až 2. júna 2018

Po viacerých stretnutiach s predstaviteľmi
Obce Radošovce, Vinspolu Radošovce a PD
Radošovce a aj Ing. Štefanom Pobudom a Ing.
Rastislavom Ňukovičom, prišlo nakoniec k
dohode na spôsobe realizácie rekonštrukcie
niektorých najhorších úsekov cesty z
Koválovca do radošovských a koválovských
vinohradov. Stretnutia inicioval starosta
Koválovca Patrik Renováček, ktorý takisto počas
troch dní, za ktoré firma Cemis, a. s.
rekonštrukciu realizovala, bol prítomný na mieste
rekonštrukcie. 

Oprava sa realizovala najprv vyfrézovaním 
starého podkladu, nasledovala pokládka 
frézovaného materiálu finišérom a 
uvalcovanie povrchu valcom. Takto sa 
postupovalo postupne smerom na Koválovec, 
von z vinohradov. Pri poslednom úseku, tom 
najhoršom, bola naviac realizovaná pod finálnu 
vrstvu pokládka a uhutnenie kameniva s 
výkopom prícestnej priekopy. 
Takto boli teda opravené úseky: v katastri 
Radošoviec úsek od jarka za odbočkou do 
Hubokych sadú až po hranicu s katastrom 
Koválovca, v katastri Koválovca vstup do 
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vinohradov plus odbočka hore, krátky úsek z
kopca pred odbočkou do Starých hor a najhorší
a najdlhší úsek od mosta k Starým horám až na
kopec ku Koválovcu. Okrem toho bola
kamenivom upravená odbočka z mosta k
domečku Felixa Klimenta a odbočka k
družstevnej búde.

Celkom bolo v katastri Koválovca
realizovaných 75 % objemu prác, v katastri
Radošoviec zostávajúcich 25 % prác. Subjekty z
Koválovca do rekonštrukcie spolu investovali 13
% z objemu finančných prostriedkov, subjekty
z Radošoviec 87 %. Celkový rozpočet
rekonštrukcie sa vyšplhal na 47.888,10 €. Jednotlivé subjekty sa na ňom podieľali takto: Obec 
Radošovce 18.228,36 €, Obec Koválovec 6.240,00 €, PD Radošovce 6.180,74 €, verejná zbierka 
5.835,00 €, Vinspol Radošovce 5.100,00 €, Nadácia EPH 5.000,00 € a Ing. Štefan Pobuda 1.304,00 €. 

Veľká vďaka za poskytnutie frézovaného materiálu patrí PD Radošovce a jeho predsedovi Ing. 
Jozefovi Ivánkovi ako aj Správe a údržbe ciest TSK v Holíči a v Senici, menovite Vladimírovi 
Mlčúchovi, vedúcemu prevádzky v Holíči. Osobitná vďaka patrí tiež všetkým, ktorí prispeli vo 
verejnej zbierke, či už na k tomu vytvorený bankový účet alebo v hotovosti na obecnom úrade. 

OBECNÍ VÝLET DO ČESKÉHO KRUMLOVA A NA LIPNO
8. a 9. júna 2018

Po odrieknutí autobusa zo strany Jozefa Kučeru z Radošoviec, len cca tri týždne pred výletom, 
sme na poslednú chvílu vo veľkom strese zohnali autobus z Arrivy Trnava a. s., s vodičom z Piešťan. 
Nemuseli sme však banovať, autobus i šofér boli fajn. 

Z Koválovca sme vyrážali v piatok ráno, presne o 7,00, v počte osôb 53. Cesta tam prebiehala 
štandardne, až na pár obchádzok, kolečko po Brne, jazdu cestami šírky cyklistických trás, problémy s 
močením a slovným konfliktom s "kunčaftom" benzinárky niekde za Brnom. 

A tak sme do Českého Krumlova dorazili " na knap", o 14,00. Preto sme sa museli ponáhlať, aby 
sme stihli objednaný obed v reštaurácii Depo. Na obed bola kulajda, "kačena " a k tomu tanková 
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Plzeň, takže juhočeská kuchyňa so všetkým, čo k tomu patrí. Po obede sme absolvovali prehliadku 
štátneho zámku Český Krumlov, aj so sprievodkyňou. Po prehliadke zámku sme navštívili múzeum 
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práva útrpného a následne i neďaleké múzeum voskových figurín. Potom následoval rozchod a 
voľný pohyb po krásnom historickom centre mesta. Ten každý využil po svojom, niektorí na nákupy 
suvenýrov, iní na posedenie u kávy či piva a niekto zasa na prehliadku mesta. Odchod na Olšinu, 
rekreačné zariadene Vojenských lesov a statkov ČR, kde sme mali rezervovanú večeru, nocľah a 
raňajky, bol naplánovaný na 19,00.

Tu sme narazili na nádherný areál usadený v lone krásnej prírody Šumavy. Na večeru sme mali 
klasiku, "šniclu". Ubytovanie sme mali v turistickej ubytovni a niektorí na hoteli, oboje bolo na úrovni. 
Personál reštaurácie musel mať s nami strpenie, lebo niektorí sa tam zdržali až do bieleho rána.

Po "snídaňí" sme o 9,30 vyrážali do Lipna nad Vltavou. Tam sme navštívili najprv bobovú 
dráhu Sideland, kde si prišli na svoje hlavne deti, ale nezaostávali ani niektorí dospelí. Tu sme strávili 
celé doobedie. Na 12,30 sme mali objednané lístky na plavbu loďou Adalbert Stifter. Plavba trvala 
viac ako dve hodiny a počas nej nás zastihla búrka. Po lodi nám zostával už len jeden bod programu, 
obed v  reštaurácii Marína, kde sme až tak spokojní neboli. No a o 17,00 sme vyrazili na cestu domov, 
kam sme už bez komplikácií dorazili neskoro večer o 22,30. Počas spiatočnej cesty sme mali už len 
jednu zastávku na občerstvenie,  na benzínovej pumpe na diaľnici. 

S výletom boli skoro všetci spokojní, tak uvidíme, kam zas vyrazíme na rok...

DEŇ OTEVRÍTYCH BÚD
16. júna 2018

V 6. ročníku tohto už široko ďaleko známeho podujatia, sme sa rozhodli, že ako trio Patrik 
Renováček, Jozef Hrnek a Vladimír Regásek pod hlavičkou Obce Koválovec a v mene vinárov Pavla 
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Klimenta, Luboša Šveca a Jána Frica, otvoríme
búdu aj my, Koválovčania. Spolu s nami, či vedľa
nás mali svoj priestor i vinári z Chropova, Juraj a
Martin Bartalovci, ktorí okrem svojich štyroch
vzoriek ponúkali i dve od Vladimíra Mlčúcha. My
sme mali číslo 2 a Chropovčania číslo 1. Inak mali
ešte v našich koválovských vinohradoch otvorenú
búdu Marek Gula a spoločne Štefan Mračna s
Miroslavom Rajčákom.

Ponúkali sme celkom 16 vzoriek vína, 14 z
Koválovca od vyššie spomínaných domácich
vinárov a 4 vzorky z Petrovej Vsi, od Štefana Beňu.
Svoje lístky nám celkovo odovzdalo 346 
návštevníkov. Celkom otevríté búdy v
radošovských a koválovských vinohradoch navštívilo 600 priateľov vína. Od tretej hodiny poobede až 
do západu slnka u nás vyhrávala cimbálová muzika Josefa Marečka z Uherského Hradišťa, ktorá 
dodala nášmu stanovišťu vyšší šmrnc. Aj preto u nás ľudia zostávali dlhšie a niektorí ani neodchádzali,
či dokonca sa vrátili. 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 3/2018
27. júna 2018

Na júnovom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci schválili: záverečný účet obce za rok
2017, pracovný úväzok starostu obce pre budúce funkčné obdobie rokov 2018-2022 ako polovičný, 
počet poslancov obecného zastupiteľstva pre budúce funkčné obdobie 2018-2022 na 5 a bezúročnú
pôžičku Jednote Koválovec s. r. o. vo výške 2.000,00 €, splatnú tak ako tie predchádzajúce, vždy do 
konca roku.

OTVÍRANÍ PRÁZDNIN
30. júna 2018

Po prichystaní areálu na stredisku k hasičskej súťaži, sa od 17,00 rozbehlo už tradičné otvíraní 
prázdnin. K dispozícii bol stan s občerstvením: čapovanou kofolou a pivom, gril na opekanie 
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rozličných grilovacích špecialít, a samozrejme ihrisko pre súťaže. Ako vždy zvíťazil futbal, ale po 
skúsenostiach z minulých rokov sa začalo skoro a s menším počtom zúčastnených mužstiev. Kapitáni 
štyroch mužstiev, a keďže sa v tom čase hrali i futbalové MS, tak sa v ich duchu niesli i názvy 
jednotlivých tímov, si hráčov podelili nasledovne: Patrik Renováček pribral pod hlavičku Argentíny 
Filipa Pukančíka, Olivera Nováka, Katku Renováčkovú a Jožku Pukančíka, Miroslav Novák pod 
Holandsko Sašu Nováka, Vladu Regáska, Grétku Novákovú a Radka Ilčíka, Jožka Hrnek ako kapitán 
Kostariky mal v tíme Rasťu Božka, Fabiána a Tomáša Pobudu a Alexandru Orthovú, a Tonda 
Pukančík, ktorý hájil farby Kolumbie, získal Samu a Adama Pukančíka, Zuzanu Renováčkovú a 
Marianku Ilčíkovú. 

V turnaji zvíťazilo družstvo starostu, ktoré porazilo Tondovu Pukančíkovu partiu 3:2, 
Hrnkovu 2:1 a z tímom Miru Nováka remizovalo 2:2. Druhý skončil tím Miroslava Nováka, ktorý si 
poradil s Jožkom Hrnkom 1:0 a remizoval okrem zápasu so starostovcami aj s družstvom Tondu 
Pukančíka 0:0. Tretie miesto vybojovala družina okolo Tondu Pukančíka, keď prehrala len s mužstvom 
starostu a okrem remízy s Novákovcami sa o body delila i s Hrnkovcami po výsledku 1:1. Družstvo 
Jozefa Hrnka skončilo štvté so ziskom jediného bodu za onu deľbu bodov s Pukančíkovcami. Strelecky 
sa najlepšie presadil Filip Pukančík s tromi gólmi, ale nezaostávali ani dvojgóloví Oliver Novák, 
Vlada Regásek a Katka Renováčková. Jedným gólom sa do streleckej listiny zapísali Zuzana 
Renováčková, Alexandra Orthová, Samo Pukančík, Sašo Novák, Tonda Pukančík a Rasťa Božek. Turnaj 
sa napokon podarilo tento rok dohrať ešte pred zotmením, a aj keď vládla u niektorých hráčov drobná 
nespokojnosť s výsledkom, pri posedení u piva sa všetky súperiace strany udobrili.  

DETSKÁ HASIČSKÁ POHÁROVÁ SÚŤAŽ
1. júla 2018

V nedeľu 1. júla sa konal hore na hasičskom ihrisku už VI. ročník detskej hasičskej pohárovej
súťaže o Pohár Obce Koválovec, ktorý sa už tretí krát konal zároveň ako Memoriál Rudolfa Šveca. 

Tento rok mala súťaž ešte jednu zvláštnosť, a to 
že sa počítala družstvám skalického okresu i ako 
záverečné štvrté kolo hasičskej detskej 
miniligy okresu Skalica. I preto sa súťaže 
zúčastnilo rekordných 17 družstiev zo 
skalického i senického okresu. Hlavným 
rozhodcom súťaže bol Tomáš Markovič z 
Koválova, pomáhali mu Jozef Olejník z Pop. 
Močidlan a Radek Malík z Kopčan. Ako hostia k 
nám zavítali náš rodák a syn Rudlofa Šveca 
Marián Švec, člen výboru DPO SR v Skalici, 
Michal Lukáč, predseda DPO SR okresu Skalica, 
Marta Hurbanisová, predsedkyňa DPO SR 

okresu Senica a okresný riaditeľ DPO SR v Skalici, Jozef Dermíšek. Okrem nich sme privítali i hostí z 
Dolného Rakúska, členov hasičského zboru z obce Engelhartstetten. 

Samotná súťaž sa išla kvôli veľkému počtu zúčastnených družstiev len na jeden pokus. V 
štafete na 400 m podľa starého systému i v hasičskom útoku s vodou. Po zahájení súťaže Michalom 
Lukáčom sa najprv súťažilo v štafete. Najlepšie pokusy predviedli chlapci Senice a domáceho 
Koválovca, ktorí tak pred útokom mali aj so započítaným vekovým rozdielom takmer rovnaký čas. 
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Peknú štafetu predviedli i dievčatá Koválovca, bohužiaľ v útoku tento výkon nepotvrdili, aj keď ho mali
rozbehnutý na pekný čas. Veď keby urobili útok do 61,15 sek., boli by druhé, a keby mali čas do 27,51 
sek., tak by boli prvé. Ten prvý čas boli schopné zvládnuť ľavou zadnou a podľa rozbehnutého sania a 
predku aj ten druhý nebol nereálny. Škoda tej drobnej chyby, ktorá ďalšie šance na lepšie umiestnenie 
zhatila.

Druhú disciplínu takisto zvládli najlepšie 
Seničania a Koválovčania, ale rozdiel 4,5 
sekundy v prospech Senice napokon rozhodol o 
jej treťom víťazstve v našej súťaži v rade. 
Treba v prospech regulérnosti súťaže spomenúť, 
že Seničania dostali najprv v štafete 10 
sekundovú penalizáciu, ktorá bola po dohode 
rozhodcov zrušená, čo bez slova akceptovali i 
domáci činovníci, lebo bola daná nesprávne. 
Táto skutočnosť by nakoniec pasovala do role 
víťaza domácich, ale treba deti učiť súťažiť v 
rámci pravidiel fair-play. 
Víťazom v kategórii chlapcov sa stala Senica, 

ktorá sa zároveň stala i absolútnym víťazom súťaže a držiteľom putovného pohára a predviedla 
tiež aj najlepší útok s vodou, takže si domov
odviezla tri poháre. Na druhom mieste skončili 
chlapci domáceho Koválovca a na treťom 
Sobotište. U dievčat bolo poradie nasledovné:
1. Radošovce, 2. Rybky a 3. Koválovec.   

Skalická miniliga pre rok 2018, ktorej
jednotlivé kolá sa tento rok uskutočnili v Gbeloch,
Kopčanoch, Radošovciach a u nás, skončila 
veľkým úspechom Koválovca, ktorý sa stal jej 
víťazom, keď ešte pred posledným kolom v
Koválovci držal len tretie miesto za prvými
Kopčanmi a druhým Brodským. Ale dobre zvolená
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najlepšich...

znova zahajovací nástup, ale tentokrát ty najdúležiťejší...

ešče porada pred samotnú súťažú...
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taktika, nová súpiska družstva a preobsadenie jednotlivých úsekov štafety, to všetko podporené 
výbornou prevedením štafety i útoku, slávilo nakoniec zatiaľ najväčší úspech našich mladých 
hasičov za šesť sezón, počas ktorých sú činní v hasičskom športe. 

Na záver boli vyhodnotené výsledky súťaže a odovzdané ocenenia, poháry a medajle. V 
pohárovej súťaži to boli dve sady pohárov pre obe kategórie, pohár za najlepší útok s vodou a putovný 
pohár pre absolútneho víťaza súťaže. I v minilige boli odovzdané poháry a medajle najlepším 
družstvám tiež v oboch kategóriách.  Detskej hasičskej súťaži v Koválovci prialo i počasie a divácka i 
hasičská návšteva. A aj keď päť družstiev z miniligy súťažilo len v nej a do našej súťaže sa 
neprihlásilo, a tak sa im výsledky rátali len pre miniligu, ja som ich do celkovej výsledkovej listiny 
zaradil. Aby vedeli, ako na tom v konkurencii okresov SI a SE sú. 

CHLAPCI:

Por.: Družstvo:
Štafeta na 400m: Útok s vodou:

Za vek:
Výsledný

čas:pokus: trest: spolu: pokus: trest: spolu:

1. Senica 83,66 0,00 83,66 21,28 0,00 21,28 -3,00 101,94

2. Koválovec 89,81 0,00 89,81 25,63 0,00 25,63 -9,00 106,44

3. Sobotište 104,58 0,00 104,58 32,66 0,00 32,66 -18,00 119,24

4. Kopčany I 105,42 0,00 105,42 29,98 0,00 29,98 -15,00 120,40

5. Brodské 99,42 0,00 99,42 30,59 0,00 30,59 -9,00 121,01

6. Unín 103,66 0,00 103,66 29,64 0,00 29,64 -12,00 121,30

7. Moravský Sv. Ján I 110,57 0,00 110,57 30,85 0,00 30,85 -18,00 123,42

8. Kopčany II 119,81 0,00 119,81 35,49 0,00 35,49 -21,00 134,30

9. Gbely 108,33 0,00 108,33 32,07 10,00 42,07 -9,00 141,40

10. Moravský Sv. Ján II 126,02 10,00 136,02 40,36 0,00 40,36 -21,00 155,38

11. Skalica I 137,65 0,00 137,65 45,11 10,00 55,11 -15,00 177,76

12. Častkov 124,03 40,00 164,03 39,70 0,00 39,70 -18,00 185,73

13. Radošovce ND ND ND 30,80 0,00 30,80 -12,00 ND

14. Skalica II 128,35 0,00 128,35 ND ND ND -18,00 ND

* červeným sú vyznačené neprihlásené družstvá do našej pohárovej súťaže
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štafeta na 400 m v podaní domácího družstva... hosté z dolnorakúskej obce Engelhartstetten...
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DIEVČATÁ:

Por.: Družstvo:
Štafeta na 400m: Útok s vodou:

Za vek:
Výsledný

čas:pokus: trest: spolu: pokus: trest: spolu:

1. Radošovce 101,96 0,00 101,96 28,91 0,00 28,91 -12,00 118,87

2. Rybky 98,82 20,00 118,82 45,68 0,00 45,68 -12,00 152,51

3. Koválovec 106,35 0,00 106,35 ND ND ND -15,00 ND

DETSKÁ HASIČSKÁ MINILIGA OKRES SI 2018- chlapci:

Družstvo:
v Gbeloch: v Kopčanoch: v Radošovciach: v Koválovci:

Celé:
útok: štafeta: spolu: útok: štafeta: spolu: útok: štafeta: spolu: útok: štafeta: spolu:

1. Koválovec N N N 22,75 100,80 115,55 21,56 98,95 112,51 25,63 89,81 103,44 331,50

2. Kopčany I 22,64 107,28 109,92 24,05 111,20 115,25 24,94 102,38 107,32 29,98 105,42 115,40 332,49

3. Brodské 29,38 106,88 120,26 25,94 102,59 112,53 24,28 100,94 109,22 30,59 99,42 114,01 335,76

4. Moravský Sv. Ján I 27,95 140,14 144,09 30,63 114,34 120,97 23,00 111,27 114,27 30,85 110,57 117,42 352,66

5. Unín 27,15 111,42 122,57 26,36 113,70 124,06 33,78 111,30 129,08 29,64 103,66 113,30 359,93

6. Kopčany II 28,48 131,15 131,63 28,11 124,87 124,98 25,06 118,95 116,01 35,49 119,81 127,30 368,29

7. Gbely 31,11 114,94 130,05 27,40 117,77 129,17 25,50 115,47 124,97 32,07 108,33 124,40 378,54

8. Skalica I 32,17 134,82 146,99 31,03 150,17 161,20 27,66 117,62 121,28 999,00 128,35 1103,35 429,47

9. Moravský Sv. Ján II 49,69 130,35 152,04 35,90 133,79 141,69 59,75 134,91 170,66 40,36 136,02 152,38 446,11

10. Skalica II 36,22 154,20 162,42 999,00 156,93 1131,93 29,85 133,10 138,95 55,11 137,65 164,76 466,13

11. Radošovce N N N 29,10 102,70 119,80 27,47 111,87 123,34 30,80 999,00 1013,80 1256,94

V tejto sezóne, okrem druhého miesta na domácej súťaži a výhry v minilige skalického okresu, 
boli ešte naši mladí hasiči celkovo druhí na územnom kole hry Plameň 2018 v Radošovciach. Tam 
získali i prvé miesto za najlepší útok z vodou s časom 25,45 sek., za nimi skončilo všetkých desať 
účastníkov. Na pohárovej súťaži v Rybkách skončili taktiež na druhom mieste, súťažilo sa tu len v 
jednej disciplíne- požiarnom útoku s vodou. Poslednou súťažou, ktorej sa naši mladí hasiči v sezóne 
zúčastnili, bola pohárová v Morav. Sv. Jáne. Súťažilo sa v disciplínach štafeta na 400 m a požiarny útok
s vodou. 
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domácí družstvo Koválovca je nachystané na útok... obecenstvo sledujúcé probíhajúcí súboje...
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Sezónu 2018 sme absolvovali v tomto zložení:
Filip Pukančík- prúd, rozdelovač, preskok, Samo Pukančík- strojník, karabínka, Sašo Novák- 
rozdelovač, hasičák, Zuzana Renováčková- prúd, rozdelovač, bariéra, Katka Renováčková- sanie, 
preskok, rozdelovač, Oliver Novák- koš, hadica, Viktória Horinová- sanie, strojník, druhý úsek, 
Tomáš Pobuda- béčky, spoj béčka, Adam Pukančík- koš, spoj béčka, Alexandra Orthová- sanie, 
preskok, Marianna Ilčíková- sanie, podlez, Grétka Nováková- sanie, podlez
Vedúci družstva a vodič: Patrik Renováček, strojník: Tomáš Puškár
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tento rok byuo plno, na svoje si došeu aj s popcornem... společné hecovaní našich chuapcú aj dzefčat pred útokem...

dzefčata Koválovca pred útokem... škoda, mohli byt minimálňe druhé, nevadzí, na rok...

čeká sa na vyhuásení výsledkú, z radoscú... a je to tady, druhé místo na súťaži a prvé v minilige...
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OBECNÝ STANOVÝ TÁBOR ZBYTKY 2018
25. - 29. júla 2018

Tento rok sme tábor natiahli na päť dní. Z dediny sme teda vychádzali už v stredu, o 17,00. 
Začali sme ako vždy postavením stanov, vybalením a úvodným večerným táborákom. 

Vo štvrtok sme sa vybrali na kúpalisko v Skalických horách. Vyrazili sme ráno o 10,00 a pred 
dvanástou sme už boli na mieste. Bol pekný
slnečný deň, ideálny na kúpanie. Okrem kúpania
sa dal hrať aj volejbal. Kým niektorí využili na
trávenie voľného času kúpanie alebo volejbal, iní
sa len tak vyhrievali na slniečku a naberali bronz.
Niektorí si našli ešte jeden druh relaxu, sedenie u
stánkov s občerstvením. Po celodennom pobyte
na kúpalisku, sme o 16,30 vyrazili na cestu do
tábora. Na kúpalisko a späť sme spolu prešli 9
km. Kúpania sa zúčastnilo 30 táborníkov. Večer
sme hrali rozličné hry a večer bol opäť táborák.

V piatok sme ráno o 10,00 vyrazili na túru
na rozhľadňu Žalostiná medzi Chvojnicou a
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generalita súťaž zahajovaua, generalita ju aj ukočuje... skoro komplet kádr úspješnej sezóny našich hasičú...

otvíraní šampaňského na oslavu úspješnej sezóny... a dobrá nálada nakonec...

21 statečnych, kerí sa rozhodli jít na túru na Žauoscinú...
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Vrbovcami. V počte 21 statočných sme prekonávali lesnú cestu pri moravských hraniciach, ktorá 
merala 9 km. Dalo nám to zabrať, najmä samotný výstup na kopec Žalostiná. Ale o 13,00 sme šťastne 
vystúpali na drevennú rozhľadňu, z ktorej bol krásny výhľad na všetky svetové strany. Cesta na 
Vrbovce už bola z kopca a tie štyri kilometre boli z celej túry najľahšie. Na Vrbovciach sme boli oproti 
plánu už v predstihu a tak sme sa mohli po namáhavej ceste občerstviť. Autobus na Chvojnicu nám 
išiel až o 15,25. Cesta autobusom až na poslednú zastávku na Chvojnici trvala 20 minút. Odtiaľ nás 
čakal najnáročnejší pochod, a to mimo turistické trasy i cesty, krížom "pres hory a doly". Týchto päť 
kilometrov bolo "vražedných" a niektorí toho už mali dosť, čo reflektovali rôzne: frflaním, prosením o 
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uš enem kúšček od Žauoscinej...v púlce cesty na rozhledňu...

krátký odpočinek pred zbytkem cesty... výtúžený cíl cesty na dohled...
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odvoz, či vnútornou rezignáciou. Ku koncu nás ešte zastihol i intenzívny dážď, takže to bol náročný 
deň. Do tábora nakoniec po svojich prišlo len 17 účastníkov, keďže niektorí radšej volili odvoz autom z 
Chvojnice. Celkovo sme tak nachodili zaslúžených 18 km. Večer už veľa síl nezostalo.

V sobotu sme mali "voľný deň" v tábore. Varil sa guláš, jeden bravčový, ktorý varili Patrik 
Renováček s Vladimírom Regáskom a druhý divinový, ten varili Ondrej Pobuda a Miroslav Novák. Prvý 
sa vydaril lepšie, ale pre nebezpečný prelet dvoch múch nad ním bol vyliaty. Inak sa počas celého dňa 
hral petang, žmolky a karty. Večer sa ešte konal záverečný rozlúčkový táborák.

V nedeľu sme už len dojedali, čo ostalo, chvíľu odpočívali, balili tábor a "občerstvovali sa". O 
14,00 sme dorazili do Koválovca, kde sme ešte v hostinci mali "dozvuky".  Tábora sa spolu  zúčastnilo 
37 osôb, plus návštevy a hostia.

AUGUSTOVÉ HODY 2018
12. augusta 2018

V tomto roku sme neporiadali ani hodovú zábavu, ani hodový futbal. A to jednak z dôvodu, 
že nám odstúpili muzikanti ako i z dôvodu rekonštrukcie ihriska, hasičskej zbrojnice i areálu KD. A tak 
boli hody len v nedeľu, slávnostná sv. omša s muzikantmi a potom klasické hody s návštevami a 
vyhrávaním muzikantov po dedine.

BEH K RADOŠOVSKÝM VINOHRADOM
18. augusta 2018

V sobotu 18. augusta 2018 sa konal ďalší ročník "Behu k radošovskym vinohradom", ktorý sa už 
tradične beží cez našu obec. Náš DHZ zabezpečuje vždy cestu od Chropova a obsluhu občerstvovacej 
stanice s vodou pri odbočke z hlbokej cesty na vinohrady. Obec zasa zabezpečuje vodu a počas behu 
cez Koválovec i hudbu formou miestneho rozhlasu. Ako vždy bývajú prítomní i diváci, ktorí bežcov pri 
ich výkone, tento rok v veľkom "horku a hici", povzbudzujú. 

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE
počas celého roka 2018

Rekonštrukcia, na ktorú sme získali dotáciu z MV SR, začala zhadzovaním škridlice a 
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konečňe u cíla, a hned občerstvení... a ešče poslední foto na vrcholi...
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demontážou krovu strechy. Nasledovalo zhadzovanie stropu a demontáž komína a obvodových 
vencov. Zbúrané boli tiež predná a bočná stena a priečka. Nabúraný materiál bol odvezený na 
družstvo. Po nabehnutí peňazí na účet bol na základe verejného obstarávania postupne navážaný 
materiál: okná, dvere, sanita,
plávačka, stropy, kvádre, krov,
elektroinštalácia a ostatný stavebný
materiál. Takisto boli dopredu
zaplatené garážové brány. Všetky
práce okrem búracích prác strojom a
odvoze sute, boli realizované formou
dobrovolných brigád. 

Po búraní začali už aj 
budovacie práce. Najprv to boli 
základy a potom výstavba
obvodových stien a priečok
prízemia.  Pred pokládkou stropu
boli osadené preklady nad všetky
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šecko to začauo zhodzenim škridlice... potom došuo aj na krovy...

zbúrali sa aj sceny a naléu základ... konečňe je vidzet aj ňeco postavené...

zatat poslední fuška- kuadení škridlice...
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stavebné otvory. V ďalšej fáze nasledovala pokládka stropných nosníkov a tvárnic. Ďalšou prácou, 
ktorá nasledovala bola samotná betonáž venca a stropu, ktorú sme vykonávali s pomocou pumpy. Po
chvíli odmlky bola na rade výstavba podkrovia a betonáž horného venca, ktorú sme tentoraz 
absolvovali ručne. A mohla nasledovať konečne strecha. Postupne sme namontovali krokevnice, krovy,
kontralaty s fóliou a natĺkli strešné laty. Do konca roka sme ešte stihli položiť škridlicu a osadiť 
spodné okná. 

Pokračovať v rekonštrukcii budeme hneď ako nám to dovolí počasie, tak aby sme to do osláv 
90. výročia založenia DHZ, ktoré budú v sobotu 11. mája 2019, v čo najväčšom rozsahu stihli.

Finančne sme v roku 2018 s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice skončili takto:
Doterajšie náklady na celkovú rekonštrukciu: 32.707,05 €.  
Financované: z dotácie MV SR 22.999,30 €, DHZ Koválovec 1.000,00 €, Obec Koválovec 8.707,75 €. 

NÁVŠTEVA HODOV V NOVOM PODVOROVE
1. septembra 2018

Na pozvanie starostu obce Nového Podvorova, Zdeňka Brhela, sme zavítali na krojované 
hody do tejto malej slováckej vinohradníckej obce v okrese Hodonín. Oplatili sme tak svojim 
hostiteľom ich návštevu u nás, z februárového fašiangového dňa. V obci, ktorá má cca 190 obyvateľov a
teda je podobná tej našej, je hlavným a viditeľným artiklom vinohradníctvo. Obec je pekne upravená, 
porobená, tak ako je tomu zvykom na Slovácku takmer všade. V dedine majú pekný, veľký a čistý šenk 
a obnovený kultúrny dom. Hody sa v modernej histórii obce slávili len  štvrtý rok, po sedemnásťročnej 
prestávke. 

Zúčastnili sme sa pochodu obcou, ktorý sprevádzali muzikanti a krojovaní. Potom sme boli 
pozvaní na hodovú zábavu, ktorá začínala o 17,00. Do tanca vyhrávali Skaličané. Tiež sme boli 
pozvaní na večeru k starostovi, ktorá bola zároveň prestávkou v zábave. Po polnoci sme odchádzali 
domov spokojní  z milého privítania, výbornej večere a nenútenej zábavy. Na budúci rok, teda ak nás 
pozvú, odporúčame zúčastniť sa aj iným. Tento rok nás tam bolo päť.  

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 A MIESTNE REFERENDUM
10. novembra 2018

V sobotu 10. novembra 2018 sa aj u nás, na naše novembrové hody, konali voľby starostu 
obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Zároveň s voľbami sa u nás uskutočnilo i miestne 
obecné referendum. Volieb sa v obci zúčastnilo
76 voličov a miestneho referenda 75 voličov. Pri 
113 oprávnených voličoch zapísaných do
voličského zoznamu, tak bola u nás volebná účasť 
67,3 % a účasť na referende 66,4 %, takže
miestne referendum bolo platné. 

O funkciu starostu obce mal záujem len
súčasný starosta Patrik Renováček, ktorý
kandidoval ako nezávislý s podporou Smeru-SD.
Vo voľbách mu svoj hlas odovzdalo 69 voličov, čo
je 61,1 % zo všetkých oprávnených voličov.

Poslancami obecného zastupiteľstva sa
stali: Tomáš Puškár kandidujúci za DOMA

26



február 2019 KOVÁLOVEC DNES 6                  www.kovalovec.sk

DOBRE dostal 62 hlasov, Miroslav Novák za KDH 61 hlasov, Ondrej Pobuda za DOMA DOBRE 56 
hlasov, Vladimír Regásek za SMER-SD, SNS, Most-Híd 53 hlasov a Jozef Hrnek za Smer-SD, SNS, 
Most-Híd 46 hlasov. Fabián Pobuda za DOMA DOBRE s 34 hlasmi sa stal náhradníkom. 

Výsledky miestneho referenda:
  1. Ste proti tomu, aby sme boli my, Obec Koválovec, bez svojho vlastného a dobrovoľného súhlasu, 
vyjadreného v obecnom referende, pričlenení, zlúčení, alebo aby sme akýmkoľvek spôsobom a v 
akejkoľvek miere stratili svoju samostatnosť a suverenitu ako obec?

ÁNO: 66 NIE:   5
  2. Ste proti tomu, aby bolo v obci zrušené obecné zastupiteľstvo s jeho originálnymi kompetenciami a
právomocami, a tieto boli presunuté do kompetencie a právomoci iných obcí či miest?

ÁNO: 59 NIE: 12
  3. Ste proti tomu, aby boli zrušené výkonné kompetencie starostu našej obce a aby jeho funkcia bola 
len reprezentačná, s tým že by bol len jedným z poslancov zastupiteľstva v nadradenej obci či meste?

ÁNO: 60 NIE:   9
  4. Ste za to, aby Obec Koválovec mohla len sama delegovať jednotlivé či všetky svoje kompetencie a 
právomoci v rámci samosprávy na druhú obec či mesto, a to výlučne dobrovoľne formou obecného 
referenda, s vyjadrenou jasnou súhlasnou trojpätinovou väčšinou?

ÁNO: 65 NIE:   7
  5. Ste proti tomu, aby bola obec zbavená svojho majetku hnuteľného i nehnuteľného v prospech inej 
alebo nadradenej obce či mesta?

ÁNO: 62 NIE: 10
  6. Ste za to, aby v obci ďalej fungovala predajňa potravín a rozličného tovaru, aj keby na to musela 
obec, v prípade potreby doplácať?

ÁNO: 59 NIE:   9
  7. Ste za návrh reformy autobusových spojov, predložený starostom obce Patrikom Renováčkom, 
ktorý zabezpečí autobusové spoje do našej obce v rozsahu približujúcom sa ostatným obciam 
skalického okresu? ÁNO: 65 NIE:   6
  8. Súhlasíte s výstavbou nových rodinných domov v lokalite Chmelnice?

ÁNO: 60 NIE:   9
  9. Súhlasíte s doterajším smerovaním obce pod súčasným vedením obce?

ÁNO: 61 NIE:   8
10. Pripojili by ste sa na verejný vodovod, ak by bol v obci zavedený?

ÁNO: 48 NIE: 19
11. Ste za to, aby obec prevádzkovala hostinec, ak by ho nemal záujem nikto iný prevádzkovať?

ÁNO: 46 NIE: 22
Všetkých jedenásť otázok miestneho referenda malo platnú odpoveď "ÁNO". 

Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo výsledky a platnosť referenda v utorok 13. novembra 2018 formou 
deklarácie:

DEKLARÁCIA  OBCE  KOVÁLOVEC
vyhlásená obecným zastupiteľstvom Obce Koválovec 

na základe výsledkov miestneho referenda, konaného dňa 10. novembra 2018:

"Obec Koválovec nemôže byť, bez svojho vlastného a dobrovoľného súhlasu, vyjadreného
v obecnom referende, pričlenená, zlúčená, a ani nemôže stratiť akýmkoľvek spôsobom a

v akejkoľvek miere svoju samostatnosť a suverenitu ako obec. 
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V obci takisto nemôže byť zrušené obecné jej zastupiteľstvo s jeho originálnymi
kompetenciami a právomocami, a tieto nemôžu byť presunuté do kompetencie a právomoci iných

obcí či miest. 
Nemôžu byť ani zrušené výkonné kompetencie starostu našej obce tak, aby jeho funkcia

bola len reprezentačná, s tým že by bol len jedným z poslancov zastupiteľstva v nadradenej obci
či meste.

Obec Koválovec môže len sama delegovať jednotlivé či všetky svoje kompetencie a
právomoci v rámci samosprávy na druhú obec či mesto, a to výlučne dobrovoľne formou

obecného referenda, s vyjadrenou jasnou súhlasnou trojpätinovou väčšinou. 
Obec Koválovec nemôže byť zbavená svojho majetku hnuteľného i nehnuteľného

v prospech inej alebo nadradenej obce či mesta."

Na tom sme sa zhodli my, občania Obce Koválovec, v miestnom referende, konanom dňa 10. 
novembra 2018.

V Koválovci 13.11.2018, starosta obce Patrik Renováček, poslanci obecného zastupiteľstva 
Ondrej Pobuda, Miroslav Novák, Jozef Pukančík, Tomáš Puškár a Vladimír Regásek.

MIKULÁŠ V DEDINE
5. decembra 2018

Ako každý rok u nás, tak aj tento, v predvečer sviatku sv.
Mikuláša, roznášali naši "mikouáši" mikulášske balíčky po domoch v
dedine. Tešiť na ne sa mohli deti vo veku do 15 rokov i členovia
detského hasičského družstva. Jeden balíček týmto deťom darovala
obec a druhý miestni hasiči. A koľko bolo treba balíčkov? Detí do 15
rokov bolo 27 a mladých hasičov 13. Za mikulášov boli prezlečení
Tomáš Pobuda, Samuel Pukančík a Zuzana Renováčková.

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OZ
14. decembra 2018

V piatok 14. decembra 2018 sa v zasadačke obecného úradu
konalo ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva, v ktorom nastala len jedna 
zmena, Jozefa Pukančíka, ktorý už nekandidoval, nahradil staronový poslanec Jozef Hrnek. Schôdza 
začala vyhlásením výsledkov obecných volieb v Koválovci, konaných v sobotu 10. novembra 2018, 
predsedkyňou obecnej volebnej komisie Danou Bellayovou. Potom starosta obce i poslanci obecného 
zastupiteľstva zložili sľub a prevzali si osvedčenia o zvolení. Po ukončení oficiálnej časti programu sa 
všetci presunuli do reštaurácie Grácia v Radošovciach, kde bolo slávnostné ukončenie minulého 
volebného obdobia a zároveň i prvé už riadne zasadnutie nového obecného zastupiteľstva.

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
30. decembra 2018

Už sa stalo tradíciou, že ku koncu roka organizujeme turnaj v stolnom tenise. Nebolo tomu inak
ani tento rok. Hralo sa vo dvoch kategóriách, prvý krát sme spojili mládež do 15 rokov spolu so ženami
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a zvlášť hrali muži. Víťazom turnaja v kategórii mládeže a žien sa stala Ing. Jana Ilčíková, keď o 
víťazovi rozhodoval až vyšší počet uhratých setov. V kategórii mužov zvíťazil Fabián Pobuda pred 
Zoltánom Lukovským a Rastislavom Božkom z Viesky. Podľa ohlasov účastníkov ako i divákov, bol 
tento ročník zatiaľ najvydarenejší.

Muži- základné skupiny, v ktorých hral každý s každým:
A skupina: 
Fabián Pobuda - Vladimír Regásek st.  11:8, 12:10  2:0 1. Fabián Pobuda   3   3  0   6:1   6   73:49 
Tomáš Puškár - Jakub Renováček  9:11, 11:8, 11:7  2:1 2. Tomáš Puškár              3   2  1   4:3     4     63:54
Fabián Pobuda - Tomáš Puškár  12:10, 6:0  2:0 3. Jakub Renováček 3   1  2   4:4   2   69:76
Vladimír Regásek st. - Jakub Renováček  7:11, 6:11  0:2 4. Vladimír Regásek 3   0  3   0:6   0   41:67
Fabián Pobuda - Jakub Renováček  10:12, 11:3, 11:6  2:1
Vladimír Regásek st. - Tomáš Puškár  5:11, 5:11  0:2
B skupina: 
Pavol Ružička - Jakub Ilčík  11:1, 11:9  2:0 1. Pavol Ružička        3   3  0   6:1   6   77:43          
Matej Renováček - Ondrej Pobuda  3:11, 0:6  0:2 2. Ondrej Pobuda            3   2  1   5:2     4     60:51
Pavol Ružička - Matej Renováček  11:5, 11:7  2:0 3. Jakub Ilčík  3   1  2   2:5   2   53:70
Jakub Ilčík - Ondrej Pobuda  7:11, 8:11  0:2 4. Matej Renováček    3   0  3   1:6   0   41:67
Pavol Ružička - Ondrej Pobuda  11:1, 11:13, 11:7  2:1
Jakub Ilčík - Matej Renováček  6:11, 11:8, 11:7  2:1
C skupina: 
Patrik Renováček - Peter Vašek  11:4, 5:11, 7:11  1:2 1. Zoltán Lukovský 3   3  0   6:0   6   66:35
Peter Trúba - Zoltán Lukovský  9:11, 4:11  0:2 2. Peter Trúba                  3   2  1   4:3     4     67:66
Patrik Renováček - Peter Trúba  7:11, 6:11  0:2 3. Peter Vašek 3   1  2   3:5   2   71:77
Peter Vašek - Zoltán Lukovský  7:11, 7:11  0:2 4. Patrik Renováček   3   0  3   1:6   0   44:70
Patrik Renováček - Zoltán Lukovský  2:11, 6:11  0:2
Peter Vašek - Peter Trúba  9:11, 11:8, 11:13  1:2
D skupina: 
Rastislav Božek - Radek Ilčík  11:3, 11:2  2:0 1. Rastislav Božek   3   3  0   6:0   6   66:22
Miroslav Novák - Jozef Tarkay  10:12, 12:10, 12:14  1:2 2. Jozef Tarkay                 3   2  1   4:3     4     65:69
Rastislav Božek - Miroslav Novák  11:6, 11:4  2:0 3. Miroslav Novák 3   1  2   3:4   2   66:64
Radek Ilčík - Jozef Tarkay  8:11, 5:11  0:2 4. Radek Ilčík   3   0  3   0:6   0   24:66
Rastislav Božek - Jozef Tarkay  11:4, 11:3  2:0
Radek Ilčík - Miroslav Novák  1:11, 5:11  0:2

Muži- play-off: 
O 9. až 16. miesto:
Jakub Renováček - Vladimír Regásek st. 12:10, 6:11, 6:11  1:2, Jakub Ilčík - Patrik Renováček  6:11, 4:11  0:2, 
Peter Vašek - Matej Renováček  6:0, 11:6  2:0, Miroslav Novák - Radek Ilčík  6:0, 11:2  2:0
O 13. až 16. miesto:
Matej Renováček - Radek Ilčík  11:4, 8:11, 11:9  2:1, Jakub Renováček - Jakub Ilčík  13:11, 13:11  2:0
O 9. až 12. miesto:  
Miroslav Novák - Patrik Renováček  5:11, 7:11  0:2, Peter Vašek - Vladimír Regásek st. 6:0, 11:5  2:0
Štvrťfinále:      
Fabián Pobuda - Peter Trúba  11:2, 11:8  2:0, Pavol Ružička - Jozef Tarkay  11:4, 11:5  2:0, Zoltán Lukovský - 
Tomáš Puškár  11:7, 11:4  2:0, Rastislav Božek - Ondrej Pobuda  11:5, 11:1  2:0      
O 5. až 8. miesto:
Peter Trúba - Jozef Tarkay  11:3, 9:11, 11:3  2:1, Ondrej Pobuda - Tomáš Puškár  6:11, 8:11  0:2
Semifinále:
Fabián Pobuda - Rastislav Božek  0:6, 11:8, 11:9  2:1, Pavol Ružička - Zoltán Lukovský  6:11, 2:11  0:2              
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O 15. miesto: O 13. miesto:
Radek Ilčík - Jakub Ilčík  11:4, 12:10  2:0 Matej Renováček - Jakub Renováček  8:11, 6:11   0:2
O 11. miesto:
Miroslav Novák - Vladimír Regásek st.  11:7, 11:4  2:0
O 9. miesto:  O 7. miesto:
Peter Vašek - Patrik Renováček  11:8, 6:0  2:0 Ondrej Pobuda - Jozef Tarkay  5:11, 10:12  0:2
O 5. miesto:  O 3. miesto:
Tomáš Puškár - Peter Trúba  11:9, 5:11, 7:11  1:2 Rastislav Božek - Pavol Ružička  21:12, 17:21, 22:20  
Finále o 1. miesto:  2:1
Fabián Pobuda - Zoltán Lukovský  19.21, 23:21, 21:18  2:1
Konečné poradie: 1. Fabián Pobuda, 2. Zoltán Lukovský, 3. Rastislav Božek, 4. Pavol Ružička, 5. Peter Trúba, 
6. Tomáš Puškár, 7. Jozef Tarkay, 8. Ondrej Pobuda, 9. Peter Vašek, 10. Patrik Renováček, 11. Miroslav Novák, 12. 
Vladimír Regásek st., 13. Jakub Renováček, 14. Matej Renováček, 15. Radek Ilčík a 16. Jakub Ilčík

Ženy a mládež do 15 rokov- skupina, v ktorej hral každý s každým:
Svetlana Vynohradová-Zuzana Renováčková 0:6, 11:8, 8:11 1:2, Jana Ilčíková-Zuzana Ružička 13:11, 11:5 2:0, 
Katka Renováčková-Tomáš Pobuda 3:11, 5:11 0:2, Tomáš Pobuda-Svetlana Vynohradová 11:3, 11:5 2:0, Zuzana 
Renováčková-Jana Ilčíková 5:11, 0:6 0:2, Katka Renováčková-Zuzana Ružička 4:11, 6:11 0:2, Zuzana 
Renováčková-Zuzana Ružička 9:11, 4:11 0:2, Jana Ilčíková-Tomáš Pobuda 7:11, 14:12, 7:11 1:2, Katka 
Renováčková-Svetlana Vynohradová 11:2, 11:3 2:0, Zuzana Ružička-Tomáš Pobuda 7:11, 11:6, 12:10 2:1, Jana 
Ilčíková-Svetlana Vynohradová 11:6, 6:0 2:0, Katka Renováčková- Zuzana Renováčková 5:11, 9:11 0:2, Zuzana 
Ružička- Svetlana Vynohradová 11:9, 6:0 2:0, Jana Ilčíková-Katka Renováčková 11:5, 11:6 2:0, Zuzana 
Renováčková-Tomáš Pobuda 7:11, 8:11 0:2

Konečná tabuľka:
1.   Jana Ilčíková 5   4  1   9:  2   8   108:  72
2.   Tomáš Pobuda 5   4  1   9:  3   8   127:  89
3.   Zuzana Ružička 5   4  1   8:  3   8   107:  83
4.   Zuzana Renováčková 5   2  3   4:  7   4     80:  94
5.   Katka Renováčková 5   1  4   2:  8   2     65:  93
6.   Svetlana Vynohradová 5   0  5   1:10   0     47:103

IBV CHMELNICE KOVÁLOVECIBV CHMELNICE KOVÁLOVEC

Po začatí vykupovania pozemkov v tejto lokalite, ktoré sme začali v polovici roku 2017 a 
dokončili na prelome rokov 2017/18, bol vyhotovený výškopis a polohopis miesta plánovanej 
výstavby. Následne nám bol v decembri 2017 dodaný náčrt urbanistickej štúdie. Potom trvalo až do 
októbra 2018 konečné vyhotovenie urbanistickej štúdie pre územné konanie. K územnému konaniu 
bude treba 28 vyjadrení rozličnách inštitúcií a firiem, z toho sme zatiaľ získali 27, chýba nám len 
vyjadrenie zo SPF. Po získaní všetkých vyjadrení začne územné konanie. Okrem toho máme už tiež 
hotový a overený geometrický plán zóny, ktorý bude zapísaný do katastra nehnuteľností. 

Po územnom rozhodnutí a zápise geometrického plánu bude nasledovať predaj stavebných 
pozemkov, stavebné konanie so stavebným povolením na inžinierske siete a samotná realizácia 
týchto sietí. Po ich skolaudovaní si budú môcť stavebníci zažiadať o stavebné povolenie na rodinné
domy. Zo strany obce nebude a ani zatiaľ nebolo zavinené žiadne zdržanie, zdržalo nás trochu dlhé 
trvanie zhotovenia štúdie ako aj vyjadrovania jednotlivých inštitúcií.

K dispozícii bude v tejto zóne 22 stavebných pozemkov, ktoré sú už zazmluvnené, čo 
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znamená, že máme všetko vážnych záujemcov o pozemky, ktorí museli zložiť zálohy, a ktoré im v 
prípade odstúpenia od zmluvy nebudeme vracať.

Doterajšie príjmy a výdaje v rámci IBV: 
Príjmy: zálohy za pozemky 50.894,96 €, poplatok za uloženie sute 2.260,00 €, spolu: 53.154,96 €.
Náklady: kúpa pozemkov 31.778,49 €, polohopis/výškopis 1.300,00 €,  štúdia 2.400,00 €, rozličné 
poplatky 740,70 €, spolu: 36.219,19 €.

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE OBCEEKONOMICKÉ UKAZOVATELE OBCE

Vývoj celkových príjmov rozpočtu obce v rokoch 2009 až 2018:

Vývoj príjmov obce z podielových daní za roky 2007 až 2019:
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V grafe je modrými stĺpcami vyznačená výška podielovej dane prichádzajúcej zo štátneho rozpočtu 
SR, ktorá sa pohybuje v jednotlivých rokoch v rozmedzí od 16 829 € do 34 726 €. Bledomodrá krivka 
ukazuje sumu podielovej dane na jedného obyvateľa obce, ktorá sa počas týchto rokov pohybovala v 
rozmedzí od 111 € do 238 €. Žltozelená krivka ukazuje počet obyvateľov obce, od ktorého závisí 
výška podielovej dane, ktorú nám preposiela štát na náš účet. Výška dotácie sa počíta vždy pre 
aktuálny kalendárny rok podľa počtu obyvateľov, ktorý mala obec k 1. januáru predchádzajúceho roka. 

VZN OBCE O DANI Z NEHNUTEĽNOSTIVZN OBCE O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválovec č. 5/2018 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-

výber najdôležitejších ustanovení:

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 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 € za m2  
trvalé trávnaté porasty   0,0365 € 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   1,3200 € za m2
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy   1,3200 € za m2
stavebné pozemky              13,2700 € za m2      

(3) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) je hodnota pozemku bez porastov určená 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 € za m2

§ 8
Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je:
orná pôda 0,60 % 
orná pôda v lokalite Chmelnice 1,25 %
vinice, ovocné sady 0,90 %
trvalé trávnaté porasty 1,25 %
záhrady 0,75 %
zastavané plochy a nádvoria 0,75 %
ostatné plochy 0,75 %
stavebné pozemky 0,75 %
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy 1,25%

Daň zo stavieb
§ 13

Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
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a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
0,200 € za m2

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,150 € za m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

0,600 € 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 € za m2

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

1,000 € za m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s 

ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
1,000 € za m2

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,450 € za m2
(2) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2, pomerná časť 
základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej
podlahovej ploche stavby.
(3) Príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

0,200 € za m2  
DAŇ ZA PSA

§ 20
Sadzba dane

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

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 26

Sadzba dane
Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva 1,50 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného 
priestranstva a každý aj začatý deň.

POPLATOK
§ 31

Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je         

1) 0,0328 € za osobu a kalendárny deň, čo je 12,00 € za osobu a kalendárny rok
2) 0,0300 € za kg drobného stavebného odpadu

§ 32
Určenie poplatku               

(1) Obec určuje poplatok na zdaňovacie obdobie ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude 

mať poplatník podľa § 30 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých 
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie 
komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 30 ods. 2 písm. b) alebo c)                                                       
(2) Ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:  

a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s 
poplatníkom podľa § 30 ods. 2 písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u 
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poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby 
vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v 
obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba, 
neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 
ustanoveným obcou, ktorý má hodnotu 0,90

b) počtu 4 miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodujúcom 
období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, 
kaviarenské alebo iné pohostinské služby

c) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s 
poplatníkom podľa § 30 ods. 2 písm. b) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u 
poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby 
vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v 
obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba, 
neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 
ustanoveným obcou, ktorý má hodnotu 0,15 
(3) Rozhodujúcim obdobím podľa ods. 2 je predchádzajúci kalendár. rok, v ktorom bol poplatník oprávnený 
vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený užívať, svoju činnosť.      
(4) Poplatok za drobný stavebný odpad obec určuje ako súčin sadzby poplatku za drobný stavebný odpad podľa 
§ 31 ods. 2 a počtu odvážených kg drobného stavebného odpadu.

§ 35
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

(1) Obec zníži poplatok občanom obce starším ako 62 rokov, a to na sumu 10,08 € za osobu a kalendárny rok.     
(2) Obec odpustí poplatok právnickým osobám, v ktorých má obec spoluúčasť na hospodárení.       

DAŇ Z UBYTOVANIA
§ 39

Sadzba dane
Sadzba dane je 0,30 € na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení. 

§ 47
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 28.2.2019
b)       nad 70,- €  v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá splátka do 28.2.2019 a druhá splátka do

30.6.2019
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 28.2.2019, druhú do 30.4.2019, tretiu do 
31.7.2019 a štvrtú do 31.10.2019                                                                                               

d)      do výšky 3,- € sa daň nevyrubuje

Príklady daňovníkov v našej obci:   

Daň z nehnuteľností:

Rodinný dom 150 m2 dom, 60 m2 šopa, 500 m2 zast. plocha, 800 m2 záhrada 51,87 €

Vinohrad s búdou 30 m2 búda, 800 m2 vinohrad 20,53 €

Súkromný roľník 15 ha ornej pôdy, 500 m2 poľnohospodárska budova 390,99 €

Vinohradník 5 ha vinohradu 158,00 €

Stavebník 700 m2 stavebný pozemok 69,67 €

Lesné hospodárstvo 150 ha lesa 2 141,25 €
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Poľnohospodársky 
podnik

300 ha ornej pôdy, 100 ha lúk, 2000 m2 budovy 7 076,05 €

Podnikateľ 1000 m2 budova, 500 m2 zastavaná plocha 1 004,95 €

Poplatok za komunálny odpad:

Osoba do 62 rokov: 12,00 €

Osoba nad 62 rokov: 10,00 €

Firma: 6 zamestnacov 64,80 €

Služby: 6 miest 72,00 €

Organizácia: 15 osôb 27,00 €

KOMUNÁLNY A SEPAROVANÝ ODPAD KOMUNÁLNY A SEPAROVANÝ ODPAD 

Vývozné dni u komunálneho odpadu sú vždy v stredu uvedeného dátumu: 

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

16.1. 13.2. 13.3. 10.4. 8.5. 5.6. 3.7. 14.8. 11.9. 23.10. 20.11. 18.12.

24.4. 22.5. 19.6. 17.7. 28.8. 25.9.

31.7.

Zber plastu a papiera sa od 1. marca 2019 bude po obci vykonávať vždy v piatok v týždni, v 
ktorom sa vyváža aj komunálny odpad:

marec apríl máj jún júl august september október november december

15.3. 12.4. 10.5. 7.6. 5.7. 2.8. 13.9. 25.10. 22.11. 20.12.

26.4. 24.5. 21.6. 19.7. 16.8. 27.9.

30.8.

Na tomto mieste by som chcel poďakovať  všetkým, ktorí separujú  odpad a do komunálneho
odpadu nesypú to, čo tam nepatrí. V rámci okresu Skalica sa na jedného obyvateľa pohybujeme 
takmer vo všetkých ukazovateľoch na prvom mieste, aj preto môžeme mať najnižšiu sadzbu za 
vývoz komunálneho odpadu v okrese. Európske normy budú v blízkej budúcnosti tlačiť na to, aby sa 
pomer komunálneho odpadu na celkovo vyprodukovanom odpade neustále znižoval. Tie komunity, 
ktoré nebudú na toto dbať, budú platiť vysoké čiastky za jeho uskladnenie, čo sa prenesie i na cenu za 
vývoz na každého občana takejto komunity. Preto sa musíme a budeme snažiť , aby sme v tomto smere
stále napredovali. 

OBECNÝ ÚRAD OBECNÝ ÚRAD 

Otváracie hodiny:

Pondelok: 08:00 - 12,00 13:00 - 16,30
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Utorok: 08:00 - 12,00 13:00 - 16,30
Streda: 08:00 - 12,00 13:00 - 16,30
Štvrtok: 08:00 - 12,00 13:00 - 16,30
Piatok: 08:00 - 12,00 13:00 - 16,30

Personálne obsadenie:
Starosta obce:      Patrik Renováček Zástupca starostu:    Tomáš Puškár
Referentka obecného úradu:  Ing. Jana Ilčíková Poverený poslanec:    Miroslav Novák
Hlavný kontrolór obce:  voľba vo februári 2019 Ostatní poslanci OZ:  Ondrej Pobuda

    Vladimír Regásek
    Jozef Hrnek

EVIDENCIA OBYVATEĽOVEVIDENCIA OBYVATEĽOV

Stav obyvateľov k 31.12.2014: 136

Stav obyvateľov k 31.12.2015: 141

Stav obyvateľov k 31.12.2016: 139

Stav obyvateľov k 31.12.2017: 146

Narodení: 2

Zomrelí: 2

Prihlásení: 4

Odhlásení: 3

Stav obyvateľov k 31.12.2018: 147

Priemerný vek občanov: 40,4

SPOLOČENSKÁ RUBRIKASPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Narodili sa v roku 2018: Matúš Guček 24. augusta 
Anna Vavrová 22. septembra

Zomreli v roku 2018: Mária Sopúšková 27. januára vo veku 80 rokov, nar. 6. 1. 1938 
Veronika Vávrová 18. marca vo veku 62 rokov, nar. 22. 6. 1955

Jubileá:

90 rokov: Sidónia Švecová 10. novembra 75 rokov: Jozef Závodský     7. novembra

85 rokov: Mária Lišková 15. septembra 65 rokov: Dana Bellayová 29. júla

80 rokov: Štefan Bartal 27. januára 60 rokov:  Pavol Kliment 10. júla

Felix Liška 18. novembra 50 rokov: Pavol Sopúšek 8. apríl
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AUTOBUSOVÉ SPOJE DO OBCEAUTOBUSOVÉ SPOJE DO OBCE

Napriek veľkej energii, ktorú sme investovali do návrhu reformy autobusových spojov, a 
ktorá mala zlepšiť spojenie našej obce s okolitým svetom, nebola táto nakoniec akceptovaná. Budeme 
musieť nájsť inú cestu ako zlepšiť aj túto oblasť verejného života našej obce. Či už postupným 
skúšobným pridávaním spojov novej, spoločnosťou SKAND navrhovanej linky Skalica-Mokrý Háj-
Radošovce-Koválovec, jej načasovaním tak, aby sme získali potrebný počet cestujúcich z Radošoviec 
a Mokrého Hája, alebo budeme musieť ísť inou, samostatnou cestou. Určite však budeme apelovať na 
VÚC, aby nám vrátil z rozpočtu peniaze, ktoré v obciach, kde majú zabezpečenú štandardnú obsluhu 
hromadnou dopravou, idú na túto oblasť rozpočtu.   

Odchody autobusov z Koválovca:

04,45 07,00 08,42 12,58 13,45 15,30 20,58
Arriva Arriva SKAND SKAND Arriva Arriva SKAND 

z obce z obce z rázcestia z rázcestia z obce z obce z rázcestia

do SE do SE do SI cez CHR do SI do SE do SE do SI

Príchody autobusov do Koválovca:

06,55 08,42 12,02 13,35 15,30 22,52
Arriva SKAND SKAND Arriva Arriva SKAND

do obce na rázcestie do obce do obce do obce na rázcestie

zo SE zo SI zo SI zo SE zo SE zo SI

Z HISTÓRIE OBCEZ HISTÓRIE OBCE

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1394. Obec sa tu spomína ako Kiskowalov,
patriaca k panstvu Branč. V roku 1452 tu bolo 15 dvorov. V roku 1471 sa obec už spomína ako 
Kowalowecz. K roku 1554 sú písomne doložené vinohrady. V roku 1558 
je obec spomenutá ako Kys Kowalyo. Z roku 1617 pochádza prvé pečatidlo obce, na ktorom je 
strapec hrozna a vinohradnícky nožík. Obec patrila pod farský úrad v Radošovciach. Matrika bola 
vedená od roku 1631. Na začiatku 18. storočia sa obec rozvinula. V roku 1752 má už 76 rodín. Od 
roku 1773 sa názov obce ustálil na Koválowec. V roku 1768 bola vytvorená v Chropove fara, pod 
ktorú obec odvtedy patrí. Matrika je tu vedená od leta 1775. V roku 1787 má obec 81 domov a 467 
obyvateľov. V roku 1791 sa v obci vzbúrili proti urbárskej regulácii. V roku 1810 zomrelo na 
epidémiu 41 ľudí. V roku 1821 Ján Vietoris, významný zeman, ktorý bol vicenotárom nitrianskej 
stolice, správcom panstva, prísediacim sudcom a predstaveným kráľovských majetkov v Holíči a 
Šaštíne, dal v obci postaviť kostol a cintorín. Pochovaný je v hrobke na miestnom cintoríne. V 
roku 1828 mala obec len 49 domov a 344 obyvateľov. Počas cholery v roku 1831 bolo na cholerskom 
cintoríne pochovaných 16 Koválovčanov a 54 Chropovčanov. V roku 1843 bolo v obci 434 
obyvateľov.
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ZAUJÍMAVOSTI O OBCIZAUJÍMAVOSTI O OBCI

Celková výmera katastra obce: 849,24 ha
orná pôda 341,43 ha (40,2 %), lesné pozemky 300,23 ha (35,4 %), TTP 149,17 ha (17,6 %), vinice 
14,89 ha ( 1,7 %), záhrady a ovocné sady 5,83 ha ( 0,7 %), vodné plochy 5,13 ha ( 0,6 % ), zastavané 
plochy a nádvoria 25,91 ha (3,0 %), ostatné plochy 6,64 ha ( 0,8 %)

Dĺžka hranice Koválovca so susedmi:
So Skalicou 4,76 km, s Chropovom 6,58 km a s Radošovcami 7,45 km.
Hranica koválovčanského chotára od hraníc s Českou republikou je pri ceste pod Tlstou horou 
vzdialená len 115 m.

Nadmorská výška v chotári:
Najvyššie položeným miestom v
katastri je cesta pod Tromi kopcami na
hranici so Skalicou- 557 metrov nad
morom. Najvyšším samostatným
kopcom v chotári je vrchol Hájov pod
Šášovskou s nadmorskou výškou 433
m. n. m., po ňom nasleduje vrchol 
Lipín s nadmorskou výškou 426 m. n.
m. a  výšku viac ako 400 metrov
dosahuje ešte vrchol Oskorušského
hája- 406 m. n. m.. Vrchol Dielov nad
dedinou má 303 m. n. m.. Kostol v obci
je postavený 260 m. n. m. a dedina pri
hasičskej zbrojnici má nadmorskú
výšku 251 m. n. m.. Najnižšie položeným miestom v katastri je hladina priehrady, ktorá má 235 m. n. 
m.. Pre zaujímavosť výška niektorých bodov v okolí v m. n. m.: Čupy 574, Havran 542, Richtárka 509, 
Tlstá hora 556, Zrubenec 555, cesta pod Lipovým vrchom 566- najvyššie položené miesto Chropova, 
kostol v Chropove 247.

"RICHTÁRI" KOVÁLOVCA OD ROKU 1945"RICHTÁRI" KOVÁLOVCA OD ROKU 1945

Z obecnej kroniky, ktorá bola vedená od roku 1945, som zostavil tabuľku občanov, ktorí viedli 
Koválovec, či už vo funkcii predsedu MNV alebo starostu obce. Rád by som ju v budúcnosti doplnil i o 
mená z pred roku 1945.
 

1945-1948 predseda Miestneho národného výboru Karol KUČERA

1948 predseda Akčného výboru Národnej fronty Cyprián BEDERKA

1948-1954 predseda Miestneho národného výboru Vendelín TOKOŠ

1954-1957 predseda Miestneho národného výboru Štefan VANEK

1957-1959 predseda Miestneho národného výboru Šimon HULIMAN
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1959-1960 predseda Miestneho národného výboru Jozef BALÁŽ

1960-1962 predseda Miestneho národného výboru Vladimír BELLAY

1962-1964 predseda Miestneho národného výboru Štefan VANEK

1964-1971 predseda Miestneho národného výboru Severín HERCEG

1971-1975 predseda Miestneho národného výboru Štefan VANEK

1975-1979 predseda Miestneho národného výboru Ján FRIC

1979-1981 predseda Miestneho národného výboru Vendelín SLOBODA

1981-1984 predseda Miestneho národného výboru Ján PROKEŠ

1984-1989 predseda Miestneho národného výboru Ján ILČÍK

1990-1998 starosta obce Ján ILČÍK

1998-2014 starosta obce Valéria KUDLÁČOVÁ

2014- starosta obce Patrik RENOVÁČEK

JEDNOTA KOVÁLOVEC S. R. O.JEDNOTA KOVÁLOVEC S. R. O.

Objem tržieb v doterajšej histórii spoločnosti:

Účtovné roky: 2015: 2016: 2017: 2018:

január: 0,00 7 543,66 7 536,01 6 651,00

február: 0,00 7 831,60 7 497,50 6 490,30

marec: 0,00 8 428,32 8 396,82 7 798,15

apríl: 1 761,55 8 463,41 8 350,57 6 719,15

máj: 8 235,39 9 053,82 9 008,34 7 867,53

jún: 9 614,36 9 228,22 9 103,24 8 538,26

júl: 9 194,72 10 222,67 10 361,09 8 465,76

august: 9 864,99 10 871,40 11.861,50 8 317,74

september: 6 812,19 8 818,03 7 452,57 6 259,36

október: 9 144,93 9 109,28 7 001,30 7 294,84

november: 7 918,77 7 552,09 6 432,38 6 742,02

december: 9 359,41 8 684,74 8.482,32 9 208,19

spolu: 71 906,31 105 807,24 101 483,64 90 352,30

Účtovná uzávierka za roky 2015, 2016 a 2017:

Účtovné roky: 2015: 2016: 2017:

SÚVAHA:

Aktíva:

   majetok: 9 728,66 12 644,93 20 835,00
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       zásoby: 4 539,04 3 537,69 4 631,00

       financie: 5 189,02 9 107,24 16 169,00

Pasíva:

   vlastné imanie a záväzky: 9728,66 12 644,93 20 835,00

       základné imanie: 5 450,00 5 450,00 13 600,00

       neuhradená strata: 0,00 -2 632,76 -1 664,00

       výsledok hospodárenia: -2 632,76 1 237,24 1 765,00

       záväzky: 2 751,42 8 590,45 7 134,00

       pôžičky: 4 160,00 0,00 0,00

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

Výnosy: 71 906,31 90 269,17 85 213,00

Náklady: 74 338,99 88 825,69 83 128,00

       tovar: 60 578,59 73 004,15 67 974,00

       materiál a energie: 5 947,41 4 641,35 2 702,00

       služby: 1 397,26 801,27 690,00

       osobné náklady: 5 461,23 8 722,39 11 194,00

       dane a poplatky: 0,00 90,37 94,00

       ostatné náklady: 954,50 1 566,16 474,00

Hospodársky výsledok: -2 432,68 1 443,48 2 085,00

Pridaná hodnota: 3 983,05 11 822,40 13 847,00

Výnosy z finančnej činnosti: 0,04 0,00 0,00

Náklady na finančnú činnosť: 200,12 206,24 320,00

Výsledok finančnej činnosti: -200,08 -206,24 -320,00

Hospodársky výsledok spolu:

       pred zdanením: -2 632,76 1 237,24 1 765,00

       po zdanení: -2 632,76 1 237,24 1 765,00

DAŇOVÉ PRIZNANIE:

Výnosy: 71 906,35 90 269,17 85 213,00

Náklady: 74 539,11 89 031,93 83 448,00

DHZ KOVÁLOVECDHZ KOVÁLOVEC

Výročná správa DHZ Koválovec za rok 2018:

"K dnešnému dňu máme 30 členov, z toho 25 mužov a 5 žien. Okrem toho máme i 12 mladých 
hasičov. Plnenie členských príspevkov bolo za rok 2018 vykonané a členské známky na okresný výbor 
boli uhradené.

Tento rok z hľadiska činnosti môžeme hodnotiť opäť ako veľmi bohatý.
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Našu činnosť sme začali 27. januára 2018 výročnou členskou schôdzou, kde sme zhodnotili 
rok 2017. 2. a 3. februára 2018 sme spolu s obcou zorganizovali fašiangovú zabíjačku spojenú s 
posedením pre seniorov a kultúrnym programom. 30. apríla 2018 sme spolu so spoluobčanmi stavali 
máj.

V máji sa naši mladí hasiči zúčastnili okresného kola súťaže Plameň 2018 v Radošovciach, kde 
skončili na peknom druhom mieste. Zúčastnili sa tiež miniligy skalického okresu, kde po troch 
kolách konaných v Gbeloch, Kopčanoch a Radošovciach, a záverečného kola s vyhodnotením 
konaného u nás v Koválovci, skončili celkovo na výbornom 1. mieste, keď pred posledným kolom 
boli ešte tretí. Taktiež sa zúčastnili pohárových súťaží v Rybkách a Moravskom Sv. Jáne.

Dňa 8. až 9. júna 2018 sme spolu s obcou organizovali dvojdňový zájazd do Českého Krumlova.
Dňa 1. júla sme usporiadali už 6. ročník detskej hasičskej pohárovej súťaže o Pohár Obce 

Koválovec, Memoriál Rudolfa Šveca. Podarilo sa nám postaviť dve družstvá, chlapcov aj dievčatá. 
Chlapci skončili druhí a dievčatá tretie. Tento rok mala zatiaľ súťaž najvyššiu úroveň. Počet 
účastníkov, ktorých bolo 17, bol zatiaľ v histórii našej súťaže najvyšší. Naviac nás navštívili hostia z 
rakúskej obce Engelhartstetten.

Pre deti a mladých hasičov sme 29. júna zorganizovali zahájenie prázdnin. V dňoch 25. až 29. 
júla 2018 sme boli nápomocní pri stanovom tábore detí a rodičov u poľovníckej chaty na Zbytkoch. 
18. augusta 2018 sme pomáhali radošovským hasičom s organizáciou Behu k radošovským 
vinohradom. 1. septembra 2018 sme boli na výjazde na koncerte na Červenom kameni ako požiarny 
dozor.

Okrem tejto činnosti sme sa aj zúčastnili taktických cvičení v Radošovciach na priehrade, v 
Petrovej Vsi na priehrade a v Radošovciach na PD. Takisto sme sa zúčastňovali posledných rozlúčok s 
členmi hasičských zborov v okrsku. Tiež sme sa zúčastňovali IMZ v okrsku a slávnosti sv. Frolijána v 
Radošovciach.

Na Mikuláša sme našim ďeťom, hasičom nadeľovali mikulášsku nádielku.
Najdôležitejšou akciou roku 2018 bola však rekonštrukcia hasičskej zb rojnice. Začali sme vo 

februári oznámením o poskytnutí dotácie vo výške 22.999,30 € od MV SR. 18. apríla sme začali 
zhadzovať škridlicu. Ďalej nasledovalo zhodenie strechy a stropu, stien, likvidácia sute, základy, 
výstavba predku, boku a priečky, zabetónovanie venca, položenie a zabetónovanie stropu, montáž 
elektroinštalácie, montáž okien, výstavba podkrovia, zhotovenie krovu a pokládka škridlice. Tu sme 
zatiaľ skončili a budeme pokračovať hneď ako nám to dovolí počasie. Tu by som chcel za seba i za 
starostu obce poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli pri doterajších prácach. 

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 minilige, ktorú tento rok vyhrali alebo na domácej súťaži i súťaži v Rybkách. 

Do roku 2019 by som Vám chcel popriať zdravie, chuť do zveľaďovania nášho zboru i do 
dokončenia našej zbrojnice. A nesmieme zabudnúť ani na to, že si v tomto roku pripomíname 
90. výročie založenia zboru, čo so sebou prinesie tiež nejaké prípravy."   

V Koválovci 3. februára 2019. predseda DHZ Jozef Hrnek

HBK KOVÁLOVECHBK KOVÁLOVEC

V novembri sa začal už 13. ročník OHL v Lopašove, sezóna 2018/2019. HbK Koválovec je už 
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dvanásty krát účastníkom ligy. Klub chýbal v tejto súťaži len v ročníku 2015/2016.
Výsledky v 13. ročníka:
Koválovec-Častkov   0:15 Koválovec-Oreské   0:5 kont. Koválovec-Véska   5:15
Koválovec-Opašov   2:20 Koválovec-Častkov   1:14 Koválovec-Oreské   4:28    
Koválovec-Radošovce   4:11 Koválovec-Opašov   2:17
Koválovec-Véska   2:21 Koválovec-Radošovce   4:8

Tabuľka po základnej časti:

1. Častkov 10 9 0 0 1 107 : 46 27

2. Véska 10 7 1 0 2 91 : 53 23

3. Opašov 10 6 0 0 4 95 : 47 18

4. Oreské 10 5 0 1 4 93 : 50 16

5. Radošovce 10 2 0 0 8 60 : 114 6

6. Koválovec 10 0 0 0 10 24 : 154 0

SÚŤAŽ DETÍ ZŠ Z NAŠEJ OBCESÚŤAŽ DETÍ ZŠ Z NAŠEJ OBCE

Súťaže sa účastnia všetci žiaci z našej
obce, ktorí navštevujú ZŠ v Radošovciach. Každý
mesiac môžu získať body za aktívnu účasť na
spoločenskom živote obce. Na konci každého
kalendárneho mesiaca bude vždy vylosovaný
výherca postupujúci do záverečného
žrebovania, ktoré sa uskutoční na konci
školského roku 2018/19. Okrem toho bude do
záverečného žrebovania zaradený jeden vianočný
a jeden veľkonočný žreb, celkový víťaz v
bodovacej súťaži, vylosovaný víťaz z deviatich
mesačných bodovacích víťazov a vyznamenaní
žiaci na polročnom i koncoročnom vysvedčení . Celkovo tak bude v záverečnom žrebovaní cca 20-25 
víťazných žrebov, ktoré budú môcť vyhrať jednu z troch cien. Priebeh súťaže môžete sledovať na 
www.kovalovec.sk. 

AKČNÝ PLÁN ROZVOJA OBCE PRE ROK 2019AKČNÝ PLÁN ROZVOJA OBCE PRE ROK 2019

1. Dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
2. Zníženie a zateplenie stropu v sále KD, revitalizácia sály KD
3. Osadenie futbalových brán na ihrisku, celoročná starostlivosť o ihrisko
4. Znovuotvorenie prevádzky miestneho hostinca k 30. aprílu 2019
5. Rozšírenie sály KD smerom do dvora
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6. Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci
7. Oslavy 90. výročia založenia DHZ v obci
8. Územné rozhodnutie na IBV Chmelnice, predaj stavebných pozemkov, 

stavebné povolenia na inžinierske siete, realizácia a kolaudácia týchto sietí e
9. Podanie žiadosti v PRV v rámci MAS Horné Záhorie na rekonštrukciu KD

INICIATÍVA OBČANOVINICIATÍVA OBČANOV

Na podnet nášho občana Jána Vymyslického, ktorý navrhol výsadbu strešňovej aleje pri 
potoku smerom od mosta do areálu bývalého družstva k výjazdu z obce smerom na vinohrady v 
Starých horách, vyhlasujem výzvu na prihlásenie sa ochrancov jednotlivých sadeníc strešní a 
hrušiek. Uvedená akcia prinavráti do našich končín ovocné stromy, ktoré tu kedysi rástli, a ktoré boli 
za združstevňovania bez rozmyslu vytrhané. Obec poskytne sadenice, prácu by vykonali dobrovolníci, 
ktorí by sa o tieto stromy tiež i starali. V rámci skultúrnenia a prípravy uvedeného priestoru, bude 
potrebné prekopať kanál, odviezť nadbytočnú zeminu, skultivovať terén a vyrezať stávajúce brezy. V 
budúcnosti by sa mohlo osadiť i zastrešené drevené sedenie pre prechádzajúcich turistov a 
cykloturistov s označením miesta a mapou trasy.  

                                  

AKTUÁLNA TÉMAAKTUÁLNA TÉMA

Šenk v Koválovci:

Návrh riešenia situácie prednesený na zasadnutí obecného zastupiteľstva starostom obce:

1. Zamestnankyňu do šenku navrhujem prijať na pracovný úväzok 0,55, čo je 22,5 hod. týždenne 
( plus 0,30 úväzok- 11,5 hodziny ako predavačka v potravinách, spolu obidve miesta úväzok 0,85, čo je 
34 hodín za týždeň), jej mzda: v šenku 476,- € hrubého, v obchode 182,- €, celkom 658,- €. 30 % z 
celkovej ceny práce by nám refundoval úrad práce. Dovolenky by jej patrilo 25 dní, čo je 170 hod.
2. Otváracie hodiny:

Leto-prázdniny: Prechod-sezóna: Zima:

PONDELOK: 18,00-22,00 zavríté zavríté

UTOROK: 18,00-22,00 18,00-22,00 zavríté

STREDA: 18,00-22,00 18,00-22,00 18,00-21,00

ŠTVRTOK: 18,00-22,00 18,00-22,00 zavríté

PIATOK: 18,00-23,00 18,00-23,00 18,00-22,00

SOBOTA: 17,00-23,00 17,00-23,00 17,00-22,00

NEDEĽA: 16,00-21,00 16,00-21,00 16,00-20,00

* leto od 1. júla do 1. septembra 2019, prechod od 1. mája do 30. júna 2019 a od 2. septembra do 31. októbra 2019, 
zima od 1. novembra 2019 do 30. apríla 2020
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3. Potrebovať budeme priemernú týždennú tržbu cca 500,- €, aby sme pokryli mzdu, eletrinu, 
nájom, réžiu, nákup tovaru. Plátci DPH nebudeme. Rozhodne sa musia radikálne zlepšiť služby a 
spoľahlivosť hostinca, nakoľko pošramotená povesť po posledných prevádzkovateľoch nie je najlepšia. 
Tiež sa bude musieť zmeniť kúrenie z plynu na drevo. Nutná bude tiež malá rekonštrukcia 
obsluhového miesta.
4. V referende otázka šenku dopadla len 2:1 v jeho prospech, čo bol najslabší výsledok zo všetkých
11 otázok. Aj preto nezastávam názor, aby šenk prevádzkovala priamo obec. Nie som ani za to, aby ho 
prevádzkovala naša Jednota Koválovec s.r.o., ktorá na to momentálne nemá voľné financie a rozšírenie
by musela schvaľovať aj tak valná hromada. Preto mi ako najlepšia možnosť príde založenie novej 
spoločnosti. Menšiu polovicu vo výške 2.450,- € by vložila obec a zostávajúcu časť vo výške 2.550,- € by
vložili spoločníci. Tým by sme dosiahli angažovanosť tých, ktorí majú eminentný záujem na tom, aby v
Koválovci šenk znova fungoval. 
4. Bude treba tiež ošetriť tých 170 hodín dovolenky, buď vlastným zastupovaním spoločníkov a 
teda majiteľov, alebo formou zástupu na dohodu. V lete sa okrem toho budú musieť robiť grilovačky, 
guláše a pod., aby zima bola predzabezpečená. 

    

OBECNÝ VÝLET 2019- POZVÁNKAOBECNÝ VÝLET 2019- POZVÁNKA

V poradí už štvrtý obecný výlet je nasmerovaný do Prahy, dnes hlavného mesta susednej 
Českej republiky, no v minulosti i nášho spoločného štátu, Československa. Je to tak trochu i 
symbolické, len pred nedávnom sme si pripomenuli 100 rokov vzniku Československa. Výlet bude tak 
ako minulý rok, dvojdňový.  
Program výletu:
piatok 7. júna:
06,30 Odchod autobusom z Koválovca
11,00 Príchod do Prahy, prehliadka 

Staromestského námestia
12,00 Obed v reštuarácii U Pinkasů
13,30 Prehliadka historického centra, voľný 

program 
16,00 Návšteva Národního technického muzea
18,00 Odchod z Prahy do Novej Živohošti 

19,00 Večera, ubytovanie a diskotéka                    
v rekreačnom zariadení Juniorcamp     
v Novej Živohošti

sobota 8. júna:
08,00 Raňajky v rekreačnom zariadení 
09,00 Voľný pobyt u vody a na vode  
11,00 Odchod z Novej Živohošti
12,00 Obed v reštaurácii Stará myslivna           

v Konopišti
13,30 Prehliadka zámku Konopište
16,00 Odchod z Konopišťa
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19,00 Večera v reštaurácii Bukovanský mlýn v Bukovanoch
20,30 Odchod domov      
21,30 Príchod do Koválovca
Cena výletu:
Osoby nad 15 rokov: 95,00 €
Deti od 12 do 15 rokov: 85,00 €
Deti od 6 do 12 rokov: 75,00 €
Deti od 2 do 6 rokov: 55,00 €
Deti do 2 rokov: 45,00 €
Zľava:
Osoby s trv. pobytom v Koválovci:          -8,00 €
Osoby pomáhajúce pri fašiangu:         -10,00 €
Mladí hasiči družstva Koválovca:  -9,00 €

V cene je zarátané: 
-   doprava autobusom 
-   2 krát obed: polievka a hlavné jedlo
-   2 krát večera
-   1 krát raňajky: švédske stoly
-   ubytovanie v rekreačnom zariadení
-   prehliadka zámku a technického múzea 
-   prehliadka historického centra

Prihlásiť sa môžete u starostu obce. Prednosť 
majú Koválovčania a tí, ktorí sa už zúčastnili 
našich doterajších výletov.

KOVÁLOVEC A FACEBOOKKOVÁLOVEC A FACEBOOK

Naša skupina na facebooku"Koválovec mauá obec", ktorá bola založená administrátorom 
Patrikom Renováčkom 15. júla 2011, má dnes už 189 členov. Príspevky, informácie, názory,

ktoré sa v nej zverejňujú zhliadne vždy
aspoň 130 členov, takže informovanosť
o dianí v obci je výborná. Príspevky sú pridávané 
takmer denne, takže kopírujú aktuálne dianie.  
Tieto fotografie napríklad zachytávajú situáciu z 
pondelka 28. januára 2019, kedy napadlo viacej 
snehu a preto neprišiel ráno do obce autobus. 
Naši žiaci ZŠ, ktorí chodia ráno autobusom tak 
nemuseli ísť v ten deň do školy. Určite sa ale 
nehnevali... Takisto ako my, keď sme boli ešte 
deti... 
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WEB OBCEWEB OBCE

Oficiálnu webovú stránku obce www.kovalovec.sk spravuje od 9. novembra 2014 starosta obce.
Stránka je neustále aktualizovaná a jej obsah reaguje na aktuálne informačné potreby
obce. Mnoho informácií v tomto časopise je práve z nej a zasa naopak, to čo nenájdete
tu, nájdete na stránke. Takisto na stránke zverejňujeme informácie, ktoré musia byť
zverejňované zo zákona. 

Z OBECNEJ KRONIKYZ OBECNEJ KRONIKY

Zápis z obecnej kroniky z roku 1952 napísaný miestnym učiteľom Jánom Mačákom v 
originálnom znení bez úpravy:

"Naša obec ako vlani, tak i toho roku sotrvá na tom istom stupni vývoja, roľníci 
jednotne a neustupčivo odmietajú nový spôsob života- života družstevného, hoci 
vedenie strany a vedenie nášho okresu robí všemožné podujatia, presvedčiť našich 
roľníkov o nesprávnosti ich postoju vo veci jednotného roľníckeho družstva.

Za týmto účelom sú zo Skalice vysielaní zvláštni inštruktori- prednášatelia, 
ktorí majú prednášky (verejné rozhovory s ľudom), tieto prednášky sú plánované, 
bývajú usporiadané 2 krát za mesiac v miestnosti "Jednoty" t. j. v hostinci u býv. p. 
Slobody.

Priebeh prednášok je nasledovný: Prednáška, ktorá je obyčajne spojená s 
krátkym- poučným a propagačným filmom, po čom nasleduje malá diskúsia.

Celkové hodnotenie týchto diskúsií je slabé, nie je na tej úrovní, aké bývajú na 
družstevných obciach, čo sa vysvetľuje tiež tým, že roľníci sa obávajú vyjadriť svoje 
vlastné myšlienky a názory, aby neboli braní na zodpovednosť, i keď sú vyzývaní 
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vedúcimi činiteľmi, aby hovorili vo forme kritiky a sebakritiky, takže tieto rozhovory
viaznu a rečník- prednášateľ nedosiahuje patričného výsledku svojej rečníckej- 
agitátorskej myšlienky, previesť a presvedčiť roľníkov o výhodách spoločného 
hospodárenia.

Ďalším bodom programu propagácia družstevníctva na našej obci bolo t. zv. 
"Filmové jaro na dedine", ktoré v mesiaci apríli premietalo 2 cevečerné filmové 
predstavenia, na ktorých sa zúčastnilo skoro všetko obyvateľstvo našej obce, z čoho je 
jasne vidieť, že naši obyvatelia i tí najstarší občania majú veľký záujem o filmové 
predstavenia, ktoré ich oboznámujú z novým životom a takto sú pojítkom s ďalekými 
a dosiaľ im neznámymi končinami sveta."

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT OBCENÁBOŽENSKÝ ŽIVOT OBCE

Obec Koválovec je v diecéznej správe začlenená ako filiálka do farnosti Chropov. Vo farnosti je 
od 1. júla 2016 správcom vdp. Mgr. Ján Hreha. K rímsko-katolíckej cirkvi sa pri sčítaní ľudu v roku 
2011 prihlásilo v našej obci 81,5 % obyvateľov. Sv. omše bývajú u nás vždy v nedeľu o 9,00. Na 
augustové a novembrové hody potom o 10,30.

Augustové hody slávime pri príležitosti obnovenej vysviacky kostola, ktorá sa konala pri 
príležitosti 100. výročia postavenia kostola. Stalo sa tak v nedeľu 14. augusta roku 1921 a odvtedy sa 
slávia na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v Koválovci druhé hody. Novembrové hody sa zasa 
slávia na sviatok patróna kostola, sv. Martina, biskupa z Tours.

Kostol sv. Martina z Tuors bol postavený v roku 1821 a renovovaný v roku 1921 k 100. výročiu 
a v roku 1971 k 150. výročiu postavenia kostola. V polovici 90-tych rokoch 20. storočia bol 
zrekonštruovaný interiér a bolo prevedené odizolovanie múrov. Nová fasáda zvonku bola zhotovená v 
polovici prvého desaťročia 21. storočia. V roku 2014 bola na kostole položená svojpomocne nová 
pálená škridla Tondach.

V roku 2007 bol vysvätený v histórii prvý známy kňaz z našej obce, Milan Puškár. 
Momentálne pôsobí ako farár v Rači, predtým pôsobil ako prefekt seminára v Bratislave.

Novou kostolníčkou sa stala Jozefína Puškárová. Nastúpila po Mariánovi Tokošovi, ktorý 
túto funkciu opustil počas roka 2018 pre nezhody so správcom farnosti. Ešte pred tým prestali 
miništrovať poslední dvaja miništranti. V roku 2016 vystriedal vo farskej rade v Chropove dlhoročnú 
členku a kostolníčku Teréziu Mikulovú starosta obce Patrik Renováček. V tejto rade mal Koválovec, 
ako filiálka, dlhé roky jedno miesto. V roku 2018 bol však z rady pre nezhody so správcom farnosti 
vylúčený. Sv. omšu oživujú svojou hrou a spevom Klára speváčka Kudláčová z Radošoviec a organista
Marek Vyskoč zo Skalice. Keďže však už pol roka majú svoju skupinu, s ktorou hrávajú zábavy, 
nevychádza im to vždy časovo do Koválovca na omšu. Ale hrávať ďalej budú. Farské oznamy a čas sv. 
omší i s tým, za koho je obetovaná, nájdete na nástenke pred kostolom.

V roku 2018 sa začala príprava na birmovku. Zapojilo sa do nej osem ašpirantov, štyria z 
Koválovca a štyria z Chropova. Pre nezhody so správcom farnosti prípravu opustili všetci štyria 
Koválovčania, z Chropova zostali len dvaja. Z povolaných záloh, žiakov 8. ročníka, z Koválovca sa to 
týkalo jedného, a ten účasť odmietol. Z Chropova pribudli traja z piatich ôsmakov.

V roku 2021 nás čakajú oslavy 200. výročia postavenia kostola a s tým opäť spojené potrebné 
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opravy i prípravy. Ostali by sme svojim predkom dosť dlžní, ak by bol na tejto slávnosti prečítaný len 
posudok statika, namiesto úsilia a práce na dôstojnom prichystaní svätostánku na jeho výročie, tak 
ako ho oni pripravili na sté i stopäťdesiate výročie.  

Naším občanom sa stal i pravoslávny kňaz Matúš Vavro, ktorý spolu s manželkou a piatimi 
deťmi prišli do našej obce z Holíča. Šieste sa im narodilo už tu v Koválovci. Matúš pôsobí ako kňaz na 
južnej Morave a občas vypomáha i v pravoslávnej obci v blízkom Holíči.

Takou historickou zaujímavosťou, sú nápisy na hlavnom oblúku v kostole, ktoré sa postupne 
časom menili. Dnes tam je od devädesiatych rokov 20. storočia nápis "Ja som cesta, pravda a život." 
Predtým tam stálo "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vám dám odpočinúť." A ešte pre 
rokom 1971 zasa "Nechajte malučkých prísť ku mne."

"Pane zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme."  

ARCHÍVNE FOTOGRAFIEARCHÍVNE FOTOGRAFIE

       Na fotografii sú zakladajúci členovia Dobrovolného hasičského zboru Koválovec z prelomu 
dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia. Zbor bol založený v roku 1929, aj keď prvý pokus o 

založenie prebehol už v roku 1926. 
V niektorých prameňoch sa uvádza
rok založenia DHZ rok 1930, inde 
zasa rok 1928. Isté je, že koválovskí
hasiči zasahovali ako jeden z 11 
hasičských zborov pri veľkom 
požiari v susednom Mokrom Háji 
19. septembra 1936. Pri tomto 
požiari sa naplno ukázalo, akí sú 
dobrovolní hasiči v rámci záchrany
majetku a životov potrební. Tú 
sobotu v Mokrom Háji zhorelo 39 
stodôl a 6 domov. Nebyť hasičov 
škody by boli omnoho vyššie...

       Na druhej fotografii je zachytená
ukážka zásahu s ručnou konskou
striekačkou, ktorú vlastnil zbor od roku
1930. Záber je z roku 1994, z osláv pri
príležitosti 600. výročia prvej písomnej
zmienky o obci. Ako jeden z mála
hasičských zborov v širokom okolí si túto
historickú raritu uchoval dodnes a pritom
je stále funkčná. V súčasnej dobe, kedy
hasičská zbrojnica prechádza kompletnou
rekonštrukciou, je historická striekačka
uschovaná v stodole u rodiny Petra
Fordinála.
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Prví hasiči v Koválovci:

Alexander Hollý, Šimon Huliman, Karol Kučera, Blažej Sloboda, Ján Trnka, 
Alexander Rajnoha, Alexander Hollý ml., Karol Tokoš, Inocent Vávra, Ignác Vávra, 
Ján Štefka, Antonín Sloboda, Severín Tokoš, Antonín Pukančík, Antonín Michna, 
Michal Procházka, Cyprián Hollý, Vendelín Kučera, Tomáš Mikula

NIEČO PRED UZÁVIERKOUNIEČO PRED UZÁVIERKOU

Určite ste si všimli, že sme trochu zreparovali sálu KD. Znížili sme a zateplili strop, osadili 
nové stropné i bočné svietidlá, namontovali stropné ventilátory na rozháňanie tepla a tiež nový 
drevotrieskový sokel, vymenili látkovú výbavu javiska, garnýže na oknách, dali sme nové dosky na 
stoly a vymalovali. S prácami sa začalo 7. januára 2019. 

Najprv stavebná firma bratia Patrik Černý a Radoslav Černý a začali s prácou na strope a 
stenách. Zateplili izoláciou a znížili sadrokartónovou konštrukciou strop, na ktorý následne 
namontovali svietidlá a vrtule. Na záver strop ako i steny sály vymalovali. Popri tom stihli ešte 
namontovať novú tlakovú nádobu na vodu, ktorá bola už roky prasknutá a stále sa zapínala voda. Ich 
práce trvali dva a pol týždňa. Potom sme odstránili oponu a závesy z javiska a vyčistili ho. Zároveň sa 
montovali a opravovali nové biele dosky na stoly. Tie ako aj sokel a korpus na javisku narezala a 
ohranovala firma Jána Hulimana. Narezaný sokel sme namontovali na steny. Potom prišla na radu 
látková výbava javiska. Tú nám ušila a nachystala Jana Renováčková. No a na záver, ako vždy, sa 
muselo poupratovať. 

Chcel by som poďakovať za všetku pomoc pri tejto rekonštrukcii Jozefovi Hrnkovi, Mariánovi 
Tokošovi, Tomášovi Puškárovi, Radkovi Matejkovi, Ondrejovi Pobudovi a Vladimírovi 
Regáskovi.

Celkovo táto rekonštrukcia vyšla cca 4.300,- € ( presná suma bude známa až v ďalšom čísle 
časopisu). Najväčšie poďakovanie tu patrí firme Elmodan s.r.o. Juraja Danišku z Radošoviec, ktorý 
nám uhradil všetky stavebné práce, elektroinštaláciu, stropné svietidlá i ventilátory v celkovej sume 
1.800,- € a daroval i zbytok izolácie a iného materiálu zo stavby rodinného domu č. 85. Ďakujeme...

DLŽNÍCI OBCE NA DANI Z NEHNUTEĽNOSTIDLŽNÍCI OBCE NA DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Dlžníci obce na dani z nehnuteľnosti alebo poplatku za vývoz komunálneho odpadu k 15. 
februáru 2019, ktorých dlh bol väčší ako 30,00 €:

216,67 € Kopeček Miloslav za roky 2009-2018

160,86 € v ďalšom čísle už budú zverejnení aj takýto dlžníci, ktorí 
budú dlhovať len za predchádzajúci daňové obdobie

za rok 2018

99,80 € za rok 2018

54,71 € Babíček Zdenko za roky 2016-2018

44,37 € v ďalšom čísle už budú zverejnení aj takýto dlžníci, ktorí 
budú dlhovať len za predchádzajúci daňové obdobie

za rok 2018

31,84 € za rok 2018
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NAŠA MLÁDEŽNAŠA MLÁDEŽ

V lete 2018 sme začali spolu s našimi ďeťmi upratovať a chystať knižnicu, ktorá bola tak 20 
rokov nepoužívaná. A ako to tam začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia ostalo, tak to tam aj 
bolo. Najprv sa museli umyť okná a regále, potom prišlo na rad aj čistenie kníh. V roku 2019 
plánujeme knižnicu dorobiť a uviesť znovu do prevádzky. Som rád, že aj deti nám takto pomáhajú 
tam, kde je to potrebné. 

Na jar s nimi budeme opäť, tak ako už po tri roky, čistiť od odpadkov priekopy pri ceste          
z Radošoviec do Koválovca. Nebyť tejto iniciatívy, okolie tejto cesty by bolo plné bordelu. Tu si treba 
vstúpiť do svedomia, či už my Koválovčania alebo tí, čo navštevujú radošovské vinohrady, či je správne
vyhadzovať takto odpad všemožného druhu len tak do prírody.

Tu by som chcel menovať deti, ktoré sú ochotné pomôcť, nie len sedieť doma u počítača a 
sebčiť. Poďakovanie patrí Zuzane Renováčkovej, Samuelovi Pukančíkovi, Alexandrovi Novákovi, 
Katke Renováčkovej, Viktórii Horinovej, Oliverovi Novákovi, Adamovi Pukančíkovi, Tomášovi 
Pobudovi, Marianne Ilčíkovej i Grétke Novákovej.   

A NA ZÁVER...A NA ZÁVER...

Keď sa tak pozerám späť, na tých pár rokov, čo zostavujem tento obecný časopis, tak 
zisťujem, že v ňom je vlastne zaznamenávaná sama história obce: udalosti, miesta, situácie a 
ľudia, na ktoré by si už človek inak tak ľahko
nezmyslel. Avšak cez text a fotografie si vždy, keď
do nich nahliadneme, zrazu vybavíme momenty,
ktoré sme v ten alebo onen čas zažili.
Pripomenieme si ľudí, ktorí práve vtedy boli tu.
Uvedomíme si to o to viac vtedy, ak nás opustí
niekto blízky. Vtedy sme postavení pred skutočnosť,
že tu nie sme naveky, a že ten život na tomto svete
je predsa len jedinečný. Preto je nenavratiteľnou
stratou to, že si naša obec po väčšinu svojej, aspoň
modernej doby, neviedla autentickú kroniku, ktorá
by udržiavala a oživovala mnohé spomienky na ľudí
a udalosti tej- ktorej doby. Ak sa chceme držať
prikázania "cti otca svojho i matku svoju", i toto je
jeden z aspektov, ktorý nám môže pomôcť. Veď
človek bez úcty k predkom je ako strom bez
koreňov.      

Posledný rok už udalosti zaznamenávamPosledný rok už udalosti zaznamenávam
priebežne, počas celého roka, aby som ich podal "zapriebežne, počas celého roka, aby som ich podal "za
čerstva", ešte v živom vybavení si ich. Veľa vecí si čerstva", ešte v živom vybavení si ich. Veľa vecí si 
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však odkomentujeme a objasníme medzi sebou v súčasnosti i cez facebook, v skupine však odkomentujeme a objasníme medzi sebou v súčasnosti i cez facebook, v skupine 
"Koválovec mauá obec". Tá sa stala akýmsi "komunikačným kanálom" obce. Tu si vymeníme i "Koválovec mauá obec". Tá sa stala akýmsi "komunikačným kanálom" obce. Tu si vymeníme i 
veľa dôležitých informácií, ktoré sú takto veľmi rýchlo komunikovateľné. Slovné spojenie "že veľa dôležitých informácií, ktoré sú takto veľmi rýchlo komunikovateľné. Slovné spojenie "že 
ten, kto nie je na nete akoby nebol" získava v dnešnom svete na aktuálnosti. Preto je lepšie byťten, kto nie je na nete akoby nebol" získava v dnešnom svete na aktuálnosti. Preto je lepšie byť
pripravený a zvládnuť prácu s týmto médiom a fenoménom dnešnej doby, ako keby on zvládol pripravený a zvládnuť prácu s týmto médiom a fenoménom dnešnej doby, ako keby on zvládol 
a ovládol nás. A okrem toho, nebolo by ani múdre zostať "mimo hru"...a ovládol nás. A okrem toho, nebolo by ani múdre zostať "mimo hru"...

FOTOGALÉRIAFOTOGALÉRIA

"Veseuá je dzedzina, de sa miuá zrodziua, "Veseuá je dzedzina, de sa miuá zrodziua, 
ešče je veselejší, de je muj najmilejší.. ."ešče je veselejší, de je muj najmilejší.. ."
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