
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ú V O D N Í K 
 

Z tradícií nášho ľudu. 
 
Silné novembrové vetry 
postŕhali všetku krásu lístia 
na stromoch. Vytvorili pod 
nimi pestrofarebné 

ostrovčeky, kým ich nezmáčal dážď 
dohneda, až ich skyprená pôda 
nezasypala. 
Nastal čas iných domácich prác. 
Z ošklbaných husí a kačíc sa 
nahromadila kopa peria, musela sa 
podriapať. Na výpomoc sa zišla skupinka 
žien. Bolo veselo. Pousedané okolo stola 
brali perie do hrstí, oddeľovali perie od 
stonky. Odriapané perie sa presýpalo do 
veľkého sita alebo vankúša. Práca šla od 
ruky, rozprávalo sa: „Irenka, prečítaj nám 
rozprávku!“. Čítala som „Noc má svoju 
moc“. O svetlonosoch. Susedky to brali 
doslovne: „Veru, je to pravda!“ hovorili. 
Pridali niekoľko príbehov, ako koho vodilo 
svetlo, keď sa vracal domov a nemohol 
potrafiť, lebo ho vodilo okolo močiara. Až 
krv tuhla v žilách. Báli sa potom aj domov 
vrátiť. Rozžiarené lampáše boli ich 
sprievodcom. 
Do Ondreja sa musela aj kúdeľa popriasť. 
Tá mala svoj dlhší predvoj. Skoro na 
každej roli sa siali konope. Narástli vyše 
výšky človeka. Mali silnú arómu. Pri ich 
zbere sa tvorili snopčeky, ktoré sa močili 
v rieke. Pozdĺž brehu koly vykúkali 
v dlhom rade. Hoci boli obložené veľkými 
kameňmi, stalo sa že pri veľkých búrkach 
ich voda uniesla. Po pár dňoch, po ich 

zmäknutí sa vyprali a vysúšali na brehu. 
Na trlici sa posekali na kúdeľ, ktorá sa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prečesávala na česáku. Z nej sa vytvorili 
povriesla, skrútili do kotúčov a odložili. 
Počas zimných večerov sa priadlo 
a tkalo. Aj to bola podomová činnosť. Na 
priadky sa zišlo viacero dievčat i žien. 
Nechýbali mládenci a muži. Kuchyne boli 
väčšie – priestrannejšie. Za stolom do 
rohu boli dve lavice, kde sa pousédalo, 
pod nohy sa dali šamlíky a kolovrat, na 
palicu sa pripevnila kúdeľ. Popľutými 
prstami sťahovali malé pramienky kúdele, 
ušúľali hrubšiu niť, ktorú spúšťali nohou 
na pedáli kolesa kolovráta do obehu, 
ktorý spracovával nite do cievky. Priadlo 
sa aj na vretienku. Z cievok sa priadza 
stáčala do kĺb. Z obrovských kĺbisk sa na 
tkáčskom stave utkali uteráky, plátno,  
plachty i koberce. Šikovné a zručné 
tkáčky vedeli vytvárať rôzne vzory. Na 
uteráky zatkali rôzne maradíky z farebnej 
bavlny – červenej alebo zelenej. Tie sa 
mohli ešte vyvzorovať výšivkou alebo 
nápismi. Aj francle na uteráku mali rôzne 
vzorky necovaním. Plachty sa skladali 
z jednotlivých častí tkaniny ažúrom. Boli 
to priam umelecké výtvory. Podobne sa 
vyrábali aj koberce. Staré handry sa 
postrihali do kĺb a spolu s priadzou sa 
utkali rôznofarebné koberce, ktoré sa 
krásne vynímali na drevenej podlahe. 
Takémuto účelu slúžili konope. Preto im 
je zasvätená nejedna pieseň. Bez ich 
úžitku by sme nemali čím pokrývať 
strožiaky v posteli, stoly, podlahy, ba 

nemali by sa ani čím 
odievať. Nikomu nenapadlo 
zneužívať ju na 
omamovanie. 
Aj na priadkach bývalo 
veselo. Všeličo sa 
pospomínalo, spievalo 
i žartovalo. Najmä keď bola 

na stole fľaša domácej pálenky. Preto to 
priťahovalo aj mužov. Veselo bolo nielen 
okolo stola, ale aj párovom doprovode 
domov s rozmanitými dozvukmi. 
Naši predkovia si zasluhujú skutočnú 
úctu a obdiv za ich vynaliezavosť, 
pracovitosť, dokonalosť, ako si vedeli vo 
všetkom poradiť, urobiť a užiť. Aj 
monotónnu a namáhavú prácu premenili 
na spoločenskú udalosť a rituály. 
Ďakujeme folklórnej skupine Kovarčanka, 
že nám oživuje nevšedné tradície 
a obrady nášho ľudu. 

PhDr. Irena Grácová 
redaktor KM 

VOĽBY  DO  ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVNYCH 

KRAJOV 
 

Okrsková volebná komisia v Kovarciach 
oznamuje výsledky hlasovania vo 
volebnom okrsku v Kovarciach vo 
voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov dňa 4.11.2017: 
 
Počet voličov zapísaných v zozname 
voličov...............................................1366 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na 
hlasovaní.............................................437 
Počet voličov, ktorí odovzdali 
obálku..................................................433 
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do 
zastupiteľstva......................................417 
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja..........................422 
Účasť voličov vo voľbách v obci Kovarce 
.....................................................31,99 % 

 
Počet platných hlasov odovzdaných pre 
jednotlivých kandidátov na predsedu 
samosprávneho kraja podľa poradia na 
hlasovacom lístku: 
1.Milan Belica,doc.Ing.,PhD.,...264 hlasov 
2.Iván Farkas, Ing.,........................2 hlasy 
3.Ján Greššo, Mgr. art.,.............52 hlasov 
4.László Hajdu, Mgr.,.......................1 hlas 
5.Renáta Kolenčíková, Mgr.,.......7 hlasov 
6.Ján Marko.................................9 hlasov 
7.Peter Oremus, Ing., PhD.,......36 hlasov 
8.Milan Uhrík, Ing., PhD.,...........51 hlasov 

Počet platných hlasov odovzdaných pre 
jednotlivých kandidátov na poslancov 
zastupiteľstva podľa poradia na 
hlasovacom lístku: 
1.Martin Andraško......................39 hlasov 
2.Peter Baláž, Ing.,....................95 hlasov 
3.Stanislav Baláž.......................29 hlasov 
4.Vladimír Bizoň.........................23 hlasov 
5.Lenka Bočkayová, Mgr.,.........26 hlasov 
6.Ľubica Bogdánová, MUDr.,.....43 hlasov 
7.Michal Bohát...........................17 hlasov 
8.Jozef Bošanský.......................45 hlasov 
9.Ľubomír Bošanský, Ing.,.........33 hlasov 
10.Juraj Brandajský...................23 hlasov 
11.Martin Bucko, Mgr.,...............29 hlasov 
12.Andrej Čopík, Ing.,..............298 hlasov 
13.Alexander Fázik....................22 hlasov 
14.Karol Gerhát, JUDr.,...........132 hlasov 
15.Pavol Goga, PaedDr.,.........103 hlasov 
16.František Hanton..................23 hlasov 
17.Viera Chudá, Mgr.,................42 hlasov 
18.Peter Kochan, Ing.,...............26 hlasov 
19.Janka Krahulíková, Mgr.,......49 hlasov 
20.Jozef Krajčík, Mgr.,...............24 hlasov 
21.Július Krajčík, Mgr.,..............42 hlasov 
22.Jozef Krištof, PhDr.,..............15 hlasov 
23.Július Lukáč, MUDr.,.............20 hlasov 
24.Mária Majtánová, Ing.,..........47 hlasov 
25.Ján Marko.............................26 hlasov 
26.Peter Marko, Bc.,................100 hlasov 
27.Peter Michalík.........................9 hlasov 
28.Jozef Mokoš..........................32 hlasov 
29.Ján Paulík, MUDr.,................77 hlasov 
30.Jozef Smatana, Mgr.,............15 hlasov 
31.Juraj Soboňa, Ing.,..............183 hlasov 
32.Jozef Stankovský,Mgr.,PhD.,21 hlasov 
33.Michal Streďanský, Ing.,.......53 hlasov 
 

Za volebný obvod č.7 Topoľčany boli do 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zvolení za poslancov: 
1. Ján Paulík, MUDr. 
2. Peter Baláž, Ing. 
3. Juraj Soboňa, Ing. 
4. Jozef Stankovský, Mgr., PhD. 
5. Karol Gerhát, JUDr. 
6. Pavol Goga, PaedDr. 
 

Za predsedu Nitrianskeho samospráv-
neho kraja bol zvolený: 
Milan Belica, doc. Ing., PhD. 
 
 

Vážení občania, 
touto cestou vyslovujem úprimné 
poďakovanie všetkým, ktorí využili svoje 
právo a zúčastnili sa volieb. 

Andrej Čopík 

O B S A H 

� Úvodník  (PhDr. Irena Grácová) 

� Vo•by do orgánov samosprávnych krajov - výsledky 

� Športové ozveny (Ing. Daniel Kut•anský) 

� Zo školského zápisníka – Základná škola ( Mgr. •ubica Jakubíková) 

� Ako to bolo v minulosti... (PhDr. Irena Grácová) 

� Gazdinky na sloví•ko 

� Jubilanti – November 

� Oznam, Pozvánka 



ŠPORTOVÉ  OZVENY 

„A“ MUŽSTVO  VI.LIGA  2017/2018 
 

12.kolo 29.10.2017 14:00 hod.  
OFK KOVARCE : OFK Chrabrany 

 2:0 (2:0) 
V Kovarciach to bol hlavne boj so silným 
vetrom. Domáci dokázali v prvom dejstve 
po vetre dvakrát skórovať E. Gregorom. 
Gólový rozdiel mohol byť pred vstupom 
do kabín ešte vyšší, ale kovarskí futbalisti 
zahadzovali aj tie najvyloženejšie šance. 
Dvakrát sa dokonca triaslo i brvno. Po 
zmene strán sa podmienky obrátili a 
hostia boli razom častejšie pred domácou 
bránkou. Gól však nedokázali streliť, keď 
sa viackrát zaskvel Vrbjar v domácej 
bránke. Na opačnej strane stál Priečko 
tiež na svojom mieste a vychytal dva 
samostatné úniky domácich. Kovarce tak 
vo fyzicky náročnom zápase berú všetky 
body.  
Góly OFK Kovarce: 15. a 21. Erik Gregor. 
Rozhodovali: P. Rybanský, E. Sližka, J. 
Klačanský. 
100 divákov.  
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – M. Belan, 
J. Švec, Hula, J. Vrábel, M. Gregor, 
Maruna, E. Gregor, Vorčák, Kerek, 
Kšinant (89. Černo). 
 
 

13. kolo 5.11.2017 13:30 hod. 
OFK Obce Prašice - OFK KOVARCE 

1:2 (0:2) 
Komentár domáceho redaktora: V prvom 
polčase mali Kovarce viac z hry a z 
viacerých šancí si vypracovali dvojgólové 
vedenie. Po druhom góle sa hostia 
uspokojili, domáci však prvopolčasové 
náznaky šancí do gólu nepremenili. Po 
zmene strán prevzali taktovku domáci, 
zvýšenou bojovnosťou mali územnú i 
hernú prevahu, ale najslabším článkom 
bol rozhodca, ktorý zbytočne kúskoval 
hru a viac sa nehralo ako hralo. Domáci 
majú ťažké srdce na rozhodcu, pretože 
dve diskutabilné situácie v šestnástke 
hostí nevyhodnotil ako nedovolené, a 
preto si hostia odviezli všetky tri body.  

Góly OFK Kovarce: 15. Michal 
Gregor, 29. Erik Gregor (11 m). 
Rozhodoval: Krajčík. 
120 divákov.  
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan, J. 
Švec, Hula, Vrábel, M. Gregor, E. Gregor, 
Maruna, Mekýš, Kerek (82. Kováčik), 
Kutňanský (90. Černo). 
 

14.kolo 12.11.2017 13:30 hod. 
OFK KOVARCE : OFK Nitrianska 

Streda 4:1 (3:0) 
Derby stretnutie začali hostia nebojácne. 
Dvojica L. Ryban – F. Králik hrozila azda 
z každého útoku. V druhej polovici prvého 
polčasu preradil domáci na vyšší 
prevodový stupeň a hneď to bolo vidieť. 
Skóre otvoril po rýchlej akcii strelecky 
agilný O. Kerek. Svoj apetít potvrdil o päť 
minút, keď po nádhernej centrovanej 
lopte E. Gregora zakončil nechytateľne 
hlavou – 2:0. Skóre prvého dejstva 
uzavrel E. Gregor z pokutového kopu – 
3:0. V druhom polčase domáci zostali asi 
v šatni a hostia z Nitrianskej Stredy 
prebrali taktovku. Do vyloženej šance sa 
však nevedeli dostať. Kovarce stále 
hrozili z protiútokov, ale svoje šance 
nevedeli využiť. V 88. minúte koriguje z 
priameho kopu L. Ryban. Následne však 
E. Gregor uzatvára skóre na konečných 
4:1. Po poslednom domácom zápase 
chcú domáci funkcionári poďakovať 
svojmu fanklubu a všetkým fanúšikom za 
fantastickú podporu v jesennej časti 
súťažného ročníka 2017/2018. 
Rozhodovali: P. Patrovič, J. Košecký, M. 
Cabaj. 
350 divákov. 
Góly OFK Kovarce: 12. a 17. Oto Kerek, 
41. (11 m) a 89. Erik Gregor  
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – M. Belan, 
J. Švec, Kutňanský, Vrábel, M. Gregor, 
Maruna, Mekýš (82. Klačanský), E. 
Gregor, Kerek (77. J. Kováčik), Kšinant 

Prípravka  IV.LIGA–U13 –SK.A– 
2017/2018 

8.kolo 
OTJ Horné Obdokovce : TJ Oponice/OFK 

Kovarce  1:5 (1:0) 
Gól: Matúš Sotoňák  
 
9.kolo      

TJ Oponice/OFK Kovarce : OFK 
Hrušovany  4:1 (3:1) 

Góly: 2x Jakub Gregor, Andrej Čopík 
Žiaci  IV.LIGA–U15 –SK.A– 

2017/2018 
8.kolo 

OFK Chrabrany  : OFK Kovarce/TJ 
Oponice 1:3 (0:2) 

Gól: Monika Blunárová 
 
9.kolo  
TJ Slovan Preseľany  : OFK Kovarce/TJ 

Oponice 3:5 (3:4) 
Góly: 3x Dávid Gerši 
 
 

Dorast  V.LIGA – STRED - U19 - 
2017/2018 

9.kolo                  
TJ Slovan Čeľadice : Združenie FC 

Výčapy Opatovce 4:3 (2:2) 
 
10.kolo                

TJ Oponice/OFK Kovarce : TJ Slovan 
Bojná 0:1 (0:1) 

 
11.kolo                

OFK Hrušovany : TJ Oponice/OFK 
Kovarce  0:2 (0:2) 

 
Dohrávka - 6.kolo  

TJ Oponice/OFK Kovarce :  TJ Slovan 
Krušovce 3:0 (1:0) 

TURNAJ  NÁDEJÍ  U15 
Dňa 11. novembra sa pod 
záštitou Obecného futbalového 
klubu Kovarce a s podporou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja uskutočnil 
futbalový turnaj hráčov do 15 rokov pod 
názvom TURNAJ NÁDEJÍ. Chlapci a 
dievčatá si toto dopoludnie naplno užili a 
vzorne reprezentovali svoje futbalové 
kluby.  
Konečné poradie turnaja je nasledovné: 
1. miesto - TJ Oponice 
2. miesto - OFK Nitr.Streda/Čeľadince 
3. miesto - OFK Kovarce 
4. miesto - OTJ Horné Obdokovce 
Individuálne ocenenia: 
� Najlepším hráčom zároveň aj 
strelcom sa stal Kristián Gerši z TJ 
Oponice. 
� Trofej pre najlepšieho brankára 
spolu s ocenením pre najoduševnejší 
výkon si prebral Adam Uhrík z OTJ Horné 
Obdokovce. 

Chceme ešte veľmi pekne poďakovať 
vedeniu Základnej školy Kovarce za 
poskytnuté priestory, rozhodcovi Pavlovi 
Rybanskému za pomoc pri rozhodovaní 
zápasov a Potravinám Čitársky za 
spoluprácu pri občerstvení účastníkov 
turnaja. 
Všetkým prítomným ďakujeme za účasť a 
tešíme sa na ďalší ročník. 

Spracoval:  
Ing. Daniel Kutňanský 

 

ZO  ŠKOLSKÉHO  ZÁPISNÍKA 
 

Zo života základnej školy 
 
Školský rok 207/2018 sme úspešne 
naštartovali rôznymi akciami a súťažami. 
12. septembra 2017 sa žiaci 8. a 9. 
ročníka zúčastnili na exkurzii v Nitre, kde 
videli unikátnu expozíciu historického 
legionárskeho vlaku a dozvedeli sa 
o boji československých légií za 
samostatný štát. 
18. septembra 2017 si žiaci overili svoje 
prírodovedné vedomosti a zručnosti na 
prezentácii  dravcov, ktorá sa 
uskutočnila v areáli našej školy. 
22. septembra 2017 sme sa zapojili do 
verejnej zbierky Biela pastelka 
a vyzbierali sme 124 €. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli a pomohli 
slabozrakým a nevidiacim ľuďom. 
26. septembra 2017 naši žiaci úspešne 
reprezentovali školu v cezpoľnom behu 
v Krušovciach a obsadili 3. miesto.  
10. októbra 2017 sa uskutočnila so 
žiakmi 7. ročníka beseda s autorkou 
učebnice občianskej náuky. Mgr. Alena 
Drozdíková porozprávala žiakom o tvorbe 
učebnice, ale aj 
o význame učenia 
pre život. 
Október patrí 
starším ľuďom, 
ktorí si zaslúžia 
vďaku a úctu za 
všetko, čo vo 
svojom živote 
vykonali, za ich rady, skúsenosti. 8. 
októbra 2017 sa v kultúrnom dome 
konalo podujatie k Mesiacu úcty 
k starším, na ktorom sa predstavili aj 
naši žiaci s pásmom tancov a básní pod 



vedením pani riaditeľky a pani učiteliek. 
11.októbra 2017 sme sa tradične stretli 
s bývalými zamestnancami našej školy. 
Všetkých hostí privítala pani riaditeľka 
Mgr. Dagmar Boháčiková, žiaci sa 
predstavili krátkym kultúrnym 
programom. Potom si prítomní 
zaspomínali na časy prežité v našej 
škole, vymenili si skúsenosti a zážitky.  
24. októbra 2017 sme si pripomenuli 
Európsky deň rodičov a škôl. Cez prvú 
vyučovaciu hodinu sme si vypočuli 
tematické relácie, cez 2. a 3. vyučovaciu 
hodinu sa prišli rodičia a starí rodičia 
pozrieť na svoje deti, ako pracujú na 
hodinách. Cez veľkú prestávku mohli 
žiaci i naši hostia ochutnať rôzne 
nátierky, ponúknuť sa jablkom a ovocnou 
šťavou. Počas 4. vyučovacej hodiny sme 
si pripomenuli Medzinárodný deň 
školských knižníc čítaním kníh a počas 
poslednej hodiny žiaci s pomocou rodičov 
vytvárali jesenné dekorácie,  ktoré sa im 
vydarili a urobili sme z nich výstavu. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným hosťom 
a aj pani kuchárkam za pomoc. 
Aj tento rok sme sa opäť zapojili do 
projektu Záložka do knihy spája školy. 
Záložky vyrábali žiaci na hodinách 
tvorivého čítania a písania a vymenili si 
ich so žiakmi zo Základnej školy na Ulici 
P. Jilemnického vo Zvolene. Osobitné 
poďakovanie patrí pani Márii Buchovej, 
ktorá vyšila záložky pre pedagógov vo 
Zvolene. 
V mesiaci október sa uskutočnil aj zber 
papiera, do ktorého sa zapojilo 110 
žiakov a spolu vyzbierali 4698 kg. 
Všetkým ďakujeme.  
2. novembra 2017 absolvovali žiaci 1. 
a 2. stupňa blokové vyučovanie 
z finančnej gramotnosti. Žiaci 2. až 4. 
ročníka v rámci výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu absolvovali besedu 
o zdravom životnom štýle a hygiene 
tela s MUDr. Marcelou Čerešníkovou. 
8. novembra 2017 sa v 1. triede 
uskutočnila beseda s pani zubárkou 
MUDr. Jaroslavou  Meskovou. Prváci 
sa dozvedeli, ako sa majú starať 
o svoje zúbky a aká je ich správna 
technika čistenia.  
V našej škole organizujeme aj zbierku 
plastových vrchnákov na pomoc 
Monike Ďuríkovej z Dvorian nad 
Nitrou, ktorá prežila ťažkú autohaváriu 

a potrebuje finančnú pomoc. 
Okrem spomenutých akcií a podujatí sme 
si pripomenuli rôzne významné dni 
a udalosti a vyučujúce v spolupráci so 
žiakmi pripravili nasledovné tematické 
relácie: Európsky týždeň mobility, 
Medzinárodný deň mieru, Deň bez áut, 
Európsky týždeň športu, Európsky 
deň jazykov, Svetový deň ochrany 
zvierat, Svetový deň výživy,  
Stredoeurópsky deň stromov, Deň 
jablka, Svetový deň vďačnosti, Mesiac 
úcty k starším, Medzinárodný deň 
školských knižníc.  
1.štvrťrok bol bohatý na zaujímavé 
podujatia. Medzi také patrilo aj 
PASOVANIE PRVÁKOV, ktoré sa 
uskutočnilo 13. novembra 2017 
v popoludňajších hodinách. Rozprávkové 
postavy spolu s pani riaditeľkou pasovali 
prváčikov, aby sa stali ozajstnými žiakmi 
našej školy. Za spoločne vyriešené úlohy 
dostal každý prvák „kľúč od školy“, malé 
darčeky a pamätný list. Všetkým 
prítomným – rodičom a starým rodičom 
sa prihovorila pani riaditeľka Mgr. 
Dagmar Boháčiková a vyslovila želanie, 
aby prváci dosahovali čo najlepšie 
úspechy  počas deviatich rokov v našej 
škole. 

Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

Pozývame rodičov, starých rodičov 
a všetkých priateľov školy  

na mikulášske predstavenie  

ROZPRÁVKOVÝ 
MIKULÁŠ 

v podaní žiakov základnej školy. 
Predstavenie sa uskutoční   

v kinosále kultúrneho domu 
v stredu 

 6. decembra 2017 

o 18.00 hod. 
Po kultúrnom programe 
sa  môžu všetci účastníci 
zastaviť na  

vianočnej tržnici. 
 

Ako to bolo v minulosti... 
 
Boli časy, boli, ale sa minuli, zakrátko 

minieme sa aj my! 
 
      Väčšina našich mám pracovala „v 
domácnosti“. Tej bolo neúrekom. Včasné 
ráno podojiť kravy, kozy, nakŕmiť 
a napojiť lichvu, prasce, uvarenou 
kukuricou „naštopkať“ kŕmne husi, kačice, 
opatriť hydinu. Zaránky uvariť zasmaženú 
alebo cesnakovú polievku, lebo muži, 
naši otcovia, chodili pracovať do hory 
alebo ako bíreši na panské majetky. 
Polievku si bral otec aj so sebou do hory 
naliatu v plechovej fľaši, ktorú si prihrial 
na ohníku. K tomu si pribalil chlebík 
a zostatky zo zabíjačky – kúsok slaninky, 
klobásky, rebierka, oškvarky. Potom sme 
prišli na rad my, deti. Raňajky boli 
obvyklé. Čaj z nazbieraných plodov 
šípky, bazy, lipy, alebo melta – káva 
s mliekom a teplou hriankou s masťou 
a cesnakom. Okrem lekváru a masti ani 
iné nátierky neboli. Také boli aj desiate 
v škole, čo sme si z domu priniesli. Na 
obed sme chodili domov, bolo aj 
odpoludňajšie vyučovanie. Vo štvrtok 
býval voľný deň, voľné soboty ešte 
neboli. Varilo sa každý deň. Mrazničky 
neboli, čo zostalo, šlo do pomyja. 
Fazuľová polievka bola v týždni dvakrát. 
V stredu nasladko, v piatok nakyslo. Tú 
striedala kapusta. V každom dome bol 
sud kapusty ako úschovňa na zimu 
a horšie časy. Lebo, keď bola kapusta 
a zemiaky, od hladu sa nepomrelo. Druhý 
chod bol zväčša z cestovín. Slíže do 
nedeľnej polievky zostali, pretože 
z viacerých cestičiek vygúľaných do 
veľkých okruhov sa ich narobilo do foroty. 
Vysušili sa, pokrájali na tenko, obarili 
vriacou vodou a zasypali 
makom, lekvárom, tvarohom 
i orechmi a bola to pochúťka. 
Tak sa ochucovali aj lokše, 
báleše, pupáčky i koláče 
v nedeľu. Na večeru sa zjedlo, 
čo ostalo z obeda, alebo sa 
nadrobil chlieb do taniera 
a zalial sa teplým mliekom 
alebo nastudeno kyslým 
mliekom. Mama nám občas 
uvarili Ježiškovú kašičku 

a posypala ju škoricou. Kakao sme 
nepoznali. Cez leto boli lepšie pochúťky. 
Z okruhličiek, sliviek, duranzií sa narobili 
slivkové gule s makom alebo tvarohom. 
Občas sme mávali aj palacinky 
z kysnutého cesta. Tie boli sýtejšie aj 
inak vyzerali, boli akoby podierkované. 
     V rodine bola väčšia deľba práce. 
Každý člen rodiny mal svoje povinnosti. 
My deti sme museli natrhať žihľavu pre 
húsatká, nakrájať máťku, priniesť batoh 
agátu pre kozy, nazbierať klásky na roli 
cez žatvu pre husi a hydinu. Nanosiť 
vody z ulice, lebo studne neboli v každom 
dvore. Tej sa veľa minulo počas prania 
alebo napájania lichvy. Bolo to aj 
nebezpečné, najmä v zime, keď okolo 
studne bola námraza a preliať studničné 
vedro do kýbla ľahko mohlo stiahnuť 
dieťa do studne. Boli sme však opatrné. 
Chlapci museli narezať sečku pre kravy, 
vykydať hnoj z maštale, urobiť slamenú 
podstieľku a navyše narúbať drevo. 
     Cez leto sme pasávali husi na 
strniskách ráno i v podvečer. Aj to bola 
riadna fuška, ak sa husi rozkŕdlili 
a vyleteli ponad elektrické drôty 
a rozpŕchli sa po jednom. Kým sme ich 
nahnali do kŕdľa aj sme si poplakali. 
Z rannej paše sme ich nahnali do dríku, 
kde na veľkom pieskovisku pobudli do 
večera. Znovu bolo treba z nich utvoriť 
stádo. Ale neboli by sme to my deti, aby 
sme si z denných povinností neurobili 
zábavu. Hier bolo nadostač, že nás 
niekedy mamy „nasilu“ vlákali domov. 
     V sobotu večer bolo kúpanie. Do 
kuchyne priniesli veľké koryto, naliali doň 
horúcej vody z tridsaťlitrového cínového 
hrnca a postupne prilievali, aby 
nevychladla. V jednej vode sme sa 
okúpali všetci. Len keď sme z nej 
vychádzali, opláchli nás hrnčekom vody. 
Vlasy opláchli octovou vodou,  čo 

vyštípalo aj oči. Vyutierali nás 
konopnými uterákmi, čo bolo 
zároveň aj masážou. Zabalili do 
plachty a odniesli do postele. 
Kúrilo sa len v kuchyni. Kým sa 
duchna od nás zohriala, priložili 
nám pod nohy rozpálenú tehlu 
alebo škrídlu i horúce otruby vo 
vrecku. Ak sme prechladli, 
naparovali nás nad slanou vodou 
alebo nad ohníkom z peria sojky. 
Vypili sme lipový čaj prichutený 



octom. Choroba bola zažehnaná 
vypotením. 
     V nedeľné ráno po príchode z kostola 
v kuchyni rozvoniavali husacie, kačacie 
oškvárky s pečienkou a zemiakmi. Tak to 
bývalo, pokým zo dvora nezmizli husi, 
posledný bol gunár. Mamine kysnuté 
nedeľné koláče – buchty a štricle mi 
doposiaľ nič lepšie nenahradilo, nech sa 
akokoľvek usilujem. 
     Nuž, takéto bolo naše chudobno – 
bohaté detstvo! 

PhDr. Irena Grácová 
redaktor KM 

 

GAZDINKY NA SLOVÍČKO 

 
...na chrípkové obdobie ale aj na blížiace sa 
sviatky ponúkame zo starších a overených 
receptov, ktoré sme zozbierali od Vás:  
 

CESNAKOVÁ  NÁTIERKA 
Potrebujeme: 1 kyslú pochúťkovú 
smotanu, 20 dkg tvrdého syra Eidam, 5 
strúčikov cesnaku, štipku soli. 
Ako na to: Tvrdý syr nastrúhame na 
tenkom strúhadle nadrobno, 
zmiešame s pochúťkovou 
smotanou a pretlačíme 
cesnak, všetko dobre 
premiešame a podľa chutí 
osolíme. Natierame na očká 
z pečiva a prizdobíme 
kúskom olivy.  
 

KURACÍ ŠALÁT S HRÁŠKOM 
200 g uvarených kuracích pŕs, 150 - 200g 
čerstvo uvareného (sterilizovaného, 
mrazeného) hrášku, 1 malá konzerva 
sterilizovaných šampiónov, 1 pohárik 
majolky, 1 lyžica kečupu, ½ lyžičky mletej 
červenej papriky, ½ lyžičky soli, 0,5 dl 
octu. 
Najskôr pripravíme nálev: ocot, kečup, 
soľ a mletú červenú papriku spolu 
zvaríme, necháme vychladnúť. Uvarené 
kuracie prsia pokrájame na rezančeky 
a dáme do misy. K nim pridáme hrášok, 
šampióny pokrájané na plátky 
a premiešame s vychladnutým nálevom 
a majolkou. Odložíme do chladu asi na 
hodinu, potom podávame ako 

samostatné jedlo s chlebom alebo 
pečivom. 

GAŠTANOVÉ  GUĽKY 
500 g gaštanové pyré (2 kocky), 150 g 
detských piškót, 150 g práškový cukor, 2 
vanilky, 125 g masla, 3 PL rumu 
Poleva:100 g čokolády, kúsok cery 
Postup: piškóty pomelieme a zmiešame 
s gaštanovým pyré, maslom, vanilkou 
a rumom. Tvarujeme malé guľky, 
namočíme do čokolády, môžeme pofŕkať 
ešte bielou čokoládou. Dáme do 
košíčkov. 
 

SUPER  MÄKKÉ  

MEDOVNÍČKY 
20 dkg medu ,15 dkg palmarín, 
30 dkg práškového cukru, 3 vajcia 
2 kávové lyžice perníkového korenia 
2 kávové lyžice sódy bicarbóny 
Všetko zovrieme, miešame a pridáme 60 
dkg hladkej múky, dáme do chladničky do 
druhého dňa. Vykrajujeme, pečieme, ešte 
teplé potierame rozšľahaným vajíčkom 
(aby chytili lesk), po dvoch zlepujeme 
lekvárom, namáčame do čokoládovej 
polevy alebo necháme po jednom 
a zdobíme bielkovou polevou. 
 

DOMÁCA  NUTELA 
3 kg ošúpaných a jadrovníkov zbavených 
jabĺk, 1 kg kryštálového cukru, 200 g 
horkej čokolády alebo čokolády na 
varenie, 200 g kakaa. 
Jablká mierne podlejeme vodou a do 
mäkka uvaríme. Po vychladnutí ich 
rozmixujeme, pridáme cukor, polámanú 
čokoládu, kakao a za stáleho miešania 
dôkladne rozpustíme. Nalejeme do 
pohárov a sterilizujeme 15 minút pri 80 
stupňoch Celzia. 
 

TIRAMISU 
5 balíčkov tmavých BB keksov 
4 pochúťkové kyslé smotany (250 ml) 
2 smotany na šľahanie (250 ml) 
4 balíčky vanilkového cukru 
6 PL práškového cukru 
Kakaový prášok na posypanie 
Smotanu vyšľaháme s práškovým 
cukrom, postupne pridávame kyslú 
smotanu a vanilkový cukor. Všetko spolu 
zľahka premiešame. Na plechu 
poukladáme BB keksy, potrieme masou, 

postup opakujeme, na  vrch musí ísť 
masa, povrch posypeme kakaom. Dáme 
do chladničky. Podávame na druhý deň. 
 

J U B I L A N T I 

 NOVEMBER 

 

� Helena Kubaliaková     91 rokov 

� Emília Grácová            87 rokov 

� Pavlína Mikulová         82 rokov 

� Helena Grácová           81 rokov 

� Anastázia Verbichová  79 rokov 

� Anna Ondrušová          79 rokov 

� Erika Grácová              78 rokov 

� Veronika Kereková      77 rokov 

� Anna Kutňanská          76 rokov 

� Alžbeta Šteiningerová  65 rokov 
� Drahomíra Dubajová   65 rokov 
� Štefan Hubina              
60 rokov 
 
SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

 
 
 

O Z N A M 
 

ZBER PLASTOVÉHO ODPADU a 
ZBER TETRAPAKOV (obaly z mlieka, 
džúsov)  bude: 
24. novembra  2017 (v piatok) a 
22. decembra 2017 (v piatok). 
Uviazané vrecia s plastovým odpadom 
a uviazané vrecia s tetrapakmi žiadame 
vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.  

  

I N Z E R Á T 
 
Predám kŕmnu repu. 
� 038/5316267 
� 0908 792950 

P O Z V Á N K A 
 

Národná transfúzna služba pracovisko 
Nitra v spolupráci s Obcou Kovarce 

pozýva občanov na 
 „TERÉNNY  ODBER  KRVI“, 

ktorý sa uskutoční  
v utorok 5.decembra 2017  

v čase od 8.00 do 11.00 hod.  
v spoločenskej sále KD Kovarce. 
Darovať krv môže každý občan vo veku 
od 18 do 60 rokov, ktorý sa cíti byť 
zdravý. Na odber je potrebné so sebou 
priniesť občiansky preukaz a kartičku 
poistenca. Pred odberom sa odporúčajú 
ľahké raňajky a dostatočné množstvo 
tekutín. Vítaní sú aj prvodarcovia. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v 
kancelárií Obecného úradu 
v Kovarciach(telefonicky �038-5316125 
alebo osobne).  
 
 
Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Kovarciach 
pozýva 
svojich 
členov 
i ďalších 
záujemcov 
na tradičné 
 

Seniorske 

Vianoce, 
ktoré sa uskutočnia 

dňa  14.decembra 2017 - štvrtok 
o 15.00 hod. 

v spoločenskej sále Kultúrneho 
domu v Kovarciach.  
Tešíme sa na 
spoločné stretnutie 
osláviť najkrajšie 
sviatky roka v rodine 
dôchodcov.  
 


