
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

� Príhovor starostu obce Ing. Andreja Čopíka 

� Športové ozveny – Ing. Daniel Kutňanský, Zaujalo nás... 

� Zo školského zápisníka  - základná škola (Mgr. Ľubica Jakubíková), Vlastná tvorba 
žiakov  

� „Kde bolo, tam bolo“ - PhDr. Irena Grácová, Bc. Zdenka Bujnová  

� Terénny odber krvi v obci – Renáta Šišmičová 

� Gazdinky na slovíčko – Vynikajúci štedrák, Hrnčekové Rafaelo 

� Jubilanti – december, narodenie dieťaťa 

� Pozvánka, Oznam 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Milí spoluobčania, 
 
adventné vence v našich 
domovoch nám každou 
zapálenou sviecou 
napovedajú, že Vianoce sa 
pomaly blížia. Je to obdobie, kedy 
si veľmi radi spomenieme na všetko 
s Vianocami súvisiace – zima, sneh, 
zážitky z detstva, splnené i nesplnené 
tajné želania, darčeky. Zároveň si viac 
ako inokedy uvedomíme uponáhľanosť 
života, veľké množstvo povinností, pri 
ktorých oddych a voľné chvíle sú skôr 
vzácnosťou. Život však nie je pretekanie 
sa s časom. Je o hodnotách, je o tom, 
aby sme ho žili pre iných – pomáhali im 
a správne ich motivovali tak, aby nás pri 
pohľade do minulosti napĺňala radosť. 
Potom môžeme zažiť vnútorný pokoj 
a pohodu. Pri štedrovečernom stole si 
tiež spomenieme na najbližších, ktorí už 
nie sú medzi nami, ale navždy zostávajú 
v našich srdciach a spomienkach. Hlavne 
sa však všetci tešíme na chvíle strávené 
v rodinnom kruhu a radujeme sa z toho, 
ako naši blízki, deti a vnúčatá prežívajú 
očakávanie a napätie pri otváraní 
darčekov. Prajem nám všetkým, aby sme 
to všetko počas tohtoročných Vianoc 
zažili. 

Ing. Andrej Čopík,  
starosta obce 

Kovarce 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
   

 

Športové ozveny 

 

 
„A“ MUŽSTVO  VI.LIGA  2017/2018 

 
15.kolo 18.11.2017 

TJ Rajčany - OFK KOVARCE 
 2:2 (1:1) 

Komentár domáceho redaktora: V 
Rajčanoch sa hral vyrovnaný futbal, 
domáci sa rýchlo ujali vedenia, ale hostia 
ešte v prvom polčase dokázali vyrovnať. 
V druhom polčase domáci zahodili tri 
tutovky, keď gólovo sa presadil iba M. 
Dovalovský. Hosťom sa podarilo vyrovnať 
zo skrumáže. Domáci boli v druhom 
polčase jasne lepší, ale zahodené tutovky 
ich stáli tri body. Domáci hráči si za 
predvedený výkon zaslúžia pochvalu. Ku 
kvalite zápasu prispeli aj hostia. 
Rozhodovali: Petruš, Lackovičová, 
Jakubička 
50 divákov (v skutočnosti ich bolo 
viac :o)  
Góly OFK Kovarce: 33. Oto Kerek, 74. 
Miroslav Mekýš 
Zostava Kovarce: T. Vrbjar – M. Belan 
(65. J. Kováčik), J. Švec, Kutňanský, 
Hula (75. Klačanský), M. Gregor, Maruna, 
Mekýš, E. Gregor, Vrábel, O. Kerek. 
 
 
 

Halové Turnaje 
 

26.11.2017 
Halový turnaj Oblastných 

futbalových zväzov - TRNAVA 
Náš okresný výber OBFZ Topoľčany 
nechýbal medzi účastníkmi a nielenže sa 
chlapci nestratili ale nakoniec vybojovali 
fantastické druhé miesto v silnej 
konkurencii Nitry či Trnavy. V zostave 
“žochárov” opäť nechýbal Samuel Čery, 
ktorý sa dokonca dva krát zapísal do 
listiny strelcov. GRATULUJEME!!! 
 
 

2.12.2017 
 Halový Turnaj OBFZ Topoľčany – 

U13 mladší žiaci 
 
Skupinová fáza - SKUPINA B 
Oponice/ Kovarce – Tovarníky             1:0 
(L. Kopecký). 
Urmince/Rajčany - Oponice/ Kovarce  0:1 
(M. Krajčovič). 
Oponice/Kovarce - Jacovce B              3:0  
(L. Kopecký 2, P. Košecký). 
 
1. Oponice/Kovarce 3 3 0 0 5:0  9 
2. Urmince/ Rajčany 3 2 0 1 9:2  6 
3. Tovarníky  3 1 0 2 4:6  3 
4. Jacovce B  3 0 0 3 1:11  0 
 
ŠTVRŤFINÁLE 
Oponice/Kovarce - Práznovce/Krnča 0:0, 
na pokutové kopy 3:2. 
 
SEMIFINÁLE 
Oponice/Kovarce - Jacovce A              1:0  
(J. Gregor). 
 
FINÁLE 
Preseľany – Oponice/Kovarce             4:0  
(O. Keresteš 2, J. Dunca 2). 
 
Najlepší hráč turnaja:  

Lukáš Kopecký (Oponice/Kovarce) 
 
KONEČNÉ 2.MIESTO –  
Zostava TJ Oponice/OFK Kovarce U13 
mladší žiaci: K. Belan, S. Kerek, S. Čery, 
M. Sotoňák, M. Krajčovič, L. Kopecký, J. 
Gregor, M. Gerši, S. Pastor, E. Pingyak, 
D. Belohorec, T. Kvaltýn, P. Košecký 
tréner T. Aneštík. 

26.11.2017 
Halový Turnaj OBFZ Topoľčany – 

U15 starší žiaci 
 
Skupinová fáza - SKUPINA B 
Kovarce/Oponice – Preseľany             5:1 
(S. Kmeť 2, A. Mikuláš, R. Masarovič, D. 
Gerši – R. Kopček). 
Urmince – Kovarce/Oponice                1:3 
(T. Michalík – R. Masarovič, K. Gerši, A. 
Mikuláš). 
Kovarce/Oponice – Prašice                  4:1  
(K. Gerši 2, A. Mikuláš, R. Masarovič – Š. 
Paluš). 
Bojná – Kovarce/Oponice                    0:6 
(R. Masarovič 3, M. Belan 2, A. Mikuláš) 
 
1. Kovarce/Oponice 4 4 0 0 18:3        12 
2. Urmince     4 3 0 1 16:5  9 
3. Bojná                      4 2 0 2 3:9            6 
4. Preseľany      4 1 0 3 6:13          3 
5. Prašice     4 0 0 4 4:17   0 
 
SEMIFINÁLE 
Kovarce/Oponice – Krušovce              0:0, 
 na pokutové kopy 2:3. 
 
O 3. MIESTO 
Kovarce/Oponice – Urmince                1:0 
(K. Gerši). 
 
Najlepší strelec: 
 Richard Masarovič (Kovarce/Oponice) 
 
KONEČNÉ 3.MIESTO –  
Zostava OFK Kovarce/TJ Oponice U15 
starší žiaci: K. Gerši, S. Kmeť, A. 
Mikuláš, M. Čery, K. Labuda, D. Gerši, R. 
Masarovič, M. Mišuta, M. Blunarová, M. 
Belan, M. Gerši, tréner M.Čery. 
 
 

9.12.2017 
Halový Turnaj OBFZ Topoľčany – 

Dospelí 
 
Skupinová fáza - SKUPINA C 
Kovarce - Krnča                                   2:0 
(E. Gregor, O. Kerek) 
Kovarce - Jacovce                                4:0  
(E. Gregor 2, O. Kerek, D. Kutňanský) 
Kovarce - Blesovce                              3:0 
(I. Kšinant, R. Maruna, E. Gregor). 
 
 



1. Kovarce                       3  3  0  0  9:0  9 
2. Blesovce                       3  2  0  1  4:4  6 
3. Jacovce                        3  1  0  2  4:8  3 
4. Krnča                            3  0  0  3  1:6  0 
 
ŠTVRŤFINÁLE 
Kovarce - N. Streda                             2:0,  
14. E. Gregor, 15. R. Maruna. 
 
SEMIFINÁLE 
Solčany – Kovarce                              2:0,  
8. F. Urminský, 8. R. Gábriš. 
 
O 3. MIESTO 
Kovarce - Krušovce                             1:1,  
na pokutové kopy 5:4.  
Góly: 10. E. Gregor - 2. P. Sporina. 
 
Najlepší strelec turnaja:  

Erik Gregor (Kovarce) 
 
KONEČNÉ 3.MIESTO –  
Zostava OFK Kovarce: Ivan Kšinant, 
Erik Gregor, Michal Belan, Daniel 
Kutňanský, Dominik Klačanský, Róbert 
Maruna, Milan Kováčik (tréner), Oto 
Kerek, Tomáš Vrbjar, Miroslav Mekýš, 
Juraj Vrábel. 
 
     Halovými turnajmi sa nám skončil 
futbalový rok 2017. 
     Krátke bilancovanie je dobré 
odštartovať asi najväčšou a najviac 
rezonujúcou akciou - oslavou 90. výročia 
založenia futbalu v našej obci. Ako hlavný 
organizátor sme boli s priebehom osláv 
nadmieru spokojní. Prakticky z každej 
strany, či už od obecného úradu až po 
dobrovoľníkov bolo cítiť veľkú ochotu a 
obrovskú chuť pomoc pri organizovaní 
tohto podujatia. 
     Rok 2017 priniesol od jesene zopár 
zmien pri mládežníckom futbale. 
Vzhľadom k nedostatočnému počtu 
chlapcov sme pristúpili na kompletné 
spojenie mládežníckych družstiev s 
telovýchovnou jednotou Oponice. Táto 
fúzia zatiaľ prináša svoje ovocie, keď 
chlapci obstáli vo svojich kategóriách na 
výbornú. Všetci obsadili 2.miesto 
(prípravka, žiaci, dorast). 
     Pre “A” mužstvo hlavne druhá 
polovica roka priniesla fantastické 
postavenie (2.miesto VI.liga MO 
Topoľčany - 16 účastníkov). Pevne 

veríme, že sa bude chlapcom dariť aj 
naďalej. 
     Určite netreba zabudnúť ani na 
ULTRAS FANS KOVARCE, ktorý sa po 
roku fungovania naplno zapísal do 
pamätí všetkých okresných fanúšikov 
futbalu. Vďaka ním sa nedeľný zápas stal 
sviatkom pre širokú športovú verejnosť 
nielen v našej obci. Svoj obdiv im vyjadril 
na halovom turnaji aj staronový predseda 
OBFZ Topoľčany p.Pavol Šípoš. 
     Futbalový rok 2017 patril k tým 
najvydarenejším v novodobej histórii 
klubu. Celá táto “mašinéria” je výsledkom 
spolupráce veľkého množstva ľudí. 
Vďaka patrí hráčom, všetkým trénerom, 
sponzorom, funkcionárom, organizáciám, 
firmám, hospodárom, trávnikárom, 
dobrovoľníkom, dobrým dušiam, ktoré za 
náš klub bojujú na vyšších miestach. 
     Osobitné poďakovanie smeruje na 
obecný úrad spoločne so starostom Ing. 
Andrejom Čopíkom a v neposlednom 
rade rodičom, bez ktorých pomoci by sa 
mládežnícky futbal v našich podmienkach 
nedal robiť. 
 

Všetkým úprimne ďakujeme  
a prajeme krásne sviatky  
a úspešný nový rok 2018. 

Ing. Daniel Kutňanský 

 
 
 
 
 
 

ZAUJALO  NÁS... 
 
                Dňa 10.decembra 2017 
reprezentoval Miroslav 
BOROVKA Slovensko na 
24.majstrovstvách Európy 
v krose v Šamoríne. Jeho 
umiestnenie bolo zo skupiny 
Slovákov najlepšie, 92. miesto! 
Na pretekoch sa zúčastnilo 20 
krajín Európy. 

Srdečne gratulujeme! 

Zo školského zápisníka   
 

     V stredu  6. decembra 2017  vládla 
v našej škole už v ranných hodinách 
mikulášska nálada. Veľkí, malí, všetci 
čakali  a tešili sa, keď zavítal do našej 
školy ozajstný Mikuláš spolu s čertom 
a anjelom a priniesli žiakom balíčky. 
Mikuláš sa nám prihovoril aj cez školský 
rozhlas. 
     V podvečerných hodinách sa 
zaplnila kinosála Kultúrneho domu 
v Kovarciach rodičmi, starými rodičmi, 
deťmi a priateľmi školy, ktorí netrpezlivo 
očakávali predstavenie  ROZPRÁVKOVÝ 
MIKULÁŠ. Na začiatku sa všetkým 
prihovorila pani riaditeľka Mgr. Dagmar 
Boháčiková a potom  sme vstúpili do 
rozprávky ALICA V KRAJINE 
ZÁZRAKOV v podaní žiakov  9. ročníka. 
Čert Brumtaláš sľúbil Mikulášovi, že mu 
prinesie 10 rozprávkových postavičiek. 
Tie spolu cestovali  POLÁRNYM 
EXPRESOM, ktorý viedli žiaci  4. ročníka.  
Postupne sa nám predstavili 
ŠMOLKOVIA z materskej školy, 
GUMIMACKOVIA z 1. triedy, MIMONI 
z 2. triedy, preniesli sme sa do krajiny, 
v ktorej žili FLINSTONOVCI – žiaci 6. 
ročníka, GALOVIA – žiaci     3. ročníka, 
zvieratá z MADAGASKARU – žiačky 
z 8.B. Dej bol doplnený tancom ruží 
z rozprávky KRÁSKA A ZVIERA – žiaci 7. 
ročníka, tancom TUČNIAKOV – žiaci 5. 
ročníka  a nakoniec tancom SANTA 
CLAUSOV – žiaci z 8.A. Z každej 
rozprávky sa odviezli vlakom rozprávkové 
postavy a spolu s čertom Brumtalášom 
prišli nakoniec k Mikulášovi. Po splnení 
všetkých úloh im spolu s anjelmi  
odovzdal  plné vrece sladkostí. 
Záverečná pieseň v podaní účinkujúcich 
bola zároveň aj predvianočným želaním. 
Na záver poďakoval všetkým 
účinkujúcim, pani riaditeľke a pedagógom 
starosta obce Ing. Andrej Čopík a poprial 
všetkým šťastné Vianoce. Po predstavení  
prítomní navštívili VIANOČNÚ TRŽNICU, 
mohli si kúpiť rôzne výrobky a ponúknuť 
sa drobným pečivom a vianočným 
punčom, ktoré prichystali žiaci so svojimi 
rodičmi. Všetkým patrí poďakovanie. 

 Mgr. Ľubica Jakubíková,  
Základná škola Kovarce 

VLASTNÁ TVORBA ŽIAKOV 
5. ročník  

VIANOCE 
Vianoce má každý rád, 

Ježiško je kamarát. 
Boží Syn nám príde na svet, 
všade voňajú oblátky a med. 

Koledy sa spievajú, 
darčeky rozbaľujú. 

Tešíme sa  z darčekov, 
navštívime starkého so starkou. 

V tvári úsmev žiari, 
neodchádza z tvárí. 

Michaela Čopíková 
 
 

ZIMA 
Od severu vietor duje, 
zima prišla, zrazu tu je. 

Prišla sem-tam poľom v blate 
a všetko je v bielom šate. 

Zima je biely svet 
ako krásny biely kvet. 

Je v ňom biely sniežik a pravý ľad, 
keď k nám príde zima, 

každý z nás je rád. 
Padá sniežik bielučký 

na polia i na lúčky, 
ozdobíme stromček vianočný. 

Vianoce sú krásne sviatky, 
keď sú domy plné lásky a krásy. 

Nakŕmime psíka, mačku, 
užijeme si sánkovačku. 

Melisa Števanková 
 
 

JEŽIŠKO 
Ten pocit vianočný 

zavítal k nám, 
nikto nezostane sám. 

Môj milý sviatočný Ježiško, 
prideľ nám darčekov máličko. 
Pod stromčekom bábika, auto, 

teší sa aj náš malý Samko. 
Vianočná pohoda, 

láskavá nálada, 
rodina sa zíde. 
Aj psík príde. 

Šťastné a veselé, 
Vianoce lákavé. 

Elizabeth Hulová 



Kde bolo, tam bolo... 
 

     Bolo to 24. novembra 2017 
v piatok v natrieskanej kinosále 
Kultúrneho domu v Kovarciach, 
do ktorej nás prilákali deti 
materskej školy so svojimi pani 
učiteľkami – Jaroslavou 
Remeňovou, DiS., Bc. Luciou 
Kertészovou, Miladou 
Vrábelovou a riaditeľkou Bc. 
Zdenkou Bujnovou, na u nás 
historicky prvý muzikál 
s názvom Kde bolo, tam bolo. 
     V otváracom príhovore nám pán 
starosta Ing. Andrej Čopík „poprial“ 
príjemný kultúrny zážitok a mal pravdu. 
Razom sme všetci omladli a vrátili sa do 
detstva. Nesklamali nás ani rozprávkové 
deti Marienka a Janko alias Renátka K. 
a Christiano J., keď hneď na začiatku 
sľúbili, že nám predvedú krásny program. 
Tým dali fleka 3-5 ročné deti všetkým od 
nich starším dedinčanom. Tak sme spolu 
vstúpili do čarovného sveta rozprávok. 
Veľké starosti si robila mama (Nikolka R.) 
a povzdychla si, že má problémy s deťmi. 
Otec (Andrej S.) tomu neveril. Veď sú to 
anjelíci. Anjelíci sa ukázali. Poriadne to 
roztočili. Cvičili ostošesť v slovenskom 
kroji (Sarka G., Jakub Š., Nicolka F., 
Melánia K., Marko A., Adrian Š., Anabel 
Š.). Len pecivál a leňoch Janko sa 
sťažoval na bolesti v krížoch, aby mohol 
leňošsky polihovať. Deti mu to 
nedarovali, vytiahli ho do cvičenia. Tak si 
riadne potrénoval aj na činke. Potom išli 
do hory ešte jahôdok natrhať a v lese 
videli nevídané. Spoza stromov vykúkali 
víly, trpaslíci i medveď. Bolo treba rýchlo 
nazbierať jahôd a prášiť domov – 
upozorňovala Marienka. Jankovi  strašne 
chutili suprové sladkééé jahody.  Vtom sa 
dokotúľal Janko Hraško (Lukáško G.), 
zatancoval si s nimi a pochutnal na 
jahodách. Prišiel však pán lesa, veľký 
medveď (Jakub J.), hneval sa na deti, že 
mu všetky včielky odplašili. Roztomilé 
včielky v nádherných kostýmoch sa 
rozlietali, roztancovali, že si medveď 
nevedel s nimi poradiť, kým ich odohnal 
preč (Clara M., Paulinka K., Olívia Ď., 
Leo H., Adam CH., Ema O.). Boli aj osy 
a čmeliaci. Za tónov hudby Laktibrada 

docupkali s vedierkami lesní mužíci – 
trpaslíci a všetkým v tanci ukázali svoje 
nádherné topánočky (Samko S., Jakub 

Š., Matej P., Tobias B., Lukáš P., 
Matej K.).  Spoza lesa sa so spevom 
vykotúľalo vajce (Lukáš M.), ktoré sa 
vybralo na vandrovku. Cez plece 
malo prehodený, ako inak,  batôžtek 
sťa na parádu.  Pridalo sa k nim do 
jahodovej partie. Nadišla hrozná 
chvíľa. Objavili sa zbojníci a prísne 
zavelili: „stoj, ani krok“ (Matej P., 
Lukáš, Matej K., Jakub Š.) 
a prezentovali sa tancom i 
smiechom. Zvečerievalo sa, bolo 

treba zutekať z lesa, vrátiť sa k mame 
domov, Ale ako nájsť stratený 
chodníček? Unavení, hladní našli nejaký 
dom. V medovníkovom dome však bývala 
baba Jaga (Jaroslava Remeňová). Tú to 
rozzúrilo i potešilo. Do divokého  tanca 
radosti, že má „poživeň“ si pozvala i 
ďalšie čarodejnice a čarodejníkov (Lucia 
P., Samko Ď., Terezka B., Nikolka R., 
Melánia K., Tomáš K., Sofia Ď., Šimon 
H., Vincent M., Eliška B.), ktorí sa tešili sa 
dobrú hostinu. Nachystala kúzelnú metlu, 
vytiahla lopatu a chcela deti chytiť do 
osídel. Skoro sa jej to aj podarilo, no deti 
zachránili dobré víly. Víly boli zázračné – 
tylovo ružové (Eliška B., Adelka Š., Dária 
K., Ema K.) a hlavná víla (Viktória J.) 
v krásnom zelenom kostýme spolu so 
žabkou (Vivien P.) predviedli tanec víl, až 
napokon im čarovná víla i chodníček 
k rodičom vyčarila. Bol najvyšší čas, lebo 
les sa zahalil zimnou perinou a studený 
mráz a vietor vraj pretrvá až do jari. 
Finále „Z rozprávky do rozprávky“ vzniklo 
nástupom všetkých účinkujúcich – plný 
počet detí MŠ – aktérov nevšedného 
muzikálu s pani učiteľkami a pani 
riaditeľkou. Rozprávkové bolo všetko -  
hudba, tance, veršované dialógy, 
nádherné kostýmy, scéna, ale hlavne 
všetky deti MŠ, ich radosť 
z vystupovania ich obdivuhodné výkony. 

Ľutovať môžu len tí, čo nevideli. 
Škoda, že sa divákmi nestali 
aj tí, čo finančne podporili 
toto skvelé podujatie. 
Prosíme aj o ďalšie takéto 
vydarené podujatia. 
 

PhDr. Irena Grácová, 
 redaktor KM                                                                                

     Ďakujem všetkým zúčastneným 
občanom, rodičom, starým rodičom za 
veľmi príjemnú atmosféru, ktorú ste 
vytvorili svojim potleskom a ocenením 
výkonov detí na javisku. Taktiež ďakujem 
všetkým pani učiteľkám – Jaroslave 
Remeňovej, DiS,  Bc. Lucii Kertészovej, 
Milade Vrábelovej. Všetci sme aj svoj 
voľný čas venovali príprave predstavenia, 
kostýmom, kulisám, rekvizitám, hudbe 
a hlavne hodinám nácviku jednotlivých 
čísel a ich zosúladeniu. Za uvedenie 
predstavenia ďakujem p. starostovi Ing. 
Andrejovi Čopíkovi, za ozvučenie 
a svetelné efekty pánovi Ivanovi 
Križanovi, za kamerový záznam Bohušovi 
Milatovi, za fotografovanie p.Chudíkovej, 
za finančnú pomoc na zakúpenie 
kostýmov, doplnkov a ozvučovacej 
techniky Nitrianskemu samosprávnemu 
kraju a hlavne všetkým vám, ktorí ste 
prišli podporiť naše deti. Boli ste skvelé 
obecenstvo. 

Bc. Zdenka Bujnová,  
 riaditeľka MŠ 

 

TERÉNNY ODBER 
KRVI  V  OBCI 

 
Dňa 5.decembra 2017 
sa v našej obci už po 
piaty krát uskutočnilo 
podujatie „Terénny 
odber krvi“,  ktoré 
zorganizovala Obec 
Kovarce v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou v Nitre. Naši 
pravidelní darcovia sa už v predstihu 
nahlásili a hoci sme mali zoznam len so 
šestnástimi záujemcami, mobilná 
transfúzna služba ochotne prišla, pretože 
táto vzácna tekutina je potrebná každým 
dňom, hodinou, minútou. Chceme aj 
týmto poďakovať všetkým tým, ktorí 
ochotne prídu aj na úkor svojho voľného 
či pracovného času a majú vôľu a hlavne 
dobré srdiečko nezištne darovať niečo zo 
seba pre druhých – neznámych chorých 
ľudí. Nech sa im tento dobrý skutok vráti 
v dobrote a láske od iných ľudí. 
ĎAKUJEME! 
A keďže bol deň pred Mikulášom, každý 
darca bol obdarovaný „balíčkom“. Po 
odbere boli darcovia posilnení obedom – 

klasika rezeň a šalát, koláčikom 
a kávičkou, ktoré pre nich pripravili 
pracovníčky obecného úradu.  
     Tejto krásnej akcie sa zúčastnilo 
dvadsaťdeväť darcov, ktorým patrí náš 
obdiv a dvadsiati dvaja naplnili vaky 
vzácnou tekutinou: 
Ing. BILIK Ladislav, JABLONSKÝ Peter, 
DELIČOVÁ Tatiana, BURAJ Miloš, 
KUTŇANSKÁ Lucia, GRÁC Dušan, 
KOVÁČIKOVÁ Mária ml., Mgr. 
SOTOŇÁKOVÁ Lucia, Mgr. KLAČANSKÁ 
Miroslava, Ing. ČOPÍKOVÁ Michaela, 
KUBALIAKOVÁ Viera, GOTSAK Vasyl, 
OPÁT Michal, OPÁT Stanislav, 
OPÁTOVÁ Zuzana, Ing. ŠEBEST Martin,  
ALEKSANDROVSKAYA Nataliya, Ing. 
STIERANKOVÁ Iveta, VRBJAR Oto, 
VRBJAR Tomáš, KRÁLIKOVÁ Marianna, 
HUDEC Daniel. 
Ďakujeme lekárke a 
zdravotníckemu 
personálu z NTS 
v Nitre za láskavý 
prístup, ktorým 
spríjemnili celé 
dopoludnie 

Renáta Šišmičová,  
redaktor KM 

 
 

Gazdinky na slovíčko... 
 

 

HRNČEKOVÉ RAFAELO 
2 vajcia,  
1 hrnček práškového cukru, 
2 hrnčeky polohrubej múky,  
1 hrnček mlieka, 
½ hrnčeka oleja, 
1 prášok do pečiva. 
Všetko vymiešame a vylejeme na plech. 
Posýpka:  
2 hrnčeky kokosu a 1 hrnček práškového 
cukru – zmiešať a nasypať na vrch 
koláča. Upiecť na 170 stupňov. Ešte teplé 
poliať 2 šľahačkovými smotanami, ktoré 
sa do koláča vpijú. 

                                                             
Dobrú  chuť   želá 

 Stanislava  Ďuričová 
 
 
 



 

 

 

VYNIKAJÚCI  ŠTEDRÁK 
 

Cesto č.1: 
28 Dg hladkej múky 
14 Dg práškového cukru 
14 Dg masla  
1 vajce 
½ prášku do pečiva. 
Všetko zmiesiť a dať na plech.  
 
1 slivkový lekvár,  
1 sáčok mletého maku,  
20 Dg mletých orechov 
asi 4 hrste kryštálového cukru,  
jedna hrsť alebo dve práškového cukru, 
3 dl teplého mlieka, 
11 Dg masla, 
2 tvarohy. 
Na cesto natrieť celý kelímok lekváru, na 
to nasypať mak zmiešaný s 2 hrsťami 
kryštálového cukru, v mlieku rozpustiť 
maslo a ½ popolievať mak, na to nasypať 
orechy s 2 hrsťami kryštálového cukru, 
poliať zvyšným mliekom s maslom, na to 
dať 2 tvarohy s práškovým cukrom –
lyžicou jemne naukladať. 
 
Pripravíme si cesto č.2: 
3 vajcia,  
12 Dg kryštálového cukru, 
3 PL vody,  
14 Dg polohrubej múky, 
½ prášku do pečiva. 
Vajcia, cukor, vodu vyšľahať, pridať múku 
a prášok. Naliať na plnky a dať piecť na 
180 stupňov cca pol hodiny. 
Možno sa to zdá zložité – nie je. Je to 
vynikajúce, šťavnaté a stále mäkké. 
Vyskúšali to už viacerí. 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala 
Danka Bujnová 

 

Krásne sviatky vianočné, 

veselé cesty polnočné. 

Pod stromčekom veľký dar, 

na Silvestra pekný bál. 

Po tom bále ľahký krok 

a šťastný celý nový rok... 
 

Jubilanti 
D E C E M B E R 

 
� Bujna Jaroslav             60 rokov 
� Kovačiková Libuša       60 rokov 
� Kereková Terézia        65 rokov 
� Chotárová Eva             65 rokov 
� Cibulová Helena          65 rokov 
� Ďuriková Margita         70 rokov 
� Vagundová Stanislava 70 rokov 
� Davidovič Ivan             70 rokov 
� Macášek Emil              76 rokov 
� Gregorová Emília         77 rokov 
� Horná Magdaléna        79 rokov 
� Michlíkova Helena       80 rokov 
� Kovačiková Mária        80 rokov 
� Kohútová Mária           81 rokov 
� Ďurík František            82 rokov 
� Hulová Magdaléna       83 rokov 
� Cibulová Štefánia        85 rokov 
� Vrbjarová Marta           85 rokov 
� Ďuríková Helena          89 rokov 
 

SRDEČNE  BLAHOŽELÁME 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
NARODENIE   DIEŤAŤA 

 
 

KRISTÍNA  
HALMOVÁ 

narodená 18.11.2017 
Otec: Ján Halmo 

Matka: Mariana rod. 
Števčíková 

 
SRDEČNE  BLAHOŽELÁME 

P o z v á n k a 
 
Poľovnícke združenie Tribeč Kovarce 
usporiada dňa 19.januára 2018 
POĽOVNÍCKY PLES, na ktorý Vás 
srdečne pozýva. Do tanca a spevu hrá 
hudobná skupina ŽOCHÁRI. Cena 
vstupenky 20 EUR na osobu. V cene 
vstupenky je ½ l vína, 2 x večera, káva, 
minerálka. Bohatá tombola. Predaj 
vstupeniek je od 18.12.2017, Kovarce 
č.339, �0948111827. Príďte sa príjemne 
zabaviť. 
 
 

O z n a m 
 

OZNAM o triedenom zbere 
odpadov obci KOVARCE 

Vážení občania, 
radi by sme Vás informovali, že triedený 
zber odpadov (sklo, papier, plast, 
tetrapack) v obci KOVARCE za rok 2017 
zabezpečuje spoločnosť: 
RECCOLLECTION SYSTEM.  
Náklady za triedený zber odpadov sú 
plne hradené spoločnosťou 
RECCOLLECTION SYSTEM,  t.j. nie sú 
zahrnuté v miestnom poplatku. 
Spomínaná spoločnosť hradí náklady s 
triedeným zberom od zberných vriec, 
kontajnerov, prepravy, triedenia 
a zhodnotenia. Pre zlepšenie kvality 
triedeného zberu je dôležité, aby občania 
vhadzovali do vriec a kontajnerov iba tie 
druhy odpadov, na ktoré sú určené. 
Taktiež je veľmi dôležité dbať na čistotu 
triedených odpadov.  
Spoločnosť RECOLLECTION SYSTEM, 
Vám praje Veselé Vianoce a šťastný 
Nový rok 2018.   

 
 

 
Zber plastového odpadu a zber 
tetrapakov bude v piatok 
22.decembra 2017. Žiadame 
občanov, aby vyložili uviazané vrecia 
s týmto odpadom v predvečer 
vývozu pred svoje rodinné domy. 

Obec Kovarce vyzýva študentov 
a dôchodcov, ktorí majú záujem 
o brigádu, aby sa prihlásili na 
Obecnom úrade. 
 
 
Slovenský rybársky zväz, Miestna 
organizácia Topoľčany oznamuje, že 
vydávanie členských známok a povolení 
na rybolov pre rok 2018, v čase od 8.00 
do 12.00 hod. v termínoch: 
30.12.2017, 6.1.2018, 13.1.2018, 
20.1.2018, 27.1.2018, 10.2.2018, 
24.2.2018, 10.3.2018, 24.3.2018, 
31.3.2018. 
Povolenia na rybolov sa budú vydávať 
tak ako doteraz, t.j. peňažná úhrada sa 
bude realizovať priamo pri vydávaní 
povolenia. Každý člen predloží členský 
preukaz a brigádnicky preukaz. Študenti 
predložia potvrdenie o návšteve školy. 
Vydávanie ročných a trojročných 
rybárskych lístkov je v kompetencii 
obecného úradu v mieste trvalého 
bydliska. Riadne vyplnené 
a zosumarizované prehľady o úlovkoch 
a návštevnosti revírov za rok 2017 sa 
budú preberať v kancelárii rybárskeho 
domu. Tomu, kto neodovzdá riadne 
vyplnený prehľad o úlovkoch za rok 2017 
do 15.1.2018, nebude vydané 
povolanie na rybolov pre 
rok 2018. 

 

 
 
 

Želáme Vám  
veľa  krásnych chvíľ 
prežitých v príjemnej 

atmosfére Vianoc, 
v novom roku  
veľa radostných dní 

a pevné zdravie. 
Redakčná rada 

 Kovarského mesačníka 



 


