
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ú V O D N Í K 
 

     Aj keď už prázdniny končia 
a dovolenky už máme za sebou, 
zostaňme ešte naladení na zábavnú 
a oddychovú nôtu. Využime ešte slniečko 
a naberme jeho teplo do tela  
prechádzkou v prírode, relaxom na 
záhrade, či športovaním na ihrisku. 
Skúsme odložiť mobily, tablety, počítače, 
vypnúť televíziu a namiesto virtuálneho 
„pokecu“ pozveme priateľov na grilovačku 
alebo kávičku. Naše deti namiesto 
počítačového skóre vo futbale nech 
vybehnú na ihrisko, obujú korčule, sadnú 
na bicykel, kolobežku, svoje zdatnosti 
nech preskúšajú v tenise, vo volejbale, či 
v behu... A aj týmto by som vás chcela 
pozvať na športovo – zábavný deň 
„Športuje celá rodina“, ktorý organizuje 
naša obec dňa 1.septembra s finančnou 
podporou Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Treba si priniesť len dobrú náladu, 
športového ducha a hlavne svojich 
najbližších. Na čerstvom vzduchu 
pohybom a športom spoločne ukončíme 
prázdniny a nabijeme sa energiou a silou 
na začiatok školského roka. 
   Prajem Vám, milí spoluobčania, veľa 
optimizmu, nech Vás dobro a láska 
sprevádza na každom kroku. 

Renáta Šišmičová  
šéfredaktor  KM 
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OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na svojom 26. zasadnutí dňa 21. júna 
2017 prerokovalo, schválilo, zobralo 
na vedomie: 
1. Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 21. júna 
2017. 
2. Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 23.3.2017. 
3. Všeobecne záväzného nariadenia 
č.2/2017 Obce Kovarce o podmienkach 
nakladania s obecnými bytmi na území 
obce Kovarce. 
4. Kronikársky zápis za rok 2016. 
5. Správu o hospodárení Materskej 
školy, Kovarce 450 za rok 2016. 
6. Súhrnnú správu o hospodárení 
v školstve za rok 2016. 
7. Záverečný účet Obce Kovarce za rok 
2016. 
8. Výročnú správu Obce Kovarce za rok 
2016. 
9. Návrh – Rozpočtové opatrenie 
č.2/2017/OZ. 
10. Inventarizačný zápis ústrednej 
inventarizačnej komisie pri Obecnom 
úrade v Kovarciach o výsledku 
inventarizácie majetku a záväzkov, 
rozdielu majetku a záväzkov, vykonanej 
v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. v znení 
neskorších predpisov k 31.12.2016. 

11. Návrh na vyradenie drobného 
a dlhodobého hmotného majetku Obce 
Kovarce. 
12. Informáciu Mgr. Marty Frankovej, 
predsedu Komisie na ochranu verejného 
záujmu o „Oznámení funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov podľa 
ústavného zákona č.357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č.545/2005 Z. z.“ za 
kalendárny rok  2016 k 31.marcu 2017. 
13. Informáciu starostu obce Kovarce 
o podaných majetkových priznaniach 
vedúcich zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme za kalendárny rok 
2016 k 31.marcu 2017. 
14. Správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Kovarce vykonávanej 
v II. polroku 2016. 
15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Kovarce na II. 
polrok 2017. 
16. Žiadosť Poľovníckeho združenia 
Hrdovicka Nitrianska Streda – Kovarce – 
úsek Kovarce o poskytnutie priestorov na 
umiestnenie kontajnera pre skladovanie 
krmiva pre poľovnú zver. 
17. Žiadosť p. Jozefa Geršiho a manž. 
Blaženy o predĺženie nájomnej zmluvy. 
18. Žiadosť Základnej školy, Kovarce 164 
o zmenu finančného pásma nákladov na 
nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov z 1. pásma 
do 3. pásma. 
19. Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia č.3/2017 Obce Kovarce 
o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
školského klubu detí, o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
20. Žiadosť p. Mariána Čitárskeho 
o nájom miestnosti bufetu o výmere 12 
m2 v budove Základnej školy, Kovarce 
164 na školský rok 2017/2018 od 
4.9.2017 do 30.6.2018. 
21. Výzvu Okresného súdu Nitra 
o podanie návrhu na výmaz Miestneho 
národného výboru v Kovarciach, IČO: 
00 000 263 (drobnej prevádzkarne) 
z obchodného registra Okresného súdu 
Nitra. 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na svojom 27. zasadnutí dňa 30. júna 
2017 prerokovalo, schválilo, zobralo 
na vedomie: 
1. Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 30. júna 
2017. 
2. Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o plánovanej individuálnej bytovej 
výstavbe v obci Kovarce.  
3. Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o plánovanej obnove miestnej 
komunikácie na Hviezdoslavovej ulici.  
4. Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o možnosti podania žiadosti 
o poskytnutie dotácie z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra SR na 
rekonštrukciu, modernizáciu a iné 
technické zhodnotenie budov hasičských 
staníc a zbrojníc.  
 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNIKA 

 

 

Slávnostné otvorenie  
školského roka 

2017/2018  
bude dňa 4.septembra 2017 
(pondelok) o 8.00 hodine  

pred budovou základnej školy. 
Príchod žiakov do základnej školy je 

o 7.30 hod. 
 

Prváčikovia sa stretnú  

v materskej škole o 7.45 hod. (so 
školskou taškou),  

odkiaľ ich spolu  žiaci ZŠ, pani 
učiteľky a rodičia odvedú na 

slávnostné otvorenie školského 
roka  

do základnej školy.  
 

Riaditeľstvo materskej školy 
oznamuje, že prevádzka MŠ je 
od 6.30 hod. do 16.00 hod. Deti 
nastupujú do MŠ ráno do 8.00 
hod. 

O B S A H 
♥ Úvodník – Renáta Šišmičová 
♥ Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Kovarce – 21.6. a 30.6.2017 
♥ Zo školského zápisníka – Základná škola, Materská škola 
♥ Športové ozveny - Ing. Daniel Kutňanský 
♥ Anton Horský – účastník SNP, Moje spomienky – PhDr. Irena Grácová 
♥ Chodníky, cesty.... – Ing. Andrej Čopík 
♥ Gazdinky na slovíčko – spracovanie zeleniny a ovocia 
♥ Jubilanti – August, Narodenie detí, Uzavretie manželstva 
♥ Oznam, Pozvánka 
 



ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 

90. výročie Kovarského futbalu 
 
     Dňa 8.7.2017 sa na futbalom štadióne 
OFK Kovarce uskutočnili dlho očakávané 
oslavy nášho okrúhleho výročia založenia 
futbalu v obci. Počasie nám doprialo veľa 
slniečka, a tak kroky mnohých 
návštevníkov smerovali na náš futbalový 
stánok už od skorých ranných hodín. 
     O slávnostné otvorenie sa postaral 
starosta obce Kovarce Ing. Andrej Čopík. 
Po ňom predstúpil pred početné publikom 
župan Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Doc. Ing. Milan Belica, PhD, privítal 
návštevníkov, poblahoželal všetko 
najlepšie k výročiu a poprial veľa síl 
v pokračovaní napredovania športu 
a hlavne futbalu v obci. Slávnostného 
otvorenia sa rovnako zúčastnil aj primátor 
mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž. 
     Športovú časť programu odštartovali 
naše futbalové nádeje, keď si zmerali sily 
z TJ Oponice. Po zápase vystúpili so 
svojim vkusným programom deti 
z materskej a základnej školy. Po 
vystúpení zablahoželali kovarskému 
futbalu aj predseda OBFZ Topoľčany 
a ZSFZ p. Pavol Šípoš, ktorý spolu 
so sekretárom OBFZ Topoľčany p. 
Marianom Valkom prispeli športovým 
náradím pre podporu rozvoja mládeže. 
Tak isto obdarovali a poďakovali 
dlhoročnému hráčovi a funkcionárovi 
PaedDr. Rudolfovi Králikovi za rozvoj 
futbalu v našom okrese. Potom už 
nasledoval zlatý klinec programu, kedy  
naši futbaloví veteráni predstúpili pred 
obecenstvo a po nostalgickom príhovore 
PaedDr. Rudolfa Králika sa dostalo 
všetkým poďakovania formou 
spomienkových predmetov a pamätných 
listov. Následne prišli na radu čerešničky 
na torte, keď naši starí páni nastúpili  
proti Internacionálom Slovenska, 
vedených  takými menami ako Ľubomír 
Moravčík, Vladimír Kinder, či Ladislav 
Pecko. K naplneniu programu chýbal už 
len zápas nášho „A“ mužstva 
s futbalovým klubom zo Stránskeho. Ešte 
pred jeho zahájením odovzdali 
funkcionári OFK pamätný dres Fanklubu 

OFK Kovarce za podporu a 
za zbierku, ktorú táto 
mladučká organizácia 
zorganizovala na kúpu 
nových dresov práve pre 

mužstvo dospelých. Celé 
podujatie sa dostávalo do 

svojej večernej časti, kedy bol 
pripravený DJ spolu s hudobnou 
skupinou zabaviť všetkých zúčastnených. 
Tí si mohli celý deň pochutnať na 
chladených nápojoch, či naplniť brušká 
z bohatej ponuky pripraveného 
občerstvenia. Zábava pokračovala do 
skorých ranných hodín v príjemnom 
duchu. 
     OFK Kovarce vyslovuje veľké 
poďakovanie Obci Kovarce ako aj ďalším 
organizáciám obce  za pomoc pri 
organizácií podujatia. Taktiež patrí veľká 
vďaka všetkým dobrovoľníkom,  
jednotlivcom a zúčastnením za nezištnú 
pomoc a bezproblémové zvládnutie 
akcie. Všetci sa už teraz tešíme na 
oslavy krásneho 100. výročia nášho 
futbalového klubu. 
 
 

OZNAM OFK Kovarce  
pred novou sezónou 

Ako ste už určite počuli od aktuálnej 
sezóny 2017/18 sme sa spojili s 
mládežou TJ Oponice. V skratke: naši 
mládežníci budú striedavo nastupovať za 
oba kluby. Samozrejme tieto zmeny sú 
vynútené, nakoľko mládežníkov 
venujúcim sa tomuto športu je čoraz 
menej. 
 

ZOZNAM DRUŽSTIEV  
OFK KOVARCE a TJ OPONICE: 

Dorast U19 
- bude hrávať pod hlavičkou TJ 
Oponice tak, ako to bolo poslednú 
sezónu. 
Žiaci U15 
- bude hrávať pod hlavičkou OFK 
Kovarce. Chlapci zostávajú trénovať a 
hrať u nás ako doteraz. Oponská skupina 
hráčov bude chodiť k nám aj na tréningy 
(utorok - piatok), aj na zápasy (nedeľa). 
Poznámka: za U15 môžu samozrejme 
nastupovať aj hráči z U13. 
Chlapcov povedie trénerská trojica: Milan 
Vorčák, Marek Čery st. a Milan Černo ml. 

Prípravka U13 
- bude hrávať pod hlavičkou TJ 
Oponice. Tréningy budú bývať pondelky 
a štvrtky o 17:00 na ihrisku TJ OPONICE.  
Zápasy budú bývať každú sobotu. 
Trénovať ich bude pán z Nitry. 
 
     Touto cestou by sme chceli  
poďakovať rodičom za vynikajúcu 
spoluprácu v posledných sezónach a 
zároveň ich aj poprosiť o ďalšiu pomoc 
pri tomto novom režime výchovy 
mládeže. Treba podotknúť, že bez 
pomoci rodičov by sme neboli schopní už 
dlhšie vykonávať túto prácu, či už 
z nedostatku kapacitných ale aj 
finančných možností. 
     Zároveň by sme chceli dať do 
pozornosti, že pri tejto forme prípravy, 
tzn. zaradením Prípravky U13 do režimu 
výchovy nášho klubu je možnosť začať 
s futbalom aj pre úplne najmenšie deti. 
Preto, ak by mal niekto záujem prihlásiť 
svoju ratolesť na futbal, môžete nás 
kedykoľvek kontaktovať alebo sa prísť 
ukázať na tréning. 
 

Letná Príprava „ A“ mužstva 
 

15.7.2017 OFK KOVARCE – TJ Slovan 
Krušovce 2:6 (0:2) 

Góly: 77.I.Kšinant, 83.M.Borovka. 
OFK Kovarce: Vrbjar - Švec, Kutňanský, 
Ďurič, Belan - M.Gregor, Maruna, Mekýš, 
M.Borovka - Kšinant, E.Gregor 
Striedali: Labuda, Klačanský, P.Borovka 
 
 
21.7.2017 OFK KOVARCE - TJ Družba 

Livinské Opatovce 3:2 (2:1) 
Góly OFK Kovarce: Kšinant, Kutňanský, 
Mekýš 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar-Švec, Hula, 
Ďurič, Belan-E.Gregor, Maruna, Mekýš, 
M.Gregor-Kutňanský, Kšinant 
Striedali: Vrábel, Grác 
 

29.7.2017 TJ Družstevník Jacovce : 
OFK KOVARCE 3:2 (2:1) 

Góly OFK Kovarce: Mekýš, E.Gregor 
Zostava OFK KOVARCE: Vrbjar-Švec, 
Kutňanský, Ďurič, Belan-E.Gregor, 
P.Borovka, M.Mekýš, M.Borovka-Vrábel, 
Kšinant 
Striedali: Kerek, Hula  

6.8.2017 OFK KOVARCE - OFK 
Nitrianska Blatnica 2:1 

Góly OFK Kovarce: R.Hula, E.Gregor 

 „A“ mužstvo  VI.LIGA – 2017/2018 

 
1. kolo 13.8.2017 17:30 

OFK KOVARCE – TJ Slovan Preseľany 
5:0 (2:0) 

Domáci chceli nechať zabudnúť na 
nepresvedčivé výkony z jarnej časti 
poslednej sezóny, a preto do zápasu proti 
bývalému piatoligistovi nastupovali s 
odhodlaním a bez rešpektu. Hneď zo 
začiatku zápasu hýrili aktivitou, ale dobre 
chytajúceho hosťujúceho brankára 
nevedeli prekonať. Podarilo sa to až 
novej akvizícii v domácom drese - 
I.Kšinantovi, keď po rýchlej akcii 
otvoril skóre stretnutia. O pár minút sa 
ten istý hráč presadil v trme-vrme v 
malom vápne - 2:0. V druhom polčase sa 
obraz hry nezmenil, hostia sa zamerali už 
len na bránenie, kým domáci pokračovali 
aktívnou hrou. Skóre na rozdiel troch 
gólov upravuje umiestnenou strelou M. 
Gregor. V 57. minúte sa pripomína aj 
Mekýš, keď projektilom z 20 metrov dáva 
už na 4:0. Na konečných 5:0 stanovil po 
najkrajšej akcii zápasu E. Gregor. 
Ďakujeme aj našim skvelým fanúšikom, 
ktorí si pre nás pripravili zopár 
prekvapení, ale samozrejme nezabudli 
obligátne mohutne povzbudzovať. 
Góly OFK Kovarce: 22. a 28. I. Kšinant, 
56. M. Gregor, 57. M. Mekýš, 78. E. 
Gregor,  
Rozhodoval: Petruš, 240 divákov.  
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan 
(69. Klačanský), Kutňanský, J. Švec, 
Ďurič, E. Gregor, Maruna, Mekýš, 
Gregor, Kšinant (82. Kerek), Vrábel (71. 
Borovka). 

2. kolo 20.8.2017 17:00 
OFK Práznovce - OFK KOVARCE 

4:1 (1:1) 
Komentár domáceho redaktora: 
Domáci na zápas nastúpili povzbudení 
minulotýždňovým víťazstvom na super 
pripravenom ihrisku pobiť sa o ďalšie tri 
body do tabuľky. Práznovce sa pustili do 
Kovariec od úvodných minút, ale hostia 
svoju kožu lacno predať nechceli. Domáci 
sa v úvode predbehovali v zahadzovaní 



šancí a pri jednej z nich nastrelili i tyč a 
pri následnej dorážke sa skvelým 
zákrokom prezentoval brankár hostí. 
Domáci sa ujali v závere polčasu vedenia 
zásluhou Kolbika, ale hostia už o tri 
minúty vyrovnali, kedy domáci po lacnej 
strate lopte nechali hostí zahrávať rohový 
kop. Hneď po ňom si brankár domácich 
nešťastne pustil loptu do siete – 1:1. Do 
druhého polčasu domáci vsadili všetko na 
strelenie vedúceho gólu, čo sa im aj 
podarilo po dvoch pekných 
kombinačných akciách odskočiť na 3:1. 
Vzápätí zvýšili Práznovce na 4:1 a od 
tohto momentu už zápas skĺzol len do 
priemeru. Stretnutie sa potom už dohralo 
bez vážnejších šancí na oboch stranách. 
Stretnutie v pohode zvládla aj 
rozhodcovská trojica. 
Gól OFK Kovarce: 44.Ivan Kšinant 
Rozhodoval: Tomka, Kiss, Zachara 
150 divákov 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan, 
Kutňanský, Švec, Ďurič, Borovka, Maruna 
(25. R. Hula), Mekýš (79. E. Gregor), 
Gregor, Kšinant (71. Kerek), Vrábel. 

Spracoval:  
Ing. Daniel Kutňanský 

 

ANTON  HORSKÝ – účastník 
Slovenského národného 

povstania 
 
Pod týmto názvom vyšiel článok 
účastníka SNP Antona Horského 
v Kultúrno – informačnom časopise 
ruskej národnostnej menšine na 
Slovensku. Autorom článku je jeho syn 
Ivan Horský. V ruštine napísaný článok 
sa mi dostal do rúk a tým, že pán učiteľ 
Anton Horský bol od začiatku vzniku 
Štátnej meštianskej školy v Kovarciach 
(zriadenej v decembri 1945) jej učiteľom 
a v roku 1946 – 1947 aj jej riaditeľom, 
sprítomňujem aj svoje spomienky na 
nášho obľúbeného pána učiteľa.  
     Najskôr uvádzam preklad článku, 
ktorý napísal PhDr. Ivan Horský, 
Bratislava, poslucháč kurzov ruského 
jazyka Ruského kurzu univerzity 
Komenského: 

� „Anton Horský sa narodil v roku 
1921 v dedine Ostratice. Po skončení 

Pedagogického inštitútu v Bánovciach 
nad Bebravou v roku 1941 začal svoju 
učiteľskú kariéru. V roku 1943 bol 
povolaný do armády, a po skončení 
poddôstojníckej školy nastúpil do 
mestskej posádky v Martine. Tu v roku 
1944 zlikvidovali nemeckého generála 
Ottu ešte pred SNP. Takmer celý vojnový 
útvar v Martine sa zapojil do 
povstaleckých bojov. 
     Otec velil delostreleckému oddielu, 
ktorý zdržiaval tlak nemeckej armády na 
Martin, ktorý sa tlačil od Žiliny. Vojakom 
sa nepodarilo čeliť početným silám 
nepriateľa, a tak ich preložili na južnú 
hranicu územia povstalcov. Niekoľko dní 
sa bezvýsledne pokúšali ubrániť  mesto 
Zvolen, ale všetci museli ustúpiť do 
centra Povstania – Banskej Bystrice, 
odkiaľ vojaci i povstalci museli ešte ďalej 
ustúpiť až do Nízkych Tatier. Po zatlačení 
SNP mladého dôstojníka zajali 
v decembri 1944. Bol odvlečený do 
Nemecka v koncentračnom tábore 
Saxenhanzen. Väzni tábora v mraze 
chodili do Berlína odstraňovať ruiny po 
bombardovaní. Koncom apríla 1945 
väzňov odvliekli na „pochod smrti“ (trval 
od 25. apríla do 2. mája 1945, ktorého 
cieľom bolo dopraviť väzňov do prístavu 
a ako otrokov ich dopraviť na lodiach po 
mori do Južnej Ameriky).  
     Po druhej svetovej vojne si Anton 
založil rodinu a vrátil sa do učiteľskej 
činnosti. Jeho dlhoročným – 
dvanásťročným pôsobiskom sa stala 
dedina Kovarce, potom väčšiu časť života 
až do penzijného veku prežil 
v Topoľčanoch, kde učiteľoval. Aktívne sa 
zúčastňoval spoločenského i verejného 
života. Pôsobil v spoločenských 
a záujmových organizáciách. Veľa času 
venoval svojej rodine, nadovšetko miloval 
svojich dvoch vnukov. Anton Horský 
zomrel v roku 2007. 
    V Kovarciach v roku 1949 sa mu 
narodil jediný syn Ivan. Syn pokračoval 
v diele otca, a po skončení filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave prevažne pracoval s deťmi 
a mládežou. Keď odišiel do dôchodku 
v roku 2009, začlenil sa do činnosti 
obnovy bunkrov v Petržalke.  

 

Moje spomienky... 
          Aj spomienky tvoria históriu, do 
ktorej pán učiteľ Anton Horský nesporne 
patrí. Názov filmu „Pánovi učiteľovi 
z lásky“ sa dá prirovnať nášmu pánovi 
učiteľovi. Vždy optimisticky naladený, 
usmiaty, vtipný sa nám prihováral nielen 
ku žiakom, ale aj keď sme dospeli. Vedel 
nám poradiť, pomôcť, posúvať nás 
dopredu. Za to mu osobne ďakujem.  
     S úsmevom spomínam aj na žiacke 
časy. Z kabinetu priniesol nákresy 
horských zvierat, aby sme ich nakreslili. 
Nad mojím diviakom zalamentoval: „..ako 
pán Ježiš nad skazou Jeruzalema“. 
Prisadol si ku mne do lavice a zdokonalil 
výtvor, lebo bol naslovovzatý maliar. 
Škoda, že som nezachytávala jeho vtipné 
výroky. 
     Pán učiteľ Horský prišiel do Kovariec 
v nehostinnom povojnovom čase v roku 
1946 do Štátnej meštianskej školy. 
Honosný názov školy sa nezlučoval 
s prostredím. Z bývalého schlickovského 
kaštieľa sa nedali vytvoriť priaznivejšie 
podmienky pre chod školy. Ale 
neúnavnou húževnatosťou jemu vlastnou 
to dokazoval. Spolu s pánom riaditeľom 
školy Gejzom Minárikom tak aj konali. 
Nebolo im od veci stavať alebo čistiť 
školské latrínové záchody, keď peniaze 
neboli. Vytvorili aj pozemok pre aplikáciu 
mičurínskych  metód. Odvtedy viem, že 
kukurica sa vysádza vo vzdialenosti 60 
cm. Keď do JRD prišli prvé traktory 
a samoviazače, sadli za ich volanty 
a zapojili sa do zberu úrody počas žatvy. 
Školskými brigádami v oponickom 
vinohrade v zalesňovaní Hôrky, v zbere 
žaluďov, bukvíc pre zvieratá, v zbere 
mandaliniek na zemiakoch sme ako žiaci 
zarobili peniaze na rozširovanie tried, 
kabinetov i volejbalového ihriska 
v priestranstve školy. Plodné a užitočné 
bolo dvanásťročné pôsobenie pána 
učiteľa Horského v Kovarciach. Ku svojim 
bývalým prvým absolventom sa ešte vrátil 
po päťdesiatich rokoch v roku 1998 na 
stretnutie, ktoré sám inicioval. 
     Doživotným učiteľským pôsobiskom 
boli  Topoľčany. Vo funkcii vedúceho 
odboru školstva ma slávnostne uvádzal 
do môjho učiteľského života na stretnutí 
začínajúcich učiteľov, ale aj neskôr, keď 

ma inštaloval na Strednú 
všeobecnovzdelávaciu školu 
v Topoľčanoch – gymnázium. Životné 
udalosti nás spájali aj pri zakladaní – 
obnove okresnej organizácie Matice 
slovenskej, ktorej sa stal predsedom a ja 
jeho podpredsedníčkou. 
     Krásne minulé časy a spomienky. 
Vzdávam úctu a hlbokú poklonu najmä 
v roku jeho desiateho výročia úmrtia. 
S úctou a vďakou spomínam! 

PhDr. Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 
 

CHODNÍKY, CESTY... 
 
 

... jednoznačne najpálčivejší problém 
obce a jej obyvateľov, ktorý sme sa za 
ostatné takmer tri roky snažili celoplošne 
– v rámci celej obce - riešiť viacerými 
alternatívami. Keďže pre obce s takým 
počtom obyvateľov, ako má tá naša, nie 
sú vyhlásené výzvy na získanie 
finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
ciest, obec musí opravu miestnych 
komunikácií hradiť z vlastného rozpočtu. 
Pri celoplošnom riešení boli doteraz 
využité možnosti ako piesok, štrk, 
studený asfalt, frézovaný asfalt, resp. tzv. 
„turbo“ (tryskovo striekaný) asfalt. Tieto 
alternatívy pomohli „hasiť“ havarijný stav, 
nie sú však vhodné na to, aby boli naše 
chodníky a cesty aspoň v slušnom stave. 
Preto do budúcnosti bude potrebné pri 
ich rekonštrukcii postupovať síce tiež 
celoplošne, ale individuálne po 
konkrétnych uliciach. Posledná 
skúsenosť pri obnove chodníka  
vedúceho k cintorínu je taká, že niektoré 
domácnosti nie sú napojené na 
jestvujúce inžinierske siete. Preto 
vyzývam všetkých občanov, hlavne na 
ulici Hviezdoslavovej, Štúrovej 
a Duklianskej, ktorých domácnosti nie sú 
ešte pripojené na kanalizáciu, vodovod, 
plyn, aby čím skôr realizovali prípojky. 
V opačnom prípade budú musieť zásah 
do nového asfaltového koberca hradiť 
v plnej výške ceny asfaltu. 
 

Ing. Andrej Čopík 
starosta obce KOVARCE 



GAZDINKY  
 NA   SLOVÍČKO 

 

HORČICA Z CUKIET 
2 kg očistených cukiet 
1 hlávku cesnaku 
2 feferónky 
2 dcl octu 
2,5 dcl oleja 
16 dkg cukru 
5 dkg soli 
2 lyžičky mletého korenie 
1 pohárik horčice 
Postup: všetko spolu zmiešame, jednu 
hodinu varíme. Potom za tepla 
zmixujeme, naložíme do pohárikov 
a sterilizujeme. 
 
 

OVOCNÉ  ŠTAVY 
Akýkoľvek druh ovocia roztlačíme 
(čímkoľvek, i rukami). Koľko je ovocia, 
toľko pridáme naň vody (podľa nádoby). 
Pridáme 2 – 3 dkg kyselinu citrónovú na 
1 kg ovocia. Necháme stáť 12 až 24 
hodín. Precedíme cez gázu alebo 
záclonovinu. Nevytláčame, necháme 
voľne odkvapkať. Vsypeme toľko kg 
cukru, koľko litrov je šťavy, pridáme od 
oka petol. Keď sa cukor rozpustí, sem – 
tam pomiešame, potom šťavu nalejeme 
do čistých fliaš a uzavrieme. 
 
 

ŽIHĽAVOVÝ SIRUP 
150 ks vrchnej časti mladej žihľavy 
6 litrov prevarenej odstátej vody 
150 g kyseliny citrónovej 
2 pokrájané citróny 
2 pomaranče 
Všetko vylúhujeme 24 hodín. Precedíme 
cez plátno. Na 1 liter šťavy pridáme 1 kg 
cukru. Pridáme 1 esenciu (ananásovú, 
malinovú) a 1 Petol. Sirup je veľmi zdravý 
najmä pre deti. 
 

VEGETA 
1 kg mrkvy, 1 kg petržlenu, ½ kg zeleru, 
½ kg kelu, ½ kg soli, pór, ½ kg cibule, 
trochu cesnaku. 
Všetko postrúhame, necháme vysušiť, 
potom to pomelieme. 

TVAROHOVÝ  KOLÁČ  
Z  LÍSTKOVÉHO  CESTA 

1 lístkové cesto,  
½ kg tvarohu, 5 žĺtkov, 10 dkg 
práškového cukru (5 lyžíc), 1 zlatý  klas, 
1 vanilkový cukor, ½ l mlieka – všetko 
v mixéri vyšľaháme. 
Cesto vyvaľkáme, dáme na plech, okraje 
vyvýšime a vymixovanú masu vylejeme 
na cesto. Pečieme asi pätnásť minút. 
Z 5 bielkov a 10 dkg práškového cukru 
vymiešame sneh, pridáme za malú 
lyžičku octu. Nalejeme na zapečený koláč 
a znovu pečieme, kým sneh nezrúžovie. 
Nakrájame na kocky a servírujeme. 
 
Niekoľko tipov spracovania zeleniny 
a ovocia do zásoby (zverejnené v KM 
č.8/2016): 
ANANÁSOVÝ KÓMPÓT Z TEKVICE HOKAIDO 
RAJČINOVÝ LEKVÁR (ako šípkový) 
RAJČINOVÝ DŽEM 
ČALAMÁDA 
KEČUP 
PIKANT 
 
 
 
 

J U B I L A N T I 
 A U G U S T 

 

� Marta Šprincová          60 rokov 

� Atilla Lukáč                  60 rokov 

� Helena Belanová         65 rokov 

� Marta Černá                 75 rokov 

� Paula Činčurová          80 rokov 

� Milan Ondruš               81 rokov 

� Emil Flak                      85 rokov 

� Mária Kutňanská          86 rokov 

� Alžbeta Šišmičová       86 rokov 

� Rozália Balážová         87 rokov 

� Anna Geršiová             93 rokov 
 

SRDEČNE 
BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 

NARODENIE DIEŤAŤA 
 

MATEJ  ŠEBEST  
narodený dňa 29.6.2017 

Otec: Ing. Martin Šebest 
Matka: Ing. Lucia rod. Prevuzňáková 

 
 

 
JÁN  KOVAČIK 

narodený dňa 3.7.2017 
Otec: Ján Kovačik 
Matka: Ivana rod. Holecová 

 
 
 

JAKUB  POSPÍŠIL  
narodený dňa 10.8.2017 

Otec: Peter Pospíšil 
Matka: Kristína rod. Labudová 
 
 
 
NATÁLIA  KONŠTIAKOVÁ  

narodená dňa 11.8.2017 
Otec: Martin Konštiak 
Matka: JUDr. Lenka Kostolanská 
 
 
 

JAKUB  HNÁT  
narodený dňa 13.8.2017 

Otec: Ing. Ján Hnát 
Matka: Nikoleta Biliková 
 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 
 
 
 

NA  SPOLOČNÚ  CESTU 
ŽIVOTOM  VYKROČILI 

 

Kristína  Bednárová  
 Daniel  Husár 

manželstvo uzatvorili dňa 
1.7.2017 v Topoľčanoch. 
 

SRDEČNE 
BLAHOŽELÁME 

 

O Z N A M Y 
 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
oznamuje, že dňa 12.9.2017 od 7.00 
hod. do 15.30 hod. bude vypnutá 
trafostanica č.4 – na konci ulice 
Štefániková, trafostanica č.5 – pri 
kaštieli a trafostanica č.6 – na ulici 
Nová a elektrickú energiu nebudú mať 
rodinné domy, ktoré sú na tieto 
trafostanice napojené. 
 

HODY v našej obci budú dňa 
17.septembra 2017. 

 

ZBER PLASTOVÉHO ODPADU a 
ZBER TETRAPAKOV (obaly z mlieka, 
džúsov)  bude  29. septembra  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.  
 

P O Z V Á N K A 
 

Obec Nitrianska Streda 
v zastúpení obcí Mikroregiónu 
Západný Tríbeč s podporou 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Vás pri príležitosti dňa Ústavy SR 

dňa 1.septembra 2017 
pozýva na výstup na Tríbeč.  

Trasy povedú z jednotlivých obcí po 
vyznačených turistických chodníkoch. 
Prosíme účastníkov výstupu, aby sa 
prihlásili na príslušnom obecnom úrade 
z dôvodu zabezpečenia občerstvenia. 
Všetci účastníci sa stretnú o 12.00 hodine 
na Tríbeči. Občerstvenie na bude 
podávať na Žabici pod Tríbečom cca 
o 13,00 hodine. 
 
 

Poľovnícke združenie Tribeč Kovarce 
usporiada dňa  

16. septembra 2017 
SVÄTOHUBERTSKÚ  
TANEČNÚ ZÁBAVU,  

na ktorú Vás srdečne pozýva.  
Cena vstupenky 15 €. V cene je víno, 
večera, káva a minerálka. Predaj vstupeniek: 
p.Štefan Hajnovič, Kovarce 339. 


