
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B S A H 
� Úvodník  - Renáta Šišmičová 
� Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce – 19.1.2017 
� Športové ozveny (prípravné zápasy) - Ing. Daniel Kutňanský 
� Zo školského zápisníka - Mgr. Ľubica Jakubíková, Bc. Zdenka Bujnová 
� Dôchodcovia bilancovali svoju činnosť – PhDr. Irena Grácová 
� Z príspevkov od občanov – Ing. Stanislav Belan 
� Gazdinky na slovíčko – Želatínový a Gaštanový zákusok, Tvarohový koláč 
� Jubilanti – Február, narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva 
� Oznam, Inzerát, Pozvánka 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ú V O D N Í K 

 
     Aj keď končí len druhý mesiac v roku 
a pred nami je otvorených desať 
mesiacov, ktorý je každý iný, aj tak sa mi 
zdá, že aj tento rok preletí veľmi rýchlo. 
Možno je to tým, že každý jeden deň je 
vyplnený povinnosťami, plánovanými 
úlohami, udalosťami, stretnutiami, 
rodinou.... Ale o tom je život. Popri 
každodenných pracovných povinnostiach 
sa tešíme na večerný pokoj a stretnutie 
s našimi najbližšími. Nielen s manželom, 
manželkou, partnerom, ale hlavne 
s deťmi. Svoj obraz vidíme v našich 
deťoch, ktoré sú pokračovateľmi nás. Ich 
pohyb, úsmev, reč, podoba. Od prvého 
okamihu, prvým nadýchnutím sme im 
odovzdali všetko a celý život budú mať 
naše srdce. Ľúbime ich a tešíme sa 
z nich. K tejto láske patrí aj naše 
napomínanie, upozorňovanie, rady, ktoré 
sú hlavne pre našich tínedžerov „úplne 
zbytočné slová vypustené do luftu“! Ale 
povedzme si pravdu, boli sme iní? Každý 
si musí prejsť tým svojím: aj chybou, na 
ktorej sa poučí, aj úspechom, ktorý ho 
posilní. A my – rodičia, tak ako aj naši 
rodičia, ich môžeme len usmerniť, 
poradiť, pomôcť...  
     Mojím želaním je, aby sa našim deťom 
darilo, aby boli hlavne zdravé, plné 
energie a nápadov, aby v živote stretli len 

dobrých ľudí a svojim 
konaním robili svet 
krajším a lepším.     
 

Renáta Šišmičová, 
 šéfredaktor KM 

 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

OBECNÉ 

ZASTUPITEĽSTVO 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce na 
svojom 24. zasadnutí dňa 19. januára 
2017 prerokovalo: 
1.Upravený program zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce 
dňa 19.januára 2017. 
2.Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 15.12.2016.  
3.VZN č.5/2010 Obce Kovarce 
o podmienkach prideľovania nájomných 
bytov vo vlastníctve obce Kovarce. 
4.Žiadosť p. Andreja Pacalaja, bytom 
Kovarce a Michaely Košeckej, bytom 
Solčany o pridelenie nájomného bytu. 
5.Žiadosť p. Mária Dunku a Kateřiny 
Šoulovej, bytom Kovarce o pridelenie 
nájomného bytu. 
6.Žiadosť p. Miroslavy Šípošovej, bytom 
Kovarce o pridelenie nájomného bytu. 
7.Oznámenie o zrušení podanej žiadosti 
o pridelenie nájomného bytu žiadateľkou 
p. Zuzanou Švecovou, bytom Oponice. 
8.Aktualizovaný zoznam žiadateľov 
o pridelenie nájomného bytu. 
9.Nájomcu bytu č.3/544 p. Zuzanu 
Šupovú, trvale bytom Kovarce. 
10.Žiadosť p. Lukáša Krošláka, bytom 
Kovarce o predĺženie nájomnej zmluvy. 
11.Žiadosť p. Miloša Buraja a manželky 
Lucie, bytom Kovarce o predĺženie 
nájomnej zmluvy. 
12.Žiadosť Mesta Nitra, Štefánikova tr.60, 
Nitra  o poskytnutie finančných 
prostriedkov za rok 2016 na osobu 
navštevujúcu záujmové vzdelávanie 
v CVČ, ktorých zriaďovateľom je Mesto 
Nitra. 

ŠPORTOVÉ   OZVENY 

 
 

4.2.2017 Prípravný zápas  
„A“ mužstvo OFK KOVARCE – TJ 

Oponice 4:1 (1:1) 
Góly OFK Kovarce: E.Gregor 3, N.Grác. 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan, 
Bobula, Kutňanský, Hula – Ďurič, Gerši, 
Mekýš, Borovka – E.Gregor, Jankovič. 
Striedali: Bizoň, Grác, Čmiel. 
 
 

12.2.2017  Prípravný zápas  
„A“ mužstvo OFK KOVARCE – TJ 

Oponice 3:1 (1:1) 
Góly OFK Kovarce: J.Jankovič, P.Labuda 
2x (R.Hula v druhom polčase nepremenil 
PK). 
Zostava OFK Kovarce Vrbjar-Klačanský, 
Hula, Kutňanský, Belan - Ďurič, Maruna, 
Mekýš, Gregor - Labuda, Jankovič. 
Striedali: Bizoň, Borovka, Gerši. 

 

19.2.2017  Prípravný zápas  
„A“ mužstvo OFK KOVARCE – OŠK 

Veľký Klíž  6:1 (2:0) 
Góly OFK Kovarce: M.Vorčák 2, 
J.Jankovič 2, M.Čery, M.Gregor. 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar - 
Kutňanský, Hula, Belan, Ďurič - Borovka, 
Vorčák, Maruna, Gregor - Labuda, 
Jankovič. 
Striedali:Klačanský, Bizoň, Čery, Sporina. 
 
 
 

Ďalší program prípravných zápasov: 
25.2.2017            Chrabrany – KOVARCE 
5.3.2017  KOVARCE – Klátová Nová Ves 
12.3.2017               Šurianky - KOVARCE 

Presné časy a miesta zápasov budú 
oznámené na klubovej stránke: 
https://www.facebook.com/OFKKovarce/ 

 
 

Spracoval:  
Ing. Daniel Kutňanský 

 
 

 

ZO  ŠKOLSKÉHO ZÁPISNÍKA 

 

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA 
 
Fašiangy, Turíce, Veľká 
noc  príde... sú to slová 
z ľudovej piesne 
o najveselšom období 
roka, ktoré prichádza po 
Vianociach. Naši 
predkovia vnímali 
fašiangy ako obdobie 
veselosti, zábavy, ich 
súčasťou boli fašiangové 

hry, sprievody masiek po dedinách, 
zabíjačky.                 V súčasnosti ešte 
pretrvávajú niektoré zvyky, okrem 
typických jedál, ktoré sa v tomto období 
konzumujú, ako sú šišky, fánky, 
zabíjačkové špeciality, sú to aj zábavy 
a karnevaly.  
     8. februára 2017 v popoludňajších 
hodinách sa v sále Kultúrneho domu 
v Kovarciach uskutočnil karneval žiakov 
z našej školy. Niesol sa v znamení 
rozprávok a rozprávkových postáv, ktoré 
predstavovali žiaci z jednotlivých tried. 
Videli sme ukážky zo slovenských 
ľudových rozprávok, rozprávky 
v modernom prevedení, ale aj príbehy 
z histórie, ktoré boli doplnené tancami 
v prekrásnych maskách. A tí najlepší boli 
odmenení sladkou odmenou – tortou a 
peknými cenami. Všetci sa mohli 
zabávať, tancovať a pochutnať si na 
občerstvení, za ktoré patrí poďakovanie  
zamestnankyniam  školskej jedálne.                                        

Mgr. Ľubica Jakubíková, 
Základná škola Kovarce 

 
 

 



MATERSKÁ  

ŠKOLA 
 
Fašiangový čas 
radosti a veselosti 
sme v materskej 
škole oslávili  
dňa 8. februára 

karnevalom. Aj keď pôvodný termín bol 
iný, predsa sa pripravené masky svojho 
času dočkali. Od rána sa triedy zapĺňali 
rôznymi  rozprávkovými nápaditými 
postavičkami. Počas celého dňa mali deti 
možnosť sa hrať, zvŕtať sa v hudbe 
všetkých rytmov, karnevalových detských 
piesňach, súťažiť a zabávať sa v rôznych 
hrách,desiatovať, obedovať i olovrantovať 
ako rozprávkové postavy. V prestávkach 
sa občerstvili sladkosťami, keksíkmi,  
džúsikmi od rodičov a  p.Mariána 
Čitarského i p.Ivety Šúryovej. Fašiangové 
zvyky si so staršími  deťmi ešte 
pripomenieme na otvorení podujatia - 
pochovávania basy, aby sme sa na 
krátky čas do Veľkej noci s ňou rozlúčili. 
Všetkým veľmi pekne ďakujeme.                                                                             
 

Bc.Zdenka Bujnová,  
riaditeľka MŠ 

DÔCHODCOVIA BILANCOVALI  

SVOJU   ČINNOSŤ 

 
     V našej dôchodcovskej 
piesni si občas zaspievame: 
„Na výročnej členskej 
schôdzi si dnes všetko 
zrátame, čo dobré sme 
vykonali a čo ešte 
môžeme...“ Tak sa stalo aj 
16. februára 2017, kedy sme 
hodnotili našu činnosť za 
uplynulý rok za účasti 67 členov a našich 
vzácnych hostí: pána starostu Ing. 
Andreja Čopíka a okresnej predstaviteľky 
JDS pani Anny Kondrlovej. Náš vek, náš 
podiel na živote v obci i v Jednote 
dôchodcov sme prirovnali k výroku 
filozofa Senecu, keď povedal: „Staroba je 
ako konto v banke. Vyberieš len to, čo 
vložíš!“  
     Tak, aký bol náš vstup a výstup? Zo 
Správy o činnosti vyplynulo, že sme 

celkom nezaplnili naše predsavzatie, keď 
nám v priebehu roka pribudli len traja 
členovia, pričom do večnosti nám odišlo 
deväť členov. Preto je našou úlohou 
získať mladších dôchodcov za členov. 
Z osemdesiatich evidovaných členov si 
nevyrovnali členské príspevky desiati, 
ktoré sme museli dorovnať z pokladne 
výboru a tá sa napĺňa len z našich 
príspevkov. V kultúrno - spoločenskej 
oblasti zásluhou speváckej skupiny 
Nezábudka si spestrujeme naše 
podujatia a spolu so speváckou skupinou 
Kovarčanka sa podieľame na kultúrnom 
dianí v našej obci. Sú to fašiangy, MDŽ, 
sadenie májov, Deň matiek, SNP, 
október – Mesiac úcty, seniorské 
Vianoce. Zúčastňujeme sa aj na pietnych 
aktoch – oslobodenie obce, vlasti, SNP, 
avšak akoby sa zmenšovala patričná úcta 
občanov k týmto pamätným udalostiam. 
Pomerne nízka účasť sa prejavuje aj pri 
voľbách rôzneho typu, čím sa plne 
nevyužíva volebné právo občanov.  
     V priebehu roka uskutočňovala naša 
ZO JDS tri vlakové zájazdy do Bratislavy 
a Prahy. Letný zájazd do Bratislavy 
využilo šestnásť členov a na vianočné 
trhy na bratislavskom hrade a Slavíne sa 
zúčastnilo päť členov. Septembrový 
zájazd do Prahy navštívilo osem členov. 
Tieto výlety prispeli k poznávaniu histórie 
s pamätihodností oboch metropol.  
     Voľný čas napĺňajú niektorí členovia 

čitateľskými záľubami, k čomu 
využívajú obecnú knižnicu. 
K vytrvalým čitateľom patrí najmä 
Jožka Vojtušová a Stázka 
Verbichová a svoje zážitky z čítania 
poskytuje aj svojim verným 
poslucháčom nášho klubu. 
     Niektorí naši členovia pravidelne 
i sporadicky sa zúčastňujú 
relaxačných pobytov a domácich 

kúpeľov i v prímorských letoviskách, ktoré 
organizuje okresná organizácia JDS. 
Celkove sa v nich rekreovalo deväť 
členov.  
     V osvetovej činnosti sa zameriavame 
na zdravotno-sociálne témy s prednáškou 
o zdraví s praktickými ukážkami 
a prostriedkami na jeho upevňovanie, 
ktoré nám poskytli Ing. Iveta Stieranková 
a pani Konečná v našom klube. Sociálne 
cítenie sa prejavuje priebežne návštevou 
i spoluúčasťou pri chorobách, opatrovaní 
i úmrtiach našich členov.  

     Spolupracujeme s Obcou Kovarce a 
Obecným zastupiteľstvom Obce Kovarce. 
Prejavujeme vďačnosť za hmotnú 
i morálnu podporu za prevádzkovanie 
klubu dôchodcov, poskytovanie 
priestorov pre naše podujatia a ich 
propagáciu. Veľké uznanie patrí aj 
sponzorom, ktorí nám pomáhajú: páni M. 
Čitársky, m. Kovačik, Vratko Žatko, ale aj 
niektorí členovia. Spolupracujeme s inými 
organizáciami ZO JDS: Ludanice, 
Oponice, Krnča, Solčany, ale aj 
s miestnymi záujmovými organizáciami, 
skupinami, kultúrnymi, školskými, 
cirkevnými inštitúciami a jednotlivcami, 
ako sú: Bc. Z. Bujnová, Mgr. D. 
Boháčiková, Mgr. vdp. O. Tepličanec, ale 
aj s futbalistami pri objavovaní histórie 
nášho futbalu: J. Kováčik, Ing. D. 
Kutňanský,Z.Kováčiková...). 
   Ku skvalitňovaniu a rozvíjaniu našej 
činnosti v budúcom období nás zaväzuje 
prijaté Zameranie činnosti na rok 2017, 
uznesenie VČS, čo pri dobrom zdraví, 
ochote a zanietení členov našej Jednoty 
možno dosiahnuť, s čím jednomyseľne 
súhlasili. Výročná členská schôdza 
prebiehala v príjemnom prostredí 
a atmosfére, o čo sa zaslúžili všetci 
prítomní, za čo im srdečne ďakujeme, 
želáme veľa úspechov v ďalšej činnosti 
ZO JDS Kovarce.  

PhDr.Irena Grácová,  
ZO JDS Kovarce 

Z   PRÍSPEVKOV 

 OD  OBČANOV... 

 
Vážení čitatelia Kovarského 
mesačníka, na základe viacnásobne 
opakovanej žiadosti autora 
o uverejnenie, uverejňujeme 
nasledujúci príspevok v pôvodnom 
znení: 
 
Systém, ktorý je zavedený v našej obci 
vôbec nemotivuje ľudí triediť odpad. 
Triedim – separujem a platím stále viac 
za odvoz komunálneho odpadu (viď. 
priložená tabuľka za posledných  7 r.). 
Vývoz komunálneho odpadu za 4 osoby 
2015                                         65,70 EUR 
2014                                         65,70 EUR 

2013                                         65,70 EUR 
2012                                         58,56 EUR 
2011                                         48,32 EUR 
2010                                         48,32 EUR 
2009                                         48,32 EUR 
V našej rodine stačí vytiahnuť  smetnú 
nádobu s komunálnym odpadom pred 
dom 1 x za mesiac. Aj tak nie je celkom 
plná. 
Rok má 52 týždňov  a cca 26 x za rok sa 
robí vývoz  KO v obci. Keď my vyložíme 
smetnú nádobu pred  dom 13 x,  aj tak 
zaplatíme za 26 vývozov, tzn. celú 
paušálnu platbu za KO pre 4 osoby – 
65,70 EUR. V poplatku je tiež zahrnutý aj 
vývoz odpadu veľkými kontajnermi zo 
zberného dvora a cintorína. Platíme 
paušálne na celý rok vopred. Motivuje ma 
to triediť  a produkovať menej odpadu? 
Asi nie... Je to nespravodlivé pre tých,  čo 
triedia (a zároveň produkujú menej 
odpadu), chodia na týždňovky, za prácou 
do zahraničia, na dovolenku, nežijú v obci 
celý rok a iné prípady. 
Môj návrh na zmenu:  občania si na 
obecnom úrade zakúpia kupóny (26 
kupónov na rok – 26 vývozov). Pred 
vývozom nádobu označia kupónom. Ak 
nádobu nevyložia a neoznačia kupónom 
(neprodukujú  odpad, nemajú toľko 
odpadu), sú v zahraničí alebo iné prípady 
– ušetria kupón za vývoz odpadu. 
Ušetrené kupóny sa im v budúcom roku 
odrátajú (pri ich predložení) pri kúpe 
kupónov na budúci rok. 
Príklad: V mojom prípade počas roka 
som predložil nádobu na vývoz 13 x , tzn. 
ušetril som za vývoz komunálneho 
odpadu  13 kupónov.  A v r.2016  si 
zakúpim len 13 kupónov, aby som mal 
pokrytý celý rok vývozom komunálneho 
odpadu. Alebo si nekúpim žiadne kupóny, 
keď viem, že mi stačí 13 kupónov/rok – a 
tie som ušetril v r.2015. Kupóny zo 
smetných nádob – buď odoberajú 
pracovníci fi EKO – Schwarz alebo 
pracovník OÚ a predložia ich OÚ. Pre 
obec je to spätná kontrola o vývoznej 
firme – koľko KO vyviezla na skládku. 
Nenaúčtujú si potom viac za vývoz na 
skládku. Myslím, že takýto systém by bol 
spravodlivejší a zároveň by motivoval ľudí 
aj k maximálnemu triedeniu odpadu. 
Pocítili by to aj vo svojej peňaženke. 
Lebo platiť len paušálne  za vyvoz KO je 
demotivujúce.  Musíme s tým raz začať – 
lebo najlepšia motivácia je cez peniaze... 



Malo by platiť – kto produkuje odpad, tak 
si za vývoz KO na skládku zaplatí. Kto 
neprodukuje, separuje – tak to musí 
pocítiť pri platbe za vývoz KO v obci. 
Zodpovedne by sa mal  správať nielen 
občan, ale aj obec  pri vývoze odpadu 
pomocou veľkých kontajnerov  a tiež  
dôslednejšou kontrolou dodržiavania VZN 
a zákonov. 

Ing. Stanislav Belan 
 

G A Z D I N K Y 

NA   SLOVÍČKO 

 
ŽELATÍNOVÝ  ZÁKUSOK 

3 celé vajcia 
1 pohár kryštálového cukru  - spolu 
vymiešame, potom po trochu pridávame: 
2 dcl oleja 
2 dcl vlažného mlieka  
2 poháre výberovej múky 
1 celý prášok do pečiva 
2 lyžice kakaa.  
Všetko spolu zmiesime a dáme na 
vymastený a múkou posypaný hlboký 
plech piecť. Na vychladnutý plát dáme 
krém:  
2 tvarohy, 1 Hera, 8 lyžíc kryštálového 
cukru, 1 vanilka.  
Na tvarohový krém dáme želatínu:  
Uvaríme 1 l vody, 2 sáčky 
pomarančového džúsu, 8 PL 
kryštálového cukru, 2 zlaté klasy 
(uvaríme a trochu vychladnutú nalejeme 
na tvarohový krém, necháme stuhnúť).   

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala: 

Magdaléna  Macková 

 
Marcové číslo Kovarského mesačníka bude 
už veľkonočné, preto Vás – milí 
spoluobčania - prosíme o zaujímavé recepty 
a nápady k Veľkej noci. Ďakujeme. 

 

 

TVAROHOVÝ  

GULIČKOVÝ KOLÁČ 

 

22 dkg polohrubej múky 
125 g masla 
2 vajcia  
15 dkg cukru 
3 PL kakaa 
1 prášok do pečiva 
Vypracovať cesto a dať na hodinu do 
chladničky, potom vypracujeme guličky 
a rozmiestnime rovnomerne na plech, 
zalejeme tvarohovou náplňou a dáme 
piecť. 
Plnka: 3 tvarohy (môžu byť aj 4 ks), 125 g 
masla, 2 žĺtky, 25 dkg cukru, 1 vanilkový 
práškový puding. 
Zmiešame všetko spolu a zľahka pridáme 
sneh z 2 bielkov. 

Koláč krájame na rezy vždy v polovičke 
guličky. 

GAŠTANOVÝ  ZÁKUSOK 

 
Cesto: 4 celé vajcia šľaháme s 6 PL 
kryštálového cukru, pridáme  1 dl oleja, 6 
PL polohrubej múky, 1 PL kakaa, 1 
prášok do pečiva.Pečieme na papieri asi 
20 minút. 
 
Plnka: Z 1 zlatého klasu a 3 dl mlieka 
uvaríme kašu a necháme vychladnúť. 
Miešame  ½ masla a ½ margarínu (alebo 
1 celé maslo a kúsok palmarínu, aby to 
bolo tuhšie), 1 gaštanové pyré a 3 PL 
práškového cukru a primiešame kašu. 
 
Karamelová šľahačka: Upálime 4 PL 
kryštálového cukru, prilejeme 3 dl mlieka 
a karamel rozpustíme. Necháme 
vychladnúť a vyšľaháme spolu s 2 
práškovými šľahačkami. 
Navrch posypeme strúhanou čokoládou. 
Krájame na kocky, trojuholníky. 

Recepty pre Vás vybrala a vyskúšala: 

Renáta Šišmičová 

JUBILANTI 

F E B R U Á R  

♥ Černý Jozef        - 60 rokov 

♥ Krošlák Ján                       - 60 rokov 

♥ Kostolanský Eduard          - 60 rokov 

♥ Chotár Eduard                   - 60 rokov 

♥ Chrenová Mária                 - 65 rokov 

♥ Šteininger Jozef                - 65 rokov 

♥ Števanka Stanislav            - 65 rokov 

♥ Chodilková Genovéva       - 70 rokov 

♥ Černová Emília     - 76 rokov 

♥ Grossová Anastázia    - 76 rokov 

♥ Števčík Michal    - 80 rokov 

SRDEČNE 
BLAHOŽELÁME  

 
 
 
 
 
 
NARODENIE DIEŤAŤA 
 

ONDREJ  JAGELKA 
narodený 17.1.2017 

 
Otec: Marek Jegelka 

Matka: Marianna rod.Šimanská 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 
 
 
NA  SPOLOČNÚ 
CESTU  ŽIVOTOM 
VYKROČILI 
 
Veronika Čeryová 

               a     Ľuboš  Bujna        
manželstvo uzatvorili dňa 4.2.2017 
v Topoľčanoch 
 

O Z N A M  

 
PLASTY A TETRAPAKY 

Zber plastového odpadu a obalov z 
tetrapakov v našej obci bude 17.marca 
2017 (piatok). Uviazané vrecia s 
plastovým odpadom a vrecia s tetrapakmi 
žiadame vyložiť ráno v deň 
vývozu alebo v predvečer 
vývozu pred rodinné domy. 
 
 
 

I N Z E R Á T 

 
DARUJEM dvojmesačné 
šteniatko – fenku, odčervené 
a zaočkované. 
� 0902 811672  
 
 

 
PREDÁM bioošípanú, váha 
150 kg, cena 1,70 EUR/kg. 
� 0908 108852  
 
 

 
 
HĽADÁME do podnájmu 
starší rodinný domček, 
časom k odkúpeniu. 
�0940 979536  
 
 
Predajňa POTRAVÍN – Čitársky prijíma 
záväzné objednávky na sadbové 
zemiaky – odroda AGRIA (krajina 
pôvodu Nemecko) a odroda RED ANNA 
(krajina pôvodu Nemecko). 
Predpokladaná cena 1,00 EUR/kg. 
Objednávky treba 
nahlásiť do 15.marca 
2017 v predajni alebo 
� 038/3811506. 
 
 
 
Moridlo na zemiaky si môžu občania 
objednať najneskôr do konca februára 
2017 na adrese: Kovarce č.339. 


