
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍK 

  
Tak, o čom písať? Tém 
by bolo viacero.... 

o začínajúcom lete, 
o plánovaní dovoleniek, 

o konci školského roka, 
o práve prebiehajúcich 
maturitách (nedá mi 

nespomenúť moju maturujúcu dcéru). Ale 
mne už niekoľko týždňov hniezdi v hlave 
jeden krásny okamih, a ten sa vždy 
opakuje, keď sa stretnem s jednou mojou 
kamarátkou. I keď je to len krátke 
stretnutie, rozhovor s ňou a jej 
šesťročným dieťaťom ma na niekoľko dní 
naplní pokojom a obyčajným prostým 
ľudským vnímaním na túto dobu. Synček 
mojej priateľky je vždy usmiaty, láskavy, 
z očí mu žiari láska a radosť,  a tak 
s určitosťou môžem povedať, že v tejto 
rodine je na prvom mieste láska, 
porozumenie a úcta k druhému. Kiež by 
takýchto mladých rodín bolo viacej. Pri 
mojej už niekoľkoročnej práci, hlavne 
s ľuďmi, sa stretávam s rôznymi typmi 
ľudí, ich povahami, náladami.... Chápem 
ich, veď aj ja nemám každý deň 
stopercentnú super náladu. A tak si 
každý deň poviem, že by som sa mala 

správať k druhým tak, ako by som chcela, 
aby sa ku mne správali oni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tak aj Vám, milí spoluobčania, prajem, 
aby ste každý deň stretávali len 
príjemných, usmiatych a šťastných ľudí, 
ktorí Vám budú priať len to najlepšie. 
 

      Renáta Šišmi čová  
šéfredaktor KM   

 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

   
A-MUŽSTVO 

 
16.kolo – dohrávka 1.5.2013 
KOVARCE – Čermany 
Výsledok: 2 : 4 
Gól: Erik Gregor, Jozef Gerši 
 
20.kolo – 28.4.2013 
Kamanová - KOVARCE 
Výsledok: 2 : 2 
Gól: Miroslav Macko (2) 
 
21.kolo – 5.5.2013 
KOVARCE – Veľké Rip ňany 
Výsledok: 2 : 1 
Gól: Erik Gregor, Peter Labuda 
 
22.kolo – 12.5.2013 
Závada - KOVARCE 

Výsledok: 6 : 0 
 
23.kolo – 19.5.2013 
KOVARCE – Topo ľčany B 
Výsledok: 5 : 0 
Gól: Erik Gregor (2), Juraj Vrábel, Jozef 
Gerši, Jozef Jankovič 
 

D O R A S T 
12.kolo – dohrávka 1.5.2013 
Koniarovce - KOVARCE 
Výsledok: 11 : 0 
 
13.kolo – dohrávka 8.5.2013 
KOVARCE – Urmince 
Výsledok: 3 : 2 
Gól: Juraj Vrábel (3) 
 
17.kolo – 27.4.2013 
KOVARCE – Horné Obdokovce  
Výsledok: 1 : 17 
Gól: Alexander Bošanský 
 
18.kolo – 5.5.2013 
Norovce - KOVARCE 
Výsledok: 1 : 3 
Gól: Michal Gregor, Patrik Bujna, Lukáš 
Málik 
 
19.kolo – 11.5.2013 
KOVARCE - Ludanice  
Výsledok: 3 : 5 
Gól: Alexander Bošanský (2), Vladimír 
Sajko 
 
20.kolo – 18.5.2013 
Čermany - KOVARCE  
Výsledok: 3 : 8 
Gól: Juraj Vrábel (4), Alexander 
Bošanský, Patrik Bujna, Martin Kyčerka, 
Lukáš Karcol 
 

Ž I A C I 
12.kolo – 28.4.2013 
KOVARCE - Sol čany 
Výsledok:  0 : 3 
 
13.kolo – 5.5.2013 
Krušovce - KOVARCE 
Výsledok: 4 : 1 
Gól: Patrik Borovka 
 
14.kolo – 12.5.2013 
KOVARCE - Oponice  

Výsledok: 0 : 3 
 
15.kolo – 19.5.2013 
KOVARCE – Ludanice Kamanová 
Výsledok: 1 : 7 
Gól: Patrik Borovka 
 

SADÍME MY MÁJE, 
PEKNÉ, ZELENÉ 

 
Sadíme my máje, pekné, 
zelené.... nielen 
kovarským 
dievčencom pre 
potešenie, ale 
pre potešenie 
všetkých, ktorí sa 
tejto milej 
slávnosti 
zúčastňujú. Veru 
sme na krásne máje 
pyšní, keď ozdobujú tri centrálne body 
našej obce. Hudobno-spevný sprievod 
obcou prilákal ďalších účastníkov alebo 
divákov aj po chodníkoch, len aby boli čo 
najbližšie a najviditeľnejšie ku krásnemu 
páru koní až z Golianova, ktorý ťahá 
vyzdobený voz s hudobníkmi Tribečanky 
a dvoma vymašľovanými májmi, 
presahujúcimi dĺžku rebriniaka.  
     Šikovní mladí hasiči ich postupne 
osadzujú.  Prvý sa vysádza pred našim 
kostolom za spevu Nezábudky 
a Kovarčanky s harmonikovým 
doprovodom pána Vladka Križana. Ešte 
veselšie je pri Pomníku padlých, kde 
pribudnú ďalší účastníci s pivnými 
pohármi z blízkych reštaurácií. Keďže od 
letného podvečera a spevu vyschnú 
hrdlá, krojované dievčence z Kovarčanky 
vytiahnu z košíka fľašky na ich ovlaženie 
s ponukou pre všetkých. 
     Najveselejšie je na priestranstve 
kultúrneho domu, kde sa vztýčil tretí máj. 
V kultúrnom programe nám  pani učiteľka 
Vrábelová ukázala, ako sa detičky zo 
škôlky vedia pekne v tanci zvŕtať 
a predviesť sa v krásnych ľudových 
krojoch. 
     Aj pani učiteľka Ondrušová pestuje 
v deťoch lásku k ľudovému spevu 
a tancu, o čom nás presvedčili jej žiaci 
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� Vďačnosť, za ktorú sa neplatí (PhDr.Irena Grácová) 

� „CLEMENTIA“ ZSS Kovarce (Mgr.Katarína Klačanská) 

� Separujme, Príručka (Mgr.Helena Paučírová) 

� Jún – mesiac poľovníctva (Miroslav Grác, Ing.Stanislav Belan) 

� Klub slovenských turistov  - Končitá–Hrádok (Marek Vrbičan) 

� Občianske združenie LUH Kovarce (Miloš Buraj) 

� Gazdinky na slovíčko 

� Jubilanti – Máj, Narodenie dieťaťa 

� Pozvánka, Oznam, Inzerát 



4.ročníka, ktorí spievali a tancovali 
o dušu. 
      Zakiaľ svojimi spevmi vytvárali oba 
súbory s harmonikárom dobrú náladu 
a dychovka tiež, detičky si prišli na svoje. 
Obsadili plný voz a hrdé koníky ich 
rozvážali po okolí. Harmonický poklus 
koní bol divadlom pre všetkých. 
     Prvomájový predvečer mal svoje 
pokračovanie v spoločenskej sále pri 
dobrej zábave a chutnom občerstvení. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave a uskutočnení tradície sadenia 
májov, ale aj jej účastníkom. 
     Ceňme si, že aj týmto spôsobom 
prejavujeme radosť a úctu k najkrajšiemu 
mesiacu roka, vzdávame hold 1.máju – 
Sviatku práce – našej živiteľke, ktorá 
dnes žiaľ nedáva šancu pre každého, že 
naša obec Kovarce je verná tejto tradícií, 
ktorá nás pozdvihuje nad iné obce. Nech 
v nás ožijú aj ďalšie máje!  

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

DEŇ  MATIEK 

      

Nedeľné popoludnie, síce 
trochu chladnejšie, ale 
výnimočné. Veď druhá 
májová nedeľa patrí 
tradične sviatku – Dňu 
matiek, ktorý sme si      
pripomenuli 12.mája v 
Kultúrnom dome 
v Kovarciach. Na úvod 
všetkých prítomných krátkym príhovorom 
privítala starostka obce Mgr. Helena 
Paučírová. Po príhovore nasledovalo 
pásmo básní a tančekov, ktoré si pre nás 
pripravili deti z materskej školy. 
Divadelnou scénkou  o nenahraditeľnosti 
matky v živote človeka a o úcte k rodine v 
 mnohých z nás vyvolali silné emócie 
žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ. Svojím 
vystúpením spríjemnili nielen tento deň, 
ale aj poďakovali matkám, starým 
matkám a babičkám za ich obetavosť, 
starostlivosť a lásku. 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
Základná škola, Kovarce 

 

Kto sa na mňa usmeje 
a smútok môj zaženie? 
No predsa moja mama, 

pri nej nikdy nie som sama... 
 

 
 
 

 
Naša mama 

Keď roztvorí mama dlane, 
položím si líčka na ne. 

Pošepnem jej:,,Mamka, mami, 
vieš, že voniaš jahodami, 
teplým letom, malinami? 
Ako dobre, že si s nami, 
mama, mamka, mama, 

mami!“ 
 

VĎAČNOSŤ, ZA KTORÚ 
SA NEPLATÍ..... 

 
     Vďačnosť, za ktorú sa neplatí, lebo 
vyviera zo srdca. Možno sú aj 
posmeškári, ktorí vtipkujú na účet 
horlivcov pre dobrú vec. A predsa sa ich 
počet rozrastá, nehľadiac na pripomienky 
neochotníkov, či neprajníkov. Účasť 
každého z nás v dobrovoľnom 
spoločenstve ľudí, ktorí sa venujú činnosti 
podľa záujmov a záľub v snahe priložiť 
ruku k dielu, si zasluhuje skôr uznanie, 
obdiv a vďačnosť, nie posmech. 
     Sme radi a sme hrdí, že žijú medzi 
nami. Poskytujú nám duchovný rast, 
zábavu a spoločenské využitie. Bez ich 
horlivosti a nadšenia by bolo pusto 
a prázdno v našej obci. Vďaka ním - 
dobrovoľníkom sa udržiavajú, rozvíjajú 
tradície, uctievajú sa pamätné udalosti, 
ožíva a rozvíja sa turistika, šport, 
poľovníctvo, rybárstvo, záhradkárstvo, 

ochranárstvo, bezpečnosť nášho života 
a majetku vďaka požiarnikom, iným 
dobrovoľníkom a urbárnikom. Ak to 
vezmeme podľa kalendára, tak každý 
mesiac sa v našej obci niečo deje vďaka 
ich pričineniu, alebo sú sezónne 
vytrvalostné športové turnaje, kde 
futbalisti týždenne nesú svoju kožu na 
trh. 
     Nedávne rybárske preteky 
neznamenali len súťaž, ktorá ryba sa  
komu skôr chytí na háčik udice, aby rybár 
zaznamenal svoje víťazstvo, ale boli 
príjemnou vychádzkou a zábavou pre 
každého účastníka. A to bol len výsledný 
efekt podujatia. Všimli sme si a ďakujeme 
za úsilie rybárom, ktorí prečistili a upravili 
rybník a jeho prostredie, zabezpečili 
občerstvenie, organizačne zvládli 
rozsiahle podujatia. Spoločne spolu 
s poľovníkmi, športovcami a hasičmi 
pripravujú ďalšie podujatie na ihrisku pri 
varení guláša a rozmanitých atrakcií pre 
nás - občiansku verejnosť. Každá činnosť 
vyžaduje voľný čas. Tí ktorí ho navyše 
venujú svojej záľube, musia sa poriadne 
popasovať s výkonom denných 
povinností. O to väčšie býva sklamanie, 
keď starostlivo pripravované podujatie, či 
zájazd nenájde pochopenie pre väčší 
počet priaznivcov a účastníkov. Snažme 
sa prekonávať vlastné pohodlie, 
oddávajúce sa pasívnym zábavám, 
izolácii od ľudí! Ak budeme viac medzi 
ľuďmi, budeme sa lepšie chápať, 
rozumieť si, potrebovať sa navzájom. 
     Keď pred desiatimi rokmi vznikla 
spevácka skupina Nezábudka, svoje 
pomenovanie si zvolila, aby sme na seba, 
nikoho z nás nezabúdali, o čo sa aj 
snažíme. Keď od nás navždy odišla naša 
verná speváčka, spomíname a ctime si 
jej pamiatku. Navštívili sme zakladajúcu 
členku Nezábudky so speváckym 
programom. Netušili sme, akú radosť 
a vďačnosť jej spravíme. Všetky sa 
utvrdzujeme v našej posvätnej 
obetavosti, ochote, súdržnosti, vďačnosti 
k sebe navzájom i verejnej pospolitosti. 
Nepopierame svoj pokročilý vek, hreje 
nás však pocit užitočnosti, pričinlivosti 
i reprezentatívnosti nielen vo svojej obci 
i v rámci regiónu. Každý koniec 
vystúpenia je začiatkom nového nástupu, 
čo nás omladzuje, obohacuje 

a zjednomyseľňuje. Dobré vzťahy medzi 
ľuďmi sa utvárajú len v spoločenstve ľudí.  
Sme radi, že prispievame k ich šíreniu 
a prehlbovaniu. A za to sa neplatí, sú 
v nás. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

„CLEMENTIA“  
ZSS KOVARCE 

 
Obyvatelia ,,CLEMENTIA“,  
ZSS Kovarce na celokrajskej 

prehliadke dramatickej tvorby 
,,OSKAR“ 2013 

     Dňa 15.5.2013 sa obyvatelia našej 
obce – Zariadenia sociálnych služieb 
Kovarce zúčastnili celokrajskej prehliadky 
dramatickej tvorby ,,OSKAR“ 2013, ktorá 
je organizovaná pod záštitou predsedu 
NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. 
Podujatie sa konalo v kultúrnom dome 
v Kozárovciach (okres Levice) 
a zúčastnilo sa ho 15 zariadení 
z Nitrianskeho kraja.   
     Podujatie zahájil predseda NSK doc. 
Ing. Milan Belica, PhD., ktorý 
zúčastneným zaželal  veľa úspechov 
a uviedol, že keď si prezeral názvy 
programov, s ktorými sa jednotlivé 
zariadenia prestavia, potešilo ho, že sme 
upriamili pozornosť na výročie príchodu 
vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše 
územie. Táto poznámka bola adresovaná 
aj nám, pretože sme mali na túto tému 
pripravený program s názvom ,,Príchod 
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu“.  
     Naši chlapci pozorne sledovali všetky 
predstavenia až do obeda, kedy sme sa 
občerstvili dobrým jedlom. Po obede sme 
vystúpili s programom, ktorý zožal veľký 
potlesk. Od obecenstva sme dostali 
pochvaly aj za krásne kostýmy 
a rekvizity. Chlapci mali po vystúpení 
dobrý pocit a netrpezlivo sme čakali na 
vyhodnotenie podujatia.  
     Po prestávke prišla s vyhodnotením 
porota, ktorej predsedom bol Anton 
Živčic, ktorý pôsobí v Divadle Andreja 
Bagara v Nitre. Síce sa naši chlapci 
neumiestnili, zožali pochvalu od 
menovaného predsedu poroty a diplom 



za úspešné spracovanie náročnej témy 
akou príchod Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu bezpochyby je. Klienti, ktorí 
účinkovali v programe dostali od pána 
riaditeľa Ing. Štefana Kereka pochvalu za 
vzorné reprezentovanie nášho 
zariadenia.    
     Veríme, že toto úspešné podujatie 
bude pre obyvateľov nášho zariadenia 
motiváciou a povzbudením do ďalších 
aktivít v zariadení, ale aj mimo neho.  
POZNÁMKA: 
Fotografie na zadnej strane KM. 

Mgr.Katarína Kla čanská 
„CLEMENTIA“ ZSS Kovarce 

 

SEPARUJME ! 

 
Buďme oh ľaduplní  

k životnému prostrediu = separujme ! 
     Z dôvodu potreby znižovania odpadu 
ukladaného na skládku odpadu v obci 
Bojná, prípadne iného nevhodného 
zneškodňovania odpadov, je potrebné 
zabezpečiť jeho separáciu na využiteľné 
zložky. Potrebné je triediť najmä papier, 
sklo, plasty, kovy a iný odpad 
s nebezpečnými vlastnosťami 
(napr.elektroodpad, autobatérie). 
     Obec Kovarce vytvára pre svojich 
občanov vhodné podmienky na separáciu 
uvedených zložiek odpadu. Je už len na 
nás občanoch, aby sme ponúkané 
možnosti využili a tak prispeli k zlepšeniu 
stavu životného prostredia v našom okolí. 
 
Vážení občania, 
Firma SCHWARZ-EKO, spol. s r.o. 
a organizácia ENVI-PAK, a.s. 
v spolupráci s obecným úradom našej 
obce pre Vás pripravila praktickú 
príru čku (je prílohou KM),  ktorá 
prináša sumár o tom, ako je potrebné 
odpady separovať (triediť), čím sa 
nielenže zníži objem komunálneho 
odpadu ukladaného na skládku, ale 
zvýšením podielu vyseparovaných 
komodít budeme môcť viac šetriť svoje aj 
verejné financie. 

Mgr.Helena Pau čírová 
starostka obce 

 

Sklenené fľaše 
Ja som zo skla fľaša ťažká, 
sadne v noci na mňa vážka. 
Keď ma necháš pri jazere, 

smútia za mnou v mestskom zbere. 
Po pivku sú pekné sníčky, 

nehádž ma však do trávičky. 
Radšej sa ja zrodím znova, 

ako olej, sirup a či kola. 
Do debničky ma vždy vráť, 

nech ma môžu napĺňať. 
 

Konzervy 
Konzerva som veru 

stará, 
nie som veľká, ani malá. 
Skončila som kdesi v lese, 

aspoň, že nie v horskom plese. 
Snom mojim je kovošrot, 

bol by zo mňa možno drôt. 
 

JÚN – MESIAC 
POĽOVNÍCTVA 

 
Jún je tradične mesiacom poľovníctva 
a ochrany prírody. Jeho úlohou je 
vytvárať kladný vzťah k prírode. Tento 
mesiac si celá naša spoločnosť 
pripomína náš podiel na ochrane fauny 
a flóry. Toto obdobie je charakteristické 
príchodom na svet väčšiny druhov u nás 
žijúcich zvierat a preto by sme to mali 
v prírode citlivejšie vnímať. Obzvlášť 
v tomto mesiaci sa propaguje význam 
poľovníctva, vzťah k prírode 
a starostlivosť o zver. V minulom roku sa 
naše PZ staralo príkladne o starostlivosť 
a zakrmovanie zveri, pretože posledná 
zima bola nečakane dlhá a tuhá. 
Zabezpečili sme 3 tony prosa, 6 ton 
kukurice v klasoch, 100 ton rezky z repy, 
24 ton čistej repy, 2 tony čistej kukurice, 
600 kg chloridu sodného (soľ), ktoré sa 

v zimných mesiacoch vyviezli do kŕmnych 
liniek a nehovoriac o množstve krmiva, 
ktoré niektorí členovia na vlastné náklady 
zadovážili a následne aj vyviezli do 
revíru. Súčasná situácia vyžaduje vysoké 
nároky na poľovnícke združenie, 
nevynímajúc každého jednotlivca, aby 
prírodu ochraňovali, cítili k nej lásku 
a úctu, aby aj budúce generácie mohli 
využívať všetky bohatstvá našej prírody. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým 
aktívnym členom nášho poľovníckeho 
združenia a priateľom poľovníctva, ktorí 
sa svedomito starajú o zveľadenie 
a ochranu genefondu v našom poľovnom 

revíri. 
Miroslav Grác 

predseda PZ Tribe č 
Kovarce 

 
 
     Jún  je nielen mesiac 
poľovníctva, ale aj 
ochrany prírody . 
Príroda je prostredie, 

v ktorom sa pohybujeme 
a žijeme. Jej ochrana nie je len 
záležitos ťou po ľovníkov, ochranárov, 
ale aj nás ostatných.  Chráňme svoje 
okolie, prostredie, kde sme vyrástli, ktoré 
poznáme, kde žijeme. 
     V súčastnosti  silnie civilizačný tlak na 
okolitú prírodu. Okrem hubárov, turistov, 
psíčkarov, cyklistov pribudli motorkári 
a štvorkolkári. Naše zákony nezakazujú 
občanom navštevovať lesy, či už za 
turistikou alebo zberom húb, rekreáciou, 
ale naopak prísne zakazujú jazdenie 
motorkárov. Nešetrne zasahujú do života 
voľne žijúcej zveri.  Nie sú pred nimi 
chránené ani zóny pokoja, húštiny 
a neprechodné terény. Silným hlukom 
narušujú život v lese. Vyrušovaná zver je 
pod silným stresom. Sú narušené jej 
pastevné cykly. Zver stráca na hmotnosti. 
Zdržuje sa v húštinách alebo 
v mladinách, kde robí ohryzy na mladých 
porastoch. Sťahuje sa do polí (kukurica, 
repka, slnečnica), kde nachádza väčší 
pokoj. Tu ale spôsobuje veľké škody na 
poľnohospodárskych plodinách. 
     Pri návšteve lesa môžeme náhodne 
nájsť  poranenú, uhynutú zver – radšej sa 
jej nedotýkajme, neprivlastňujme si ju – 
možnosť  prenosu nákazy (besnota, 

klasický mor ošípaných, vtáči mor). 
Niektorí ľudia z nevedomosti  alebo 
zámerne chytajú a odnášajú  si domov 
mláďatá – nie je to dovolené. Je to 
hodnotené ako prečin pytliactva. Pri 
cestách alebo dopravných nehodách 
spôsobených zverou môžeme príjsť  do 
styku so zvieratami – neprivlastňujeme si 
ich, ale nahlásime to najbližšiemu 
poľovníkovi, poľovnému hospodárovi 
(p.R.Bujnovi) alebo polícii. 
     Neduhom, ktorí pretrváva, je aj 
pytliactvo – lov zveri bez povolenia a zber 
zhodov. Zákon o poľovníctve č.274/2009 
Z.z. to definuje ako prečin pytliactva.  
Páchateľ môže byť potrestaný až na 2 
roky. Naše PZ má revír v dlhodobom 
prenájme, tzv. je jeho užívateľom, kde 
vykonáva právo poľovníctva. Stará sa 
o zver, chráni ju, zabezpečuje dostatok 
krmiva pre zvieratá v čase núdze a 
podáva zveri liečivá. Za prenájom platí 
nemalé finančné prostriedky – poľovníci 
sú preto jediný opravnení so zverou, 
divinou nakladať a trofeje a parožie si 
privlastňovať. 
     Snažme sa pri pobyte v prírode nielen 
v tomto období , ale aj počas celého roka, 
aby zvieratá a vtáci mali pokoj pri 
hniezdení, vyvádzaní mláďat  a svojom 
živote. Nerušme ju svojim hlučným 
správaním. Správajme sa k prírode 
šetrne, ohľaduplne, chráňme ju, 
neznečisťujme odpadkami. Vysvetľujme 
majiteľom psíkov, aby ich voľne 
nepúšťali, môžu spôsobiť  škody na malej 
zveri. Učme deti a mladých, aby 
postupne získavali  kladný vzťah 
k prírode a svojmu okoliu. Vytvárajme 
lepšie podmienky pre zvieratá a vtákov, 
ich existenciu. Chraňme jej biotopy – 
stromy, remízky, prostredie, v ktorom žijú. 
Buďme pozorní pri zakladaní ohňov 
v prírode, nevypalujme suchú trávu. 
     Aj takýmito našimi malými krokmi, 
opatreniami, správaním môžeme pomôcť 
zachovať krásu nášho okolia, prírody, 
lesov, potokov a riek. Potom každého 
z nás poteší pri prechádzkach po okolí, 
v lese štebot vtákov, zvieratá na poli, 
lúkach, v lese, život v potokoch a riekach. 
     Je len na nás, či takúto krásnu 
pestrosť, živočíšnu rôznorodosť 
zanecháme aj pre budúce generácie. 

 Ing.Stanislav Belan 



KLUB SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
KONČITÁ - HRÁDOK 

 20.01.2013 
     V túto krásnu nedeľu sme sa vybrali 
v čase obeda na krátky výlet na Hrádok, 
ktorý je situovaný na úpätí pohoria 
Vtáčnik (1346m), najvyššieho vrchu 
hornej Nitry, v prekrásnej Gepnárovej 
doline. Hrádok je považovaný za jeden z 
najvyšších komplexov cvičných skál v 
strednej Európe. Skalolezci sa práve tu 
na tzv. slnečných skalách v Bystričianskej 
doline cvičia a pripravujú na lezenie vo 
Vysokých Tatrách a v Alpách. Hrádok 
navštevujú nielen slovenskí a českí 
skalolezci, ale je obľúbený i u ďalších 
našich okolitých susedov. 
     Celkom sa nás zišlo 9, s dvomi našimi 
najmladšími turistkami Luckou 
a Tamarkou. Nasadli sme do áut a za 
hodinku už prichádzame na miesto.  Autá 
sme nechali na parkovisku Chaty pod 
Končitou a po krátkej príprave sme 
vyrazili do snehom zakrytého chodníčka. 
Keďže je január, veľa turistov sa tu 
nepotuluje, chodníky nie sú prešliapané, 
takže hneď po odbočení z cesty si 
vyšľapávame stopu sami, no snehu je tu 
maximálne 15 cm. 
     V prvej časti začíname stúpať do 
mierneho kopčeka, nie však po turisticky 
značenom chodníku, ale po chodníčku so 
skalolezeckým značením na prístup ku 
skalám na lezenie. Na týchto skalách nie 
sme prvý krát, avšak prvý krát v zimných 
podmienkach. Najprv sa zastavujeme až 
v mieste, kde v letných mesiacoch 
stanujú lezci. Je tu ohnisko s mapkou 
ciest a ich obťiažnosťou. Pod skalami si 
dopĺňame energiu malým občerstvením 
a hľadáme vhodné lezecké cesty pre nás 
na letné lezenie. Po občerstvení sa 
poberáme ďalej hľadať nami vybrané 
lezecké cesty, aby sme si ich obzreli 
z blízka a zospodu. Tu nás čaká 
prekvapenie. Zisťujeme, že sú tu nové 
cesty, ktoré na mapke nie sú zakreslené 
a vyzerajú zaujímavo. 
     Po prezretí sme sa pobrali ďalej. 
V poslednej časti skál prichádzame 

k úseku, kde budeme vystupovať hore po 
rebríkoch. Rebríky nám ani deťom 
nerobia žiadne problémy a pomaly 
stúpame. Posledný úsek hore je bez 
rebríkov a trochu sa šmýkame, no 
chytáme sa všetkého naokolo a za chvíľu 
sa už kocháme výhľadom na protiľahlé 
skaly z hornej časti Hrádku. Tu sa znovu 
občerstvujeme, obliekame bundy, lebo tu 
o poznanie viac fúka a pokračujeme 
smerom na skalu Končitá (573m). Cestou 
na Končitú navštevujeme okolité skalné 
objekty, o ktoré tu veru núdza nie je 
a prezeráme si ich z každej strany. Ešte 
chvíľku kráčame, dievčatá aj pobehujú, 
a prichádzame na Končitú. Tu všetkým 
ukazujeme ďalšie lezecké cesty, ktoré je 
možné liezť za pekného počasia. 
Poškuľujeme po nich a na niektoré z nich 
si znovu robíme zálusk. 
     No nateraz sa lúčime so skalami. 
Posledný úsek prudko klesáme k nášmu 
východiskovému bodu a tým je Chata 
pod Končitou. Tu sa znovu rozdeľujeme 
do áut a odchádzame domov. 
 
Fotogaléria k tomuto článku je na  
www.ksttribec.webnode.sk 

 
Marek Vrbi čan         

KST Tríbe č Kovarce 
 

OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE  

LUH  KOVARCE 

 
Dňa 21.apríla 2013  uskutočnilo 
občianske združenie LUH KOVARCE 
Rybárske preteky , ktorých výsledky 
zverejňujeme: 
 
1.miesto.............................Jozef Halámek 
2.miesto..............................Lukáš Jandák 
3.miesto..........................Janka Žovincová 
4. a 5.miesto.....................Stanislav Fiksel  
..............................................Peter Koňoš 
6.miesto................................Peter Čepela 
7.miesto..........................Miroslav Rusňák 
8.miesto...................................Juraj Daniš 
9.miesto.............................Marek Rusňák 
10.miesto...............................Peter Križan 
 

RYBÁRSKY PORIADOK 
Občianskeho združenia 

 LUH  KOVARCE 
Predaj povoleniek: 
- denná 5 EUR (možnosť lovu podľa času 
uvedeného na povolenke) 
- víkendová 15 EUR (možnosť lovu od 
soboty rána do nedele večera – táto 
povolenka platí aj na nočný lov zo soboty 
na dedeľu). 
Predaj povoleniek v Pizzérii Kovarce. 
Bližšie informácie na tel.č.: 
p.Žovinec 0911 903092 
p.Buraj     0949 230588 
 
- povolenka je neprenosná na inú osobu 
- lov je povolený na dva prúty 
- povolený je len lov chyť a pusť, bez 
možnosti privlastnenia úlovku (výnimka 
Karas a malá ryba do 35 cm) 
povolenie lovu na ústny dohovor je 
možné len za prítomnosť člena o.z.LUH 
- lov dravcov je celoročne zakázaný (živá 
rybka, prívlač) 
- s ulovenou rybou sa musí zaobchádzať 
šetrne a je potrebné používať povinnú 
výstroj (veľký podberák, podložku, pean) 
- ryba sa nesmie sieťkovať 
- množstvo a druh krmiva (návnady) nie 
je obmedzené, nesmie byť však presnivé 
a inak závadné (kukurica, pšenica, hrach 
a podobné krmivá musia byť prevarené) 
- nesprávať sa hlučne, neobťažovať iných 
rybárov a návštevníkov. Zanechať po 
sebe čisté miesto. Vzniknutý odpad si 
treba vziať so sebou 
- oheň sa smie klásť len na vyhradených 
miestach. Nesmú sa lámať, sekať stromy 
a kríky v celom areáli 
- všetci návštevníci sú povinní správať sa 
tak, aby neohrozovali svoju  bezpečnosť  
a zdravie, ale aj bezpečnosť a zdravie 
ostatných návštevníkov 
- kúpanie ľudí aj zvierat je zakázané so 
zdravotných dôvodov 
- v prípade porušenia pravidiel je 
rybár povinný si zbaliť 
svoje veci a opustiť 
rybník 
. v prípade pytliactva sa 
bude postupovať podľa 
zákonných prostriedkov 

Miloš Buraj 
O.Z. LUH  Kovarce 

GAZDINKY   
NA  SLOVÍČKO 

 
PERNÍK S PIŠKOTOU – PUNČOVÝ 

 
PERNÍKOVÝ PLÁT: 
4 vajcia, 30 dkg kryštálového cukru, 40 
dkg hladkej múky, 2 dcl oleja, 3 ½ dcl 
vlažného mlieka, 3 dkg kakaa, 1 prášok 
do perníka – dobre zamiešať a rozdeliť 
na 2 plechy – upečieme. 
PIŠKÓTOVÝ PLÁT: 
5 bielkov, 5 PL cukru – vyšľahať, pridať 5 
žĺtkov a 5 PL polohrubej múky s ½ prášku 
do pečiva – upečieme. 
PUNČ: 
Rozvaríme 3 dcl vody + 10 dkg 
kryštálového cukru, pridáme 1 dcl 
malinového sirupu, šťavu z 1 citróna a po 
vychladnutí 1 dcl rumu. 
Položíme perníkový plát, potrieme 
džemom, na to položíme piškótový plát, 
ktorý dobre polejeme punčom a potrieme 
džemom. Naň položíme druhý perníkový 
plát a dáme stuhnúť. Polejeme 

čokoládou. 
Recept pre Vás vybrala  

Viera Ky čerková  
 
 

 
TVAROHOVÝ  KOLÁČ 

 
200 g hladkej múky, 200 g 

mletých orechov, 200 g práškového 
cukru, 150 g masla, ½ prášku do pečiva, 
1 vajce, 0,5 dcl mlieka 
Plnka: 1 kg tvarohu, 150 g masla, 100 g 
práškového cukru, 1 vanilka, 4 žĺtka – 
všetko vymiešať 
Sneh: 4 bielky a 100 g kryštálového cukru 
POSTUP: vajce, cukor a maslo 
vyšľaháme, pridáme orechy, múku 
s práškom a mlieko, vymiešame 
a vylejeme na vymastený a pomúčený 
plech. Na vrch dáme tvarohovú plnku 
a pečieme na 160 stupňov asi 40 minút. 
Na skoro dopečený koláč natrieme sneh 
a dopekáme asi 10-15 minút na 140 
stupňov. 

Recept pre Vás vybrala 
Bc.Zdenka Bujnová 



J U B I L A N T I 
 M Á J  

 

� Filipová Emília          – 92 rokov 

� Remešová Veronika  - 90 rokov 

� Michalík Anton          – 87 rokov 

� Ďurík Michal              – 87 rokov 

� Holáková Emília        – 85 rokov 

� Karcolová Mária        – 85 rokov 

� Ďurik Emil                 – 79 rokov 

� Grácová Anna           – 77 rokov 

� Kutňanská Janka      – 76 rokov 

� Verbich František      – 75 rokov 

� Peterková Vlasta      – 70 rokov 

� Mgr.Siváková Mária  – 70 rokov 

� Burajová Drahomíra – 65 rokov 

� Mikátová Darina        – 60 rokov 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 

 
 

 
 

NARODENIE   
DIEŤAŤA:  
 

SEBASTIAN  
BOROVKA 

narodený 6.5.2013  
Otec: Miroslav Borovka 

Matka: Anna rod.Muchová 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 

P O Z V Á N K A 

 
Občianske združenie LUH 
Kovarce, Obec Kovarce, 
 Základná škola Kovarce, 

Dobrovoľný hasičský zbor 
Kovarce pripravujú   

dňa 1.júna 2013  (sobota)  
pri príležitosti DŇA DETÍ  

športovo – zábavné 
podujatie pre všetky deti.  
Začiatok podujatia je o 10.00 hod.  

pri rybníku LUH.  
Pre deti sú pripravené atrakcie: 
☺ Leteckí modelári 
☺ Paragliding 
☺ Voľné chytanie rýb  
               (doniesť udicu) 
☺ Motorkári – motokros 
☺ Hasiči 
☺ Opekanie párok 
☺ Súťaže, hry 
☺ Sladká odmena 
 
 
Poľovnícke združenie Tribeč Kovarce 
v spolupráci s Dobrovoľným hasičským 
zborom Kovarce, Občianskym združením 
LUH a OFK Kovarce poriada  

 dňa 8.júna 2013,  
t.j. sobotu  na miestnom ihrisku 

športové podujatie 
 plné sú ťaží a zábavy,  
na ktorom si prídu na svoje 
 nielen dospelí, ale aj deti. 

Počas celého dňa sa bude podávať 
občerstvenie v podobe gulášu, 
grilovaných rýb, klobás a nápojov. 
Srdečne Vás pozývame užiť si pekný 
sobotný deň. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 
 
 
 
 

Klub slovenských turistov – Tríbeč 
Kovarce, Obec Kovarce 

a Rímskokatolícky farský úrad 
Kovarce  

Vás srdečne pozývajú na  
HODY NA GEDELOVE,   

ktoré sa uskutočnia 
 dňa 16.júna 2013  

o 16.00 hod. 
Program: 

☺ odchod z Kovariec od Pizzérie 
Žovinec o 14.00 hod., odvoz obecnou 
Áviou alebo vlastným autom, tiež 
možnosť pešej turistiky – zraz na 
Gedelove o 15.30 hod. 

☺  svätá omša o 16.00 hod. 

☺ po svätej omši 
voľný program 
Občerstvenie bude 
zabezpečené na mieste 
formou bufetu (guláš, 
klobásky, pivo, kofola). 
 
 
 
 
 

Dňa 22.júna 2013  
(sobota)  

sa uskutočnia tradičné 
JÁNSKE OHNE. 

Miesto podujatia bude upresnené 
vyhlásením v miestnom rozhlase 
(Rybník LUH alebo ihrisko OFK).  
Srdečne pozývame všetkých 
občanov obce, príďte sa príjemne 
zabaviť, pochutnať si na guláši, 
k dispozícií bude bufet. 

 
 

 
 

 
 

 

ZÁJAZD  DO  HLOHOVCA 
Obec Kovarce a Základná organizácia 
Jednoty dôchodcov v Kovarciach 
uskutočňuje autobusový zájazd do 
Hlohovca 

dňa 27.júna 2013 (štvrtok). 
Odchod je o 10.00 hod. dopoludnia. 
Cieľom zájazdu je návšteva nášho 
rodáka vdp.Petra Debnára, ktorý tu 
vykonáva kňazskú činnosť a oboznámi 
nás s deväťstoročnou históriou tohto 
malebného mesta ležiaceho na úpätí 
Považského Inovca a rieky Váh.  
Očakávame, Vážení občania a seniori, že 
využijete túto vzácnu príležitosť 
a prejavíte záujem o návštevu u nášho 
rodáka, o vlastivedné 
poznávanie 
a históriu mesta 
Hlohovec. 
Prosíme 
záujemcov 
prihlásiť sa na 
telefónnom čísle 
5316251. 
 

O Z N A M Y 
 

ZBER PLASTOVÉHO ODPADU  a ZBER 
TETRAPAKOV (obaly z mlieka, džúsov)  
bude v jeden deň:  3.júla 2013  – v 
stredu. Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom a uviazané vrecia s tetrapakov, 
ktoré je potrebné triediť osobitne  do 
vriec, žiadame vyložiť ráno v deň vývozu 
alebo v predvečer vývozu pred rodinné 
domy.  
 

I N Z E R Á T 
 
Predám elektrický skúter  za 170 EUR. 

� 0949116806 
 
Tepujem  sedačky, koberce, čalúnenie 
a interiér auta. 

� 0905289642 
 
Darujem 200 l 2-ročnú mrazničku – 
oprava nutná. 

� 0910 978611 


