
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 
 
      Opäť je tu september. 
Pre školákov prvý mesiac 
nového školského roku, keď 
si hovoríme, že sme opäť 
starší. V septembri nie až tak 
vekom (to si počkáme na 
kalendárny rok), ale pracovne 
– školsky. Žiaci  škôl 
postupujú do vyššieho 
ročníka alebo iného druhu škôl a  naše 
deti v materskej škole z „malej“ triedy do 
„veľkej“.  
     Pre záhradkárov je to mesiac, keď 
treba pozberať úrodu a vyhodnotiť 
celoročnú snahu v zeleninovej či okrasnej 
záhrade.  Pre cestárov už aj príprava na 
zimnú údržbu ciest (ktorá má byť tento 
rok  podľa predpovede tuhá a dlhá). 
     Takto by sa dalo zhodnotiť veľa, veľa 
profesií – čo komu tento mesiac prináša. 
Ale všetkým nám príroda opäť donesie 
JESEŇ. So svojimi nádhernými, farbami 
odetými stromami, kríkmi a ich plodmi. 
Niekedy aj s nepríjemným vetrom, 
dažďom, chladom. Ale aj to patrí k tomuto 
mesiacu. 
     Želám všetkým, aby si užili krásy tohto 
ročného obdobia. My sa s deťmi na to už 
pripravujeme – učíme sa básničky, 
pesničky, maľujeme, kreslíme, 
modelujeme, lepíme, striháme. Aby sme 
tú krásu farieb a darov jesene preniesli aj 
k nám do materskej školy. 

Bc.Zdenka Bujnová 
redaktor  KM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROKOVANIE 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na zasadnutí dňa 
27.augusta 2014 
prerokovalo: 
1.Návrh na vykonanie 
zmeny rozpočtu Obce 
Kovarce na rok 2014 – Rozpočtové 
opatrenie č.3/2014/OZ s doplnením 
návrhu zmeny rozpočtu Základnej školy, 
Kovarce 164, ktorý doručila na Obecný 
úrad v Kovarciach dňa 26.8.2014 
riaditeľka školy. 
 
 

70.výročie  
SLOVENSKÉHO  

NÁRODNÉHO  
POVSTANIA 

 
Vážení občania. 
Opäť si pripomíname deň, ktorý je 
symbolom celonárodného odporu proti 
fašizmu a jedným z najvýznamnejších dní 
histórie slovenského národa – 29. august. 
V tento deň pred 70 rokmi hlas 
Slobodného slovenského vysielača 
v Banskej Bystrici volal národ do zbrane 
proti hitlerovskému fašizmu a jeho 
prisluhovačom. Začalo sa SNP. Týmto 

povstaním sa náš národ jednoznačne 
postavil na stranu proti hitlerovskej 
koalície, demokracie a slobody. 
SNP bolo do súčasnosti najväčším 
vojenským činom slovenského národa. 
Malo aj politický rozmer a medzinárodný 
dosah. 
Bojovalo v ňom 32 národov a národností. 
Slovensko so silnou protifašistickou 
tradíciou potvrdzuje svoje nastúpené 
politické smerovanie jasným vymedzením 
sa proti nedemokratickým, 
extrémistickým a ľudské práva 
potierajúcim tendenciám, ktoré sú 
aktuálne i dnes. SNP je príkladom toho, 
že proti netolerancii, neznášanlivosti 
a extrémizmu je nutné bojovať 
spoločnými silami, tak ako v Povstaní sa 
zjednotili rozmanité odbojové zložky. 
Významné 70.výročie SNP bolo 
bezpochyby najvýznamnejším  
vojenským vystúpením v našich dejinách. 
Jeho pozitívny odkaz je nutné neustále si 
pripomínať a jeho posolstvo smerovať 
predovšetkým k mladej generácii. 
Slovenský národ prejavil svoj morálny 
kredit, keď so zbraňou v ruke bránil právo 
na slobodný život pre ľudí bez ohľadu na 
národnosť, etnickú príslušnosť a rasu, 
náboženstvo, že sa dokázal postaviť proti 
nepriateľovi, ktorý mal pocit 
neporaziteľnosti a ktorý napáchal vo 
svete toľko zla. 
Nezabúdajme na tých, ktorí v SNP 
a v boji proti fašistom položili svoje životy 
za našu slobodu. Spomeňme si na nich 
aspoň kytičkou kvetou, ktorú občas 
položíme k Pamätníku padlých. 
Nezabúdajme na obete, hrdinov, činy 
a na všetko, čo sa viaže s odbojom 
a Povstaním. 

Prejav starostky Obce Kovarce 
Mgr.Heleny Paučírovej 

 
 
      Vedenie obce ďakuje všetkým 
občanom, ktorí svojou účasťou na 
pietnom stretnutí pri príležitosti 70.výročia 
SNP dokázali, že na Slovensku sa ešte 
vždy nájdu ľudia, ktorí sú zaviazaní 
vďačnou spomienkou na všetkých tých, 
ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného 
boja a brániť svoju krajinu pred 
nacistickými okupantmi a v tomto boji 
stratili to najcennejšie, svoje životy. 
 

      Osobitné poďakovanie patrí členom 
Dychovej hudby Tríbečanka, členkám 
speváckych skupín Kovarčanka 
a Nezábudka, ktorí hudbou a krásnymi 
piesňami zvýraznili význam týchto, pre 
históriu nášho národa tak dôležitých, 
udalostí. 
 

KOMUNÁLNE VOĽBY 

 
Do miestnej volebnej komisie 
v Kovarciach v zmysle § 14 ods.1 zákona 
SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí delegovali 
politické strany, politické hnutia a koalície 
politických strán a hnutí členov MVK: 
p.Janka Hodálová, SMER-SD, SNS 
Mgr.Ludmila Bujnová, SDKÚ-DS 
sl.Lenka Šišmičová, KDH 
 
Starostka Obce Kovarce Mgr.Helena 
Paučírová v zmysle § 14 ods.2 zákona 
SNR č.346/1990 Zb. vymenovala 
zostávajúcich dvoch členov z 
pracovníkov obce: 
p.Mária Kováčiková 
sl.Mária Šišmičová 
 
Prvé zasadnutie MVK v Kovarciach sa 
uskutočnilo dňa 24.septembra 2014, na 
ktorom členovia MVK dohodou určili 
predsedu a podpredsedu MVK: 
predseda – Mária Kováčiková 
podpredseda – Mgr.Ludmila Bujnová. 
 
Dňa 24.septembra 2014 
miestna volebná komisia 
preskúmala kandidátne listiny 
a vydala rozhodnutia 
o zaregistrovaní kandidátov. 
Zoznam zaregistrovaných 
kandidátov  pre voľby poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach 
a zoznam zaregistrovaných kandidátov 
pre voľby starostu obce v Kovarciach 
bude zverejnený na úradnej tabuli  Obce 
Kovarce v termíne do 11.októbra 2014. 
 
Ďalšie informácie k voľbám  do orgánov 
samosprávy obcí budú zverejnené 
v Kovarskom mesačníku č.10/2014. 
 

Renáta Šišmičová 
zapisovateľ miestnej volebnej komisie 

v Kovarciach 

O B S A H 

� Úvodník (Bc.Zdenka Bujnová) 

� Rokovanie obecného zastupiteľstva (27.8.2014) 

� 70.výročie SNP (prejav starostky obce Mgr.Heleny Paučírovej) 

� Voľby do orgánov samosprávy obcí  

� Športové ozveny (OFK  A-mužstvo, Dorast, Žiaci) 

� Zo školského zápisníka (Mgr.Ľubica Jakubíková, Bc.Zdenka Bujnová) 

� Rímskokatolícka farnosť sv.Mikuláša Kovarce informuje 

� Gazdinky na slovíčko – Čalamáda z gigantu 

� Jubilanti – September, narodenie detí, uzavretie manželstva 

� Oznamy 

� 



ŠPORTOVÉ  OZVENY 

7.liga II.Trieda Okres Topoľčany 
2014/2015 

 
 

 

3.kolo  24.8.2014 10.30 hod. 
OFK KOVARCE : TJ Družstevník Hajná 

Nová Ves   2:0  (0:0) 
V ďalšom stretnutí si naši chlapci zmerali 
sily s Hajnou Novou Vsou. Zápas mal 
jednoznačný priebeh. Naši hráči po celý 
duel kontrolovali hru. Miestami to 
pripomínalo hru mačky s myšou, ale 
vytúžený gól prišiel až v druhom polčase 
po premenenej penalte J.Kereka. 
Konečný rezultát stanovil peknou strelou 
M.Mekýš. Za zmienku stojí priam 
neuveriteľné zahadzovanie veľkého 
množstva gólových príležitostí domácich 
hráčov. 
Góly: 61.Juraj Kerek (11m), 79.Miroslav 
Mekýš  
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský – Jozef Jankovič, 
Rastislav Hula (46.Tomáš Karcol), Adam 
Števanka, Juraj Kerek (60.Milan Černo),- 
Erik Gregor, Daniel Kutňanský, Miroslav 
Mekýš, Michal Gregor (78.Patrik Bujna) –
Jozef Gerši, Peter Labuda       
Rozhodoval: Mário Kiss 
65 divákov 

4.kolo 7.9.2014  16.00 hod. 
   OFK Tesáre : OFK KOVARCE 

 2:2  (0:2) 
V Tesároch to bol zápas dvoch rôznych 
polčasov. V prvom dominovali naši hráči, 
ale z množstva šancí dokázali zúžitkovať 
len dve. V druhom polčase domáci pridali 
na obrátkach a namiesto toho, aby sa 
naši hráči zomkli a snažili sa poistiť 
víťazstvo, tak nedisciplinovaným 
a nekolektívnym výkonom darovali 
domácim bod. V tomto zápase sa opäť 
ukázalo, kde nás tlačí topánka túto 
sezónu.  
Góly: 
40.Tomáš Karcol , 41.Michal Gregor 
Zostava OFK Kovarce: 

Radoslaw Machula – Jozef Jankovič, 
Rastislav Hula, Juraj Kerek, Tomáš 
Karcol (60.Jozef Hippík) –  Adam 
Števanka, Erik Gregor, Daniel Kutňanský 
(89.Milan Černo), Michal Gregor 
(50.Alexander Bošanský) – Jozef Gerši, 
Peter Labuda       

Rozhodoval: Ján Dubný 
20 divákov 
 

5.kolo  14.9.2014  16.00 hod. 
   OFK KOVARCE :  Družstevník 

Čermany   5:0  (3:0) 
V hodovom zápase privítalo naše 
družstvo hostí z Čerman. Naši chlapci si 
pred zápasom „poupratovali“ v kabíne 
a na ihrisku sa potom diali veci. Kovarce 
vstúpili do zápasu vo veľkom štýle, keď 
hrali so súperom doslova Bago. Jedna 
pekná akcia striedala druhú. Postupne sa 
do streleckej listiny zapisovali Kutňanský, 
Gerši a Labuda. V druhom polčase 
pokračovala oku lahodiaca hra domácich, 
čo korunovali ďalšími gólmi v sieti 
hosťujúceho brankára. Po peknom sóle 
sa presadil Bujna a na konečných 5:0 
upravil svojou povestnou „svišťalou“ Erik 
Gregor. Domáci fanúšikovia tak mohli 
s potešením zatlieskať výkonu našich 
hráčov. 
Góly: 
18.Daniel Kutňanský, 39.Jozef Gerši, 
41.Peter Labuda, 78.Patrik Bujna, 86.Erik 
Gregor                                                                                    
Zostava OFK Kovarce: 
Tomáš Vrbjar – Jozef Jankovič, Rastislav 
Hula, Tomáš Karcol (78.Jaroslav Bizoň), 
Adam Števanka (72.Jozef Hippík) – Erik 
Gregor, Daniel Kutňanský, Miroslav 
Mekýš (46.Patrik Bujna), Alexander 
Bošanský  – Jozef Gerši, Peter Labuda 
(88.Milan Černo)       
Rozhodoval: Karol Országh 
100 divákov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dorast  M 
O Skupina „B“ 2013/2014 

3.kolo 
OFK KOVARCE : OFK Prašice 

3:1  (2:1) 
Góly OFK: 
1 x Adam Števanka, 2x Miroslav Borovka  
 
 
4.kolo                  

OFK Metacolor Ludanice : 
OFK KOVARCE 

1:2  (1:0) 
Góly OFK:  
1 x Patrik Borovka, 1 x Michal Gregor 
 
 
5.kolo                  

OFK KOVARCE :  OFK Hrušovany  
4:0  (0:0) 

Góly OFK:  
1 x Adam Števanka, 1 x Michal Gregor, 
1x Michal Belan, 1x Patrik Bujna  

 

 
 

 
ŽIACI   MO Skupina „B“ 

2013/2014 
 
1.kolo 

OFK KOVARCE : OFK Práznovce 
7:4  (1:4) 

Góly OFK:  
4 x Dávid Gerši, 1 x Michal Belan,         
1x Kristián Rajnoha 
 
 
2.kolo                  

OFK Solčany : OFK KOVARCE 
  7:0  (7:0) 

 
 
3.kolo                  
OFK KOVARCE : TJ Slovan Krušovce  

1:1  (0:1) 
Gól OFK: 1x Dávid Gerši 
 

ZO  ŠKOLSKÉHO  
ZÁPISNÍKA 

 
Pomaly sa končí prvý mesiac školského 
roku 2014/2015. Ako sme ho začali? 
2.septembra sme sa všetci stretli 
v školskej telocvični na otvorení nového 
školského roka.  Pani riaditeľka, 
Mgr.Dagmar Boháčiková, privítala žiakov 
a rodičov, zvlášť nových prváčikov a 
oboznámila prítomných s počtom žiakov 
v jednotlivých triedach: 
1.A – 13 žiakov, 1.B -  12  žiakov   
2.roč. – 17 žiakov     
3.roč. – 11 žiakov   
4.roč. – 16 žiakov   
5.A – 16  žiakov , 5.B -  15  žiakov   
6.roč. – 17  žiakov   
7.roč. – 24  žiakov   
8.roč. – 25 žiakov    
9.A – 15 žiakov , 9.B -  14  žiakov 
Celkový počet k  2.9.2014 je  195 žiakov, 
z toho 1 žiak prvého ročníka sa vzdeláva 
v zahraničí. V základnej škole pracuje 19 
pedagogických a 8 nepedagogických 
zamestnancov. Vyučovanie sa začalo 
3.septembra.  Žiaci sa učia nielen 
v kmeňových triedach, ale aj v moderne 
vybavených učebniach, kde sa učia 
okrem  základných predmetov aj nové 
vyučovacie predmety s využitím 
inovačných tvorivých metód a moderných 
technológií. V školskej jedálni sa 
v súčasnosti stravuje 98 žiakov a 16 
zamestnancov  školy. Školský klub 
navštevuje 33 žiakov. O jednotlivých 
uskutočnených akciách základnej školy 
Vás budeme priebežne informovať 
prostredníctvom Kovarského mesačníka.                                                                                                                             
 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Naša materská škola 
v tomto školskom roku 

prijala  42 detí vo veku od 3 
do 6 rokov do dvoch tried. 

Mladšie deti v počte 
20 a staršie deti 

s počtom 22. V prvý 
septembrový školský deň 

sme do 1.ročníka základnej školy odviedli 
z našej materskej školy 22 detí. 
K budúcemu školskému roku by malo byť 
iba 11 prváčikov.  
     V triede starších detí je umiestnená 
interaktívna tabuľa od konca mája, 
distribuovaná ministerstvom školstva, do 
triedy mladších detí bude nainštalovaná 
tabuľa z projektu aktivizujúcich metód 
koncom septembra. Dôležitá je okrem 
výchovno-vzdelávacej činnosti však 
i materiálna príprava. 
     Počas prázdnin sme natreli 
preliezačky a všetky lavičky na školskom 
dvore, brány z oboch prístupových strán, 
vyčistili vnútorné  i vonkajšie priestory.  
Školský rok sme začali so 4 novými 
plastovými oknami (zo 6) v triede 
mladších detí, ktoré boli po rokoch vo 
veľmi zlom stave (financie sme získali 
preplatkom za plyn za minulé vykurovacie 
obdobie). Preto, aby bolo možné znížiť aj 
ďalšie náklady na vykurovanie a dokončiť 
rekonštrukciu uvedenej triedy, objednala 
p.starostka ďalšie 2 okná na uvedenej 
triede a 1 chýbajúce okno na spálni 
starších detí.  Veríme, že sa vo 
vynovených priestoroch budú deti dobre 
cítiť. Prípravné práce k výmene okien 
urobili zamestnanci obce, vysťahovanie 
a nasťahovanie nábytku a pomôcok, 
vymaľovanie stien, čistenie  sme si urobili 
samé, za čo ďakujem kuchárke 
a školníčke MŠ. 
      Počas prázdnin boli vykonané revízie 
elektrického zariadenia a bleskozvodov, 
ktoré urobil Marek Jagelka bezplatne 
a patrí mu naše veľké poďakovanie. 
Odstránenie závad urobil taktiež 
bezplatne, škola hradila potrebný materiál 
a súčiastky. 
     Okolie pieskoviska sa podarilo urobiť 
až začiatkom septembra. Zámkovú 
dlažbu položili zamestnanci obce, taktiež 
zatrávňovaciu dlažbu v  priestore na 
parkovanie zamestnancov. Priestor bude 
slúžiť aj na vzdelávacie účely. 

     Taktiež ďakujeme p.Janke Kňazeje za 
darovanie pekných a účelných hračiek 
pre deti. 

 Bc.Zdenka Bujnová 
Materská škola Kovarce  

 
 

Rímskokatolícka 
farnosť sv.Mikuláša 

KOVARCE informuje... 

 
Dňa 20.septembra 2014 sa naši kovarskí 
chlapci zúčastnili 4.futbalového zápasu v 
rámci duelu medzi farnosťami Rajecké 
Teplice + Stránske a Kovarce. Hoci sa na 
daný zápas dlho tešili a ich výkon bol na 
ihrisku sympatický, no aj tak prehrali 6:2. 
Po ťažkom zápase pri čapovanom pivku, 
dobrom guláši a inom občerstvení rýchlo 
zabudli na prehratý duel. Touto cestou 
chcú naši chlapci zároveň poďakovať 

hostiteľom za príjemné 
pozvanie a starostlivosť. 
Ďalej ďakujú OFK Kovarce 
za zapožičanie výstroja a 

pánovi M.Kováčikovi za 
zapožičanie dodávky. 

 
 

GAZDINKY 
 NA SLOVÍČKO 

 
ČALAMÁDA Z GIGANTU 

 
2 kg kalerábu gigant 
1 kg mrkvy 
1 kg cibule 
1 kg papriky 
Zelenina nastrúhame alebo nakrájame, 
podľa toho ako má kto rád. Pridáme ½ l 
octu, 1 deko, ½ kg kryštálového cukru 
a 4-5 ks nastrúhaného chrenu (možno 
dať namiesto chrenu feferónky). 
Všetko zmiešame, dáme do pohárov 
a sterilizuje 10-15 minút.  
 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala: 
Zdenka Bujnová 

                                                                              

J U B I L A N T I 
 SEPTEMBER 

� Sajková Mária            - 70 rokov 

� Černo Ján                  - 75 rokov 

� Opathová Anastázia -  75 rokov 

� Cirkovský Jozef        – 77 rokov 

� PaedDr.Králik Rudolf - 78 rokov 

� Andelová Mária         – 78 rokov 

� Valenteje Ján            – 78 rokov 

� Šišmičová Libuša      – 79 rokov 

� Jančovič Štefan        – 81 rokov 

� Michalíková Margita  – 82 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
NARODENIE   DIEŤAŤA: 

 
ADELA  ŠÚRYOVÁ 
narodená 21.8.2014 

Otec: Štefan Šúry 
Matka: Iveta rod.Kovačiková 
 

LEO  HIPPÍK 
narodený 28.8.2014 

Otec: Jozef Hippík 
Matka: Eva Kutňanská 
 

SRDEČNE   
BLAHOŽELÁME 

 
 
NA SPOLOČNÚ CESTU 
ŽIVOTOM  VYKROČILI: 
 

Kristína Labudová 
Peter Pospíšil 

manželstvo uzatvorili 
dňa 2.8.2014  
v Topoľčanoch 
 

Michal  Matula 
Alejandra Marcela Gregor 

manželstvo uzatvorili dňa 
23.8.2014 v Oponiciach 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

P O Z V Á N K A 

 
Obec Kovarce a ZO JDS 

v Kovarciach srdečne pozýva 
všetkých dôchodcov našej obce  

na oslavy 
MESIACA ÚCTY K STARŠÍM,  

ktoré sa uskutočnia  
dňa 12.októbra 2014 – nedeľa 

o 15.00 hod. 

v spoločenskej sále  
Kultúrneho domu v Kovarciach. 

Príďte sa príjemne pobaviť na 
kultúrnom programe a spoločenskom 
posedení. 
 
 

POĎAKOVANIE 

 
V mene všetkých čitateľov 

Obecnej knižnice v Kovarciach 
ĎAKUJEME 

našim spoluobčanom: 
p.Jozefíne Majtánovej, p.Janke 

Kňazeje a p.Vladimírovi Chotárovi 
za všetky knihy a časopisy, 
ktoré darovali do knižnice 

pre potešenie a potrebu čitateľov. 
 
 

O Z N A M 

 
 HROBOVÉ MIESTA 

Právo užívať hrobové miesto vzniká 
uzavretím nájomnej zmluvy v zmysle 
zákona č.131/2010 Z.z. z 3.marca 2010 
o pohrebníctve. Uzavretím nájomnej 
zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska 
prenecháva za nájomné nájomcovi 
hrobové miesto na uloženie ľudských 
pozostatkov alebo ľudských ostatkov. 
Žiadame nájomcov hrobových miest, ktorí 
nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na 
hrobové miesto a uhradený poplatok za 
hrobové miesto, aby tak urobili do 
31.októbra 2014 v kancelárií Obecného 
úradu v Kovarciach. 


