
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 
„Dobré ráno, milá škola, je tu prvý deň, 

leto ušlo z kúpaliska, prišiel september.“ 
Aj tieto verše svedčia 
o tom, že letné 
prázdniny s voľnými 
a bezstarostnými 
dňami sa už skončili, 
prázdninujúce deti a 

dovolenkári 
spomínajú na krajiny 

a miesta, ktoré navštívili, na potulky po 
horách a na plné košíky húb, na kúpanie 
sa v mori, či len na leňošenie a oddych.  
Žiaci sa opäť vrátili do škôl, možno plní 
očakávaní z novej školy, stretnutia 
s kamarátmi, z nových predmetov.  Čaká  
ich nový školský rok, desať mesiacov 
školských povinností. 
     S blížiacim sa obdobím jesene súvisí 
aj zber úrody, veď v ľudovej pranostike sa 
hovorí: „September – z poľa ber.“ 
A v záhradách je ešte všeličo – rajčiny, 
paprika, zemiaky... Môžeme si ešte 
zavariť a odložiť na zimu. Vychutnajme si 
ešte slnečné dni nielen v záhradke, ale aj 
v našej prírode, ktorá nám ponúka svoje 
čaro aj v začínajúcej jeseni. 
 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
redaktor  KM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 
20.zasadnutí dňa 12.septembra 2016 
prerokovalo: 
 
1.Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 
12.septembra 2016. 
2.Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 9.6.2016 a 14.7.2016.  
3.Cenu za prenájom nebytových 
priestorov - jednej miestnosti o výmere 12 
m2, nachádzajúcej sa na prízemí 
Základnej školy, Kovarce 164, na parc. č. 
351/248 na dobu školského roku 
2016/2017, t.j. od 5.9.2016 do 30.6.2017 
pre nájomcu p. Mariána Čitárskeho, 
podnikajúceho pod obchodným menom 
Marián Čitársky, IČO: 40632531, s 
miestom podnikania 956 15  Kovarce 
310, 15,00 EUR/mesiac. 
4.Cenu za služby (elektrická energia, 
studená a teplá voda, kúrenie) spojené s 
prenájmom nebytových priestorov - 
jednej miestnosti o výmere 12 m2, 
nachádzajúcej sa na prízemí Základnej 
školy, Kovarce 164, na parc. č. 351/248 
na dobu školského roka 2016/2017, t.j. 
od 5.9.2016 do 30.6.2017 pre nájomcu p. 
Mariána Čitárskeho, podnikajúceho pod 
obchodným menom Marián Čitársky, 
IČO: 40632531, s miestom podnikania 
956 15 Kovarce 310, 18,00 EUR/mesiac. 
V cene služieb nie sú  zahrnuté náklady 

spojené s upratovaním a údržbou 
predmetu nájmu. 
5.Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky Obce Kovarce 
k 31.12.2015. 
6.Dodatok správy audítora o overení 
súladu výročnej správy s účtovnou 
závierkou. 
7.Správu nezávislého audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky Obce 
Kovarce k 31.12.2015. 
8.Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 
2016. 
9.Návrh - Rozpočtové opatrenie 
č.5/2016/OZ. 
10.Žiadosť Materskej školy, Kovarce 450 
o úpravu VZN o výške príspevku na 
úhradu nákladov na nákup potravín 
v školskej jedálni. 
11.Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia č.3/2016 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.   
12.Žiadosť pracovníčky obecnej knižnice 
o odsúhlasenie vyradenia kníh z obecnej 
knižnice z dôvodu značného poškodenia 
a zastaranosti. 
13.Zoznam zastaranej a opotrebovanej 
literatúry navrhnutej na vyradenie. 
14.Školský vzdelávací program MÚDRA 
SOVA Materskej školy Kovarce 450. 
15.Informáciu hlavného kontrolóra obce 
Kovarce Ing. arch. Ota Hodála, že správa 
o kontrolnej činnosti vykonávanej v Obci 
Kovarce za I. polrok 2016 bude 
predložená na najbližšom zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce. 
16.Oznámenie Ing. Daniela Kutňanského 
o odstúpenie z funkcie člena Komisie  
športu a kultúry. 
17.Žiadosť Martina Števanku, Kovarce 
400 o prenájom miestnosti v budove č.24. 
18.Žiadosť o prenájom priestorov 
kultúrneho domu spoločnosťou Strong Fit  
s.r.o. Mostná 29, 949 01 Nitra za účelom 
fitness cvičenia na patentovaných PROFI 
trampolínach. 
19.Informáciu Mgr. Ondreja Tepličanca, 
farára farnosti Kovarce o prebiehajúcich 
archeologických vykopávkach pri Kostole 
sv. Mikuláša na pozemku parc.č. 348/3. 

 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

„A“ mužstvo VI. liga 2016/2017  
 

1.kolo -  21.8.2016 17:00 hod. 
OFK KOVARCE : TJ Nemčice 

3:0 (0:0) 
Dlhých 20 rokov čakali domáce Kovarce 
na zápas najvyššej okresnej súťaže. 
Zápas sa začal hneď tutovkou, keď Kerek 
našiel spätne M. Vorčáka, ktorý ale 
neskóroval. Potom sa hra vyrovnala 
a šance sa striedali na oboch stranách. 
V 33. minúte mohli ísť do vedenia hostia, 
ale po brvne zo štandardtky sa hlavou 
hosťujúci útočník nedokázal presadiť. 
V úvode druhého polčasu vyšla domácim 
hneď prvá akcia a Maruna otvoril skóre 
duelu – 1:0. Po tomto momente prebrali 
iniciatívu Kovarce, ktoré začali byť 
nebezpečnejšie. Svoju prevahu zúročili 
po peknej akcii Labudu, ktorý našiel 
Kutňanského a bolo 2:0. V závere zápasu 
sa domácim podarilo ešte raz skórovať, 
keď po ľavej strane potiahol loptu M. 
Gregor a ponúkol gól na tácke pre P. 
Labudu, ktorý stanovil konečné skóre. 
Rozhodoval: Pavol Rybanský, Emil Sližka 
80 divákov 

Vyzbierané vstupné: 80 EUR 
Góly OFK Kovarce: 47. Róbert Maruna, 
62. Daniel Kutňanský, 81. Peter Labuda 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – 
D.Vorčák, Hula, Maruna, M. Gregor, 
E.Gregor, D.Kutňanský, Kerek (55. 
Labuda), M.Vorčák, Mekýš (70. J. Gerši), 
J. Jankovič. 
 

2.kolo -  28.8.2016 17:00 hod. 
TJ Družstevník Čermany : OFK 

KOVARCE 1:1 (0:1) 
Za horúceho počasia začali v Čermanoch 
aktívnejšie hostia. Vypracovali si niekoľko 
sľubných príležitostí, ale bez gólového 
efektu. V 13. minúte bol nedovolene 
zastavený najlepší hráč na ihrisku M. 
Gregor a kopala sa jedenástka. Tu 
bezpečne premenil Hula. Do polčasu  
hosťujúci futbalisti ešte niekoľko krát 
podkúrili domácim a tí boli radi, že do 
kabín odchádzali len s jednogólovým 
mankom. Po zmene strán domáci pridali 
na obrátkach, začali hrať jednoduchšie 
a účel svätil prostriedky. V 59. minúte 

O B S A H 

� Úvodník (Mgr.Ľubica Jakubíková) 

� Z rokovania obecného zastupiteľstva Obce Kovarce (12.9.2016) 

� Športové ozveny, Prehľad zápasov „A“ Mužstva (Ing. Daniel Kutňanský) 

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

� Medvedia roklina (Gréta Mocková) 

� Čo sa píše v starých kronikách... (Peter Gerši) 

� Rodinný turistický výlet (Renáta Šišmičová) 

� Gazdinky na slovíčko – Pečený čaj 

� Jubilanti – September 

� Pozvánka, Oznam, Inzerát 



domáci Martonka po hre zaváňajúcou 
rukou vyrovnáva stav stretnutia. Potom 
sa hra už len kúskovala a hráčov na 
ihrisku zaujímali skôr výroky rozhodcov 
ako samotná hra. Za druhý polčas si 
obidve mužstva zaslúžili remízu. Hostí 
môže mrzieť hlavne šancami premrhaný 
prvý polčas, kde za mohutnej podpory 
svojich priaznivcov, nedokázali rozhodnúť 
zápas vo svoj prospech a nechali si ujsť 
cenné víťazstvo. 
Slová trénera OFK Kovarce Petra 
Košeckého po zápase: 
Veľké  ĎAKUJEME našim fanúšikom. 
Vyrazili mi dych v akom počte nás prišli 
povzbudiť. Škoda, že sme sa im 
nepoďakovali víťazstvom, ale ani dobrým 
výkonom v celom zápase. Polepšíme sa. 
Sľubujeme. 
Rozhodoval: Miroslav Lieskovec, Dávid 
Križma 
70 divákov 
Gól OFK Kovarce: 13. Rastislav Hula 
(11m) 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – D. 
Vorčák, R. Hula (77. Labuda), Maruna, 
M. Gregor, E. Gregor (46.Kerek), 
Kutňanský, M. Vorčák, Vrábel, Mekýš 
(72. J. Gerši), J. Jankovič. 
 

3.kolo -  3.9.2016 16:00 hod. 
OFK KOVARCE : TJ Rajčany 

 3:0 (2:0) 
Domáci začali tak ako prvý zápas veľkou 
šancou, ale Vrábel sa nepresadil. Potom 
sa hra vyrovnala, družstvá hrali opatrne. 
Vyspelosť hosťujúceho mužstva dopĺňali 
domáci svojou bojovnosťou. V 14. minúte 
z nevinne vyzerajúcej akcie dáva krížnou 
strelou M.Gregor na 1:0. Potom si 
Kovarce vypracovali niekoľko šancí, ale 
skóre sa menilo až v 32. minúte, keď z 
protiútoku Labuda po prihrávke 
E.Gregora zvyšuje na 2:0. Do druhého 
polčasu nastúpili mužstvá pasívnejšie. 
Domáci bránili náskok a hostia nevedeli 
prelomiť ich obranu. V 65.min po faule na 
M.Gregora uzatvára Hula z 11 metrov na 
konečných 3:0. Výborný výkon podala aj 
krajská rozhodcovská trojica. 
Rozhodovali: Marian Čulák, Roman 
Meluš, Jakub Košecký 
150 divákov 
Vyzbierané vstupné: 100 EUR 
Góly OFK Kovarce: 14. Michal Gregor, 
32. Peter Labuda, 65. Rastislav Hula 
(11m) 

Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Vorčák 
D., Hula (84. Ďurič), Maruna, M. Gregor, 
E. Gregor (84. Klačanský), Kutňanský, 
Vrábel (65. J. Gerši), Labuda Mekýš (78. 
Bobula), Jankovič. 
 

4.kolo -  11.9.2016 16:00 hod. 
   TJ Veľké Dvorany : OFK KOVARCE 

1:2 (0:1) 
Do 4. kola vstupovali domáci 
s jednoznačným cieľom bodovať. 
V hodovom zápase začali aktívnejšie 
a dva či tri krát podkúrili hosťom v ich 
šestnástke. Postupne sa hra vyrovnala. 
Zmenu stavu zariadil nestarnúci Hula po 
štandardnej situácii, keď domácemu 
brankárovi Rybanskému skvele tienil 
Kerek a bolo 1:0. Potom Dvorany opäť 
zavelili do útoku a po jednej z akcií sa 
vehementne dožadovali pokutového 
kopu. Hlavný rozhodca ale rozhodol inak. 
Do druhého polčasu vstúpili domáci opäť 
aktívne, z čoho rezultoval vyrovnávajúci 
gól striedajúceho Šnirca. V poslednej 
dvadsaťminútovke mali častejšie loptu na 
kopačkách hosťujúci hráči. V 73. minúte 
posiela Hula center do šestnástky, loptu 
si prebral M. Vorčák. A rozhodol o tom, 
že všetky body budú putovať do 
Kovariec. Koniec zápasu bol už 
poznačený veľkou nervozitou 
dvoranských hráčov a funkcionárov. Za 
zmienku stojí fantastická kulisa 
a mohutne povzbudzovanie hosťujúcich 
fanúšikov, ktorí prišli na zápas dovolím si 
tvrdiť vo väčšom počte ako domáci. Ešte 
raz by sme sa im chceli touto cestou 
poďakovať za podporu, boli našim 
dvanástym, možno až trinástym hráčom 
a toto víťazstvo patrí hlavne im.  
VEĽKÉ ĎAKUJEME! 
Rozhodovali: Miroslav Petruš, Leonard 
Jakubička, Emil Sližka 
150 divákov 
Gól OFK Kovarce: 32. Rastislav Hula, 73. 
Milan Vorčák  
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – D. 
Vorčák, Hula, Maruna, M. Gregor (83. J. 
Vrábel), E. Gregor, Kutňanský, Kerek (43. 
Labuda), M. Vorčák (90. D. Klačanský), 
Mekýš (86. J. Gerši), Jankovič.   
 
 
 
 
 
 

5.kolo - 18.9.2016 15:30 hod. 
 OFK KOVARCE : OFK Nitrianska 

Streda 3:1 (0:1) 
V hodovom zápase opäť platilo, že derby 
zápasy nemajú svojho favorita. Hostia z 
Nitrianskej Stredy boli v prvom polčase 
domácim viac ako vyrovnaným súperom. 
Skóre otvoril F. Králik po chybe domácej 
obrany. V druhom polčase už bolo vidieť 
bodový rozdiel v tabuľke. Domáci pridali a 
zaslúžene vyrovnali M. Vorčákom. 
Následne po štandardtke strháva vedenie 
na domácu stranu po priamom kope 
R.Hula. O niekoľko minút zachraňuje 
domáci Vrbjar po veľkej šanci hostí. V 78. 
minúte bol faulovaný v pokutovom území 
M.Vorčak a Hula upravuje z bieleho bodu 
na konečných 3:1. Domáci potom 
kontrolovali výsledok za fantastickej 
podpory domáceho publika, ktorému platí 
opäť veľké absolutórium. 
Rozhodovali: P.Patrovič, M.Cabaj, 
E.Lang 
250 divákov 
Vyzbierané vstupné: 200 EUR 
Góly OFK Kovarce: 56. M.Vorčák, 63. a 
78. Hula (druhý z 11m)                                                                                          
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – D. 
Vorčák, R. Hula, Maruna, M. Gregor (82. 
Bobula), E. Gregor (88. Ďurič), 
Kutňanský, M. Vorčák, Mekýš, Vrábel, J. 
Jankovič (26. Labuda). 
 

DORAST  V.LIGA – STRED - U19 - 
2016/2017 

3.kolo                  
TJ Oponice/OFK KOVARCE: TJ Slovan 

Čeľadice 3:1 (0:1) 
Jeden z gólov za hostí: Nicolas Grác 
4.kolo                  

OFK Solčany : TJ Oponice/OFK 
KOVARCE 5:3 (3:2) 

1.kolo                  
TJ Oponice/OFK KOVARCE : FC 

Výčapy Opatovce 2:2 (1:1) 
5.kolo                  

TJ Oponice/OFK KOVARCE : TJ 
Slovan Krušovce 2:1 (1:1)   

6.kolo                  
ŠK Nevidzany: TJ Oponice/OFK 

KOVARCE 1:2 (0:0) 
7.kolo                 

TJ Oponice/OFK KOVARCE : TJ 
Slovan Zbehy 3:2 (0:1) 

 

Žiaci  IV.LIGA – U15 – SK.A – 
2016/2017 

 
1.kolo                  

OFK KOVARCE : OFK Solčany  
4:1 (1:1) 

Góly OFK Kovarce: 2xDávid Gerši, 
Samuel Kerek, Marek Čery. 
 

2.kolo                  
OFK Krnča : OFK KOVARCE 

 6:1 (4:0) 
Gól OFK Kovarce: Samuel Čery. 
 

10.kolo                  
OFK KOVARCE : TJ Zlatý Klas 

Urmince 3:0 (0:0) 
 
3.kolo                  
OFK KOVARCE : TJ Slovan Krušovce 

7:2 (1:0) 
Góly OFK Kovarce: 5x Dávid Gerši, 
2xSamuel Kerek.  
 

 

PREHĽAD ZÁPASOV „A“ Mužstva 
JESEŇ 2016 

(1.) - 21.8 – 17:00 
OFK KOVARCE - TJ Nemčice   
(2.) - 28.8 – 17:00 
Družstevník Čermany - OFK KOVARCE              
(3.) - 4.9   – 16:00 
OFK KOVARCE - TJ Rajčany  
(4.) - 11.9  – 16:00 
TJ Veľké Dvorany - OFK KOVARCE  
(5.) - 18.9  – 15:30 
OFK KOVARCE - OFK Nitrianska Streda 
(6.) - 25.9 – 15:30 
OFK Práznovce - OFK KOVARCE  
(7.) - 2.10  – 14:30 
OFK KOVARCE - OFK Krnča 
(8.) - 9.10  – 14:30 
OFK Obce Prašice - OFK KOVARCE  
(9.) - 16.10 – 14:00 
OFK KOVARCE - OFK Veľké Ripňany 
(10.) -23.10 – 14:00 
OFK Kuzmice - OFK KOVARCE 
(11.) - 30.10 – 14:00 
OFK KOVARCE - TJ Slovan Bojná 
(12.) - 6.11   – 13:30 
OFK KOVARCE - OFK Ludanice 
(13.) – 13.11 – 13:30 
OŠK Závada - OFK KOVARCE 
 

Spracoval: Ing.Daniel Kutňanský 
 



ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA  

 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

Prišiel opäť september. 
Leto už odchádza, aj keď 
slnko ešte stále hreje, blíži 
sa ďalšie ročné obdobie – 
jeseň. September otvoril 
už brány našich škôl, 
začal sa nový školský rok. Aj keď prvý 
deň v škole trochu znepríjemnilo upršané 
počasie, tento deň sa niesol v slávnostnej 
atmosfére. Do školy prišli žiaci, ktorí 
postúpili do vyššieho ročníka a opäť sa 
stretli so svojimi spolužiakmi 
a kamarátmi. Pribudli nám aj noví 
zamestnanci školy a žiaci 5. ročníka zo 
susedných dedín. Určite najkrajší bol 
tento deň pre našich prváčikov. Do školy 
ich z materskej školy priviedla pani 
učiteľka Hupková s lienkou Školienkou 
a s najstaršími žiakmi, deviatakmi. 
V škole sme ich všetci privítali a čakali ich 
nielen učebnice a zošity, ale aj milé 
darčeky. Prajeme im, ale aj všetkým 
ostatným žiakom, aby sa im v novom 
školskom roku darilo, aby dosahovali 
úspechy nielen v škole, ale aj 
v mimoškolskej činnosti. 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 
 

MATERSKÁ ŠKOLA 
Nový školský rok je pre nás, 
zamestnancov škôl začiatkom niečoho 
nového. V prvý školský deň – 5. 
septembra sme nielen odviedli 
k zahájeniu nového školského roka 
našich 17-tich predškolákov, ale i privítali 
veľa nových detí.  
Prijať väčší počet detí nám umožnila 
rekonštrukcia niektorých priestorov MŠ 
v rámci projektu „Rozšírenie kapacít“, kde 
z balkóna a terasy vznikli krásne priestory 
pre potreby detí a učiteľov. 
Do triedy žabiek nastúpilo 25 detí a do 
triedy motýlikov 20 
detí – z toho 3, ktoré 
dovŕšia 3 roky tento 
rok a 2, ktoré budú 
mať 3 roky v budúcom 
roku. 

Všetky stavebné práce a rekonštrukčné 
práce sme zvládli za veľkého úsilia a 
trpezlivosti pri zdolávaní tisícich 
problémov všetkých zainteresovaných – 
hlavne starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka, ktorý „zastrešil“ všetko to úsilie 
a práce, v 1. časti stavebnej firmy MIKO, 
v 2. časti zamestnancov obce (Jozefa 
Geršiho, Jozefa Kapustu), ktorí cez 
prázdniny dennodenne prevádzali rôzne 
stavebné práce – omietali, sieťkovali, 
robili inštalačné, kúrenárske práce  
a rôzne iné. Trpezlivosť ruže prináša, 
hovorí sa, a tak sa dokončenia dočkali aj 
zamestnanci materskej školy – 
prevádzkoví i pedagogickí, ktorí robili 
upratovacie, dokončovacie, zariaďovacie 
a skrášľovacie práce, ale i občania -
rodičia,  ktorí nám pomohli pri umývaní 
okien, úprave priestorov a iných prácach. 
Prvé umývanie okien na pôvodnom 
balkóne zvládli Katarína Gerhátová, 
Alena Chrenová, Mgr. Lucia Sotoňáková, 
pri druhej brigáde bolo rodičov  podstatne 
viac – Zdenka Kovačiková, Martina 
Sajková, Iveta Ďuričová, Žaneta Flaková, 
Eva Behinská, Katarína  Gerhátová, 
Libuša Kovačiková, Alena Chrenová, 
Kristína Kapustová, Lucia Holíková, Silvia 
Miková, Jan Poluch, Ing. Lucia 
Šebestová, ktorá venovala aj prostriedky 
a potreby na čistenie. Títo rodičia pomohli 
umyť okná i dvere na nových priestoroch 
z terasy, vyčistili priestory okolo budovy – 
„žabku“ pri vchode, vyhrabali trávnik, 
vyzametali priestor pred budovou po 
stavebných materiáloch, poskladali 
skrinku do umyvárne. Na stenu ju upevnil 
Ján Krajčo st., ktorý opravoval aj niektoré 
elektrospotrebiče. Pri zhotovení chodníka 
okolo pieskoviska pomohli Ján Valenteje, 
Ján Poluch a Radoslav Gerhát 
s kamarátom. Skrine do šatní a na 
učebné pomôcky okrem zamestnancov 
obce poprenášali Marián Čitársky, Marián 
Sajko a Rudolf Kyčerka. Lenka 
Kapustová a Kristína Kapustová 
namaľovali obrázky do novovzniknutej 
spálne starších detí a PaedDr. Lenka 
Krajčová namaľovala obrázky v triede 
mladších detí. Lišty na plávajúcej podlahe 

a dlažbe pomohli upevniť 
Ján Krajčo ml., Milan Bujna 
a Branislav Betuš. Niektoré 
nové skrinky zvládli 
poskladať aj zamestnanci 
sami, pri iných pomohli Ján 

Valenteje,  Roman Ďurík, Peter Vojtuš 
a Peter Kertész.  Marek Bitarovský 
zhotovil parapetné dosky do spálne 
a šatne. Všetci títo rodičia nám pomáhali 
ochotne a bezplatne, za čo im patrí 
naozaj veľká veľká vďaka. 
Okrem týchto priestorov sme 
rekonštruovali aj sklad potravín, šatňu 
zamestnancov, chodbu do kuchyne, kde 
bola položená Petrom Belanom (z časti 
sponzorsky) nová dlažba, steny 
bezplatne aj s kuchyňou vymaľoval 
Stanislav Kováčik a sokle zamestnanci 
sami.  
Preliezačku pre deti nanovo vyrába 
Stanislav Opat a po dokončení bude 
deťom slúžiť ďalšie roky. 
Nielen z terasy a balkóna sú nové 
priestory. V doterajších triedach na 
väčšej ploche vznikli nové hravé kútiky 
pre námetové  hry, vzdelávacie aktivity 
a cvičenie. 
Naozaj veľká vďaka patrí aj 
zamestnancom materskej školy, že 
zvládli počas prevádzky pri búraní, vŕtaní, 
v hluku, nekonečnom prachu a „bojových 
podmienkach“ prácu s deťmi a všetkým 
nemenovaným zamestnancom obce 
i tým, ktorí nechceli byť menovaní za to, 
že sa dielo podarilo a deti sa  môžu 
vzdelávať, skúmať, hrať sa a pripravovať 
sa aj na školskú dochádzku v pekných, 
príjemných priestoroch. Myslím, že táto 
budova si to (zatiaľ iba zvnútra) po 40 tich 
rokoch zaslúži. 
Ak som niekoho zabudla, ospravedlňujem 
sa. 

Bc.Zdenka Bujnová 
riaditeľka materskej školy 

                                    
               

MEDVEDIA  ROKLINA 

 
    V sobotu, 10.9.2016  sa skupina 
nadšených turistov z Kovariec vybrala na 
výlet, tentokrát až do vzdialenej oblasti 
Rakúska – Štajerska za poznaním 
prírodných krás, na miesto nazývané 
Medvedia roklina.  
     Nepreháňam, ak som nás nazvala 
turistami, veď ak skupina vo vekovom 
rozmedzí 4 až 60 rokov a možno aj viac,  
zvládla výstup po 49 rebríkoch a 115 
drevených mostíkoch s výstupom po 

2 900 drevených stupienkoch, môžeme 
sa tak nazývať. 
     V čase výstupu, ale aj zostupu, sme 
museli načrieť až na dno svojich síl, ale 
krása videného nám pomohla na všetky 
útrapy zabudnúť. V obrovskej skalnej 
rokline sme sa spomínanými drevenými 
rebríkmi a lávkami pomaly posúvali 
vyššie a vyššie a neprestávali sa 
udivovať prírodným divadlom pred našimi 
očami. Obrovské vápencové skaliská po 
každej strane výstupu nám predvádzali 
svoju impozantnosť a tvary, ktoré 
domodelovala voda miestami tečúca, 
miestami s obrovským hukotom padajúca 
z veľkých výšok. 
     Keďže bol krásny slnečný deň,  
tiesňavou dopadajúce slnečné lúče tvorili 
zaujímavé svetelné efekty. Všetci sme 
mali k dispozícii fotoaparáty, alebo aspoň 
mobilné telefóny, aby sme si tú nádheru 
zachytili. 
     Čo je dôležité,  aj ľudia sa v takomto 
prostredí správajú k sebe akosi 
pozornejšie, pomáhajúci, podporujú sa, 
viac spolu komunikujú. 
      Ďakujeme Vám pani Vrábelová, aj 
pani Škottová za perfektný výlet a tešíme 
sa nabudúce.... 

 Gréta Mocková 
    

ČO SA PÍŠE V STARÝCH 
KRONIKÁCH... 

 
Zápisnica napísaná 
v Kovarciach dna 28.11. 
1930 ohladne záchodu 
a chlieva pre Pána Organistu 
v Škole.  Obecná Rada sa 
uzniesla záchod spravit a pána 
Gábriša Jána  Murárskeho majstra 
poverila robotu prevect za Obnos 455kč 
aj zmateriálom. 
Zápisnica napísaná v Kovarciach dna 
28.11.1930 Ohladne novich Kachiel do 
Školi. Obecna Rada sa uzniesla do Školi 
nove Kachle zakupit a stare ven vihodit. 
Poznámka:  Pod oboma zápisnicami je 
okrúhla pečať obce Kovarce 
a vlastnoručné podpisy starostu 
Štefáneka a členov rady Čaradckého, 
Gabriša, Moreca a Kovácika. 

Pre Kovarský mesačník poskytol 
a v plnom obsahu odpísal: 

Peter Gerši 



RODINNÝ  
TURISTICKÝ  VÝLET 

 
Dňa 10.septembra 2016 sa 
skupinka zvedavých detí so 
svojimi rodičmi a starými 
rodičmi stretla o deviatej ráno 
v strede dediny. Vekové 
zloženie „turistov“ bolo od 
najmenšieho štvorročného 
Jakubka až po najstaršie vitálne  
sedemdesiatničky. Ich cieľ – 
lúka pod Hrdovickou, kde boli 
pre ne pripravené rôzne  poučné 
a zábavné akcie. Po hodinovej chôdzi, pri 
ktorej sme spoznávali a hádali rôzne 
stopy zveri  na lúke, liečivé byliny, či 
rôzne lokality, sme dorazili pod 
Hrdovickú. Tam nás už netrpezlivo čakali  
poľovníci z PZ Tribeč Kovarce a turisti 
z KST Kovarce. Po prestávke, počas 
ktorej si deti vlastnoručne opiekli  
pripravené párky a slaninku, ujovia 
poľovníci zavolali deti na pripravené 
posedenie pod stanom. Svojím výkladom 
o ochrane a starostlivosti lesnej zveri, 
prikrmovaní v zime, ukážkou prineseného 
parožia a listovaním v odborných 
časopisoch deti zaujali. Poľovníci ochotne 
a s trpezlivosťou odpovedali nielen na 
zvedavé otázky detí ale i dospelých. Deti 
sa najviac potešili ukážkou poslušnosti 
poľovných psov, ktoré sa veľmi ochotne 
dali nimi pomaznať.  Veľmi pozorne až so 
zatajeným dychom počúvali výklad 
mladého poľovníka o druhoch 
poľovníckych zbraní a ako suvenír si 
odniesli prázdne náboje, o tie bol 
dokonca boj... Po krátkej prestávke 
a občerstvení sladkosťou, ktorú dostali 
ako odmenu od pána Čitárskeho, sa deti 
presunuli na ďalšie pripravené stanovište, 
a to už oči detičiek žiarili nedočkavosťou. 
Pán Roman Illáš, predseda Klubu 
slovenských turistov Kovarce, pripravil 
pre zúčastnených skúšobné lano 
zavesené na strome na precvičenie 
šplhu, vlastnoručne vyrobené ležadlo 
s prekrytím proti dažďu, rôzne turistické 
pomôcky a náradie. Svojím zaujímavým 
výkladom poučil deti ako sa treba 
správať, ak zablúdia v lese, ako si upraviť 
vodu z potoka na pitnú, ako sa uchrániť 
proti chladu a ďalšie užitočné rady. Deti 
zodpovedali na všetky otázky a tiež 

pridali aj tie svoje. Ja za seba môžem 
povedať, že deti, ich rodičia aj starí 
rodičia si tento deň užívali v pohode, 
priam v rodinnej atmosfére. „Terénny 
kuchár“ Dušan Grác  im po náročnom dni 
uvaril priamo na mieste pravý kotlíkový 

guláš z diviny, ktorú poskytlo PZ 
Tribeč Kovarce.  Deti si veru aj 
dvakrát naložili, aby zvládli ďalšie 
už voľné disciplíny na rozsiahlej 
lúke pod Hrdovickou. Unavené, 
plné zážitkov, vedomostí a nových 
skúseností sa pustili do ďalšej túry 
– cesty domov. Tá veru trvala 
oveľa dlhšie, nakoľko sa im pobyt 
v lese veľmi páčil a nechceli ísť 

z oázy ticha, pokoja a krásy prírody do 
reality ruchu dedinského života. Na 
spiatočnej ceste chytali lúčne koníky, 
ktoré nedobrovoľne skončili v rukách detí, 
ktoré ich zas s radosťou vyhadzovali 
dospelým. Už teraz sa tešia na ďalšie 
výlety, ktoré bude Obec Kovarce 
v spolupráci s miestnymi organizáciami 
pripravovať, ako to bolo tento prvý krát 
s finančnou podporou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. Všetkým, ktorí svoj 
voľný čas, ochotu a sily venovali druhým, 
ďakujeme.   

Renáta Šišmičová, 
 redaktor KM 

 

GAZDINKY 
 NA SLOVÍČKO 

 
PEČENÝ ČAJ 

1 kg (rôzne) ovocie 
1 kg cukor kryštálový 
1 citrón 
celá škorica, klinčeky. 
Ovocie - hrušky, jablká, 
pomaranče, slivky, 
mandarínky, hrozno, citróny..... 
pokrájame na kúsky, dáme do hlbšieho 
pekáča, pridáme škoricu, klinčeky, 
zasypeme kryštálovým cukrom, dobre 
premiešame a dáme do vyhriatej rúry na 
220°C cca 45 minút piecť. Pečieme tak 
dlho, aby ovocie pustilo šťavu. Počas 
pečenia občas premiešame. Po upečení, 
ešte horúce dávame do sklenených 
pohárov, uzatvoríme a prevrátime hore 
dnom.         

J U B I L A N T I 
 SEPTEMBER 

 

� Flak Milan                  - 60 rokov 

� Janči Jozef                - 60 rokov 

� Števanka Pavol         - 65 rokov 

� Hudeček Rudolf         - 70 rokov 

� Králiková Anna          - 75 rokov 

� Černo Ján                  - 77 rokov 

� Opathová Anastázia -  77 rokov 

� Cirkovský Jozef        – 79 rokov 

� PaedDr.Králik Rudolf - 80 rokov 

� Andelová Mária         – 80 rokov 

� Valenteje Ján            – 80 rokov 

� Šišmičová Libuša      – 81 rokov 

� Michalíková Margita  – 84 rokov 
 

SRDEČNE    
BLAHOŽELÁME 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
Mená jubilantov sa zverejňujú pri dožití veku: 
60 rokov, 65 rokov, 70 rokov, 75 rokov a nad 75 
rokov sa v KM zverejňuje každý jubilant. 
Jubilant, ktorý si nežala zverejnenie svojho 
jubilea, môže svoju požiadavku nahlásiť 
v kancelárií obce v predstihu.  
 

INZERÁT 

 
Predám kočiar 2-kombinácia hlboký + 
športový - modrej farby (po dvoch 
deťoch, ale stále funkčný), väčšie 
gumové kolesá, nie nafukovacie, dobre 
sa chodí aj po zlom teréne, k nemu taška 
na prenos bábätka + príručná taška, cena 
len 30 EUR. 

� 0903 534680 
 

P O Z V Á N K A 

 
Obec Kovarce 

a Základná organizácia 
Jednoty dôchodcov 

Slovenska v Kovarciach  
srdečne pozýva 

všetkých dôchodcov 
na oslavy pri 

príležitosti 
MESIACA  ÚCTY  K  STARŠÍM,  

dňa 16.októbra 2016 – 

nedeľa o 15.00 hod. 

do spoločenskej sály  
Kultúrneho domu v Kovarciach. 

Príďte sa príjemne pobaviť na 
kultúrnom programe, v ktorom 
vystúpia deti materskej školy, 
folklórna skupina Kovarčanka 
a spevácka skupina Nezábudka. 
 
 
 

Národná transfúzna služba pracovisko 
Nitra v spolupráci s Obcou Kovarce 

pozýva občanov na 
 „TERÉNNY  ODBER  KRVI“, 

ktorý sa uskutoční  
v piatok 2.decembra 2016  

v čase od 8.00 do 12.00 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).  
 
 
 
 
 
 
 
 


