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� Úvodník – Ing. Daniel Kutňanský 

� Športové ozveny, umiestnenie družstiev - Ing. Daniel Kutňanský 

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

� MDD v našej obci dňa 3.6.2017 - Marián Čitársky, Rudolf Kyčerka 

� Terénny odber krvi dňa 9. 6. 2017 – Renáta Šišmičová 

� Hody na Gedelove  dňa 18. 6. 2017– PhDr. Irena Grácová 

� 70. výročie založenia Poľovníckeho združenia Tribeč Kovarce – Alexandra Kereková 

� Gazdinky na slovíčko – Zemiakové pagáče, Bazové rezy 

� Jubilanti – Jún, Júl, Narodenie dieťaťa, Prvé sväté prijímanie 

� Oznamy, Inzerát 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍK 

 
     Dostalo sa mi milej príležitosti, milí 
spoluobčania, prihovoriť sa Vám pri 
príležitosti blížiacich sa osláv 90-teho 
výročia založenia organizovaného futbalu 
v našej obci. 
     Svoj sĺpček by som začal na začiatku 
toho všetkého,  kedy sa skupinka 
nadšencov a veteránov rozhodla začať 
v našej obci so športom, na ktorý sa 
vtedajší občania pozerali s veľkou 
zvedavosťou a nevedomosťou. Určite sa 
tento zámer nerodil ľahko.  V časoch po 
prvej svetovej vojne, v období, keď 
v spojených štátoch začala vrcholiť prvá 
hospodárska  kríza, zaujímala ľudí skôr 
otázka obživy či strechy nad hlavou. Je 
veľmi lichotivé, že v takých neprajných 
podmienkach futbal prežil a dokonca sa 
neustále vyvíjal, čoho dôkazom sú až tri 
ihriská na ktorých sa „kovarčania“ za celý 
čas preháňali. Bolo to úsilím všetkých 
starostov, predsedov, 
funkcionárov, dobrovoľníkov 
a v neposlednom rade 
hráčov. Samozrejme, že 
tak ako v živote, tak aj 
pri futbale sa striedali 
lepšie a horšie obdobia. 
Ale futbal v obci prežil a 
dnes ho môžeme hrdo 
oslavovať. Keď sme 
prednedávnom 
s Jozefom Kováčikom 
písali  pri príležitosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
predstavenia loga  o tom, že nový znak 
v sebe stelesňuje  hrdosť, vášeň, 
obetavosť a fanúšikovskú podporu, 
mysleli sme tým práve to, že si treba 
vážiť a v žiadnom prípade nezabudnúť na 
všetku tú prácu, ktorú tu vedenie obce 
spolu s futbalistami toľké roky vykonávali.  
Pred nami, ale aj pred celou vyspelou 
Európou teraz stojí  veľká výzva, a to 
zachovať toto tvrdo odpracované 
a udržiavané dedičstvo aj pre ďalšie 
generácie. Spojenie vyspelej Európy 
používam zámerne, lebo ako je známe za 
posledných pár rokov klesol počet 
registrovaných futbalistov na starom 
kontinente astronomickým spôsobom. 
Pochopiteľne,  že sa to týka i nás, 
Slovákov a neposlednom rade nás 
Kovarčanov. Časy, keď sa po ihrisku 
v piatok na tréningu preháňalo naraz 30 -
40 ľudí sú dávno preč. Dôvodov je viac, či 
už sú to masmédia,  sociálne siete alebo 
celkový postoj mladých ľudí k športu ako 

takému. Je len na nás a na našich 
nasledovníkoch a tým nemyslím 

len funkcionárov, hráčov 
alebo starostov, ale aj 

vedenie toho štátu, aby 
dokázali nastaviť také 
podmienky podpory 
a rozvoja,  že tento 
najpopulárnejší  šport 
na svete bude ešte 
dlho písať svoju 
históriu. 

 
Ing. Daniel Kutňanský 

OFK KOVARCE 

ŠPORTOVÉ OZVENY 

„A“ mužstvo VI.LIGA – 2016/2017 
 

 
23.kolo 20.05.2017 17:00  

OFK KOVARCE - OFK Kuzmice  
2:1 (1:0) 

V Kovarciach sa stretli dve technické 
mužstvá. Hostia prišli s cieľom odčiniť 
debakel z Bojnej, domáci zas chceli 
nadviazať na dobrý výkon z Veľkých 
Ripnian. Prvú šancu už po niekoľkých 
sekundách zahadzuje Mekýš. Hneď nato 
sa vyznamenal Vrbjar v domácej bráne 
po brejkovej situácii hostí. Vyrovnaný 
priebeh prelínali pološance na jednej, či 
druhej strane. Tesne pred prestávkou 
otvára skóre svojim povestným 
projektilom Mekýš. V druhom dejstve 
začali Kovarce lepšie. Ich aktivitu pretavil 
do druhého gólu Labuda – 2:0. Kuzmice 
táto situácia paradoxne nakopla a začali 
byť nebezpečnejší. V 54. minúte boli 
odmenení kontaktným gólom po rýchlej 
kombinačnej akcií, na ktorej konci stál 
Oravec – 2:1. Hostia ďalej pokračovali 
nátlakovou hrou, ale väčšiu šancu si už 
nevytvorili. Posledná štvrťhodinka bola 
poznačená častými prerušeniami a 
nervozitou. Nič to už však nezmenilo na 
tom, že Kovarce konečne zvíťazili na 
domácom ihrisku, keď sa naposledy 
radovali v novembri minulého roka po 
zápase s Ludanicami. 
Rozhodovali: Petruš, Križma, Žitňanský 
120 divákov 
Góly OFK Kovarce: 43. Miroslav Mekyš, 
48. Peter Labuda 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan, 
Kutňanský, Ďurič, Vrábel, E. Gregor (87. 
O. Kerek), Maruna, Mekýš, Borovka, 
Vorčák, Labuda (74. Bizoň) 
Zostava kola: Dominik Ďurič, Miroslav 
Mekýš - Gratulujeme!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.kolo 29.5.2017 17:00  
TJ Slovan Bojná - OFK KOVARCE 

 2:0 (2:0) 
Komentár domáceho 
redaktora: V horúcom 
počasí chceli domáci 
odčiniť prehru v derby vo 
Veľkých Dvoranoch, čo sa 
im aj po veľmi dobrom 
výkone podarilo. Domáci 
nastúpili s veľkým 
tlakom a po peknej 
individuálnej akcii otvoril 
skóre Lukáš Lukačovič – 1:0. Domáci ani 
po vedúcom góle nepoľavili a tlačili 
súpera. Pekným gólom sa prezentoval  
Ducký v 30. minúte – 2:0. Postupne mali 
náznaky šancí aj hostia, ale pozorná 
obrana domácich na čele s brankárom 
odolala. V druhom polčase sa začala 
prejavovať menšia tréma domáceho 
mužstva a opraty zápasu tak prevzali 
hostia, ktorí si vytvorili platonický tlak. 
Bojná ešte do 60. minúty dvakrát 
pohrozila A. Vyletelkom, ale potom sa 
začalo dobíjanie domácej bránky hráčmi 
Kovariec. Domáca obrana odolávala, i 
keď po zbytočnom zákroku bol vylúčený 
domáci hráč. Hostia do konca zápasu už 
nič nevymysleli, a tak domáci zaslúžene 
vyhrali.  
Z nášho pohľadu by sme len chceli 
doplniť nasledovné: Domácim hráčom sa 
nedá uprieť kvalita a samozrejme aj 
efektivita pri zakončení, ktorá nám v 
zápase chýbala. Čo ale silno 
zarezonovalo bolo to, že hráči Bojnej išli 
za víťazstvom na hranici únosnosti, 
miestami až za ňou a pri niektorých 
zákrokoch tuhla krv v žilách nejedného 
prítomného fanúšika. Hlavnému 
rozhodcovi prajeme všetko dobré v 
rozhodovaní krajských súťaží a dúfame, 
že si z tohto zápasu zobral aspoň niečo 
pozitívne. My, a myslíme si, že aj domáci, 
sme z jeho strany veľa pozitívneho za 90 
minút nevideli. Našim skvelým fanúšikom 
ďakujeme, že merali dlhú cestu a v 
hojnom počte prišli povzbudiť naše 
mužstvo. 
Rozhodovali: Hubinský, M.Rybanský 
50 divákov 
Zostava OFK Kovarce:OFK: Vrbjar – 
Belan, Hula, Kutňanský, Ďurič, E. Gregor, 
Maruna, Borovka, Vorčák, Labuda, Kerek 
(27. Bošanský). 



25.kolo 4.6.2017 17:30 
OFK Ludanice - OFK KOVARCE 

 2:1 (0:1) 
Komentár domáceho redaktora: 
Pred výbornou fanúšikovskou kulisou sa 
hral dobrý futbal. V prvom polčase boli 
aktívnejší hostia, v druhom prebrali 
iniciatívu domáci, ktorí vyhrali 2:1. Výbor 
OFK ďakuje fanúšikom hostí za 
celozápasové slušné povzbudzovanie 
mužstva a ďakuje aj domácim fanúšikom, 
ktorí taktiež pristúpili k zápasu korektne. 
Domáci toto víťazstvo venujú vedúcemu 
mužstva Bohumilovi Cifrovi, ktorý v 
sobotu oslávil svoje 67. narodeniny. 
Ďakujeme našim verným fanúšikom, ktorí 
splnili svoj sľub aj napriek zlému počasiu, 
a tak ako počas Bratislavských derby, 
prišli na zápas peším pochodom. Opäť 
náš dvanásty a najlepší hráč. Ďakujeme, 
sme hrdí!!! 
Rozhodovali: Piaček, P.Rybanský, 
J.Wenderla  
250 divákov 
Gól OFK Kovarce: 17. Peter Labuda 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Hula (81. 
Belan), Kutňanský, Vrábel, Ďurič, E. 
Gregor, Maruna, Borovka (83. Bošanský), 
Mekýš, M. Vorčák, P. Labuda 
Zostava kola: Daniel Kutňanský -
Gratulujeme!!! 
 

26. kolo 10.6.2017 17:30 
 OFK KOVARCE - OŠK Závada  

1:2 (1:1) 
Do zápasu vstúpili lepšie domáci, keď sa 
po peknej kombinačnej akcii presadil 
Bošanský 1:0. V ďalšom priebehu sa 
obraz hry nezmenil, kovarčania naďalej 
búšili do súpera, ale bez gólového efektu. 
Neujala sa ani Kutňanského či Mekyšová 
strela do bránkovej konštrukcie. 
Následne sa podarilo hosťom z ojedinelej 
šance vyrovnať 1:1. Aj v druhom polčase 
sa tlačili domáci pred hosťujúcu bránu, 
ale gól už nestrelili. A keď sa Závade po 
rýchlom protiútoku podarilo zvrátiť gólový 
stav na svoju stranu, o výsledku bolo 
rozhodnuté. Kovarce už do konca zápasu 
márne hľadali kľúč k prekonaniu 
hosťujúcej obrany a nepremenili dokonca 
ani pokutový kop. 
Domáci hráči a funkcionári ďakujú svojmu 
verného fanklubu, ktorí ich celú sezónu 
mohutne povzbudzoval. 

Rozhodovali: Žitňanský, Rybanský, 
Laciková, 120 divákov 
Gól OFK Kovarce: 14.Alexander 
Bošanský 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan, 
Vrábel, Maruna, Ďurič, E. Gregor, 
Kutňanský, Vorčák, Labuda, Mekýš (81. 
Čery), Bošanský (75. Bizoň) 

DORAST   
V. LIGA – STRED - U19 - 

2016/2017 
22. kolo  
TJ Slovan Bojná - TJ Oponice/OFK 
Kovarce                                       5:0 (1:0) 
23. kolo  
TJ Oponice/OFK Kovarce – MFK 
Alekšince                                     0:1 (0:0) 
24. kolo  
FK Čechynce - TJ Oponice/OFK Kovarce   
                                                    2:1 (2:0) 
25. kolo  
ŠK Veľké Zálužie - TJ Oponice/OFK 
Kovarce                                       2:2 (0:2) 
26. kolo  
TJ Oponice/OFK Kovarce – FK Močenok    
                                                  11:0 (6:0) 
Za domácich skórovali aj: Patrik 
a Miroslav Borovka, Michal Belan. 

 
ŽIACI   

IV.LIGA–U15 –SK.7-12 MIESTO 
– 2016/2017 

5.kolo                  
OFK Veľké Ripňany : OFK Kovarce 

 4:0 (3:0)    
6.kolo                  
OFK Tovarniky : OFK Kovarce  

9:0 (4:0)    
7.kolo                  
OFK Kovarce: OFK Krnča  

1:3 (1:2)    
Gól OFK Kovarce: Jakub Bucha 
 
8.kolo                  
OFK obce Prašice : OFK Kovarce  

4:0 (1:0)    
9.kolo                  
OTJ Horné Obdokovce : OFK Kovarce  

1:4 (0:1)    
Góly OFK Kovarce:  Patrik Polonský, 
Peter Belan, Martin Belan, Marek Čery 
10.kolo                  
OFK Kovarce: OFK Veľké Ripňany  

0:4 (0:3)    

Umiestnenie jednotlivých družstiev 
 
DOSPELÍ 
VI. liga MO Topoľčany:              5.miesto 
(14 účastníkov)  
Najlepší strelec: Milan Vorčák – 9 gólov   
 
DORAST 
V. Liga stred – TJ Oponice/OFK Kovarce      
                                                    4.miesto 
(14 účastníkov) 
Najlepší strelec:  Michal Belan – 4 góly  
 
ŽIACI 
IV. Liga MO Topoľčany             11.miesto 
(18 účastníkov rozdelených do skupín) 
Najlepší strelec: Dávid Gerši - 28 gólov 

 
Spracoval: Ing.Daniel Kutňanský 

 
 

V mene výboru OFK Kovarce 
 by sme chceli poďakovať  

všetkým fanúšikom, korí nám držali 
palce, podporovali nás.  

Chceme poďakovať obecnému 
úradu spoločne so starostom obce  

Ing. Andrejom Čopíkom, 
sponzorom, rodičom  

a všetkým dobrovoľníkom  
za pomoc, či už okolo futbalu 

 alebo pri rekonštrukčných prácach  
na kabínach OFK Kovarce.  

ĎAKUJEME 
 

Vidíme sa v sezóne 2017/2018 ☺ 

 
 

 

 

ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNIKA 

Zo života 
základnej 

školy 

Školský rok 2016/2017 sa pomaly končí. 
Aj posledné mesiace sa niesli v znamení 
rôznych školských podujatí, akcií 
a súťaží. Získali sme úspechy 
jednotlivcov a družstiev.  
Všetkým víťazom srdečne  
blahoželáme!!! 
26. apríla 2017 sa na futbalovom ihrisku 
konal 19. ročník futbalovej súťaže                   
McDonald´ s Cup. Zúčastnilo sa ho 10 
škôl z nášho okresu, medzi nimi aj 
družstvo z našej školy. 1. miesto obsadila 
Základná škola, Škultétyho z Topoľčian.  
28. apríla 2017 zorganizovala naša škola 
Noc s H. Ch. Andersenom. O 18.00 
hodine sa stretli žiaci 1. stupňa plní 
nadšenia a očakávania. Čakali ich rôzne 
aktivity v učebniach – čítanie rozprávky, 
vymýšľanie príbehov a komixov, 
kreslenie, spievanie a tancovanie. 
Najväčším zážitkom bolo pre nich 
stretnutie s H. Ch. Andersenom, ktorého 
zahral Vladimír Vanček, žiak z 9. triedy. 
Samozrejme nechýbala nočná detská 
diskotéka. Vďaka patrí pani učiteľkám – 
Mgr. Martine Štefankovej a Ing. Alene 
Čitárskej a pani Márii Kováčikovej, ktoré 
všetko s nadšením a s radosťou pripravili. 
3.mája 2017 sa žiaci 8. ročníka – Jakub 
Bucha, Denisa Bublová, Hana 
Belohorcová a Martin Belan zúčastnili na 
súťaži mladých záchranárov CO 
o pohár prednostu OÚ Topoľčany, získali 
5. miesto. Srdečne im blahoželáme! 
16. mája 2017 sa dievčatá zúčastnili na 
Majstrovstvách okresu Futbal Cup 
Topoľčany a získali víťazný pohár 
a diplom za 3. miesto. 
19. mája 2017 sa zúčastnili naši žiaci na 
okresnom kole hry „Plameň 2017“ 
a umiestnili sa na 4. mieste. 
25. mája 2017 nás navštívila 
spisovateľka Zdenka Laciková. Žiakom 
4. a 5. ročníka porozprávala o svojom 
živote a tvorbe. Beseda sa skončila 



spoločným fotografovaním a auto-
gramiádou.  
31. mája 2017 sa zapojili všetky triedy do 
celoslovenského čitateľského maratónu 
Čítajme si 2017. Po prečítaní určeného 
diela sa podpísali žiaci na spoločný 
plagát a dostali záložku do knihy. 
1. júna 2017 boli žiaci 1. - 4. ročníka na 
koncoročnom výlete v Topoľčiankach 
a žiaci 5. – 8. ročníka v Banskej Štiavnici. 
2. júna 2017 sa uskutočnila športová 
olympiáda. Žiaci súťažili v rôznych 
disciplínach, ktoré pripravili vyučujúci 
v spolupráci s poľovníckym združením. 
16. júna 2017 sa žiaci z našej školy 
zúčastnili na okresnom kole 
poľovníckej súťaže v Topoľčanoch pod 
vedením pána Štefana Hajnoviča. 
Celkovým víťazom sa stal Martin Belan, 
žiak 8. ročníka. Všetci súťažiaci boli 
odmenení medailami, vecnými cenami, 
ba aj pravým poľovníckym gulášom. 
19. júna 2017 sa stala naša škola 
víťazom v turnaji základných škôl 
v hádzanej chlapcov, najlepším 
strelcom  sa stal Marek Čery, žiak 6. 
triedy. 
 
Umiestnenie  Žiakov  školský rok   

2016/2017 
Gymnázium Topoľčany                5 žiakov 
Piaristická spojená škola, Nitra    1 žiačka 
OA Topoľčany                                  1 žiak 
OA Nitra                                           1 žiak 
SZŠ Topoľčany                               3 žiaci  
SZŠ Nitra                                     1 žiačka 
SOŠ drevárska, Topoľčany              1 žiak 
SPŠ  Nitra                                        1 žiak 
SOŠ agrotechnická, Topoľčany      2 žiaci 
Spojená škola SPŠP, HA, ŠG, Nitra 
                                                     1 žiačka 
SOŠ  techniky a služieb, Topoľčany  
                                                        2 žiaci  
SOŠ potravinárska, Topoľčany       2 žiaci 
Študijné odbory: 16 žiakov    
Učebné odbory:  5  žiakov 
23.6.2017 sa v Kultúrnom dome v 
Kovarciach uskutočnila Venčeková 
slávnosť, na ktorej sa deviataci zároveň 
rozlúčili so školou. 
Slávnostné  ukončenie školského roka, 
odovzdávanie vysvedčení a vyhodnotenie 
súťaží sa uskutočnilo v piatok  30. júna 
2017. 

Spracovala: Mgr.Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

Zo života materskej školy 
K sviatku detí sme v materskej škole 
pripravili počas dvoch týždňov „Detskej 
radosti“ nasledovné aktivity: 
31. 5. - výlet na rybník Luh  s ukážkou 
chytania rýb, ktoré deťom predviedol 
p.Miloš Buraj. Deti mali možnosť 
pozorovať okrem vodnej hladiny, chytenia 
rýb do ruky aj rôzne lúčne i vodné 
rastliny, kvety, vtákov i hmyz. 
1. 6. – cestu rozprávkovým lesom –
rozprávkové postavy (p.učiteľky 
v spolupráci so študentkami Strednej 
pedagogickej školy v TO a UKF v NR) 
Červená čiapočka, Včielka Maja, ježibaba 
z medovníkového domčeka, indiánka 
i mašinka Tomáš pripravili deťom rôzne 
športové i vedomostné disciplíny. 
5. 6. – všetky deti predviedli svoje 
zručnosti v jazde na bicykloch (malých či 
väčších trojkolách i odrážadlách) na 
ihrisku ZŠ pri rôznych prekážkach ale aj 
v dodržiavaní dopravných značiek 
a predpisov.  
6. 6. – deti netradičnou technikou 
maľovali na potravinové fólie, ktoré boli 
pripevnené k stromom pri MŠ, ale aj na 
kartónové tvary kvetov a chodníky okolo 
MŠ.  Ešte dlho ich zaujímavé maľby 
zdobili dvor materskej školy. 
7. 6. – keďže sme sa pripravovali na 
výlet do lesa, najskôr sme si boli pozrieť 
rôzne zaujímavé trofeje našich 
poľovníkov  v poľovníckej miestnosti. 
Deťom o nich porozprával pán Milan 
Černo. 
8. 6. – výlet starších detí na vodnú 
elektráreň v Podlužanoch. Okolím 
elektrárne deti previedol p.Michal i Andrej 
Števanka, predviedli im zariadenie na 
zachytávanie odpadu z rieky, turbínu, 
ktorá vyrába elektrickú energiu, ovečky 
a iné. Chlapcov najviac fascinovala práca 
„pavúka“ – bagra s viacerými funkciami. 
13. 6. – celodenný výlet na poľovnícku 
chatu. Všetky deti sme dopravili  na 
autách k chate i späť (p.Čitársky, 
p.Remeňová, p.Bujnová, p.Györiová 
a p.Černo), aby sme si mohli dlhší čas 
užiť krásy prírody ale i preto, že nie všetci 
by takú trasu pešo zvládli. Deti mali pri 
pobyte v prírode za doprovodu p.Milana 
Černu možnosť uplatniť svoje teoretické 
vedomosti  v praxi. Prešli blízke i širšie 
okolie chaty, spoznali starostlivosť o zver 

v soliskách, senníkoch, naplnili súdok pre 
diviakov obilím, nebojácne vyliezli na dva 
posedy s krásnym výhľadom, videli stopy 
zveri v blate, roháča i iných chrobákov, 
vtákov, stromy, kríky, kvety. 
19. 6. – si  deti prezreli celý areál ZOO 
s rôznymi (aj novými) exotickými 
zvieratami na Ranči pod Babicou v obci 
Bojná. Mali možnosť ich vidieť z blízka 
i pohladkať. Zaujímavá bola aj cesta 
autobusom. Na predchádzajúce akcie 
sladkosťami, malinovkami i džúsikmi 
deťom prispeli Môj obchod p.Čitársky 
a p.Iveta Šúryová. 
22. 6. – po úspešnom schválení projektu 
a financovaní Nitrianskym samosprávnym  
krajom sme pripravili akciu „Cvičí ocko, 
cvičím ja“. Prečo takáto akcia? Lebo aj 
ockovia si zaslúžia niečo k ich sviatku – 
Dňu otcov. Pre ockov sme pripravili 
aktivity z krajiny indiánov. Ockovia i deti 
prezentovali svoje zručnosti  v dobývaní 
pevnosti, v love rýb a netradičnom 
prechádzaní cez rieku, v hľadaní pokladu 
na Striebornom jazere, v prepade vlaku, 
chôdzi po lane nad priepasťou, 
indiánskych hrách, cestou prériou 
i indiánskom tvorení, kde šikovní ockovia 
naozaj uplatnili svoju fantáziu a zručnosť. 
Na stanovištiach pomohli p.Eva Gričová, 
sl.Simona Čitarská, p.Miriam Jablonská, 
p.Žaneta Flaková, p.Lucia Holíková, 
p.Lenka Vrbičanová, p.Katarína 
Gerhátová a p.Kristína Kapustová. 
Sladkou odmenou prispeli Môj obchod 
p.Marián Čitársky a potraviny p.Táborský. 
Medaile deti dostali od NSK a srdiečka 
z lásky ockom za deti vyrobili p.učiteľky.  
28. 6. – sme sa rozlúčili spolu s rodičmi 
a 14-timi predškolákmi  s materskou 
školou. Deti dostali okrem darčekov 
i osvedčenia o absolvovaní pred-
primárneho vzdelávania a s chuťou  
môžu po 
prázdninách 
pokračovať 
ďalšou  etapou 
v ich živote 
v nadobúdaní nových vedomostí.                                                             

Bc. Zdenka Bujnová 
riaditeľka materskej školy 

MDD v našej obci ... 

 
Dňa 03.6.2017 sa 
v našej obci na 
futbalovom ihrisku OFK 
Kovarce konal DEŇ 
DETÍ. Pre deti boli 
pripravené rôzne súťaže, 
skákací hrad, lukostreľba, 
streľba zo vzduchovky, 
ukážky z kynológie, jazda 
na koči ťahanom koňmi, 
penová šou, sokoliari Aquila z Bojníc. 
Touto cestou by sme chceli poďakovať 
pani riaditeľke materskej školy Bc.Zdenke 
Bujnovej (aj za zapožičanie športového 
náradia), sl.S.Čitarskej, p.Juríkovej,  
p.Kyčerkovej a p.Opátovej, p. S.Opátovi, 
členom poľovného združenia Tribeč 
pánom E.Gregorovi,  M.Kapustovi, 
A.Kovačikovi, M.Lukačovičovi, 
p.M.Opátovi,  DHZ Kovarce pod vedením 
p.J.Kapustu. Za prípravu občerstvenia 
ďakujeme p.D.Grácovi a p.P.Križanovi a  
p.D.Rybanovej, za hudobnú réžiu 
p.I.Križanovi. Nemenovaným darcom 
ďakujeme, že prispeli deťom na cukrovú 
vatu. A posledné ďakujem patrí členom 
OFK Kovarce pod vedením pána 
J.Kovačika a samozrejme pánovi 
starostovi Ing.Andrejovi Čopíkovi. 
Fotografie z akcie si môžete pozrieť na 
webovej stránke obce Kovarce: 

www.obeckovarce.sk ☺ 
Marián Čitársky,  
Rudolf  Kyčerka 

 

TERÉNNY ODBER KRVI 

V piatok 9.júna 2017 
sa v našej obci po 
štvrtý krát uskutočnil 
„Terénny odber 

krvi“.  
Organizátorom tohto 
podujatia bola obec 

Kovarce a Národná transfúzna služba v 
Nitre.  Občanov, mladých ľudí 
a dobrovoľníkov sme oslovovali 
pozvánkou, plagátmi, rozhlasom, 
oznamom v Kovarskom mesačníku. Päť 
dní pred akciou bolo prihlásených 
dvanásť darcov. Nakoľko tejto vzácnej 
tekutiny je nedostatok, lekárka a sestričky 



prisľúbili, že terénny odber krvi sa aj 
napriek malému počtu uskutoční. 
V piatok ráno už o siedmej hodine 
s príchodom húkajúcej sanitky 
a lekárskeho tímu sa schádzali aj 
darcovia a o deviatej hodine sme ich už 
napočítali 30. Prišli aj naše „decembrové 
prvodarkyne“, ďalší mladí ľudia, pani 
učiteľky a nepedagogickí pracovníci zo 
školy a škôlky. Touto cestou sa chceme 
poďakovať naším spoluobčanom, ale aj 
občanom z iných obcí: Ludanice, 
Nitrianska Streda, Oponice, Bošany, 
Nitrianska Blatnica, Žabokreky nad 
Nitrou. ĎAKUJEME!  
Po odbere si každý darca doplnil energiu 
a sily obedom, koláčikom a kávičkou, 
ktoré pre nich pripravili pracovníčky 
obecného úradu. Tešíme sa na ďalšie 
stretnutie. Obec je už zaradená do 
harmonogramu terénnych odberov a 
najbližší termín v našej obci je dňa 
5.decembra 2017 – takže možno príde 

i Mikuláš ☺. 
 
Tejto krásnej akcie sa zúčastnilo 
tridsaťpäť darcov, ktorým patrí náš obdiv 
a tridsiati naplnili vaky vzácnou tekutinou: 
Poláček Martin, Kováčiková Mária, 
Grácová Lucia, Grác Dušan, Šišmičová 
Renáta, Deličová Tatiana, Mgr.Klačanská 
Miroslava, Klačanská Kristína, Klačanská 
Nikola, Zelíska Juraj, Zelísková Marta, 
Buraj Miloš, Kováčiková Mária ml., 
Mgr.Sotoňáková Lucia, Mgr.Lukáčiková 
Zora, Opátová Zuzana, Opát Stanislav, 
Opát Michal, Bujna Milan, Ing.Čopíková 
Michaela, Majtánová Slavomíra, 
Jagelková Žofia, Holíková Lucia, 
Babincová Marcela, Hanko Albert, 
Tóthová Kristína, Kalina Lukáš, 
Ing.Stieranková Iveta, Ing.Šebest Martin, 
Vojtela Ondrej, Vrbjar Tomáš, Hollá 
Katarína, Prevuzňák Pavol, Jablonský 
Peter, Vrbjar Oto 
 
Zároveň chceme poďakovať lekárke a 
zdravotníckemu personálu z NTS 
v Nitre za láskavý 
prístup, pohodu 
a srdečnosť. 

Renáta Šišmičová 
redaktor KM 

HODY  NA  GEDELOVE 

 
Kto by nemal rád svoj 
rodný kraj – náš 
pozemský raj s jeho 
prírodnou krásou 
– horninami, 
lúkami, poliami, 
riekou, kde v jej 
srdci leží rodná 
obec, akoby ani 
nežil, len prežíval. Všetko 
toto bohatstvo sa znásobuje 
príčinlivosťou človeka, ľudstva. Žiaľ, nie 
všetci tak cítime a tvoríme. Benediktínske 
heslo: „Mora et labora!“, „Modli sa 
a pracuj!“ nestráca po stáročia na svojej 
aktuálnosti. Nabáda nás k pokore 
a vytrvalosti vytvoriť dielo, ktoré nás 
prežije. Na naše dedičstvo nadviažu naši 
potomkovia – večná pochodeň ľudstva. 
     Preto má rodina mnohonásobný 
význam. Nejde len o reprodukciu 
spoločnosti, ale prevažne o jej morálne 
hodnoty. Táto myšlienka zarezervovala aj 
v kázni nášho rodáka – kňaza Petra 
Debnára, ktorú predniesol počas svätej 
omše pod nebom na Gedelove 18. júna 
2017. Je tomu práve 133 rokov, keď na 
tomto mieste dal vyhotoviť kamenný kríž 
MUDr. Andrej Wágner – kovarský 
zemepán na svojom obľúbenom mieste. 
Aj kríž prešiel svoju „cestu života tŕnistú“, 
ale vďaka myšlienke a príčinlivosti nášho 
pána farára Ondreja Tepličanca 
a niekoľkých nadšencov, kríž ožil. 
Odvtedy už po ôsmykrát sa tu konajú 
bohoslužby nielen pre veriacich okolitých 
farností – Súlovce, Oponice, Kovarce, 
Ludanice, ale aj širokú verejnosť 
z blízkeho i ďalekého okolia. Dalo by sa 
povedať o skalných návštevníkoch tejto 
púte (manželia Červeňanskí z Topoľčian, 
ale aj rodina z Rajca i ďalších).  
Prečo? Človek tu precíti vzdialenosť 
i blízkosť neba i zeme, krásnu prírodnú 
scenériu, spolupatričnosť človeka, 
duchovnú obrodu... 
     Tribečské pohorie láka nielen 
lesníkov, poľovníkov, turistov, hubárov, 
ale aj obyčajných ľudí svojou 
tajuplnosťou, štedrosťou, obľúbenosťou 
svojich miest, je i únikom od hlučnosti 
sveta aj zvedavosti z objavovania. Jeho 
starobylé hradiská, hrady, kaplnky, kríže, 

bývalé ľudské osídlia dosvedčujú 
pravekú, stredovekú minulosť, ľudskú 
dobyvačnosť, keď ho lákali geologické 
útroby jeho jadra i povrchové bohatstvo 
lesného porastu, ale aj rôzne 
dobrodružstvá. S Tribečom sa spájajú 
mnohé poznatky i neznalosti. Na jeho 
neustálom odhaľovaní si ešte zamakajú 
vedci tejto špecializácie.  
     Senzáciu o jeho tajuplnosti vyvolala aj 
kniha Jozefa Kariku „Trhlina“. Jeho 
hororový príbeh o miznutí ľudí za 
posledných 80 rokov v pohorí Tribeč 
vyvolal nebývalý čitateľský záujem a jej 
autor získal cenu Annasoft litera, zvýšila 
sa aj zvedavosť čitateľa. Triezvejší 
a odbornejší výklad na knihu a Tribečské 
pohorie vyjadril vo svojom obsiahlejšom 
článku v Topoľčianskych novinách č.23 
z 13.6.2017 jeho autor Miroslav Gulika.  
     Naše lesné horské chodníčky sa 
zväčša zameriavajú na posvätné miesta 
Gedelov a Hôrka s kaplnkou sv. Anny, 
ktorú si uctíme 23.júla 2017 na tomto 
druhom pútnickom mieste.   

PhDr. Irena Grácová 
redaktor KM 

 

 

 

 

70. VÝROČIE ZALOŽENIA 
POĽOVNÍCKEHO 

ZDRUŽENIA 

  

     Tak ako v živote človeka, aj v živote 
rôznych organizácií sú okrúhle výročia 
podnetom zamyslieť sa nad svojou 
činnosťou. Tak je to aj v prípade nášho 
PZ Tríbeč Kovarce, ktoré si v tomto roku 
pripomína 70. výročie založenia. 
     Priebeh našich poľovníckych rokov je 
rôzny, čo každý poľovník  môže potvrdiť 
tým, že sa neopakujú ani rovnaké 
poľovnícke či lovecké situácie.  Všetko 
závisí od meniacich sa prírodných a 
spoločenských podmienok. Z tohto 
pohľadu je 70 rokov našej poľovníckej 
organizácie neobyčajne rozmanitých. 
Na jednotlivé časové úseky nášho 
združenia môžeme mať rôzne názory. 
Môžeme sa domnievať, že v našom PZ 
boli zlaté časy v polovici sedemdesiatych 
rokov, kedy boli v našom revíri pomerne 
vysoké stavy drobnej zveri. Vysoké počty 

lovu raticovej zveri s kvalitnými trofejami 
sme dosahovali koncom rokov 
osemdesiatych. Istotne mnohí z nás 
idealizujú i poľovnícke pomery rokov  
päťdesiatych, ktorých pamätníci zväčša, 
žiaľ, už nežijú, aby mohli dosvedčiť, že 
ani vtedy, ani nikdy neskôr neboli 
poľovníci celkom spokojní. Mali svoje 
problémy buď s poľovníckymi zákonmi, 
alebo so stavmi zveri. Z pohľadu 
súčasnosti, ktorá je nám blízka, posledné 
roky sú v poľovníctve poznamenané 
ubúdaním raticovej i malej zveri vo 
všetkých revíroch na Slovensku, vrátane 
nášho. Hľadajú sa príčiny a pretože je ich 
naozaj veľa, nemožno jednoznačne určiť 
rozhodujúci dôvod a prijať jednoduché 
opatrenia. 
     Poľovník má prírodu nielen poznávať 
a ovládať jej zákonitosti, ale mal by sa 
nad nimi aj čo najhlbšie zamýšľať. 
Porozmýšľať o živote a smrti, o 
výmenách generácií, o ľudstve, o našej 
planéte, o svojom živote, príbuzných a 
priateľoch. Ale i o tom, čo ešte chce v 
živote dosiahnuť, aké má plány a 
predsavzatia a čo by mal ešte urobiť v 
prospech zveri, poľovníctva a svojho 
revíru. Nastala doba, keď si chtiac-
nechtiac musíme uvedomiť, že za prírodu 
zodpovedáme pred budúcimi 
generáciami a že k nej máme veľa 
povinností a dlžôb. Som si istá, že i 
našim predchodcom a zároveň 
zakladateľom z roku 1947 (za všetkých 
uvediem aspoň zakladajúcich členov a 
dlhoročných funkcionárov – pánov: 
Jančovič Jozef - predseda, Černo Ján - 
podpredseda, Anderko Ján - pokladník, 
Sirotný Ľudovít - poľovný hospodár, ďalej 
členov: Jozef Bujna, Anton Bujna, Štefan 
Števanka, Ján Gál, Arpád Markovič, 
Albert Zich) išlo predovšetkým o to, aby 
do revíru vstupovali poľovníci so 
zámerom zver nielen loviť, ale hlavne 
chrániť. 



Okrúhle výročia nám okrem iného slúžia i 
na to, aby sme bilancovali uplynulé 
obdobie, vyvodili z neho ponaučenia pre 
nasledujúce roky a samozrejme, aby sme 
mohli konštatovať, že sme starší a o 
skúsenosti bohatší. Nie však vrásky na 
tvári, ale práve skúsenosti a predsavzatia 
ráta každý dobrý hospodár, aby si vzal 
ponaučenie, vyvaroval sa chýb a po čase 
mohol opäť bilancovať s pocitom, že 
svoje sily venoval užitočnej veci. Robíme 
tak aj my, ktorí sme svoj život zasvätili 
láske k prírode a svoje kroky nasmerovali 
tak, aby sme jej boli vždy nápomocní, aby 
sme sa stali jej užitočnou súčasťou. Sme 
úprimne radi, že sme dokázali urobiť 
ďalší veľký kus práce v starostlivosti o 
prírodu a zver, ale i v rozvíjaní dobrého 
mena PZ v poľovníckej i občianskej 
verejnosti. Za to patrí úprimná vďaka 
všetkým aktívnym členom a čakateľom 
PZ, priateľom a podporovateľom 
(poľnohospodárskemu družstvu, pánovi 
Ing. Vlasákovi, starostom obcí a mnohým 
ďalším), ale i našim rodinám, ktoré nám 
svojím pochopením umožňujú venovať sa 
starostlivosti o živú prírodu. Všetkým, 
ktorí milujete prírodu a ktorí do nej 
vstupujete s úmyslom nielen vziať, ale 
predovšetkým dať, želám, aby vám 
životné okolnosti i ľudské zákony umožnili 
i naďalej rozvíjať tento ušľachtilý cit a 
prevolávam  
Poľovníctvu a prírode zdar!  

Alexandra Kereková 
PZ Tribeč Kovarce                                                                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAZDINKY NA SLOVÍČKO 
 

ZEMIAKOVÉ PAGÁČE 
500 g hladká múka, 2 ČL soľ 
1 ks vajce 
20 g droždie čerstvé, cukor 
100 ml olej, 300 ml mlieko vlažné 
450 g uvarené zemiaky v šupke 
125 g Palmarín alebo Hera 
Na potretie: 1 ks vajce celé, soľ, rasca 
celá, sézam na posypanie. 
Zarobíme si kvások s trochou mlieka a 
cukru. V ostatnom mlieku rozmiešame 
100 ml oleja a jedno vajíčko, pridáme do 
múky so soľou, zarobíme vláčne cesto, 
necháme vykysnúť. Po vykysnutí 
rozvaľkáme, nastrúhame naň polovicu 
Palmarínu a polovicu uvarených 
zemiakov. Preložíme ho ako lístkové 
cesto, necháme 20 minút kysnúť, potom 
cesto znovu rozvaľkáme, nastrúhame 
zvyšok Palmarínu a zemiakov, znovu 
preložíme a necháme kysnúť 20 minút. 
Potom rozvaľkáme, vykrajujeme 
pagáčiky, potrieme vajíčkom, posypeme 
sézamom, soľou a dáme piecť na 200 
stupňov. 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala  
Renáta Šišmičová 

 
BAZOVÉ  REZY 

200 g práškového cukru, 200 g 
polohrubej múky, 5 vajec, 5 PL horúcej 
vody, 1 prášok do pečiva, štipka soli. 
Plnka: 400 ml bazového sirupu, 250 g 
masla, 200 ml vody, 2 bal. zlatého klasu. 
Na bazovú šľahačku: 300 ml mlieka, 2 
bal. šľahačky v prášku, 2 PL bazového 
sirupu. 
Postup: Celé vajcia, štipku soli 
a práškový cukor vyšľaháme do peny, 
zašľaháme vodu, pridáme múku 
s práškom do pečiva. Dáme na plech 
vystlaný papierom, po upečení 
a vychladnutí odstránime papier. Vodu, 
sirup a zlaté klasy zmiešame a uvaríme 
hustý puding, zakrytý fóliou necháme 
vychladnúť. Maslo vyšľaháme, postupne 
pridáme puding, natrieme na korpus. 
Šľahačku zmiešame so sirupom 
a mliekom vyšľaháme tuhú šľahačku 
a natrieme na pudingovú vrstvu. Aspoň 
dve hodiny dáme stuhnúť a pokrájame. 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala  
Zuzana Opatová 

JUBILANTI -  JÚN 
 

♥ Oto Kutňanský             60 rokov 
♥ Ľubomír Stolár             65 rokov 
♥ Eva Križanová             65 rokov 
♥ Jozef Kováčik        78 rokov 
♥ Anna Kovačiková         81 rokov 
♥ Milan Sekereš              81 rokov 
♥ Ing.Milan Grác             83 rokov 
♥ Ľudmila Vaňová           84 rokov 
♥ Antónia Matejová         87 rokov 
♥ Emília Kereková      90 rokov 

 
SRDEČNE  BLAHOŽELÁME 

 
 

 
 

JUBILANTI -  JÚL 
 

♥ Stanislav Kováčik        60 rokov 
♥ Danka Jankulová         60 rokov 
♥ Eva Stolárová                 65 rokov 

♥ Milan Grác                   76 rokov 
♥ Anna Gréková              77 rokov 
♥ Emília Klačanská         77 rokov 
♥ Jozefína Duranziová    78 rokov 
♥ Janka Jančovičová      79 rokov 
♥ Zdenka Bujnová           82 rokov 
♥ Rudolf Grác        82 rokov 
♥ Jaroslav Polonský        84 rokov 
♥ Filip Kutňanský            86 rokov 
♥ Rudolf Krist                  87 rokov 
♥ Helena Petráková      88 rokov 
 

SRDEČNE  BLAHOŽELÁME 
 
 
 

NARODENIE 
DIEŤAŤA 

 
 

Jakub Páleník 
narodený 8.6.2017 

Otec: Milan Páleník 
Matka: Bc. Mgr. Miroslava Páleníková 
rod.Rostecká 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

 
Dňa 4. júna 2017 
o 10.00 hod. v 
Kostole svätého 
Mikuláša v 
Kovarciach pristúpilo k prvému svätému 
prijímaniu šestnásť detí:  
 

DANIŠ  Michal 
 KŇAZEJE  Damián 

 KEREK  Samuel 
ČOPÍK Andrej  
ČERY  Samuel  

KOŠECKÝ  Patrik  
 MIKULA  Dominik  
ŠUPOVÁ  Lenka 

KOVÁČOVÁ  Bibiana  
PANÁKOVÁ  Diana 

ĎURIČOVÁ  Kristína 
STIERANKOVÁ  Adriana 

GRÁCOVÁ  Eliška 
FERENČÍKOVÁ  Viktória  
BURAJOVÁ Nina Agáta 

VORČÁKOVÁ  Júlia 
 
 

OBECNÝ ÚRAD oznamuje... 

 
ZBER a TRIEDENIE 

POLYSTYRÉNU 
NEHLSEN-EKO spol. 
s r.o. Topoľčany vydalo 
metodické usmernenie 
a vysvetlenie: 
Polystyrén je súčasťou triedeného 
zberu komunálnych odpadov – patrí 
do plastov. Podmienkou je, že nesmie 
byť kombinovaný s iným materiálom 
a tiež nesmie byť znečistený od rôznych 
iných stavebných surovín.  Zber 
polystyrénu sa vykonáva do vriec (ak je 
polystyrén rozmerný, musí byť upravený 
– zmenšený do takých rozmerov, ktoré 
umožňujú dobrú manipuláciu). 

 
Zber plastového odpadu 

a zber  tetrapakov  bude  

21.júla 2017 (piatok). 
Občania môžu do vriec s plastovým 
odpadom dávať aj obaly z 
tetrapakov. Uviazané vrecia s týmto 
odpadom žiadame vyložiť ráno v deň 
vývozu alebo  v predvečer vývozu pred 
rodinné domy. 



 



 


