
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 
 
Priatelia... 
     Úprimní, 
nezištní, ľudskí – 
výhra pre každého, 
kto je obklopený 
takýmito priateľmi. 
V dnešnej dobe „úzkoprofilový 
tovar“! Je krásna a srdce pohladzujúca  
skutočnosť, že skôr cudzí človek, ktorý 
nie je ani z rodiny, vie pochopiť tvoje 
pocity, poradiť, povzbudiť a nabiť ťa 
energiou a ďalšou silou do života. Je ako 
záchranný čln pri búrke v rozbúrenom 
mori. Upokojí tvoju myseľ a aj činy sú už 
prijateľnejšie a miernejšie. Ja vyslovujem 
VEĽKÉ ĎAKUJEM všetkým mojim 
priateľom, kamarátom a známym. Nie sú 
dôležité ich mená, oveľa dôležitejšie je, 
že sú a že ich mám pri sebe. Prajem im 
z úprimného srdca veľa zdravia, lásky 
a pohody.   
 

Renáta Šišmičová 
šéfredaktor KM  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVY OBCÍ 

 
Miestna volebná komisia v Kovarciach 
zverejňuje výsledky komunálnych 
volieb 2014 – voľby poslancov do 
obecného zastupiteľstva a voľby 
starostu Obce KOVARCE: 
- počet osôb zapísaných v zozname 
voličov: .............................................1220 
- počet voličov, ktorým boli vydané 
obálky: ................................................801 
- počet odovzdaných obálok: .............801 
- počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do obecného   
zastupiteľstva: ....................................776 
- počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby starostu obce: 
............................................................794 
  
 
Počet platných hlasov odovzdaných 
pre jednotlivých kandidátov na funkciu 
starostu obce: 
 
Ing.Andrej Čopík.............................. 284 
Mgr.Helena Paučírová .......................259 
Jaroslav Bujna ....................................184 
Peter Miklovič .......................................67 
  
 
 
 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za 
poslancov obecného zastupiteľstva v 
poradí podľa počtu získaných hlasov: 
1. Mgr.Marta Franková ...................... 467 
2. Marián Čitársky ............................. 435 
3. Miloš Buraj .................................... 393 
4. Ing.Andrej Čopík ........................... 391 
5. Jozef Kapusta ............................... 343 
6. Miroslav Grác ................................ 323 
7. Rudolf Kyčerka .............................  270 
8. Peter Sivák .................................... 255 
9. Mgr.Oľga Omastová ...................... 249 
  
 
Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení 
za poslancov obecného zastupiteľstva v 
poradí podľa počtu získaných hlasov: 
1. Marta Zelísková ............................. 244 
2. Mgr.Gabriela Švecová ................... 234 
3. Ing.Roman Ďurík ........................... 191 
4. Mgr.Zuzana Erdélyiová ................. 176 
5. Mária Kováčiková .......................... 165 
6. Ing.Marián Mikula .......................... 145 
7. Ing.Jaroslav Švajlen ...................... 140 
8. Ing.Martin Vinkler .......................... 125 

 

Vážení poslankyne, vážení poslanci, 
čas beží a človek s ním. Ani si 
neuvedomujeme tú závratnú rýchlosť, 
ktorá sa nedá k ničomu prirovnať. Krídla 
času sú v nás v nekonečnom dotyku 
s večnosťou, do ktorej zaznamenávame 
okamihu šťastia i smútku ... Nebolo to ani 
tak dávno, keď sme spolu začínali, keď 
nám občania tejto obce dali dôveru a už 
je tu koniec – záver našej spoločnej 
práce – výhier a samozrejme aj drobných 
neúspechov.  
Kladieme si otázku, či naše činy a naše 
skutky vždy zodpovedali všeobecným 
požiadavkám a objektívnym 
očakávaniam. Máme radosť z toho, čo sa 
nám spoločným úsilím podarilo a čo 
slúžilo nášmu občanovi. Uvedomujeme si 
však aj tiene nedostatkov a zisťujeme, že 
práve v dobrých ľudských vzťahoch je 
podstata a zmysel, ale aj príčina, či sú 
v nás a okolo nás tiene väčšie ako hrejivé 
lúče radosti z dosiahnutých úspechov. 
Opäť si kladieme otázky, ktorých je 
mnoho – urobili sme toho dosť, ale sme 
mohli niekedy viac? Prelistujme si 
v pamäti, keď sme nevedeli nájsť vhodné 
slová a spoločnú reč, spoločný čin. 
Otázok je skutočne mnoho, veľa zostalo 

nezodpovedaných. A predsa jedna z nich 
je aktuálna. Aktuálna pre jednotlivca, 
aktuálna pre nás všetkých - čo treba 
urobiť, aby sme mali radosť zo života 
spoločne so všetkými občanmi tejto 
malebnej obce  spod Tríbeča – našej 
obce, kde žijeme, obce ktorá je naším 
domovom. Človek musí pochopiť význam 
a zmysel svojho vznešeného poslania – 
vzniknutého z dôvery občanov. Je to 
pochopenie a obeta pre veci verejné. 
Pričom prácu starostu posudzujú 
a hodnotia občania podľa toho, čo nové 
a viditeľné sa v obci objavilo, či je to v ich 
prospech, pričom často si neuvedomia, 
že nežijú v obci len oni a všetko sa naraz 
urobiť nedá. Nájsť správnu cestu si 
vyžaduje umenie kompromisu, umenie 
presvedčiť občanov a prijať správne 
rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok 
svojho konania a vedieť niesť aj 
zodpovednosť. Myslím, že spoločne sa 
nám darilo.  
S úctou a uznaním ďakujem Vám 
všetkým  za vašu prácu, ktorou ste za 
posledné štyri roky dotvárali našu obec.  
Do ďalších rokov  Vám prajem veľa 
úspechov, pracovný elán a radosť  
v kruhu svojich najbližších.  
 
Vážení spoluobčania, 
o pár dní sa skončí volebné obdobie 
2010-2014,  a tým sa skončí aj moje 
osemročné pôsobenie vo funkcii 
starostky našej obce. Ďakujem Vám za 
vašu dôveru, ktorú ste mi prejavovali 
počas môjho funkčného obdobia. Vážim 
si tejto dôvery, bola pre mňa tou hnacou 
silou, ktorá ma posilňovala a dávala 
môjmu snaženiu zmysluplnosť 
a utvrdzovala vo mne presvedčenie, že to 
čo robím, robím v prospech Vás, 
v prospech našej obce. Do akej miery sa 
mi to podarilo, nechám na posúdenie 
vám.  
 
Novozvolenému starostovi touto cestou 
gratulujem k zvoleniu za starostu Obce 
Kovarce. Želám mu veľa síl, odhodlania, 
tím spolupracovníkov, na ktorý  sa bude 
môcť spoľahnúť, ako aj veľa trpezlivosti, 
aby sa mu úspešne podarilo splniť všetky 
predsavzatia a naplniť tým jeho volebný 
program.   

Mgr.Helena Paučírová, 
starostka obce 

O B S A H 

� Úvodník (Renáta Šišmičová) 

� Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí (15.11.2014) 

� Poďakovanie (Mgr.Helena Paučírová, p.Jaroslav Bujna) 

� Pošta od Vás... (Anna Kutňanská) 

� Športové ozveny, umiestnenie - OFK  A-mužstvo, Dorast, Žiaci 

� Zo školského zápisníka – Základná škola, Vlastná tvorba,  
              Vianočné predstavenie, Tržnica 

� Žala naša Anička... (PhDr.Irena Grácová) 

� Ľadový kúpeľ (Irena Štefaneková) 

� Gazdinky na slovíčko – Bryndzové kysnuté koláčiky, Pagáčiky   

� Jubilanti – November, Narodenie detí 

� Program LEADER 

� Pozvánka, Oznam 



Milí spoluobčania. 
Touto cestou sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí mi dali svoj hlas v 
uplynulých voľbách. Ďakujem Vám za 
Vašu prejavenú dôveru a účasť. Veľmi si 
to vážim a ešte raz Vám všetkým srdečne 
ďakujem. 

Jaroslav Bujna 

                                                                   

POŠTA  OD  VÁS... 

 
Vážená redakčná rada ! 
     Nedá mi, aby som 
nereagovala na hanopis - 
inak sa to ani nedá nazvať, 
keď človek 2 dni pred voľbami 
pod rúškom tmy, ako zlodej sa zakráda 
po uliciach a vkladá svoje asi celoživotné 
dielo do schránok. Musí byť veľmi 
nešťastný, ktorý asi v živote nič 
nedosiahol a nemôže  to preniesť cez 
srdce, že druhý toho dokázal oveľa viac. 
Čo je to za človeka, ktorý sa najmenej 6 
rokov  nedokázal  postaviť zoči-voči pani 
starostke a obecnému zastupiteľstvu a 
otvorene sa jej opýtal na všetko, čo chcel 
vedieť a ďalšie otázky, ktoré mal na srdci. 
Veľmi ľahké je niekoho osočiť, keď sa 
nemôže brániť. Určite, že pani starostka 
pri toľkých starostiach robila aj chyby, ako 
každý iný človek. Možno, keby len sedela 
so založenými rukami, chyby by nerobila 
- až nato, že by nerobila nič. Veľmi rada 
by som sa pozrela priamo do očí 
hanopiscovi a dala mu pár otázok. Na 
jedno však zabudol, že určitá časť špiny, 
ktorú nahádzal na pani starostku, zostala 
aj na jeho rukách. Ešte by som mu chcela 
pripomenúť, že čo sme v živote urobili, či 
už to bolo dobro alebo zlo, sa nám určite 
vráti a možno to bude vtedy, keď to 
najmenej očakávame. Ešte je mi veľmi 
smutno z toho, že tento nehanebník sa 
stará do najužšieho súkromia druhého 
človeka, je to hanba. Pani starostke 
prajem všetko len to najlepšie,  redakcii 
aby sa darilo i naďalej vydávať pútavý 
mesačník a chudákovi hanopiscovi, aby 
si vstúpil do svedomia a aby začal 
pracovať na sebe a neubližoval iným. 
S úctou  

Anna Kutňanská 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

7.liga II.Trieda  
Okres Topoľčany 

2014/2015 
 

10.kolo 18.10.2014 14:00 hod. 
   TJ Zlatý klas Urmince (B) : OFK 

KOVARCE 3:5 (0:0) 
 
Na ďalší zápas cestovalo naše družstvo 
do Horných Štitár. Zápas sa začal 
opatrne z oboch strán, čo rezultovalo do 
bezgólového prvého polčasu. Po zmene 
strán sa roztrhlo vrece s gólmi. Domáci 
sa ujali vedenia 2:0. Naši hráči sa ale 
nevzdávali. V priebehu troch minút 
dokázal striedajúci Jankovič otočiť skóre 
na 2:3! Domáci opäť kontrovali exportnou 
strelou a bolo 3:3. To ale nenechal 
nestarnúci Jankovič len tak a svojim 
štvrtým gólom v zápase naklonil misky 
váh opäť na našu stranu. V závere po 
peknej individuálnej akcii upravil na 
konečných 3:5 najmladší hráč na ihrisku, 
iba 16 ročný Dominik Ďurič. 
Góly: 63.64.65.77.Jozef Jankovič, 
83.Dominik Ďurič       
 
Zostava OFK Kovarce: 
Radoslaw Machula – Adam Števanka, 
Rastislav Hula, Tomáš Karcol, Juraj 
Kerek –  Michal Gregor (60.Dominik 
Ďurič), Erik Gregor, Daniel Kutňanský, 
Miroslav Mekýš (77.Milan Černo) – Patrik 
Bujna (47.Jozef Jankovič), Jozef Gerši       
Rozhodoval: Pavol Rybanský 
60 divákov 

 
 
 
 

 
 
 

 

11.kolo 26.10.2014 14:00 hod. 
   OFK KOVARCE : OFK Blesovce 

 2:0 (1:0) 

 
Naši hráči nič neponechali náhode 
a nováčika súťaže porazili 2:0. Za 
zmienku stojí opäť veľké množstvo 
nepremenených šancí. 
Góly: 36.Erik Gregor, 85.(11m) Rastislav 
Hula                                                                                    
 
Zostava OFK Kovarce: 
Radoslav Machula – Jozef Jankovič, 
Rastislav Hula, Milan Černo, Kerek Juraj 
– Erik Gregor, Miroslav Mekýš, Adam 
Števanka, Michal Gregor (63.Jaroslav 
Bizoň)  – Jozef Gerši, Alexander 
Bošanský (90.Dominik Ďurič) 

Rozhodoval: Andrej Maťas 70 divákov 

 
 
 
 

12.kolo 2.11.2014 13:30 hod. 
   OFK Nitrianska Blatnica : OFK 

KOVARCE 2:0 (1:0) 
 
V Nitrianskej Blatnici podalo naše 
mužstvo asi najslabší výkon v tejto 
sezóne. Nedarilo sa nám ani v obrane, 
ani v útoku. Domáci zaslúžene vyhrali. 
 
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský – Jozef Jankovič, 
Milan Černo (82.Lukáš Málik), Tomáš 
Karcol, Juraj Kerek –  Alexander 
Bošanský, Erik Gregor, Daniel 
Kutňanský, Adam Števanka – Michal 
Gregor (62. Dominik Ďurič), Jozef Gerši       
Rozhodoval: Peter Krajčík 
50 divákov 

 
 
 
 
 
 

13.kolo 9.11.2014 13:30 hod. 
   OFK KOVARCE : OFK 

Chrabrany 
 3:0 (0:0) 

 
V poslednom zápase jesennej časti sme 
privítali súpera z Chrabran. Zápas sa hral 
za peknej diváckej kulisy, ktorá si gól 
zakričala až v druhom polčase. Skóre 
otvoril striedajúci Bizoň. O dve minúty ten 
istý hráč zvyšoval už na 2:0. Naši hráči 
hrali naďalej aktívne, čo pramenilo do 
gólovej bodky v podaní Labudu. 
S futbalovou jeseňou sme sa teda 
rozlúčili víťazstvom 3:0. 
Góly: 63 a 65 Jaroslav Bizoň, 82.Peter 
Labuda                                                                     
Zostava OFK Kovarce: 
Radoslav Machula – Jozef Jankovič, 
Adam Števanka (53.Dominik Ďurič), 
Tomáš Karcol (61.Jaroslav Bizoň), Kerek 
Juraj (13.Milan Černo) – Erik Gregor, 
Miroslav Mekýš (78.Lukáš Málik), Daniel 
Kutňanský, Alexander Bošanský  – Jozef 
Gerši, Peter Labuda 

Rozhodoval: Ján Klačanský 90 divákov 

 
 
 

 

ŽIACI  MO Skupina „B“ 

2014/2015 jeseň 
8.kolo 

OTJ Horné Obdokovce : OFK 
KOVARCE  0:1 (0:0) 

Gól OFK: 1x Dávid Gerši 
  
 
9.kolo                  

OFK KOVARCE : OFK Chrabrany   
2:1 (1:0) 

Góly OFK: 1x Dávid Gerši, 1x Kristián 
Labuda 

 
 
 
 



DORAST MO Skupina „B“ 

2014/2015 jeseň 
 
 

10.kolo   
OFK Krnča : OFK KOVARCE 

0:4 (0:3) 
Góly OFK: 2x Patrik Bujna, 1x Miroslav 
Borovka, 1x Dominik Ďurič 
 
 
11.kolo                  

OFK KOVARCE : TJ Zlatý klas 
Urmince 3:2 (1:1) 

Góly OFK: 2x Miroslav Borovka, 1x 
Michal Gregor 
 
 
12.kolo                  

OFK Krnča: OFK KOVARCE 
1:2 (0:2) 

Góly OFK: 1x Miroslav Borovka, vlastný 
 
 
13.kolo                  

OFK KOVARCE : OFK Nitrianska 
Blatnica 1:1 (1:0) 

Gól OFK: 1x Patrik Bujna 
 
 
 

 
 

UMIESTNENIE  MUŽSTIEV  

V TABUĽKÁCH 
 
 

DOSPELÍ II.Trieda Topoľčany 
sezóna 2014/2015 jeseň: 
5. OFK KOVARCE       (14 družstiev) 

 
 
DORAST MO Topoľčany sezóna 
2014/2015 jeseň: 
2. OFK KOVARCE       (13 družstiev) 
 
 
ŽIACI MO Topoľčany skupina B 

sezóna 2014/2015 jeseň: 
6. OFK KOVARCE         (9 družstiev) 

ZO  ŠKOLSKÉHO  
ZÁPISNÍKA 

 

Október už tradične patrí starším ľuďom, 
ktorí si zaslúžia vďaku a úctu za to 
všetko, čo pre nás vykonali. Aj my sme 
sa 27.októbra 2014  tradične stretli s 
bývalými zamestnancami našej školy. 
Všetkých hostí privítala pani riaditeľka,  
žiaci  sa predstavili krátkym kultúrnym 
programom a potom sme si zaspomínali 
na obdobie, keď učili v našej základnej 
škole. 

 

  
29.októbra 2014  navštívili školu rodičia i 
starí rodičia našich žiakov, pretože sme 
mali   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Prišli 
sa  pozrieť   na jednotlivé vyučovacie 
hodiny. Cez prestávky mohli naši hostia 
ochutnať rôzne nátierky, ktoré  nachystali 
pani kuchárky. Tento deň bol venovaný aj 
Medzinárodnému dňu školských knižníc 
a pripomenuli sme si aj ostatné 
významné dni a udalosti prostredníctvom 
rozhlasových relácií. Všetkým 
zúčastneným ďakujeme za návštevu! 

103 žiakov našej školy sa zapojilo do 
jesenného   zberu papiera a spolu 
priniesli  8600 kg.   Do zberu papiera sa 
zapojilo najviac žiakov z druhej triedy.  Až 
76 % žiakov  z tejto triedy prinieslo 
papier. Všetkým žiakom a rodičom 
ďakujeme za to, že chránite našu prírodu! 
 

Blahoželáme žiakom, ktorí 
vyhrali 1.miesto v súťaži Veľký futbal 
COCA-COLA CUP v Zbehoch. 
 

Na hodinách techniky sa naši žiaci 
zapojili do súťaže Veda a technika v 
obrazoch z plodov prírody.  Mário 
Benka a Marcel Krošlák, žiaci 8.ročníka, 
vytvorili z plodov prírody bicykel a vďaka 
svojmu snaženiu tak  v tejto súťaži 
získali 3.miesto. 

Naši žiaci sa opäť zapojili do súťaže 
Nebuď otrokom drog! Do súťaže 
posielajú básne, poviedky, príbehy či 
úvahy.  

Mgr.Ľubica Jakubíková, ZŠ Kovarce 
 

Vlastná tvorba – báseň 
Janka Zelísková, VIII.ročník 

ZNIČENÝ  ŽIVOT 
 

Bola žiačka pekná, milá, 
ideálny život s kamarátmi žila. 
Nosila veľmi dobré známky, 

poznala lásku ocka aj mamky. 
 

Bol krásny večer na konci roka, 
keď jej tu zvláštny chlapec padol do oka. 

Podišla k nemu, nesmelo ho oslovila, 
otočil sa a vidí dievča ako víla. 

 
Začali tajné schôdzky, neskoré príchody 

a doma vymyslené príhody. 
Žila v extáze, cítila sa ako v raji. 

Prečo? Veď so svojou láskou drogy brali. 
 

Dievča kedysi plné síl a energie, 
zrazu zistí, že v nej ešte jedno srdce bije. 

Dostala strach, čo robiť, ako žiť?  
Veď nedokáže bez drog ani týždeň byť. 

 
A tak sa priateľovi zdôverila, 
tu nastal zlom a ťažká chvíľa. 
Už ju nechcel, odohnal ju preč 

a jej srdce akoby prebodol meč. 
 

Posledná nádej bola dobrá mama, 
pokiaľ ju má, nie je sama. 

„Centrum pre závislých”bol jej druhý dom, 
pod dozorom lekárov smutná žila v ňom. 

 
Zachránil síce život mladej dievčiny, 

nebol to prípad prvý ani jediný. 
Žije, ale nešťastná a s ubolenou 

dušičkou, 
veď ona už nikdy nebude mamičkou. 

 
  

Vianočné predstavenie 
MRÁZIK 

 
Každý rok netrpezlivo 
očakávame VIANOCE. Tešíme 
sa na ich atmosféru, vraciame sa 
do detských rokov a tešíme sa 
na rozprávky. A k tým, ktoré sú 
neodmysliteľnou súčasťou 
vianočných sviatkov, určite patrí 
aj ruská ľudová rozprávka 
MRÁZIK.  
Pozývame rodičov, starých 
rodičov, ale aj 
všetkých, ktorí ju 
chcú vidieť 
v podaní žiakov 
našej základnej 
školy. 
 

Predvianočné 
predstavenie 

sa uskutoční   
v kinosále kultúrneho domu   

vo štvrtok  
18. decembra 2014  

o 17.00 hodine. 
Po kultúrnom programe sa  

môžu všetci účastníci 
zastaviť na VIANOČNEJ 

TRŽNICI. 
 



 

ŽALA  NAŠA  ANIČKA... 

 
 

   Úcta k minulosti je 
žriedlom prítomnosti 
i budúcnosti. 
   Hoci už prichádza 
zimný čas, 
22.novembra 2014 
všetci prítomní na 
kultúrnom podujatí 
v Kultúrnom dome 
v Kovarciach sa v duchu 
preniesli do letnej páľavy na 
zelené lúky Tribečského 
predhoria, kde cvendžali kosy, 
vyklepkávalo sa ich ostrie, aby za rána – 
za rosy skosili šikovní kosci šťavnatú 
trávu – najchutnejšie krmivo pre domácu 
„lichvu“. Od takého aj voňavé mliečko 
lepšie chutilo. Skosenú trávu prišli 
pohrabať mladé ženy, dievčatá i deti, aby 
sa stihlo všetko urobiť. Presušené seno 
bolo treba poskladať do stohov, aby sa 
ľahšie previezlo do stodôl a vystačilo na 
celú zimu. 
   Senokosba bola ťažká, priam úmorná 
práca. Aby lepšie išla od ruky, spievalo 
i žartovalo sa pritom. Sparené hrdlá bolo 
treba osviežiť nielen chladnou vodičkou 
z horských studničiek, ale sem-tam 
i kalištekom domácej pálenky či vínka. To 
spravilo náladu všetkým. Nebolo ďaleko 
k vtipkovaniu, ani k piesni. Ba takto sa 
rodili trávnice, aby z jednej lúky na tú 
a ešte ďalej bolo dobre počúvnuť. Nebola 
to len ozvena. Aj z druhej a iných strán sa 
niesli zvučne ťahavé spevy, lebo aj tam 
sa pracovalo. Vtedy ešte nehučali 
traktory, len cvengot kôs a spevavý hlas 
z plných hrdiel sa krajom ozýval. 
   Takto v spomienkach sme zašli do 
dávnejších čias, keď zelená žatva by sa 
mohla nazvať sviatkom za hojnú úrodu 
z lúk a pasienkov. Žili sme z toho, čo sme 
si dorobili. Rastlinná kŕmila živočíšnu, 
teda nás a zvieratá. Uskladnené seno na 
povale, v stodole rozvoniavalo i zvádzalo 
najmä mládež k romantike, ale bolo 
nocľahárňou i viacerým. 
   Takto naživo nám poskytli obraz 
z kosenia lúk, hrabania trávy, sena, 
s klenotom piesní, zvykov....členovia 
folklórnej skupiny Kovarčanka, za čo im 

všetci účastníci kultúrneho podujatia 
srdečne ďakujú. 
   Vďaka lúčnej scenérií, modrej oblohy, 
žiarivého slnka, rozvoniavajúceho sena, 

originálnych rekvizít sme boli aj my 
diváci spolu s nimi na kovarských 

lúkach pod našimi horami.  
   Osobitne ďakujeme scenáristke 
i režisérke scénického pásma 
Bc.Zdenke Bujnovej, ktorá nám 
takto ľudovo – umelecky 
približuje a oživuje tradície 
a zvyky nášho ľudu. Nabudúce 

to budú dožinky. Už teraz sa 
tešíme ! 
   Ďakujeme za herecké 
i spevácke výkony celého 

ansámblu, ktorý nás príjemne pobavil 
a každý ich prejav bol od nás štedro 
aplaudovaný. 
   Oceňujeme finančnú podporu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja na 
udržiavanie a rozvoj tradícií a ľudového 
umenia. Sme zároveň hrdí, že u nás sa 
tak deje! 
 

PhDr.Irena Grácová 
člen RR KM 

 
  
 

ĽADOVÝ  KÚPEĽ 

 
Blízko nášho bydliska, čo by 
„kameňom dohodil“ tiekol 
väčší potok, či menšia 
riečka, jej meno je Rokytka. 
Taká vodička „žabe po 
členky“. Vo vode plávali 
„rusalkine vlasy“, suchársky botanik by 
povedal vodné riasy. Na brehoch tohto 
„veľtoku“ rástli lúčne kvietky – 
margarétky, zvončeky, iskerníky. Tieň 
poskytovali staré jablone. Ako deti sme 
sa tam radi chodili hrávať. Púšťali sme si 
po vode papierové loďky, skúšali sme 
chytať malé rybičky. Mali sme tam tri 
miesta, kde sa dalo kúpať, lebo väčší 
chlapci prehradili tok veľkými kameňmi. 
Vody tam bolo asi 1m, miesto ako 
stvorené pre prvé plavecké pokusy. 
Celkom blízko brehu sa dalo vo vode 
chodiť po rukách a nožičky zatiaľ plávali 
samé. V zime sme sa chodili na Rokytku 

kĺzať alebo dokonca korčuľovať. Korčule 
deti mali na kľúčik, volali sme ich šlajfky. 
Keď som mala asi 10 rokov, bola krásna 
zima. Všetko bolo biele od snehu a mrzlo, 
až uši štípali. Sánkovala som sa s kŕdľom 
detí a s malým bratom Pepom. S veselým 
krikom sme sa púšťali dole kopcom. 
Niektorá z kamarátok navrhla: „Poďme sa 
pozrieť na Rokytku, či sa dá korčuľovať!“ 
Nebolo treba nikoho dlho presviedčať. 
Ako keď do vrabcov strelí, všetci trielili 
k potoku. Kĺzať sa dalo, ľad bol dobrý, aj 
so saňami sme po ňom pobehali. Komusi 
napadlo: „Poďme pozrieť ešte k splávku!“ 
To bolo miesto, kde sme sa v lete 
kúpavali. Voda tam padala asi 
z polmetrového kamenného schodíka a 
koryto bolo trocha širšie ako inde. 
Šmýkalo sa tam parádne. Tam, kde voda 
padala zo schodíka, tvorili sa krásne 
cencúle a zamrznutá vodná pena bola 
ako čipky. Zaujali ma tieto ľadové klenoty 
a chcela som si ich pozrieť zblízka. Lenže 
v mieste, kde sa voda stále čerila 
a natriasala, nestačil sa spraviť riadny 
pevný ľad, bola tam iba tenká škrupinka. 
Zvyšoval mi iba jeden krok k ľadovým 
pokladom, keď sa ľad s praskotom 
rozlomil a ja som čľupla po plecia do 
chladnej vody. Vyľakané decká poskákali 
na pevnú zem. Jediný, kto v tomto 
okamihu myslel na moju záchranu, bol 
môj 5 ročný braček. Ten sa snažil podať 
mi svoju rúčku. Zľakla som sa a vykríkla 
na kamarátky: „Chyťte toho malého, nech 
sem nespadne za mnou!“ Môj výkrik 
konečne prebral k rozumu moje 
spolužiačky. Uvedomili si, že ani ja, ani 
ony sa tu nemôžeme utopiť, ale tomu 
maličkému človiečikovi by sa to ľahko 
mohlo stať. Jedna priskočila a odniesla 
do bezpečnej vzdialenosti malého 
záchrancu. Ostatné sa pochytali za ruky, 
ako keď v rozprávke dedo ťahal repu 
a pomohli mi dostať sa z vody. Kým sme 
prišli domov, oblečenie na mne zamrzlo 
ako plechové brnenie a zuby mi drkotali 
ako rebriniak po dláždení. Viac ako zima 
mňa ale trápilo pomyslenie, že doma 
dostanem hrešenie a možno aj pár po 
ušiach. Zverila som sa so svojimi 
obavami kamarátkam a tie sa hneď 
ponúkli, že so mnou pôjdu k nám domov 
a prihovoria sa, aby taťka upustil od 
„exekúcie“. Dopadlo to nakoniec dobre. 
Mamka zo mňa rýchlo postŕhala plechové 

oblečenie a strčila ma pod perinu, 
delegácii sa poďakovala za pomoc 
a malý Pepo dostal mimoriadny prídel, 
kúsok čokolády, ako odškodné za prežité 
útrapy. 

Irena Štefaneková 
 

GAZDINKY  
 NA  SLOVÍČKO 

 
 

BRYNDZOVÉ  KYSNUTÉ 
KOLÁČIKY 

 
500 g múka hladká, 3 dl mlieko, 1 kocka 
droždia, 1 dl masť bravčová, cukor, 1 čl 
soľ, vajce na potretie, rasca na posypanie 
Bryndzová plnka  
250 g bryndza, pažítka, 2 ks vajce, 
paprika mletá červená 
Postup 
Múku zmiešame so soľou. Do polovice 
vlažného mlieka pridáme rozdrobené 
droždie, štipku cukru, lyžicu hladkej 
múky. Necháme vykysnúť kvások. 
Bravčovú masť rozpustíme, necháme 
vychladnúť. Do preosiatej múky postupne 
pridávame kvások, bravčovú masť 
a vymiesime cesto, miesime aspoň 10 
minút, kým cesto nie je hladké a vláčne, 
necháme nakysnúť. 
Bryndzu vymiešame s vajíčkami, pridáme 
štipku mletej červenej papriky 
a nasekanú pažítku (prípadne 
petržlenovú vňať).  
Cesto rozvaľkáme na tenučko a natrieme 
bryndzovou plnkou. Cesto z obidvoch 
strán rolujeme smerom do stredu, 
prekrojíme, dorolujeme a kraje pritlačíme. 
Vzniknú nám dva valce, ktoré krájame na 
trojuholníky. Potrieme vajíčkom 
vyšľahaným so štipkou soli, posypeme 
rascou alebo sézamom a necháme 
nakysnúť. Pečieme v rúre na 170 OC. 
 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala: 
Mária Šišmičová 

 
 
 
 
 

 



P A G Á Č I K Y 
 

2 šálky uvarených postrúhaných 
zemiakov 
3 šálky polohrubej múky 
2 dcl oleja 
1 šálka mlieka 
1 vajce, soľ 
1 kocka kvasníc, trochu cukru do kvasníc 
Suroviny zamiesime, necháme nakysnúť. 
Vykrajujeme malé pagáčiky, potrieme 
vajíčkom, osolíme, posypeme sézamom, 
makom, vegetou, rascou – kto ako má 
rád. Dáme piecť. 
 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala: 
Mária Belanová 

 

J U B I L A N T I 
 NOVEMBER 

 

� Rozália Maková          95 rokov 

� Alžbeta Štefaneková  92 rokov 

� Helena Kubaliaková   88 rokov 

� Emília Grácová           84 rokov 

� Paulína Mikulová       79 rokov 

� Helena Grácová         78 rokov 

� Anastázia Verbichová 
                                                    76 rokov 

� Anna Ondrušová        76 rokov 

� Erika Grácová            75 rokov 

� Mária Sekerešová      70 rokov 

� Ján Stieranka             60 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NARODENIE   DETÍ 
 

MICHAL ILLÁŠ 
narodený 

29.10.2014 

 
                      a 
 

ADAM ILLÁŠ 
narodený 29.10.2014 
Otec: Andrej Illáš 
Matka: Ing.Jaroslava rod.Kunová 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
 

PROGRAM LEADER 

 
Vysvetlenie k nezaradeniu Obce 
Kovarce do verejno-súkromného 

partnerstva združenia Mikroregiónu 
Svornosť v rámci programu Leader 

 
Odpis bodu č.4 – Rôzne zo Zápisnice 
č.9/2008 zo zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Kovarciach, konaného 
dňa 3.októbra 2008: 
Starostka obce informovala poslancov 
OZ o spoločnom rokovaní Mikroregiónu 
Svornosť so sídlom v Chrabranoch a obcí 
Mikroregiónu Západný Tríbeč so sídlom 
v Krnči dňa 24.9.2008 na Obecnom 
úrade v Solčanoch. Ona sa rokovania 
nezúčastnila, nakoľko v ten deň bola 
pozvaná do Bratislavy na 
Environmentálny fond. Členovia 
Mikroregiónu Svornosť a obce 
Mikroregiónu Západný Tríbeč sa dohodli 
na vytvorení verejno-súkromného 
partnerstva z členov mikroregiónu 
Svornosť a obcí Mikroregiónu Západný 
Tríbeč. Do verejno-súkromného 
partnerstva združenia Mikroregiónu 
Svornosť v rámci programu Leader 
vstupujú obce Mikroregiónu Západný 
Tríbeč jednotlivo. Vstupné pre právnické 
osoby je 1.000,00 Sk. Obce uhrádzajú 
tiež poplatok podľa počtu obyvateľov 3,50 
Sk/občan. Na spoločnom rokovaní bolo 
tiež schválené dopracovanie spoločnej 
stratégie pre mikroregióny Svornosť 

a Západný Tríbeč, odmena pre 
spracovateľa bola schválená vo výške 60 
tisíc Sk. 
Na záver starostka obce vysvetlila, že 
obec zostáva aj naďalej členom 
Mikroregiónu Západný Tríbeč, ale 
môžeme sa zapojiť formou verejno-
súkromného partnerstva do Mikroregiónu 
Svornosť v rámci programu Leader. 
Poplatky pre obec by boli 1.000,00 Sk + 
5.570,00 Sk (podľa aktuálneho počtu 
obyvateľov 1620). 
Do rozpravy sa zapojili poslanci: 
-Ing.R.Kováčik – vidí v tom iný, osobný 
dôvod, prečo sa v tom pokračuje. 
-p.V.Šišmič, sa zaujímal, aké výhody 
bude mať obec, keď sa zapojí do verejno-
súkromného partnerstva a ďalej navrhol, 
aby sa o tomto bode programu 
nehlasovalo, ale aby sa to vzalo iba na 
vedomie. K tomuto návrhu sa pripojil aj 
Ing.R.Kováčik. 
Starostka obce vyzvala aj ostaných 
poslancov k ich vyjadreniu, nakoľko 
poslanci nepodali žiadne návrhy, 
starostka obce navrhla, aby informáciu 
o možnosti vstupu obce do verejno-
súkromného partnerstva vzalo OZ iba na 
vedomie, s čím poslanci aj súhlasili. 

UZNESENIE č.8/2008 zo zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach, 
konaného dňa 3.októbra 2008: 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach: 
A/ BERIE NA VEDOMIE: 
1.Informáciu zo zasadnutia Mikroregiónu 
Západný Tríbeč a Mikroregiónu Svornosť 
zo dňa 24.9. 2008 
 
Zasadnutia sa zúčastnili: 
Mgr.Helena Paučírová, starostka obce 
Kovarce 
Poslanci OZ: Erich Gregor, Mgr.Marta 
Franková, Oto Vrbjar, Vladimír Šišmič, 
Eva Hulová, Zdenka Lukačiková, Štefan 
Moravčík, Ing.Rudolf Kovačik, Jaroslav 
Bujna, 
Černová Emília, hlavný kontrolór obce 
Mária Kováčiková, zapisovateľka                                               

 
 
 
 

P O Z V Á N K A 

 
Základná organizácia Jednoty 

dôchodcov Slovenska 
v Kovarciach srdečne 

pozýva všetkých 
členov a záujemcov 

z radov seniorov  
na tradičné 

SENIORSKÉ  VIANOCE 

ktoré sa uskutočnia  

4.decembra 2014 (štvrtok)  
o 15.00 hod. v spoločenskej sále 
Kultúrneho domu v Kovarciach. 
Tešíme sa na stretnutie s Vami, 
na kultúrny program, tombolu 

a spoločenské posedenie. 
 

 

O Z N A M 

 
Západoslovenská distribučná, a.s. 
Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, 
nájomcov alebo správcov nehnuteľností, 
na ktorých sa nachádzajú nadzemné 
i podzemné elektrické vedenia v majetku 
Západoslovenskej distribučnej a.s. na 
odstránenie a okliesnenie stromov 
a iných porastov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť alebo spoľahlivosť 
prevádzky vedení distribučnej sústavy 
a to v rozsahu podľa § 43 Zák.č.251/2012 
Z.z. v platnom znení. O nevyhnutné 
vypnutie vedenia z bezpečnostných 
dôvodov pre prípad výrubu a orezu 
porastov je nutné požiadať v lehote 
minimálne 25 dní ped plánovanou 
realizáciou prác Západoslovenskú 
distribučná a.s., tel.č. 038/7463071 p 
p.Jánoš. Požadovaný konečný termín 
vykonania prác je 31.1.2015. V prípade, 
že táto lehota uplynie márne, 
Západoslovenská distribučná, a.s. 
vykoná odstránenie a okliesnenie 
stromov a porastov v zmysle oprávnenia 
vyplývajúceho z § 11 Zák. 251/2012 Z.z. 
v platnom znení. 
 
 


