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V  jednoduchosti je krása 
– aj na Vianoce 

 
„ V jednoduchosti je krása – aj na Vianoce“ 
... hovoria odborníci na oblečenie, výzdobu 
interiérov, exteriérov. Jednoduchými čistými 
líniami človek nič nepokazí. 
     Možno aj tento fakt zohral úlohu pri 
výzdobe príbytkov našich predkov počas 
vianočných sviatkov. Vianočným stromom – 
symbolom Vianoc. Zvyk ozdobovať ho vznikol 
vraj v roku 573, keď prišiel do krajiny Galov 
kresťanský mních Colombán a pri príležitosti 
sviatku Spasiteľovho narodenia zhromaždil 
večer svojich druhov na kopci okolo starej 
jedle. V Európe sa vianočný stromček začal 
zdobiť až okolo roku 1600, v našich končinách 
sa objavil pred viac ako 150 rokmi. Naši 
pradedovia ho však neumiestňovali do 
stojanov na zemi, ale visel zo stropu. Tak 
zaberal menej miesta. Na Štedrý večer totiž 
zvyklo spolu večerať aj tridsať členov jednej 
rodiny. Niekde ozdobovali stromček 
jabĺčkami a orechmi, niekde zas slamenými 
ozdobami. Práve také sa začínajú do našich 
domácností vracať. Ľudia znova nachádzajú 
cestu k tradíciám vlastného rodu. Odolávajú 
agresívnej reklame obchodníkov lákajúcich 
zákazníkov k „výhodným“ nákupom, 
v mnohých prípadoch slúžiacich na výpredaj  
gýčov, zbytočného a často nevkusného 
tovaru. Začíname si uvedomovať, že nie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
preplnené stoly a hromady darčekov sú 
v živote to najdôležitejšie. Že oveľa cennejšie 
pre pocit pohody a osobnej spokojnosti je 
príjemné stretnutie v kruhu rodiny, priateľov, 
pri slávnostne prestretom stole s typickými 
slovenskými jedlami – opekancami, 
kapustnicou, rybou, zemiakovým šalátom, 
voňavými medovníčkami, vianočným 
štedrákom či makovníkom. Veď našim cieľom 
nie je prežívať najkrajšie sviatky roka pasívne, 
uštvaní nákupmi a prípravou na ne. Pohľad 
na mnohých náhliacich sa ľudí dva mesiace 
pred sviatkami však hovorí o opaku. 
Nekonečné rady pred pokladňami 
v preplnených supermarketoch či obchodoch, 
hektické víkendové upratovanie, varenie, 
pečenie. O tom tieto sviatky nie sú. 
Nenechajme sa vtiahnuť do marketingovej 
hry všemožne sa snažiacich obchodných 
manažérov. Veď v jednoduchosti je krása – 
vecí, chvíle, života. Na vkusný symbol Vianoc 
sa môže zmeniť jedlička pomaly rastúca 
v predzáhradke, či v kvetináči na balkóne 
alebo len zopár voňajúcich ihličnatých 
halúzok na stole. Stačí niekoľko sviečok, 
vianočné gule, slamené ozdôbky ... 
a sviatočná nálada je v nás.  
 
Vážení spoluobčania, 
prajem vám pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a šťastný nový rok 2015. Prajem vám 
zdravie a šťastie aj na slušných, tolerantných, 
ohľaduplných a žičlivých ľudí okolo Vás. 
                                                                                                                                   

Mgr.Helena Paučírová 
starostka Obce Kovarce 

 

Poďakovanie... 
 
Vážení spoluobčania, 
prostredníctvom nášho Kovarského 
mesačníka chcem poďakovať všetkým, ktorí 
využili svoje právo a zúčastnili sa ostatných 
komunálnych volieb. Za prejavenú 
náklonnosť Vám úprimne a srdečne 
ĎAKUJEM. 
     S blížiacimi sa najkrajšími sviatkami v roku 
chcem zároveň Vám všetkým zaželať pokojné 
prežitie Vianoc v kruhu Vašich najbližších, aby 
ste pookriali a načerpali mnoho nielen 
fyzických a duševných, ale aj tvorivých síl do 
nadchádzajúceho roka. 

Ing.Andrej Čopík 
 

 

Rokovanie obecného 
zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce na 
zasadnutí dňa 19.novembra 2014 
prerokovalo: 
1.Plnenie uznesení zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva dňa 30.6.2014. 
2.Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky Obce Kovarce 
k 31.12.2013. 
3.Dodatok správy audítora o overení súladu 
výročnej správy s účtovnou závierkou. 
4.Správu nezávislého audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky Obce 
Kovarce k 31.12.2013. 
5.Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach v Základnej škole, 
Kovarce 164 za školský rok 2013/2014. 
6.Plán kontinuálneho vzdelávania – Dodatok 
č.1 – Základnej školy, Kovarce 164. 
7.Oznámenie o počtoch prijímaných žiakov 
a návrhy na počty tried v školskom roku 
2014/2015. 
8.Počet oddelení v ŠKD pri Základnej škole, 
Kovarce 164 v školskom roku 2014/2015. 
9.Oznámenie riaditeľky Základnej školy, 
Kovarce 164 o štruktúre pedagogických 
zamestnancov Základnej školy, Kovarce 164 
v školskom roku 2014/2015. 

10.Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovy a vzdelávania Materskej školy, 
Kovarce 450 za školský rok 2013/2014. 
11.Koncepčný plán rozvoja Materskej školy, 
Kovarce 450 na roky 2014-2016. 
12.Plnenie rozpočtu Obce Kovarce, Základnej 
školy, Kovarce 164 a Materskej školy, 
Kovarce 450 k 30.6.2014. 
13.Stanovisko Komisie finančnej a správy 
obecného majetku k Plneniu rozpočtu Obce 
Kovarce, Základnej školy, Kovarce 164 
a Materskej školy, Kovarce 450 k 30.6.2014. 
14.Informatívnu správu starostky obce 
o vykonaných rozpočtových opatreniach. 
15.Návrh na vykonanie zmeny rozpočtu Obce 
Kovarce na rok 2014 – Rozpočtové opatrenie 
č.4/2014/OZ. 
16.Stanovisko Komisie finančnej a správy 
obecného majetku pri OZ k návrhu na 
vykonanie zmeny rozpočtu Obce Kovarce na 
rok 2014 – rozpočtové opatrenie 
č.4/2014/OZ. 
17.Informatívnu správu p.Evy Záhorskej, 
ekonómky obce o § 4 ods.5 zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p., na základe 
ktorého môže obecné zastupiteľstvo obce 
s počtom obyvateľov do 2000 rozhodnúť 
o neuplatňovaní programu obce pri 
zostavovaní rozpočtu obce. 
18.Smernicu (vnútorný predpis) číslo 1/2014 
– pre vykonanie inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce 
Kovarce. 
19.Príkaz starostky obce na vykonanie riadnej 
inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu 
majetku a záväzkov v roku 2014. 
20.Návrh Zmluvy č. C1 – 1345 BR – Kovarce 
o nájme nebytových priestorov uzavretej  
v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi Obcou Kovarce, so sídlom 956 15 
Kovarce 461, IČO: 00310573, DIČ: 
2021315417 , zast. Mgr. Helenou Paučírovou, 
starostkou obce  a spoločnosťou Orange 
Slovensko, a.s., so sídlom, Metodova 8, 821 
08 Bratislava, IČO: 35697270, IČ DPH: 
SK2020310578,  zast. Ing. Štefanom Geletom, 
na základe poverenia, predmetom ktorej je 
dočasné užívanie, na dobu 10 rokov 
a automatickým predlžovaním nebytových 
priestorov o výmere 11,4 m2 na najvyššom 



 

poschodí budovy s.č. 461- Kultúrny dom,  
postavenej na parc. č. 21/5, v k.ú. Kovarce, 
výlučným vlastníkom ktorej je Obec Kovarce 
pre účel zriadenia a prevádzkovania verejnej 
elektronickej komunikačnej siete. Výška 
nájomného za kalendárny rok je suma vo 
výške 2.000,00 € s DPH (slovom: dvetisíc 
EUR). 
21.Žiadosť p.Milana Rybana a Dany 
Rybanovej o zrušenie Nájomnej zmluvy 
o nájme bytu č.5/544 ku dňu 31.10.2014. 
22.Zoznam žiadateľov o pridelenie 
nájomného bytu v bytových domoch č.543 
a č.544, vlastníkom ktorých je Obec Kovarce. 
23.Žiadosť p.Jozefíny Škrekovej, bytom Horné 
Štitáre o prenájom domu č.170 v k.ú. 
Kovarce, vlastníkom ktorého je Obec 
Kovarce. 
24.Žiadosť p.Mariána Čitárskeho, bytom 
Kovarce o nájom miestnosti bufetu o výmere 
12 m2 v budove Základnej školy, Kovarce 164 
na školský rok 2014/2015 od 2.9.2014 do 
30.6.2015. 
25.Žiadosť p.Marty Sajkovej a manž.Rudolfa, 
bytom Kovarce o pridelenie hrobového 
miesta umiestneného pri Dome smútku 
v druhom rade naľavo od hrobového miesta 
p.Pavla Sajka a Márie Sajkovej, o ktoré 
v minulosti žiadala a bolo jej prisľúbené pani 
Davidovičovou. 
26.Žiadosť Základnej školy, Škultétyho 
2326/11, 955 01  Topoľčany o poskytnutie 
pridelených finančných prostriedkov na 
záujmové vzdelávanie pre žiakov s trvalým 
pobytom v Obci Kovarce. 
a)Enriko Adamkovič, Kovarce, názov krúžku: 
Malá škola počítačov 2, vedúci krúžku: 
Mgr.Eva Králová 
27.Žiadosť Obecného futbalového klubu 
Kovarce o poskytnutie prenájmu telocvične 
Základnej školy, Kovarce 164 pre potreby 
družstva dospelých a družstva dorastu na 
tréningový proces v rámci zimnej prípravy 
v mesiacoch november 2014, december 
2014, január 2015, február 2015 – každý 
utorok, štvrtok a sobota v čase od 17.00 do 
19.00 hod. 
28.Návrh na prenájom telocvične Základnej 
školy, Kovarce 164 aj pre účely občanov Obce 
Kovarce podaný poslankyňou Mgr.Zuzanou 
Erdélyiovou. 

29.Návrh na prenájom telocvične Základnej 
školy, Kovarce 164 aj pre účely občanov 
z iných obcí, podaný riaditeľkou Základnej 
školy, Kovarce 164 Mgr.Dagmar 
Boháčikovou. 
30.Návrh na stanovenie ceny za prenájom 
telocvične Základnej školy, Kovarce 164 pre 
občanov Obce Kovarce a pre občanov z iných 
obcí. 
31.Informáciu riaditeľky Základnej školy, 
Kovarce 164, týkajúcu sa poškodenia 
elektrického bojlera v telocvični Základnej 
školy, Kovarce 164 
32.Informatívnu správu starostky obce 
o podanom majetkovom priznaní 
Mgr.Dagmar Boháčikovej, riaditeľky 
Základnej školy, Kovarce 164, ktoré bolo na 
Obecný úrad v Kovarciach doručené dňa 
23.7.2014. 
33.Informatívnu správu starostky obce 
o podanom majetkovom priznaní Bc.Zdenky 
Bujnovej, riaditeľky Materskej školy, Kovarce 
450, ktoré bolo na Obecný úrad v Kovarciach 
doručené dňa 29.7.2014. 
34.Ďakovný list od Broumovskej diakonie 
centrum, sociálne družstvo za spoluprácu pri 
zorganizovaní zbierky použitého oblečenia 
a ďalšieho materiálu. 
35.Ďakovný list od Jednoty dôchodcov na 
Slovensku, Okresná organizácia Komárno za 
zorganizovanie Krajskej prehliadky 
speváckych skupín seniorov „Spevy domova“. 
 
 

USTANOVUJÚCE 
ZASADNUTIE OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA  
OBCE KOVARCE 

 

sa koná dňa 2.1.2015  
(v piatok) o 16.00 hod.  
v spoločenskej sále 
kultúrneho domu. 

 
SRDEČNE  VÁS  POZÝVAME 

 

 

 
 

Referendum 
 
Rozhodnutím prezidenta Slovenskej 
republiky z 27.novembra 2014 bolo 
vyhlásené REFERENDUM na deň: 

7.februára 2015 (sobota) 

od 7.00 hod. do 22.00 hod.    
 

V obci Kovarce je vytvorený jeden volebný 
okrsok, miestnosť na hlasovanie sa nachádza 

v spoločenskej  sále Kultúrneho domu 

Kovarce.    

Okrsková komisia pre referendum sa vytvorí 
do 7.januára 2015. 
Ďalšie informácie k referendu budú 
zverejnené v Kovarskom mesačníku č.1/2015. 
 

Postoj chvíľa,  
aká si krásna!   J.W.Goethe 

 
     Trojhodinové vianočné stretnutie 
seniorov, ktoré sa uskutočnilo na 
sv.Barboru 2014 v Kultúrnom dome 
v Kovarciach, zostane v srdciach 
všetkých prítomných 
nezabudnuteľnou spomienkou na 
krásne prežitú chvíľu. 
     Seniorské Vianoce majú dvanásťročnú 
históriu i tradíciu. Stali sa takmer rodinnou 
vianočnou slávnosťou so všetkým, čo k nej 
patrí: posvätnosťou chvíle, rituálnymi zvykmi, 
radostným prežívaním, že k sebe patríme, že 
si spoločne zaspievame, ctíme si jubilantov, 
oslávencov; spomíname na tých, čo od nás 
odišli..., majú teda duchovnejší rozmer. 
     Súčasne sú výzvou pre každého z nás, ako 
sa na skutočné Vianoce pripraviť, aby svetlo 
z každej adventnej sviečky prežiarilo naše 
vnútro k duševnej očiste. Odložme spory, 
hádky! Zmierme sa s tým, čím sme bez 
nadradenosti nad druhým! Vnášajme pokoru 
a porozumenie do ľudských vzťahov, do 
života! Nevystatujme sa, že sme lepší, 
dokonalejší, nech nás zdobia dobré skutky! 
Nemyslíme len na seba, aj na druhých, 
najviac na tých, ktorí potrebujú našu pomoc! 
O tom sú naše Seniorské Vianoce! 

     Čaká nás veľa inej práce. Rozdeľme si svoje 
sily a možnosti! Posledné prieskumy 
signalizujú našu sociálnu biedu, ktorá sa 
dotýka najviac dôchodcov, keď sme sa 
nedostali vyššie spred 25 rokov. V tomto 
rozmedzí sa môžeme pohybovať pri 
obdarúvaní i nákupoch voči svojim deťom, 
vnukom i pravnukom. Ale myslíme aj na tých, 
ktorí sú na tom horšie! Tieto podstatné 
myšlienky vyplynuli z vianočného príhovoru. 
     Predvianočné obdobie je tajuplné 
a magické. Zaspomínali sme si pritom na naše 
hoci chudobné, ale krásne detstvo, kedy 
rodina bola rodinou. Rodičia milovali svoje 
deti, ale vedeli ich aj potrestať, ak nesplnili 
prikázané úlohy a povinnosti. 
      Aj preto sú Vianoce Vianocami, aby sme 
sa v spomienkach vrátili do nášho detstva 
a tešili sa, že ich prežívame v seniorskom 
veku a spoločne. 
     Medzi nami sme srdečne privítali hlavných 
predstaviteľov Obce Kovarce. Úprimne sme 
sa poďakovali odchádzajúcej starostke 

Mgr.Helene Paučírovej za všetko, čím 
prispela ku kultúrnemu i materiálnemu 

povzneseniu života dôchodcovskej 
organizácie i speváckej skupine Nezábudka. 
Blahoželali sme novému následníkovi 
starostu občanmi zvolenému Ing. Andrejovi 

Čopíkovi s prianím úspešného zdaru 
v plnení volebného programu za našej 

spoluúčasti. Poďakovali sme sa nášmu 
duchovnému otcovi vdp.Mgr. Ondrejovi 
Tepličancovi za jeho duchovné i hmotné 
hodnoty pre obec – občanov – farníkov. 
Srdečne ďakujeme v mene všetkých 
účastníkov prekrásneho podujatia speváckej 
skupine Nezábudka, nielen za kultúrny 
program, ale aj za obetavosť v príprave 
a poskytnutia pohostenia, tomboly, výzdoby, 
ako aj jednotlivcom: p.H.Prevuzňákovej, 
J.Vojtušovej, E.Hajrovej, M.Královi, 
pracovníčkam obecného úradu za ich 
nesmiernu ochotu a osobný prínos na 
podujatí. 
     Ďakujeme všetkým účastníkom podujatia 
za ich prítomnosť a vytváraní slávnostnosti 
vianočného stretnutia. 
Želáme všetkým šťastné a láskyplné Vianoce! 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 



 

 

 

 

 

 

Mikuláš v materskej škole 
 
      Každý človek pri vyslovení 

mena Mikuláš očakáva 

darčeky alebo uhlie. A tak každý 
rok prichádza v tento sviatok 
potešiť množstvo detí. A ako 
obyčajne zavítal aj do našej 
materskej školy. A keďže deti 
verili, že určite príde, pripravili si 
pre neho básničky a pesničky. 
     Popoludní 4.decembra sa rodičia 
zhromaždili v jedálni a očakávali spolu 
s deťmi, či naozaj naše deti obdaruje. Keď 
sme začuli zvonenie rolničiek a rapkáča, 
niektorým trochu stuhol úsmev na tvári pri 
príchode Mikuláša, a keď sa zjavil ešte aj čert, 
do smiechu deťom nebolo. Strach trochu 
zmiernili dvaja anjelíčkovia.  
     Zárodky dnešného zvyku, podľa ktorého 
Mikuláš nosí deťom raz do roka darčeky 
v podobe sladkostí sa vyvinuli v Holandsku. 
Tento zvyk sa miešaním kultúr a národov 
vyvinul tak, ako ho poznáme. Svätec Mikuláš 
naozaj existoval. Žil v Turecku, na začiatku 
nášho letopočtu. Bol široko ďaleko známy 
svojou štedrosťou a dobročinnosťou. Neskôr 
sa stal biskupom v Myre (Južné Turecko). Bol 
patrónom obchodníkov, námorníkov, 
voňavkárov či lekárnikov. Keďže bol taký 
obľúbený, aj na Slovensku sú podľa neho 
pomenované mestá – Liptovský Mikuláš, 
Borský Mikuláš.    
     Ale Mikuláš bol najmä patrónom detí 
a podľa piesne je aj dobrý dedko, ktorý 
rozdáva spolu s anjelmi darčeky.  Veľa detí si 
nebojácne  prišlo pre darček a chceli aj 
zarecitovať básničky, ale pri pohľade na čerta 
zabudli skoro všetko. Nuž čert je čert a ešte aj 
čierny. A ako ho deti obchádzali oblúkom. Ale 
radosť z darčeka bola väčšia a Mikulášovi 
tááák všetci hovorili, ako poslúchajú. No veď 
on aj tak všetko nemôže vedieť a básničky sa 
ešte doučia. 
     Na záver si deti s anjelmi zatancovali, ale 
s čertom iba niektorí.  Mikuláš na všetko 
dohliadal. Aj na darčeky pod stromčekom, 
s ktorými sa deti neskôr budú hrať. 
     K dátumu 5.december sa viaže ešte zvyk 
dať si vyčistené topánočky do okna alebo ku 

dverám. Ráno 6.decembra sa potom deti idú 
s obrovským očakávaním pozrieť, či im 
Mikuláš v topánkach niečo nechal (dobrým 

deťom sladkosti, zlým uhlie 
alebo varechu). 
     V materskej škole sladkosti 
deti dostali nielen od Mikuláša 
– p.Mariána Čitárskeho, ale aj 

zo školskej jedálne a firmy 
Tekoo Topoľčany. Ďakujeme  aj 
čertovi a anjelom – Patrikovi 

Borovkovi, Linde Škottovej 
a Tamarke Kovačikovej. Poďakovanie patrí aj 
p.učiteľkám a výboru rodičov. 

Zdenka Bujnová, riaditeľka MŠ 
                                                                             

Farský úrad pozýva na... 
 

 JASLIČKOVÚ  
AKADÉMIU  

dňa 25.decembra 2014 
o 14.30 hod. 

v Kostole sv.Mikuláša v Kovarciach. 

 
                               

6.ročník NOVOROČNÉHO  
ORGANOVÉHO  

KONCERTU  
dňa 6.januára 2015 o 15.00 hod.  

v Kostole sv.Mikuláša v Kovarciach. 

 
SRDEČNE VÁS POZÝVAME  

NA  PRIPRAVENÉ  PODUJATIA 
 

Vianoce 
 
   Každý rok dva týždne pred 
Vianocami začala naša skromná 
domácnosť rozvoniavať vanilkou, 
škoricou a vianočným tajomstvom. 
Voňalo pečivo, ktoré maminka chystala na 
vianočný stôl. Boli to vanilkové rožteky, 
linecké kolieska, medveďové labky, 
mlynčekové keksy a iné dobroty. Mamka 
piekla vždy v predstihu, aby sa koláčiky dobre 
uležali a boli mäkšie. Väčšinou sa „uležali“ 

tak, že maškrtný taťko objavil mamine 
poklady v krabiciach na skrini a pomaly 
chodil koštovať, či pečivo dobre 
mäkne. Nezabudol dať ochutnať aj 
nám, deťom, takže krabice sa rýchlo 
vyprázdňovali. Keď maminka dva dni pred 
sviatkami zisťovala skutkový stav, väčšinou jej 
nezostalo iné, ako chytro zamiesiť cesto 
a narýchlo upiecť nové zákusky. Zjedli sme 
všetko aj nezmäknuté. 
   V tých čudesných časoch môjho detstva boli 
potraviny na lístky. Lístky sa prideľovali na 
úrade každý mesiac. Bez lístkov sa potraviny 
nedali kúpiť, prípadne „na čierno“ za veľké 
peniaze. Na lístky boli aj cukríky a čokoláda. 
Bolo po vojne a všetkého bol nedostatok. 
V novembri maminka vyhlasovala cukríkový 
pôst, aby zostalo trochu maškŕt na stromček. 
Namiesto salóniek sa predávali ozdobné 
strapaté papieriky, do ktorých sme balili 
kocky cukru. Namiesto čokoládových figúrok 
sa vešali na stromček orechy, natreté zlatou 
farbou. Sviečky na stromčeku neboli 
elektrické, ale „živé“, naozajstné. Bolo to 
krajšie, ale aj napínavejšie, lebo pravidelne 
začalo niečo horieť. Zvyčajne konček 
vetvičky, lebo kúsok reťaze. Požiarnikov sme 
našťastie nikdy nepotrebovali, maminka 
stihla všetko ustrážiť sama. Iba raz sa stalo, 
že sa prskavka zošuchla z vetvičky a vypálila 
dieru do nového koberca. 
   Vedľa stromčeka sme mávali papierový 
betlehem, ktorého postavičky som vždy 
s veľkým nadšením vystrihovala z veľkých 
hárkov, kúpených za 1 korunu v papiernictve. 
Raz sme nemohli narýchlo zohnať dosku, či 
tvrdý papier, na ktorý sa betlehemské 
postavičky mali nalepiť. Už som smútila, že 
Jezuliatko, pastierikovia aj traja králi zostanú 
v šuflíku. Maminka si ale vždy vedela poradiť. 
Zobrala špendlíky a papierové figúrky 
jednoducho prišpendlila na záclonu. Nám 
deťom sa to ohromne páčilo, lebo taký 
Betlehem nikto známy nemal. 
   Výzdobu stromčeka zverovala maminka 
mne a bratovi Pepovi. Ako najstarší z detí 
sme dostali túto zodpovednú úlohu. Do práce 
sme sa púšťali s nadšením. Zopár cukríkov 
sme vždy nenápadne zjedli, aby výzdoba 
stromčeka nebola zbytočne prehustená. Na 
niektoré milé ozdôbky si spomínam aj dnes. 
Sýtomodré guľky, sklenený špic, sklenené 

vtáčiky, maličký ligotavý domček 
a bicyklík z goraliek. 
   V spálni, kde stával stromček, sa 
nekúrilo, iba v podvečer sa pustilo 
trocha tepla z kuchyne. Kúrili sme 

tam výnimočne, len pri veľkých mrazoch. Raz 
pri takomto mimoriadnom zakúrení sme 
zažili mimoriadne prekvapenie. Okolo 
stromčeka poletoval živý motýľ! Istotne sa 
v jeseni schoval pred zimou. Vletel 
otvoreným oknom a niekde v kúte za skriňou 
prečkal predvianočné upratovanie. Potom ho 
nečakané teplo vylákalo z úkrytu. Predviedol 
nám krásny motýlí tanec okolo rozsvieteného 
stromčeka. Bol to od neho milý darček, 
zážitok ako z rozprávky. 

Irena Štefaneková 
 
 

G A Z D I N K Y 
NA   SLOVÍČKO 

 

HRNČEKOVÝ KOLÁČ 

RAFAELO 
Ingrediencie a postup: 
Dve vajcia rozšľaháme, pridáme 1 hrnček 
kryštálového cukru, 1 hrnček plnotučného 
mlieka, 2 hrnčeky preosiatej hladkej múky, 
prášok do pečiva a 1 vanilkový cukor. 
Zmiešame vylejeme na vymastený a múkou 
posypaný plech. Na surové cesto nasypeme 
pol hrnčeka kryštálového cukru, 1 hrnček 
kokosu, 1 vanilkový cukor. 
Upečieme a nakoniec polejeme sladkou 
šľahačkovou smotanou. 
 
 

ŠTUDENTSKÁ ČOKOLÁDA 
Ingrediencie a postup: 
1 stužený tuk (Cera), 250 g práškového cukru, 
1 čokoláda na varenie. Všetko roztopíme 
v parnom kúpeli, pridáme nakrájané žele – 
cukríky, 2 PL kakaa, hrozienka, 3 vajcia, 3 na 
kúsky nalámané tortové oplátky a hrsť 
posekaných vlašských orechov. Všetko 
zmiešame nad vodným kúpeľom a vylejeme 
do srnčej formy, ktorú sme vystlali alobalom. 
Dáme na 4 hodiny do chladničky, potom 
vyklopíme a nakrájame na plátky. 


