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Dni obce Kováčová sa niesli v znamení
kultúry, hier a športu
Po úspechu v minulom roku usporiadala obec Kováčová – miestne kultúrne stredisko s komisiou kultúry a
športu druhý ročník podujatia Dni obce Kováčová 2012, na ktorých privítali aj ôsmich zástupcov
z čerstvého partnerského mesta Volyně v Českej republike.

D

ni obce Kováčová
sa 27. júla začali
slávnostným zasadnutím obecného zastupiteľstva a udelením Ceny obce Kováčová pre rok
2012 Jánovi Hajkovi in memoriam
pri príležitosti jeho nedožitých 80
rokov, ktorý sa okrem iného vý-

znamne zaslúžil o výstavbu kostola v obci.
Nasledovalo vyhlásenie výsled-

kov súťaže o najkrajšiu predzáhradku alebo dvor a vyžrebovanie zápasov futbalového turnaja
O pohár starostu obce. Večer
účastníkom podujatia spestrilo
Divadlo bez opony s hrou Na skle
maľované.
Druhý deň sa niesol v znamení
športu a súťaží. Na futbalovom

ihrisku si od skorého rána merali sily družstvá jednotlivých poslancov a ich obvodov. Do finále

sa prebojovali družstvá poslancov
Vladimíra Volka a Juraja Homolu. Víťazný pohár si z rúk starostu
obce Slavomíra Brachnu prevzal
Vladimír Volko.
Samozrejme, chýbať nemohol
ani dobrý guláš. O tom najlepšom, ktorý uvarila šestica súťažných družstiev, rozhodovala komisia - víťazom sa stalo družstvo
Matúša „Ďuďa“ Vasiljeva. Veľmi
dobrú odozvu mali aj súťaže v pití
piva a držaní suda, v ktorých si
svoje kvality mohli preveriť hlavne chlapi, ale aj súťaž v hádzaní
šípok, určená dôchodcom. Deti sa
mohli celý deň do sýtosti vyšantiť
v stanovom tábore, kde ich čakali
rôzne súťaže a sladké odmeny, ale
aj trampolína či nafukovací hrad a
v popoludňajších hodinách maľovanie na tvár a jazda na koníku. V
kempe pri ihrisku návštevníkom
po celý deň ponúkali rozličné výrobky v stánkoch s ľudovými remeslami.
Od 16. hodiny sa na pódiu
vystriedali kapely Pacipacifik,
ZVA12-28 BAND, Kováčovská
mládežnícka kapela Vlčie maky
a Slovanský kríž, po novom TRI-

TORR. Večer sa o zábavu postaral
DJ Parobok. Celodenný program
moderoval miestny obyvateľ Marián Marcinek.
Nedeľa sa niesla v cirkevnom
duchu. Slávnostnú svätú omšu –
Patrocínium chrámu sv. Gorazda
v Kováčovej celebroval prof. Dr.
Ján DUDA, PhD., súdny vikár
Spišskej diecézy a predseda Slovenskej spoločnosti kanonického
práva, koncelebroval Mgr. Roman Kuchárik, správca Farnosti
sv. Gorazda a kňazi Zvolenského

dekanátu.
Po svätej omši vystúpil Zvolenský spevácky zbor a v popoludňajších hodinách sa pred kostolom
uskutočnilo hodové posedenie.
Dni obce popoludní vyvrcholili medzinárodným priateľským
futbalovým zápasom medzi ŠK
Prameň Kováčová a futbalovým
mužstvom partnerského mesta
obce SK Slavoj Volyně.
Zuzana MIKULOVÁ,
Veronika KRŠIAKOVÁ,
Miestne kultúrne stredisko Kováčová

Partnerstvo Banskej Bystrice
s britským Durhamom je prínosom pre obe mestá
Banská Bystrica patrí medzi samosprávy s vysokým počtom partnerských miest v zahraničí. Špecifické postavenie medzi
dvoma desiatkami družobných miest má spolupráca s britským grófstvom Durham. V tomto roku si pripomínajú už 45. výročie
podpísania partnerskej zmluvy medzi Banskou Bystricou a Durhamom.

P

ri tejto príležitosti navštívila
koncom júla Banskú Bystricu predsedníčka Rady
grófstva Durham Linda Marshallová. V historickej radnici ju prijal
primátor Peter Gogola. Delegácia
absolvovala prehliadku mesta spojenú s návštevou Matejovho domu,
kde hostia mali možnosť spoznať
históriu a najdôležitejšie míľniky v
dejinách Banskej Bystrice. Neodmietli ani možnosť ryžovať zlato
na Šachtičkách a získali aj certifikát oprávňujúci k vstupu do cechu
ryžiarov zlata. Linda Marshallová
si prezrela aj Múzeum SNP.
Počas svojej návštevy Banskej

Bystrice sa predstaviteľka mesta
Durham stretla aj so zástupcami
inštitúcií, ktoré majú potenciál
prehĺbiť spoluprácu so zahraničím. Spomeňme Nadáciu Ekopolis
či plavecký oddiel Klubu telesnej
výchovy Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici. Práve s jeho členmi sa Angličania opäť stretnú v
tomto roku na novembrových medzinárodných plaveckých pretekoch Banskobystrický pohár 2012,
na ktorom bude mať Durham svoje zastúpenie. V tejto súvislosti iste
hodno pripomenúť účasť banskobystrických plavcov na Mládežníckej olympiáde v Durhame v dňoch

12. až 17. júna tohto roku, z ktorej
si banskobystrickí športovci priviezli aj cenné medaily.
„Našou ambíciou je nezostať len
pri udržiavaní formálnych vzťahov
s partnerskými mestami. Snažíme
sa, aby spolupráca našej samosprávy so zahraničím prinášala benefity pre Banskú Bystricu a bola
viditeľná v školstve, kultúre, športe
a ďalších oblastiach,“, uviedol P.
Gogola.
Dodajme, že Európska komisia
považuje partnerstvo miest za dôležitý nástroj na podporu trvalo
udržateľného rozvoja.
(past)

sa do programu zapojili aj členovia
súboru z Kolačkova, vracajúci sa z
folklórneho festivalu a vytvorili tak
bezprostrednú a úprimnú zábavu,
ktorá pokračovala za hudobnej podpory skupiny Artist až do neskorých
nočných hodín.
Tohtoročný Lackovský košík ne-

bol len príležitosťou pre prítomných
stretnúť sa a uvedomiť si spätosť s
tradíciami, ale bol aj dôstojným vyjadrením úcty k umu a pracovitosti
našich predkov i posolstvom pre
mladú generáciu.
Marek GALLÍK,
starosta obce

Lackovský košík ani tento rok nesklamal
Po roku sa 4. augusta v obci Lacková (okres Stará Ľubovňa) uskutočnil
ďalší ročník podujatia „Lackovský
košík“, ktorý do tejto malej, no hrdej
obce opäť prilákal veľa návštevníkov.
Tento rok mohli hostia vidieť
expozíciu košikárstva, ktorú symbolickým prestrihnutím „prútenej

brány“ na úvod slávnostne otvorili
tri generácie košikárov a tak sprístupnili v regióne jedinečnú ukážku
tohto remesla. Podujatie pokračovalo folklórnymi vystúpeniami miestnych detí, žien i mužov, poprepletané ukážkami tradičného košikárstva,
výroby šindľov, ale aj masla. Prítom-

ní si mohli pochutnať na miestnych
jedlách a súťažiť v pílení dreva či
štripkaní (lúpaní) prútov.
Do programu nezištne prispela hudobná skupina „Zamiškovci“,
pri ktorej miestne devy vyzvŕtali
okrem domácich chlapov aj starostov z okolitých dedín. Po zotmení

