
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVOROČNÝ 
PRÍHOVOR   

STAROSTU OBCE 

Vážení a milí spoluobčania, 
už tradične, v slávnostnej atmosfére - v 
kruhu rodiny a priateľov, prežívame prvé 
hodiny nového roka, na začiatku ktorého 
vyslovujeme želania – prajeme si lásku, 
šťastie, zdravie, ktorými chceme prejsť 
jeho všednými dňami. 
     Len pred malou chvíľou ukončený rok 
2017, ktorý sme prežili v každodenných 
radostiach i trápeniach, zostane už len v 
našich spomienkach. Určite sa ho každý 
z nás, či už v rodinnej, osobnej alebo v 
pracovnej oblasti, snažil prežiť čo 
najlepšie. Napriek tomu sa nevyhneme 
jeho hodnoteniu – čo sa nám v ňom 
podarilo, čo menej a čo vôbec. 
     Mnohé v našej obci je potrebné 
vybudovať, vylepšiť a skrášliť. To si však 
vyžaduje veľa úsilia, práce, projektov, ale 
i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a 
tolerancie. Nájsť správnu cestu si 
vyžaduje umenie presvedčiť sa navzájom 
o správnosti krokov a prijať správne 
rozhodnutia. V mnohých prípadoch je 
ťažké rozlíšiť veci, ktoré je možné meniť 
a aj zmeniť. 
     Prajme si spoločne, aby schopnosť 
pokojného spolunažívania bola 
každodennou súčasťou života v našej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obci. Aby sme popri zápase o 
hmotný blahobyt nebadane 
nestrácali to skutočné 
bohatstvo – priateľstvo, pokoj 
duše a pocit zmysluplnosti 
vlastného života. Uvedomme 
si, že kým sa duchovné 
záujmy nedostanú na 
popredné miesto nielen v 

našom osobnom živote, ale aj v živote 
našej spoločnosti, ťažko môžeme 
očakávať, že sa pretvorí naše okolie. 
     Na prahu nového roka sa chcem 
poďakovať všetkým, ktorým záleží na 
rozvoji našej obce a ktorí sa v uplynulom 
roku akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej 
zveľadenie, o obohatenie jej kultúrneho i 
duchovného života. 
     V mene obce, svojich 
spolupracovníkov, poslancov obecného 
zastupiteľstva ako aj v mene svojom 
želám Vám milí spoluobčania, v roku 
2018, veľa síl a šťastia v každodennom 
živote, pevné zdravie a pohodu. Nech 
Vám robia radosť Vaše deti a vnuci. Nech 
sa naše deti a mladá generácia a vy 
všetci môžete dlho tešiť z prítomnosti 
vašich najbližších. Želám Vám, aby sme 
sa všetci stali zárukou toho, čo má v 
našich životoch skutočnú cenu. 
     Prajem Vám požehnaný, úspešný a 
láskou naplnený rok 2018. 

Ing. Andrej Čopík 
starosta obce KOVARCE 

 
Poznámka:  
Novoročný príhovor bol vyhlásený v obecnom 
rozhlase dňa 1.1.2018. 

OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

 
      Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na svojom 30. zasadnutí dňa 
13.decembra 2017 nebolo uznášania 
schopné (prítomní: 3 poslanci, 
neprítomní: 6 poslancov). 
 
     Obecné zastupiteľstvo Obce 
Kovarce na svojom 31. zasadnutí dňa 
18.decembra 2017 prerokovalo, 
schválilo, zobralo na vedomie, 
uznieslo sa na vydaní: 
 
1.Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 
18.decembra 2017. 
2.Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 28.9.2017.  
3.Plnenie rozpočtu obce Kovarce za  1 – 
9/2017.  
4.Rozpočtové opatrenie č.5/2017/OZ - 
návrh.   
5.VZN č.4/2017 Obce Kovarce 
o podmienkach poskytovania dotácií 
z prostriedkov Obce Kovarce.  
6.VZN Obce Kovarce č.5/2017 
o poskytovaní opatrovateľskej služby.  
7.VZN Obce Kovarce č.1/2018 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a na dieťa 
školského zariadenia.  
8.VZN Obce Kovarce č.2/2018 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi.  
9.Žiadosť Obecného futbalového klubu 
Kovarce o poskytnutie dotácie vo výške 
8.000,- EUR na rok 2018.  
10.Žiadosť občanov obce bývajúcich na 
ulici „Na Záhumní“ o vybudovanie 
verejného vodovodu a cesty, ktorá bola 
doručená dňa 24.10.2017 a dňa 
11.12.2017. 
11.Požiadavky občanov obce bývajúcich 
na ulici „Na Záhumní“ osobne 
prednesené na zasadnutí dňa 
18.decembra 2017.  
12.Návrh rozpočtu Obce Kovarce na roky 
2018, 2019, 2020.  
13.Požiadavku ekonómky obce na 
obnovu kompetencie vykonávať zmeny 
rozpočtu obce starostom obce, a to 

presunom v príjmovej aj vo výdavkovej 
časti v rozsahu 2000,00 EUR na jednu 
položku v každom rozpočtovom opatrení.  
14.Požiadavku ekonómky obce na 
vykonávanie zmien – presuny v príjmovej 
aj vo výdavkovej časti v rozsahu 1000,00 
EUR na jednu položku v každom 
rozpočtovom opatrení štatutárnym 
zástupcom Základnej školy, Kovarce 164 
a štatutárnym zástupcom Materskej 
školy, Kovarce 450.  
15.Návrh  Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra Obce Kovarce na I. 
polrok 2018.  
16.Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, 
Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad 
o finančnú dotáciu na rok 2018 na mzdy 
a prevádzku školského zariadenia: 
Centrum voľného času, Ľ. Fullu 2805/6, 
ktoré je súčasťou ZŠ sv. Don Bosca 
Topoľčany pre žiaka s trvalým pobytom 
v obci Kovarce. 
17.Žiadosť p. Lukáša Krošláka 
o predĺženie nájomnej zmluvy bytu 
č.3/543. 
18.Žiadosť p. Michala Ferenčíka a manž. 
Daniely Ferenčík Majurníkovej 
o predĺženie nájomnej zmluvy bytu 
č.4/544. 
19.Žiadosť p. Mareka Flaka a manž. 
Žanety o predĺženie nájomnej zmluvy 
bytu č.5/544. 
20.Žiadosť p. Zuzany Šupovej 
o predĺženie nájomnej zmluvy bytu 
č.3/544. 
21.Žiadosť p. Martina Števanku 
o prenájom miestnosti v budove č.24  pre 
účely posilňovne. 
22.Žiadosť Tomáša Belianskeho, bytom 
Klíž o schválenie doplnku do územného 
plánu obce Kovarce – vybudovanie IBV 
v lokalite „Za chudobincom“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O B S A H 
� Novoročný príhovor starostu obce Ing. Andreja Čopíka 

� Z rokovania obecného zastupiteľstva  - 18.12.2017 

� Športové ozveny – Zimná príprava 2018 (Ing. Daniel Kutňanský) 

� Projekt FPU „Modernizácia a vybavenie obecnej knižnice“ 

� Zo školského zápisníka – základná škola, materská škola 

� Pochovávanie kovarskej basy -  POZVÁNKA 10.2.2018 

� Pozvánka na poznávací zájazd do Viedne dňa 22.5.2018 

� Kultúrny život v obci (PhDr. Irena Grácová) 

� Gazdinky na slovíčko – Tvarohové fánky 

� Jubilanti – Január, Narodenie detí 

� Obecný úrad informuje, Oznam, Inzerát 



 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 
 

 
Zimná príprava 2018 

Začiatok: 14.1.2018 
Tréningové jednotky:  
Utorok–Štvrtok alebo Piatok–Nedeľa 
 
Plán prípravných zápasov: 
11.2.2018 
OFK KOVARCE - Združenie FC Výčapy 
Opatovce                           - V liga STRED 
18.2.2018 
OFK KOVARCE - TJ Oponice  
            - V liga STRED 
25.2.2018 
OFK KOVARCE – OFK Nitrianska Streda
        - VI liga OBFZ TO 
4.3.2018  
OFK KOVARCE – OFK Nedanovce 
       - VII liga OBFZ PE 
 

Začiatok jarnej časti 2018: 
10.3.2018 14.30 hod. 

 16.kolo TJ Slovan Preseľany – 
OFK KOVARCE 

Miesta a časy zápasov budú 
zaktualizované a zverejnené 
prostredníctvom facebookovskej stránky: 
https://www.facebook.com/OFKKovarce/ 

Spracoval: 
Ing. Daniel Kutňanský 

 

PROJEKT  FPU 
Modernizácia a vybavenie 

obecnej knižnice 
 
 

 
Obecná knižnica v Kovarciach 

je vybavená novým  a moderným 
nábytkom v celkovej hodnote 

1.634,00 EUR 
Obec Kovarce začiatkom roka 2017 
podala žiadosť o poskytnutie dotácie 
z Fondu na podporu umenia v Programe 
5.1.1 Odborná činnosť knižníc 
a knižničná infraštruktúra „Modernizácia 

a vybavenie obecnej 
knižnice“. Žiadosť bola 
úspešná a na základe 
uzatvorenej zmluvy boli 
obci Kovarce poskytnuté 
finančné prostriedky v 
celkovej výške 1.500,00 
EUR. Obec Kovarce 

vďaka podpore z verejných zdrojov 
Fondu na podporu umenia vybavila 
priestory obecnej knižnice novým 
nábytkom: zakúpila celkom 15 ks regálov 
na knihy, ktorými nahradila staré 
rozpadávajúce sa police, čím sa komplet 
vynovili dve miestnosti knižnice a tretia 
miestnosť čiastočne. Ďalej sa 
z poskytnutej dotácie zakúpilo šesť 
sedacích vakov a koberec a vytvoril sa 
pre najmenších čitateľov detský kútik, pre 
mládež a dospelých sa zriadil čitateľský 
kútik a bol zakúpený nábytok: stoličky, 
stôl, taburety. Priestory knižnice boli 
vynovené aj písacím stolom, kresbami 
a novými nálepkami. Týmto ďakujeme 
pracovníčke obecnej knižnice ako aj 
ostatným dobrovoľníkom za montáž 
nábytku, upratovanie, zoradenie kníh 
a úpravu priestorov. 
     Pri príležitosti prezentovania 
úspešného projektu bolo dňa 
20.decembra 2017 zorganizované 
Vianočné popoludnie. Deti, mládež ako aj 
dospelí sa postupne schádzali počas 
celého popoludnia, kde ich upútalo 
príjemné moderné prostredie, detský 
kútik bol plne obsadený, deti si zapožičali 
nové knihy, ktoré obec zakúpila v rámci 
svojho rozpočtu. Čitatelia sa potešili 
darčekom, sladkou odmenou, chutným 
pohostením a občerstvením. Obec 
Kovarce chce aj realizáciou takýchto 
podobných projektov vzbudiť záujem 
u mladej generácie o veci verejné, 
podporovať vzdelanie a kladný vzťah ku 
knihám. 

Renáta Šišmičová 
 

Obecná knižnica je otvorená  
každý týždeň – v stredu,  

od 14.00 hod. do 17.00 hod.  
 

Srdečne Vás 
všetkých 

pozývame. 

 ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
MATERSKÁ  ŠKOLA 

     Ak keď bola materská škola zatvorená 
pre veľký počet chorých detí, Mikuláš na 
nás nezabudol. Balíčky od neho deti 
dostali neskôr. Za sladkosti a džúsy 
ďakujeme p. Mariánovi Čitárskemu, za 
pomaranče firme Tekoo Topoľčany.   
     Za peniaze, ktoré sme získali vo 
vianočnej tržnici, sme zakúpili všetkým 
deťom nové paplóniky na ležadlá. 
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste 
prispeli. 
     Posledný týždeň pred vianočnými 
sviatkami sme s deťmi i zamestnancami 
robili "večeru ako na štedrý deň" - s 
oblátkami, medom, cesnakom, orechmi, 
ktoré sa hádzali do kútov, rybou i 
zemiakovým šalátom.  Snažíme sa, aby 
deti od malička vnímali aj tieto pekné 
zvyky a tradície Vianoc. A samozrejme aj 
pod stromčekom boli nejaké hračky. 

Bc. Zdenka Bujnová, 
riaditeľka materskej školy 

 
 

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA                                                                                         
Základná škola Kovarce pozýva deti 
a rodičov na: 

KARNEVAL 
31. januára 2018 o 13.30 hod. 

Príďte v maskách a užite si s nami 
príjemné popoludnie s diskotékou a 
malým občerstvením. Stretneme sa v 
Kultúrnom dome v Kovarciach. 

Tešíme sa na Vás! 
 
 

O Z N A M 
Milí rodičia a priaznivci školy! 

Obraciame sa na Vás s prosbou  o 
poukázanie   2 % daní pre 
Rodičovské združenie ZŠ 
Kovarce. Tlačivo s predtlačeným 
prijímateľom: Rodičovské združenie ZŠ 
Kovarce je k dispozícií v kancelárií 
základnej školy. Vopred Vám ďakujeme, 
že prispejete na podporu činnosti 
Základnej školy Kovarce. 

FAŠIANGY, TURICE, 
VEĽKÁ NOC IDE... 

 
10. februára 2018 (sobota) 

o 19.00 hod.,  
sa  v našej obci rozlúčime s obdobím 
zábav, veselosti a tanca už tradičným  
symbolickým pochovávaním basy. 
 
Tento večer bude plný kultúrno-
spoločenských  podujatí spojených s 
„Pochovávaním basy“, ktoré budú 
pokračovať zábavou a občerstvením 
(kapustnica, šišky). V programe vystúpia  
spevácke skupiny Kovarčanka 
a Nezábudka, členovia spoločenských 
a športových organizácií v obci,  dychová 
hudba Tribečanka, ktorá zahrá nielen pre 
dobrú náladu, ale aj do tanca. O super 
zábavu a disko-hudbu sa postará pán 
Peter Belan. K dispozícií bude bufet. 
Týmto srdečne pozývame všetky „masky“ 
našej obce, tešíme sa na bláznivé 
oblečenie a účesové kreácie..... 
 

 
 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, 
kto nemá kožúška, zima mu bude. 

Ja nemám, ja nemám, 
len sa tak trasiem, 
dajte mi slaninky,  
nech sa popasiem.  
Fašiangy, fašiangy,  

fašiangové časy,  
jedni pijú, druhí jedia  

za stolom klobásy... 
 

 

 

 
 
 
 



POZVÁNKA  
POZNÁVACÍ ZÁJAZD  

DO VIEDNE 
22. mája 2018 uskutoční 
Základná organizácia 
Jednoty dôchodcov 
v Kovarciach poznávací 
zájazd do Viedne. 

Organizačne sa musí zabezpečiť 
v časovom predstihu, keďže v tomto 
období sa zvyšuje záujem o cestovanie 
u viacerých záujemcov turizmu.  
     Preto do 15.februára 2018 
potrebujeme predložiť konkrétny zoznam 
záujemcov tohto zájazdu. Prihlasovať sa 
môžu nielen dôchodcovia, ale aj rodinní 
príslušníci a záujemcovia žijúci aj mimo 
našu obec Kovarce u predsedníčky ZO 
JDS pani Heleny Belanovej na tel. číslo: 
038-5316336 alebo v klube dôchodcov 
každý štvrtok od 14.00 hod. 
     Cestovné je bezplatné len pre 
dôchodcov – občanov obce Kovarce. 
Výška cestovného pre ďalších záujemcov 
je desať eur na účastníka. Výklad 
o histórií a pamätihodnostiach poskytuje 
sprievodca zájazdu. 
     Cieľom prehliadky bude hlavne 
kráľovský zámok Schönbrunn, ktorý je  
vzdialený asi 5 km od stredu mesta. Je to 
najvýznamnejšia pamiatka Viedne spolu 
s Dómom sv. Štefana, ktorý tiež 
neobídeme. Schönbrunn bol rezidenciou 
kráľovnej Márie Terézie. Názov zámku 
v preklade znamená pekná studnička 
(schöner Brunnen). Tu sa narodil i zomrel 
František Jozef! Tento architektonický 
skvost v roku 1744 – 1749 projektoval 
staviteľ U.Pacassi. Poznáme ho 
z televíznych filmov o Márii Terézii, ale aj 
o Sissi – manželky Františka Jozefa. Je 
to veľký komplex v dĺžke 180 m a široký 
55 m. Z 1441 miestností je návštevníkom 
prístupných 40. 
     Cez Hlavnú bránu vstúpime do 
Zámockého dvora, kde je aj Zámocké 
divadlo.  Z vestibulu budovy sa 
dostaneme do obytných miestností 
a kaplnky. Uvidíme aj expozíciu 120 
kočov Zimnej jazdeckej školy, ktorými sa 
vozili Habsburgovci. Barokový zámocký 
park vo francúzskom štýle má rozlohu 2 

km. Uvidíme tu aj iné vzácne atrakcie – 
klasicistická kolonáda, sochy, Neptúnova 
studňa, najstaršia zoologická záhrada 
v Európe a iné. Navštívime i najstaršiu 
časť Viedne – Innestad – vnútorné 
mesto. Na Štefanskom námestí stojí 
dominanta Viedne – Dóm sv. Štefana – 
najväčšia gotická stavba Rakúska a sídlo 
arcibiskupa. Oproti Dómu je moderná 
kontroverzná stavba Haashaus zo skla, 
v ktorej sa odráža silueta Dómu. 
Barokový Kostol sv. Petra je 
napodobeninou chrámu sv. Petra v Ríme. 
V Kostole kapucínov je pochovaných 138 
Habsburgovcov vrátane Márie Terézie, jej 
syna Jozefa II., Františka Jozefa a Sissi. 
Kráľovský palác Hofbnog bol sídlom 
Habsburgovcov, kde aj teraz sídli 
spolkový prezident. Predstavuje rozsiahly 
komplex budov (10) rôznych štýlov. 
V Národnej knižnici, ktorej riaditeľom 
počas panovania Márie Terézie bol 
Slovák Adam František Kollár – rodák 
z Terchovej. Bol radcom kráľovnej 
a vypracoval návrhy na školskú reformu, 
ale aj iné reformy. Bol uznávaným 
odborníkom na históriu, právo a zákony. 
Ovládal mnohé jazyky aj orientálne. 
Prispel k rozvoju staršej slovenskej 
historiografie a bol priekopníkom 
slavistiky. Poznal slovanské jazyky. 
Narodil sa 15. apríla 1718 a v tomto roku 
si pripomenieme jeho 300. výročie. Bol 
vlastne rovesníkom Márie Terézie.  
     V tomto roku si pripomenieme viacero 
významných výročí a historických 
udalostí. Jedným z nich je aj sté výročie 
od skončenia prvej svetovej vojny, ktorá 
trvala od 28. júla 1914 do 11. novembra 
1918. Rakúsko–Uhorsko, ktoré ju 
vyvolalo ústami cisára Františka Jozefa 
(1848 – 1916) skončilo porážkou. Na 
troskách monarchie vznikli nové štáty, 
medzi nimi aj Československá republika 
28.októbra 1918, ktorej sté výročie si 
pripomenieme. Spomínané výročia sú 
hlavným motívom aj nášho poznávacieho 
zájazdu, veď Slováci a naše územie boli 
súčasťou mnohonárodnostnej ríše, ktorá 
zaberala pätinu Európy.  
     Tešíme sa na Váš záujem 
o poznávací zájazd na  miestach 
poznačených svetovou históriou. 
PhDr. Irena Grácová, ZO JDS Kovarce 

KULTÚRNY  ŽIVOT 
V NAŠEJ OBCI 

 
     Bilancia kultúrneho života v našej obci 
za uplynulý rok 2017 je rozsiahla 
a rozmanitá. Ku koncu roka sa roztrhlo 
vrece úspešných podujatí. Niektoré z nich 
sme už priebežne hodnotili. Úspešné 
defilé tvorili deti materskej školy a žiaci 
základnej školy, športovci, futbalisti, 
spevácke súbory – Kovarčanka, 
Nezábudka, dychová hudba Tribečanka, 
mužský spevácky zbor z Ludaníc, aktéri 
Jasličkovej akadémie, organové koncerty 
za medzinárodnej účasti i účinkujúci 
z Terchovej: Ťažká muzika z Terchovej, 
Trio z Chotára, Nebeská muzika, 
Betlehemci a Patrnčiakovci... 
    Svojou hrivnou do kultúrno-
spoločenského diania prispievajú aj 
záujmové a spoločenské združenia – 
poľovníci, rybári i dôchodcovia. Túto 
pestrú mozaiku vypĺňajú obetaví 
jednotlivci a horliví organizátori, bez 
ktorých by sme nemohli bilancovať 
kultúrnu žatvu a ďakovať za ich šľachetnú 
dobročinnosť. 
     Celé kultúrne dianie sa nezaobíde bez 
adresátov – ľudí – účastníkov týchto 
podujatí, ktorých obohacujeme o kultúrne 
zážitky a radosť z úspešných výkonov, či 
už gólov našich futbalistov, ktorí úspešne 
obstáli vo vyššej kategórií a tak sa stáva, 
že ich hodnotíme po svojom – od srdca, 
bez meracích bodových kritérií, lebo 
bojujú za nás pod kovarskou značkou. Aj 
takto sa stávame ozajstnými patriotmi. 
    19.novembra 2017 na prehliadke 
speváckych skupín Mikroregiónu 
Západný Tribeč v Nitrianskej Strede 
účinkovalo päť súborov: Streďanka, 
Kovarčanka, Nezábudka, Lišňanka 
a Krnčianka. I keď do mikroregiónu sa 
zaraďuje viacero obcí, Kovarce mali 
dvojité zastúpenie. Už v tom bola prestíž, 
nehovoriac o tom, že výňatok zo 
Svadobných zvykov – Čepčenie 
a Svadba v podaní Kovarčanky 
subjektívne hodnotené – podľa srdca – 
patrilo k najkrajšiemu vystúpeniu. 
Nezábudka si zvolila srdcu najbližšie 
piesne o svojej domovine a zaujala, hoci 
bez hudobného doprovodu. Je nám však 

ľúto, že ho nemáme. 
A tak to bolo aj na 

prehliadke 
seniorských 

speváckych skupín v Topoľčanoch. Boli 
by sme nesmierne rady, keby sa našiel aj 
pre nás hudobný sprievodca, ale aj ďalší 
spevácki ochotníci, veď ide 
o reprezentáciu obce v našom regióne. 
     Veľkolepý multiprogram k oslave 
sv.Mikuláša predviedli žiaci základnej 
školy 8.decembra 2017 v preplnenej 
kinosále kultúrneho domu. Účinkovali 
v ňom všetky ročníky i deti materskej 
školy, čo zvyšovalo náročnosť na ich 
dômyselné zjednotenie súvislej nite 
jednotlivých scénických vystúpení, čo sa 
im podarilo v podobe polárneho expres-
vlaku v ústrety Mikulášovi. Na javisku sa 
to hemžilo modernými rozprávkovými 
bytosťami a za pomoci televíznych 
zostrihov a javiskových kreácií sme 
najmä my – starší spoznávali novodobý 
rozprávkový svet: Šmolkovia, Mimoni, 
Gumi Macko, Asterix a Obelix, Tučniaci 
z Arktídy, Flinstonovci, Kráska a zviera, 
Santa Clausovo, Madagascar, Alica v 
krajine zázrakov..., až sme počas 
trojhodinového programu doň prenikli. 
Jednotlivé herecké výkony naznačovali, 
že kultúrna budúcnosť obce nezanikne, 
v nadväznosti na bývalé ochotnícko-
divadelné tradície a spoločenské tance.  
     Oba kultúrne programy – detský 
muzikál materskej školy a žiakov 
základnej školy by sa nezahanbili ani vo 
vysielaní RTVS. 
     Aj staršia generácia si prišla na svoje, 
keď 14.decembra 2017 uskutočnila 
Seniorske Vianoce v spoločenskej sále 
kultúrneho domu. I keď ich spoločne 
v dôchodcovskej rodine oslavujeme už po 
sedemnásty krát, neubudlo z ich 
radostného očakávania tak, ako sme aj 
po vyše dvetisíc rokov verní posolstvu 
Vianoc v našich rodinách. Už samotné 
prostredie vytváralo ilúziu Vianoc 
a sviatočne naladené obecenstvo ju 
dotváralo. Boli sme radi, že medzi nami 
boli vzácni hostia – starosta obce 
Ing.Andrej Čopík a pani Betka Fabriciová 
– predsedníčka Okresnej organizácie 
JDS v Topoľčanoch a pán Jozef Kobela – 
člen predsedníctva OO JDS. Program 
mal tradičný rituál, s ktorým nás 



v otváracom príhovore oboznámila 
Ľudmila Blahová – podpredsedníčka ZO 
JDS. Pridala slovom i veršom milé 
vianočné priania. Vo vianočnom 
príhovore predsedníčka ZO JDS Helena 
Belanová zdôraznila význam prežitia 
okúzľujúcich Vianoc.. „Nech by sme boli 
aj na konci sveta, vždy by nás to ťahalo 
domov, lebo doma sú najkrajšie......, kde 
vonia ihličie,.... nefalšovaná láska 
blízkych...., stisk rúk, objatia, 
blahoželania.... nádej, že sa ešte 
zopakujú. Sú aj bilanciou nášho života, 
roka...., nielen v našej rodine, ale aj 
v našej dôchodcovskej Jednote, sú 
našimi rodinnými sviatkami.... Vrúcne 
želania – to sú aj naše skutky – duševné 
hodnoty, v mene ktorých žijeme. Vianoce, 
v nás nezostarli, ba ešte bohatšie ich 
prežívame v rozvetvenej rodine 
obohatenej o vnúčatá a ďalšieho 
príbuzenstva. Im dávame aj to posledné, 
čo máme a čo je v nás s vedomím, že 
neprehráme, aj keď tu nebudeme, lebo 
spomienky sú viacgeneračné. Vzácne 
myšlienky a srdečné priania zazneli od 
našich hostí. Osobitná gratulácia 
a poďakovanie patrilo našim jubilantom 
a oslávencom, ktorí v priebehu roka 
oslávili svoje výročia. Srdečné pozdravy 
sme poslali aj našim členom, ktorí boli 
s nami od začiatku, ale zdravie im už 
nedovoľuje byť s nami. Prejavili sme 
hlbokú úctu a pietu našich bývalým 
členom, ktorí nás navždy opustili. 
Slávnostnú časť sme zavŕšili hymnickou 
svetovou Tichou nocou. V tombole boli 
úspešní sedemdesiati výhercovia. Zo 
získanej sumy zabezpečíme občerstvenie 
na výročnú členskú schôdzu 8.marca 
2018. Ďakujeme všetkým za prípravu 
pohostenia, výzdoby, obsahového 
i organizačného zabezpečenia 
dôstojného podujatia seniorov. Ďakujeme 
pánu harmonikárovi Rudolfovi Blunárovi 
zo Súloviec, ktorý nás rozospieval a pánu 
Milanovi Chotárovi, ktorý nám obstaral 
dobrého hudobníka. Osobitne a menovite 
ďakujeme jednotlivcom, ktorí prispeli 
k obohateniu pohostenia: p.E.Hajrová, 
p.J.Vojtušová, p.D.Kostolánska, 
p.R.Šišmičová. Ďakujeme všetkým 
účastníkom Seniorskych Vianoc. Tešíme 
sa na ďalšie stretnutia! 

PhDr. Irena Grácová, redaktor KM 

G A Z D I N K Y   
NA  SLOVÍČKO... 

 

Tvarohové fánky 
 
1 šálka polohrubej múky,  
1 tvaroh (obyčajný), 
2 žĺtky, 
1 PL práškového cukru,  
½ ČL sódy bicarbóny, 
trochu soli, 
kúsok masla ako orech. 
Zmiesiť, nechať 20 minút postáť, 
vyvaľkať, pokrájať na kosoštvorce 
a vypražiť. V strede nenakrajovať. 
Vypražené obaliť v práškovom cukre 
s vanilkou. Robíme ich každý rok s deťmi 
v materskej škole, pekne sa nafukujú. 
                            Recept pre Vás vybrala: 

Bc. Zdenka Bujnová 

 
 

J U B I L A N T I 
 JANUÁR 

 

 

� Garguláková Anna     - 89 rokov 

� Chotárová Helena     - 86 rokov 

� Patrovičová Filoména -84 rokov 

� Plocháňová Eva        - 81 rokov 

� Mgr.Paučír Milan       - 80 rokov 

� Kovačik Milan           – 79 rokov 

� Kováčiková Antónia   - 77 rokov 

� Hajnovič Štefan         - 75 rokov 

� Matejová Helena       – 65 rokov 

� Šimanská Edita         - 65 rokov 
 

SRDEČNE   
BLAHOŽELÁME 

 
 
Poznámka: Jubilea občanov 
zverejňujeme v KM nasledovne: 
občania 60-roční, 65-roční, 70-
roční, 75-roční a nad 75 rokov 
sa zverejňuje každý občan. 

Zároveň oznamujeme, že kto z jubilantov si 
nežiada zverejnenie jubilea, aby to nahlásil 
v predstihu v kancelárií obecného úradu. 

NARODENIE DIEŤAŤA:  
 

SABÍNA GRÁCOVÁ 
narodená  8.12.2017 

Otec: Igor Ševčík  
Matka: Alena Grácová 

 
SAMUEL  MICHALÍK 

narodený 11.12.2017 
Otec: Michal Michalík 
Matka: Eva rod. Molnárová 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

OBECNÝ  ÚRAD  
INFORMUJE... 

 
KALENDÁR ZVOZU  

KOMUNÁLNEHO ODPADU 
V ROKU 2018 

 
 

KALENDÁR ZVOZU  PLASTOVÉHO 
ODPADU A OBALOV Z TETRAPAKOV 

V ROKU 2018 
MESIAC DEŇ 
Január 19 
Február 16 
Marec 16 
Apríl 27 
Máj 25 
Jún 22 
Júl 20 
August 17 
September 28 
Október 26 
November 23 
December 21 

Pre rok 2018 zostáva daň z nehnuteľností 
(pozemok, stavba), poplatok za 
komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad a daň za psa v rovnakej výške ako 
v roku 2017.  
Ak daňovník v priebehu roka 2017 
nadobudol novú nehnuteľnosť alebo mu 
daňová povinnosť z dôvodu predaja 
alebo darovania nehnuteľnosti zanikla, je 
povinný podať daňové priznanie 
najneskôr do 31.1.2018 na Obecnom 
úrade v Kovarciach. Taktiež je potrebné 
do tohto termínu podať aj daňové 
priznanie k dani za psa u daňovníka, 
ktorému daňová povinnosť vznikla. 

Občania môžu daň z nehnuteľnosti, 
daň za psa a poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady za 
kalendárny rok 2018 platiť v kancelárií 
Obecného úradu v Kovarciach od 
1.februára 2018.  
 
Paušálna sadzba poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady pre: 
-fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt  
– 16,47 € ročne, 
- fyzická osoba, ktorá je na území obce 
oprávnená užívať alebo užíva byt, 
nebytový priestor, pozemnú stavbu, 
alebo jej časť na iný účel ako na 
podnikanie –  8,41 € ročne, 
- právnická osoba, ktorá je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na podnikanie a podnikateľ, 
ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania – je zavedený 
množstvový zber:  
zberná nádoba   110 l -  0,020 EUR 
zberná nádoba 1100 l – 0,015 EUR 
Sadzbu dane za jedného psa 
a kalendárny rok je: 
3,32 EUR za psa chovaného v rodinnom 
dome alebo vo viacbytovom dome. 
5,00 EUR za psa chovaného v objektoch 
a na pozemkoch firiem a organizácií.  

MESIAC DEŇ DEŇ DEŇ 
Január 4 18  
Február 1 15  
Marec 1 15 29 
Apríl 12 26  
Máj 10 24  
Jún 7 21  
Júl 5 19  
August 2 16 30 
September 13 27  
Október 11 25  
November 8 22  
December 6 20  


