
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� Príhovor starostu obce Ing. Andreja Čopíka 

� Z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.11.2016 

� Verejné zhromaždenie obyvateľov dňa 26.11.2016 

� Športové ozveny – Kalendárny rok 2016 vo futbale 

� Zo školského zápisníka – základná škola, materská škola 

� Farský úrad pozýva – Jasličková akadémia, Terchovská jasličková,   
                 Novoročný organový koncert  

� Seniorské Vianoce  

� „CLEMENTIA“ ZSS Kovarce 

� Terénny odber krvi v obci Kovarce, Pozvánka na odber dňa 3.6.2017 a 2.12.2017 

� Gazdinky na slovíčko – vianočné vypekanie 

� Jubilanti – december, narodenie dieťaťa 

� Oznam, Inzerát 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčania, 
 
     „Rozprávkový Mikuláš“ a „Kúzlo 
Vianoc“ spolu s Vianočnou tržnicou, ktoré 
pod vedením učiteľských kolektívov 
nacvičili a pripravili žiaci našej materskej 
a základnej školy, nás nezadržateľne 
preniesli do sviatočnej atmosféry 
blížiacich sa Vianoc. Tak ako každý rok, 
aj teraz sú v plnom prúde prípravy na 
najkrajšie obdobie v roku, kedy sa všetci 
tešíme na spoločne strávené chvíle 
radosti, pokoja a oddychu pri vianočnom 
stromčeku, medovníkoch, sviatočných 
jedlách a darčekoch. Sviatočnú 
atmosféru nám nekazí ani skutočnosť, že 
každým rokom máme počas zimy menej 
a menej snehu, ktorému by sa určite 
potešili naši najmenší – deti a vnúčatá. 
My starší, si pri spomienke na Vianoce zo 
svojho detstva, vieme predstaviť kopy 
snehu, ktoré nám umožnili do sýtosti sa 
vyšantiť. Ktovie ale, možno sa udeje 
zázrak, jeden z tých zázrakov, ktoré 
neodmysliteľne patria k Vianociam. Ak aj 
nie v podobe snehu, tak určite v prežitej 
radosti a pokoji.  
     Prajem Vám, aby ste v kruhu rodiny 
pri štedrovečernom stole prežili radosť, 
pokoj a oddych. A aby, tak ako to veľmi 
pekne zaznelo v predstaveniach našich 
detí, vaše srdcia naplnila láska 

a vzájomná spolupatričnosť, bez ktorých 
by nič na svete nemalo zmysel. 

Ing. Andrej Čopík,  
starosta obce Kovarce 

 

 
 

 
 

 
 

  
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na svojom 22.zasadnutí dňa 
29.novembra 2016 prerokovalo: 
1.Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 
29.11.2016. 
2.Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 12.9.2016 a 6.10.2016.  
3.Správu Komisie na ochranu verejného 
záujmu pri Obecnom zastupiteľstve 
v Kovarciach v zmysle 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. 
4.Petíciu proti obnove ťažby kameňa na 
Kovarskej Hôrke podanú petičným 
výborom. 
5.Žiadosť o schválenie využitia územia 
v k.ú. Kovarce na ťažbovú/banskú 
činnosť spoločnosťou KAMEŇ ARENIT 
s.r.o., so sídlom Streďanská 1013/25, 
955 01 Topoľčany. 
6.Plnenie rozpočtu obce za 1 – 9/2016. 

7.Žiadosť o zmenu – navýšenie rozpočtu 
Základnej školy, Kovarce 164. 
8.Návrh - Rozpočtové opatrenie 
č.6/2016/OZ. 
9.Návrh rozpočtu Obce Kovarce na roky  
2017, 2018, 2019. 
10.Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania 
poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Kovarciach a ďalších fyzických osôb. 
11.Informáciu starostu obce o výške dlhu 
nájomníkov v nájomných bytoch v 6 b.j. 
súp.č. 543 a v 6 b.j. súp.č. 544. 
12.Žiadosť p. Martina Števanku 
o prenájom miestnosti v budove č.24  pre 
účely posilňovne. 
13.Žiadosť Rady školy pri Materskej škole 
Kovarce 450 o delegovanie dvoch 
zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri 
Materskej škole Kovarce. 
14.Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosť sv. Gorazda Nitra – Klokočina, 
Pavla Straussa 3, 949 11 Nitra o finančnú 
dotáciu na Centrum voľného času na rok 
2017 na žiaka s trvalým pobytom v obci 
Kovarce, názov krúžku: futbal. 
15.Žiadosť speváckej skupiny 
Kovarčanka o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce Kovarce v roku 2017 vo 
výške 300,00 EUR na podporu činnosti 
speváckeho súboru. 
16.Žiadosť Obecného futbalového klubu 
Kovarce o poskytnutie dotácií z rozpočtu 
obce Kovarce v roku 2017 vo výške 
8.000,00 EUR na chod a rozvoj OFK 
Kovarce a 3.000,00 EUR na 90-te výročie 
založenia futbalového klubu. 
17.Žiadosť Obecného futbalového klubu 
Kovarce o presun zostatku finančných 
prostriedkov na rekonštrukčné práce 
kabín OFK z roku 2016 na rok 2017. 
18.Oznámenie o ukončení nájmu bytu 
č.3/544 nájomníkov p. Jána Ríza 
a manželky Renáty ku dňu 31.1.2017. 
19.Informáciu starostu obce o prešetrení 
a vybavení sťažnosti p. Júliusa 
Kostolanského, podanej voči majiteľom 
pozemku Vítkovské stajne s.r.o., Vítkovce 
vo veci osadenia nového oplotenia. 
20.Správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Kovarce vykonávanej 
v I.polroku 2016. 
21.Návrh  predsedu Komisie  športu  a 
kultúry  na  doplnenie  člena  Komisie  
športu a kultúry:  p. Ivana Križana. 
22.Informáciu starostu obce o výsledku 
zistenia predbežného stanoviska 

zúčastnených vlastníkov k zámeru 
otvorenia novej ulice medzi ulicami 
Nitrianska a Štefánikova na verejnom 
zhromaždení obyvateľov časti obce 
Kovarce dňa 26.11.2016. 
 

VEREJNÉ 
ZHROMAŽDENIE 

OBYVATEĽOV 

 
 Prerokovanie zámeru otvorenia  

novej ulice medzi ulicami  
Nitrianska a Štefánikova 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
uznesením č.274/X/2016, písm. B, bod 1 
zvolalo verejné zhromaždenie obyvateľov 
časti obce Kovarce na prerokovanie 
zámeru otvorenie novej ulice medzi 
ulicami Nitrianska a Štefánikova na deň 
26.novembra 2016 o 16.00 hod. 
v kinosále kultúrneho domu. Obec 
Kovarce rozposlala 114 pozvánok 
dotknutým vlastníkom nehnuteľností, 
ostatní občania boli o verejnom 
zhromaždení informovaní miestnym 
rozhlasom, oznamom na webovej stránke 
obce, oznamom v Kovarskom mesačníku 
a zverejnenou pozvánkou na úradnej 
tabuli obce Kovarce. Verejného 
zhromaždenia sa zúčastnilo 53 občanov, 
5 poslancov, hlavný kontrolór obce, 
starosta obce a zapisovateľka.  Po 
rozsiahlej diskusií, v ktorej vystúpili 
viacerí občania, či už so svojím názorom 
alebo otázkou, starosta obce požiadal 
prítomných vlastníkov, aby svojím 
podpisom vyjadrili svoj názor k zámeru 
otvorenie novej ulice v pripravených 
listinách. Prítomní vlastníci nehnuteľnosti 
svojim podpisom vyjadrili stanovisko -  
súhlas alebo nesúhlas so zámerom. Po 
vyhodnotení stanovísk zúčastnených 
vlastníkov a vlastníkov, ktorí vyjadrili svoj 
názor doručenou poštou, bolo 
konštatované, že súhlas vyjadrili 46-ti 
vlastníci a nesúhlas vyjadrili 10-ti 
vlastníci. 

Renáta Šišmičová 
zapisovateľka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športové ozveny 

Kalendárny rok 2016 vo futbale 
 

     Blíži sa koniec roka, a tak je na mieste 
bilancovať, čo všetko sa udialo na 
zelených trávnikoch a mimo nich v 
uplynulých dvanástich mesiacoch. Treba 
podotknúť, že rok 2016 sa zapíše veľkými 
písmenami do kroniky futbalu v našej 
obci. Možno by si niekto myslel, že je to 
len postupom „A“ mužstva do najvyššej 
okresnej súťaže. Samozrejme tento 
moment silno zarezonoval športovou 
verejnosťou a právom si zaslúži byť 
neustále skloňovaný. 
     Ja by som sa ale pristavil ešte pri 
jednej veci. Rekonštrukcia a  
Revitalizácia športového areálu OFK 
Kovarce. Množstvo občanov Kovariec si 
pamätá poslednú rozsiahlu rekonštrukciu, 
pri ktorej sa pristavil záchod, 
zrekonštruovala sprcha a obnovila 
fasáda. Zub času je ale neúprosný 
a odrazil sa aj na budove šatní. Tieto 
v posledných rokoch nespĺňali ani 
základné parametre pre vykonávanie 
športových podujatí. Preto sa výbor OFK 
Kovarce spolu so starostom obce 
a obecným zastupiteľstvom rozhodol 
tento stav zmeniť. Bola schválená dotácia  
pre účely rekonštrukčných 
a revitalizačných prác. Začalo sa už pred 
jarnou časťou 2016 vo februári. Ako prvý 
sa spevňoval poškodený základ. Za 
niekoľko dní prišla neuveriteľná pomoc 
v podobe nových plastových okien 
a dverí, treba podotknúť, že 
sponzorsky!!!. Tým pádom dostala celá 
rekonštrukcia úplne iný rozmer. Postupne 
sa aplikoval KTZ (fasáda), zrealizovali sa 
terénne úpravy, trativody a pripravil sa 
bleskozvod. Keď bol exteriér hotový, 
začalo sa pracovať vo vnútorných 
priestoroch. Nový vzhľad dostala šatňa 
našich najmenších, šatňa rozhodcov 
a počítačová miestnosť. V dohľadnej 
dobe je plánovaná rekonštrukcia aj 
ďalších miestností, samozrejme všetko v 
rámci pomoci a finančných prostriedkov.  
A aby toho nebolo málo, v septembri sa 
nám podaril husársky kúsok a v rámci 
projektu podporovaného Ministerstvom 

financií Slovenskej republiky sme 
zrealizovali dlho vytúžený závlahový 
systém na našom ihrisku. 
     Teraz sa ale treba pristaviť pri 
nezištnej pomoci našich spoluobčanov, 
bez ktorých by sa tieto riadky nedali 
písať. Patrí im obrovská vďaka a uznanie 
za to, že niekedy na úkor času 
strávených s rodinou alebo času 
venovanému oddychu, prišli a pomohli. 
Niektorí dokonca vstávali skoro ráno 
(4:30 hod.), aby mohli v letných 
mesiacoch realizovať fasádne práce. 
Dalo by sa to nazvať aj akciou Z , čo sa 
už v dnešnej uponáhľanej dobe príliš 
nenosí. 
     Bude to znieť trošku socialisticky, ale 
sme hrdí na Vás milí spoluobčania, ktorí 
ste nám pomohli zrealizovať túto skvelú 
myšlienku. Dúfame, že sme ešte 
nepovedali posledné slovo a stretneme 
sa pri realizácií ďalšieho projektu, ktorý 
obohatí nielen našu obec alebo nás, ale 
v prvom rade to bude niečo, čo 
zanecháme našim deťom a ďalším 
generáciám pre rozvoj kultúry a športu 
v obci Kovarce. 
 
Obecný futbalový klub Kovarce 
ĎAKUJE:  
Obci Kovarce spolu so starostom Ing. 
Andrejom Čopíkom a zamestnancami 
obce, Firme Miko-SK s.r.o, Stavmat s.r.o, 
Neon Okaver Svetelné reklamy, Oasis, 
Potravinám Čitársky, Farskému úradu 
Kovarce, ďalším sponzorom, 
dobrovoľníkom, futbalistom, rodičom 
malých futbalistov a členom výboru OFK 
Kovarce. 
ĎAKUJE jednotlivcom, ako sú:  
Slavomír Mekýš, Peter Belan, Milan a 
Dominik Vorčákoví, Tomáš Stieranka, 
Jozef Ďurko, Jozef Števanka, Lubomír 
Borovka, Marek Jagelka, Ján Krajčo, 
Jaroslav Bizoň, Vladimír Stolár, Marek 
Čery, Ján Valenteje, Miroslav Klačanský, 
Peter Grác, Andrej Belohorec, Stanislav 
Kováčik, Miloš Mekýš, Miroslav Kyčerka, 
Marian Čitarský, Jozef Švec, Filip Fáber, 
br. Damán Peter Debnár, Miroslav 
Macášek, Marek Matula, Marek Kerek, 
Stanislav Opat, Jaroslav Lukáčik, Milan 
Belan a Paulína Belanová, Blažena 
Geršiová, Ing. Martina Grácová, Mgr. 
Petra Kovačiková, Zuzana Švecová 
a mnohým ďalším. 

ĎAKUJEME za nezištnú 
pomoc počas celého 
kalendárneho roka 
a hlavne pri 
rekonštrukčných prácach 
v rámci obnovy šatní a 

areálu OFK Kovarce. 
 

Ďakujeme ☺ a prajeme 
 krásne Vianoce  

a šťastný nový rok 2017. 
 

Ing. Daniel Kutňanský 

 

Zo školského zápisníka   
 

Základná 

škola 
 

V utorok 6. decembra 2016 
zavítal do našej školy ozajstný 
Mikuláš spolu s čertom 
a anjelom a priniesli žiakom 
balíčky. Aj v podvečerných hodinách 
vládla v kinosále Kultúrneho domu 
v Kovarciach mikulášska nálada. Naši 
žiaci si pripravili pre svojich rodičov, 
starých rodičov a ostatných zúčastnených 
predstavenie  ROZPRÁVKOVÝ 
MIKULÁŠ. Na začiatku sa všetkým 
prihovorila pani riaditeľka Mgr. Dagmar 
Boháčiková a potom sa už objavili na 
javisku milí anjeli, roztopašní čerti, ale aj 
čarodejník a postavy z rozprávky 
Snehová kráľovná. Dej bol doplnený 
tancami vločiek, princezien, ľadových 
kvetov, stromov, snehuliakov 
a Mikulášov. Dobro a lásku ohrozovalo 
zlo, ktoré bolo vyjadrené tancom črepín. 
Nakoniec sa všetko skončilo spoločným 
tancom a piesňou o tom, akí by mali byť 
ľudia a ako sa majú k sebe správať nielen 
v tomto predvianočnom období. 
Na záver poďakoval všetkým – pani 
riaditeľke, pedagógom a našim šikovným 
„hercom“ starosta obce Ing. Andrej 
Čopík a poprial všetkým šťastné 
Vianoce. 

  Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 
VLASTNÁ TVORBA ŽIAKOV 

  VI. ročníka 
 

M I K U L Á Š  

 
Keď december príde šiesty,  

každé dieťa čižmu leští. 
Večer všetky deti výskajú,  

Mikuláša čakajú. 
Želajú si, aby prišiel  

a tak skoro neodišiel. 
Nech je sladký medový  

a nie čierny uhlový. 
A už hľadia do oblôčka  

všetky nežné detské očká. 
Zrazu vidia plné čižmy,  
už výskajú od radosti, 
že Mikuláš nezabudol,  

tma už môže sadnúť na dom. 
Zuzana Kvaltýnová 

 

 
 

Mikuláš, čo mi dáš?  
Sladkosti a lízanky. 

Mikuláša máme radi,  
ukáže sa medzi nami. 
Sladkosti my ľúbime,  

radi sa s nimi podelíme. 
Čert nás pekne postraší,  

zároveň aj poučí. 
Anjelik nám svetlo dá,  

do srdca sa zatúla. 
Maroš Majurník 

 
 
 
 

V jeden deň sa zázrak stal,  
Mikuláš do našej školy zavítal. 

S úsmevom a s básničkami  
vítali ho všetky deti. 
Už sa všetci radujú,  
darčeky dostávajú. 

Vianočná nálada všade už je, 
 vonku sú snehové záveje. 

Nech vám neodchádza úsmev z domu, 
nech máte vianočnú náladu. 

Pretože Vianoce sú už za dverami,  
tak sa poďte tešiť s nami. 
Romana Globanová 

 



Materská 

škola 
 

� Dňa 5. decembra 2016 
nás v MŠ navštívil nielen Mikuláš, 
anjel, ale i „veľký čertisko“. Keďže 
naše deti poslúchajú, schoval sa za 
vianočný stromček a vyčkával, pokiaľ si 
darčeky od Mikuláša a anjela vezmú 
mladšie deti bez plaču. Staršie deti 
z čerta strach skoro vôbec nemali, 
zaspievali mu aj zatancovali. Na sladkosti 
prispeli školská jedáleň, Môj obchod – 
Marián Čitársky, Lucia Šebestová  
a Tekoo Topoľčany. 

� ĎAKUJEME všetkým rodičom, 
ktorí svojimi výrobkami a ručnými 
prácami prispeli do Vianočnej tržnice 
a pomohli tak získať finančné prostriedky 
pre MŠ. 

� Veľké ĎAKUJEME patrí 
rodičom Šúryovým – Ivetke a Štefanovi, 
ktorí dali sponzorsky zhotoviť žalúzie na 
7 okien v novovzniknutej spálni starších 
detí, ktorá vznikla z balkóna MŠ. Žalúzie 
prispeli k zatemneniu spálne pri oddychu 
detí, ochrane pred slnkom ale i čiastočne 
znížili energetickú náročnosť miestnosti. 

� Dňa 14. Decembra 2016 sme 
v kinosále KD pripravili kultúrny program 
detí materskej školy za pomoci spevu 
speváckej skupiny Kovarčanka pod 
názvom „Kúzlo Vianoc“. Prítomných 
rodičov a občanov do atmosféry 
prichádzajúcich sviatkov uviedla i scéna 
javiska – svietiace i zasnežené stromy, 
pasúce  sa ovečky, zhora padajúce 
snehové vločky, ozdobený vianočný 
stromček, anjeli na hviezdnej oblohe, 
svietiace kahančeky – to pripravili všetci 
zamestnanci MŠ. 

� V pásme piesní, tancov 
anjelov, snehových vločiek ale aj 
veselého rozprávania anjelov, kolied 
i tanca pastierov, odovzdávania darov 
malému Ježiškovi deti ukázali svoju 
šikovnosť, múdrosť i talent. Program 
pripravili všetky pani učiteľky z triedy 
mladších i starších detí, piesne na 
akordeóne hrala Jaroslava Remeňová – 
učiteľka MŠ, ozvučenie robil p. Ivan 
Križan, medovníčky upiekla p. Halmová 

a ozdobila p. Remeňová. Pán 
starosta Ing. Andrej Čopík 

v záverečnom slove povedal, že 
dojem celého programu okrem 

bielych malých vločiek na 
javisku umocnili i tie naozajstné 

biele vločky vonku. Na záver 
zaznela v podaní detí, Kovarčanky ale 

i všetkých prítomných v sále 
najznámejšia vianočná pieseň Tichá noc, 
svätá noc. Ďakujem všetkým rodičom, 
ktorí zapožičali niektoré časti oblečenia 
a hlavne za to, že svojou hojnou účasťou 
prispeli k slávnostnému priebehu 
programu a podporili svoje deti. 

Počas Vianoc myslíme na tých, 

na ktorých nám naozaj záleží.  

Sú ako biele vločky padajúce  

na našu rozohriatu dlaň.  

I keď sa nám nepodarilo  

všetky tieto vločky pochytať  

a pošepkať im tiché  

vianočné priania na dlani,  

stále môžeme svoje želania 

pošepkať do zimného vánku  

a ten ich roznesie do všetkých 

kútov k našim blízkym. 

Posielame jedno takéto želanie 

so všetkým najlepším  

i smerom k vašim rodinám. 

OZNAM 
Prevádzka materskej školy  

podľa pedagogicko-organizačných 

pokynov MŠVVaŠ  sa preruší dňom 

22. decembra 2016 a opäť začína 

dňa 9. januára 2017. 
 
Bc.Zdenka Bujnová 

riaditeľka materskej školy 

Farský úrad pozýva ... 
 

Deti, mládež ale aj dospelí si pre Vás 
pripravili  

JASLIČKOVÚ  
AKADÉMIU  

dňa 25. decembra 2016  
o 14.30 hod. 

v Kostole sv. Mikuláša 
v Kovarciach.  

 
 

Zároveň Vás pozývajú aj dobrovoľníci 
z Terchovej na  

TERCHOVSKÚ JASLIČKOVÚ 
dňa 5. januára 2017 o 17.00 hod. 

v Kostole sv. Mikuláša v Kovarciach. 
 
              

Už tradične, po ôsmy krát sa v Kostole 
sv.Mikuláša v Kovarciach uskutoční 

NOVOROČNÝ ORGANOVÝ 
KONCERT  

dňa 6. januára 2017 o 15.00 hod.  
 

Oslávili sme seniorské 
Vianoce 

 

     Hoci sme na adventnom venci rozžali 
len prvú sviečku v tajomnom očakávaní 
príchodu Mesiáša, rodina dôchodcov už 
oslávila Seniorské Vianoce 1.decembra 
2016. Úlohu v tom zohralo poradie 
v organizovaní podujatí tohto charakteru. 
Kultúrny dom v tomto období patrí aj 
deťom, žiakom, spoluobčanom 
v sociálnom zariadení... Každý z týchto 
skupín ich chce osláviť po svojom. 
     Nebolo ťažké vytvoriť si vianočnú 
náladu v adventnom čase, keď ľudské 
vzťahy sa obrusujú, jemnejú, ľudia sú 
k sebe bližší, priateľskejší. Vďaka životnej 
vytrvalosti viacerí z nás ich oslavujeme 
už po šestnástykrát, čím sa vytvorila 
tradícia a história v činnosti Jednoty 
dôchodcov. Uchováva sa aj ich 
pravidelný rituál. Na začiatku sa 

uvítame, pozdravíme, zablahoželáme si 
k ich dožitiu. V kultúrnom programe si 
požičiame slová básnikov, hudobníkov 
a ich diel, ako ich aj pomocou umenia 
prežívať a vnímať. V našich srdciach 
zarezonuje vianočný príhovor, ktorým sa 
vraciame až do nášho detstva. I keď sa 
každoročne opakujú, esprít a kúzlo 
Vianoc má zakaždým novú príchuť. 
Betlehemské Jezuliatko v nás rozihráva 
spomienky detstva, mladosti, rodičovstva, 
starorodičovstva... 
     Súčasťou aktu je blahoželanie 
celoročným jubilantom až po najstarších 
z nás, lebo nežné slovo gratulácie nielen 
pripomína, ale aj roznežnie naše cítenie, 
posilní nás k ďalším spoločným prežitiam. 
Vzdali sme úctu tým, ktorí už nie sú 
medzi nami. Symbolickým príspevkom 
v podobe darčeka z tomboly si sčasti 
zabezpečujeme ich pravidelné 
opakovanie. K tomu nám pomáhajú aj 
jednotliví a takmer pravidelní darcovia: 
pani Ing. Lucia Šebestová, Helenka 
Prevuzňáková, Jožka Vojtušová, Evka 
Hajrová, Renátka Šišmičová a páni 
starostovia. Ďakujeme zo srdca! 
      Nielen starostlivý výber myšlienok 
otváracieho príhovoru - Ľudmily Blahovej, 
vianočného príhovoru – Ireny Grácovej, 
pozdravného príhovoru pána starostu 
Ing. Andreja Čopíka, básni, piesní, ale 
vianočnú atmosféru dotvára aj vianočné 
prostredie, v ktorom sa nachádzame: 
vianočný stromček, vianočný stôl, kvietky 
vo vázičke, sviečky, oblátky, pohostenie, 
darčeky s vianočným vinšom vo 
veršíkoch a milé, priateľské obecenstvo. 
    Úprimne ďakujeme našim obetavým 
speváčkam za prípravu pohostenia: 
Danke Rybanovej, Magduške Mackovej, 
Helenke Prevuzňákovej, Jožke 
Vojtušovej, Martuške Opatovej, Ľudmilke 
Blahovej... Srdečne ďakujeme našich 
pomocníčkam výzdoby Vierke Juríkovej 
a Lidke Bednárovej. Ďakujeme všetkým 
za všetko, čo vytvorilo krásnu ilúziu 
Vianoc. 
     Prajeme všetkým Kovarčanom 
radostné a požehnané Vianoce! 

 
PhDr. Irena Grácová 

ZO JDS Kovarce 
 



„CLEMENTIA“ ZSS 
Kovarce 

 
„CLEMENTIA“ Zariadeniu 

sociálnych služieb 
Kovarce sa 

podarilo 
získať od nadácie Volkswagen Slovakia  
finančné prostriedky prostredníctvom 
projektu „Vzdelanie pre všetkých“ na 
nákup dvoch počítačových zostáv 
v celkovej hodnote  986,00 EUR. 
Uvedené počítačové vybavenie bude 
použité pre klientov s obmedzenou 
pohyblivosťou na ďalšie vzdelávanie 
a získavanie nových informácií 
prostredníctvom informačných 
technológií.  

Mgr. Zuzana Kršková 
„CLEMENTIA“ ZSS Kovarce 

 
Príjemné a pokojné prežitie 

Vianočných sviatkov 
a všetko najlepšie  

do nového roka 2017 
všetkým svojim spoluobčanom, 

priaznivcom a sponzorom 
prajú 

zamestnanci a obyvatelia 
„CLEMENTIA“ 

 Zariadenia sociálnych služieb 
Kovarce. 

TERÉNNY ODBER 

KRVI  V  OBCI 

 
V piatok 2.decembra 2016 sa 
v našej obci už po tretí krát 
uskutočnilo podujatie 
„Terénny odber krvi“,  
ktoré zorganizovala Obec 

Kovarce v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou v Nitre. Keďže sme 
už mali adventné obdobie, dalo by sa toto 
podujatie nazvať aj VIANOČNÁ KVAPKA 
KRVI.  
     Hoci bola akcia spropagovaná cestou 
Kovarského mesačníka, miestnym 
rozhlasom, zaslaním pozvánky darcom, 
plagátmi v obci, nesmelo sa nám 
nahlasovali dobrovoľníci k odberu, mali 

sme nahlásených len 19 darcov. No na 
prekvapenie, od skorého rána začali 
prichádzať mladí ľudia – usmiaty, 
s dobrou náladou, ale aj prvodarcovia – 
mládenci, mamičky, z ktorých jedna bola 
dokonca pozvaná ráno pri vybavovaní 
úradných záležitostí v kancelárií 
a posmelená – trošku posunutá – prišla, 
darovala a s dobrým pocitom v srdiečku 
zažila krásny deň. Medzi darcami 
nechýbali znovu naši známi 
z minuloročného  odberu, taktiež do 
darcovstva sa zapojili aj naše zložky – 
OFK Kovarce (v zastúpení aj prvodarcov-
bratov z Bratislavy), učitelia 
a zamestnanci zo základnej a materskej 
školy, pracovníci obce. Našla sa aj 
prvodarkyňa, ktorá si takýto „darček“ 
venovala k svojím 50-tim narodeninám.  
Ďakujeme naším spoluobčanom ale aj 
všetkým, ktorí prišli z okolitých obcí: 
Bošany, Súlovce, Mýtna Nová Ves, 
Kamanová, Ludanice... ale i zo vzdialenej 
Bratislavy. ĎAKUJEME!  
Po odbere bol každý darca posilnený 
obedom, koláčikom a kávičkou, ktoré pre 
nich pripravili pracovníčky obecného 
úradu. Tešíme sa na 
ďalšie stretnutie, 
prosíme darcov, aby si 
„rezervovali“ termíny, 
v roku 2017 sú 
plánované dva odbery, 
a to už v sobotu: 

♥dňa 3.júna 2017 a 

♥dňa 2.decembra 2017 
Tejto krásnej akcie sa zúčastnilo 
tridsaťsedem darcov, ktorým patrí náš 
obdiv a tridsiati traja naplnili vaky 
vzácnou tekutinou: 
GRÁCOVÁ Lucia, JABLONSKÝ Peter, 
Ing. ČOPÍK Andrej, ŠIŠMIČOVÁ Renáta, 
ZELÍSKA Juraj,  Ing. ŠEBEST Martin 
KOVÁČIKOVÁ Mária ml., Mgr. 
SOTOŇÁKOVÁ Lucia, Mgr. 
LUKÁČIKOVÁ Zora, Mgr. KLAČANSKÁ 
Miroslava, Ing. BILIK Ladislav, 
KOVÁČIKOVÁ Mária, POLÁČEK Martin, 
KUBALIAKOVÁ Viera, OPÁTOVÁ 
Zuzana, OPÁT Stanislav, OPÁT Michal, 
DELIČOVÁ Tatiana, GRÁC Dušan, 
KALINA Lukáš, MARKO Michal, 
BILIKOVÁ Lucia, PECHÁČ Peter, 
KOLENOVÁ Alexandra, VRBJAR Tomáš, 
Ing. KUTŇANSKÝ Daniel, BIZOŇ 

Jaroslav, RESUTÍK Milan, RESUTÍK Ján, 
KRCHŇAVÝ Viktor, LACENA Milan, 
ALEKSANDROVSKAYA Nataliya, 
GOTSAK Vasyl, ZELÍSKOVÁ Marta, 
Bc.BUJNOVÁ Zdenka, ILLÁŠ Roman, 
CHOTÁR Juraj. 
Zároveň chceme poďakovať lekárke a 
zdravotníckemu personálu z NTS v Nitre 
za láskavý prístup, pohodu a srdečnosť, 
ktorou nás hostili celé dopoludnie 

Renáta Šišmičová 
redaktor KM 

Gazdinky na slovíčko... 
 

Kokosové muffinky 
Plnka 
100 g jemného nízkotučného tvarohu 
100 g kokosu 
2 PL práškového cukru 
1 vanilkový cukor 
Zmiešať v miske a urobiť 24 guliek 
(pridala som viacej tvarohu, boli 
vláčnejšie a trochu citrónovej šťavy, 
lepšie vynikne chuť kokosu v ceste, 
zvyšný tvaroh sa dá zjesť s vanilkovým 
cukrom). 
Cesto 
275 g polohrubej múky 
2 ČL prášku do pečiva 
½ ČL sódy bicarbony, 3 PL kakaa 
160 g práškového cukru 
80 g mäkkého masla 
3 dl bieleho jogurtu (dala som viac) 
1 vajíčko 
Zmiešame všetky suché suroviny, 
pridáme jogurt, maslo, vajíčko a 
vymiešame. 
Do košíčka dáme lyžicu cesta, vložíme 
kokosovú guľku a dáme druhú lyžicu 
cesta. Je trochu hustejšie, lyžičkou 
vyrovnáme povrch. Pečieme v predhriatej 
rúre na 180 stupňov asi 20-25 minút 
(podľa druhu rúry). Posypeme podľa chuti 
a fantázie. Posypala som cez šablónu 
hviezdičky práškovým cukrom, bolo to 
pekné, ale po čase vsiakol na teple. Pri 
prekrojení krásne gulička vynikne. Môže 
sa piecť aj v muffinovom plechu 
s vloženým papierovým košíčkom 
a potom preložiť do nového. Mne sa 
lepšie osvedčili silikónové, cesto sa mi 
viac zdvihlo a dobre sa vyberali. 

 

Perníkové muffinky 
plnené džemom 

1 vajíčko 
2,5 dl mlieka 
70 g medu 
0,5 l oleja 
280 g hladkej múky 
100 g kryštálového cukru 
1 kypriaci prášok 
1 PL kakaa 
3 ČL perníkového korenia 
džem hustejší (marmeláda)  
Všetky tekuté ingrediencie spolu 
vymiešame v miske, všetky suché 
pomiešame v druhej miske. Obe spojíme 
a vypracujeme cesto. Do silikónových 
formičiek dáme lyžicu cesta, na to lyžičku 
džemu a druhú lyžicu cesta. Trochu 
vyhladíme. Malo by byť asi ¾ formičky. 
Pečieme vo vyhriatej rúre pri 180 
stupňoch asi 20 minút (nenechať veľa 
vysušiť, podľa vašich skúseností). Po 
upečení, vychladnutí, vrch namočíme do 
čokolády a posypeme podľa vašej 
fantázie a chuti. Vložíme do papierového 
košíčka. Z tejto dávky  sa  upečie 24 ks 
(2 balenia košíčkov). Ak máte iba 12 ks, 
môžete piecť na 2x, ľahko sa vyklopia 
a opäť naplnia cestom. Cesto sa mi zdalo 
husté, pridala som trošičku mlieka. Pri 
pečení krásne voňali a pripomínali 
blížiace sa sviatky. 

Recepty pre Vás vybrala 

a vyskúšala  

Zdenka Bujnová 

 
 

 
SUPER  MÄKKÉ  MEDOVNÍČKY 

20 dkg medu (8 polievkových lyžíc) 
15 dkg palmarín 
30 dkg práškového cukru 
3 vajcia 
2 kávové lyžice perníkového korenia 
2 kávové lyžice sódy bicarbóny 
Všetko zovrieme, miešame a pridáme 60 
dkg hladkej múky, dáme do chladničky do 
druhého dňa. Vykrajujeme, pečieme, ešte 
teplé potierame rozšľahaným vajíčkom 
(aby chytili lesk), po dvoch zlepujeme 
lekvárom, namáčame do čokoládovej 
polevy alebo necháme po jednom 
a zdobíme bielkovou polevou. 


