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� Jubilanti – Február, narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva 
� Oznam, Pozvánka, Inzerát 
� Noc s Andersenom 2018 – Nočné čítanie v obecnej knižnici - POZVÁNKA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ú V O D N Í K 
 

     Neúprosný čas. Tak sa volá CD jednej 
známej slovenskej kapely. Bola som aj na 
jej vystúpenie a zaujali ma okrem hudby, 
slová piesne – „čas ten neúprosne beží, 
na nikoho nečaká, čas sa nenavráti nikdy 
viac"..... Myslím, že si to uvedomuje 
väčšina z nás, že čas v každodenných 
činnostiach a zhone akosi rýchlo uteká. V 
tomto je možno spravodlivý - nevybavíme 
si pomalší, či rýchlejší, ako nám to 
vyhovuje - aj keď sa nám to nepáči - 
každému z nás pribúdajú týždne, 
mesiace i roky.  
    Možno čas  niektorí až tak nevnímajú, 
ale mne sa zdá, že ako príde utorok, 
ďalšie dni preskočia a už je piatok. 
Týždeň po týždni sa míňajú v kalendári 
neuveriteľne rýchlo a hodín v dni by som 
niekedy potrebovala viac ako 24.  
Pribúda nám povinností a starostí v práci, 
či doma.  
     Ten rýchly sled dní však vidím aj na 
vnúčatách. Ako keby v každom mesiaci  
oveľa viac vyrástli, zmúdreli, stali sa 
pomerne rýchlo v dnešnej dobe 
„dospelejšími".  A vtedy si začíname 
uvedomovať, že ten čas detstva je tak 
krásny, nádherný a my si ho s nimi  pre 
povinnosti, zháňanie materiálnych vecí, 
televízie, tabletov či iných vymožeností 
techniky (aj keď sú dôležité) ani 
neužijeme.  Koľko času s nami trávili naši 
starí rodičia? Oveľa, oveľa viac. A naša 
generácia? Kedy pôjdeme do dôchodku, 
aby sme sa mohli naplno venovať našim 
vnúčatám? Ešte neskoro - a tak hľadajme  
aspoň „väčšie kúsky" času a darujme im 
ho svojou prítomnosťou. 
     Obohatíme nielen seba, ale hlavne 
naše vnúčatá. 

Bc. Zdenka Bujnová, redaktor KM 

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce na 
svojom 32. zasadnutí dňa 2.februára 
2018 prerokovalo, schválilo, zobralo na 
vedomie: 
 
1.  Upravený program zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce 
dňa 2. februára 2018. 
2. Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 18.12.2017. 
3.  Návrh Dodatku č.1 k Všeobecnému 
záväznému nariadeniu Obce Kovarce 
č.5/2017 o poskytovaní opatrovateľskej 
služby.  
4. Žiadosť p. Tomáša Belianského, 
bytom Klíž o schválenie doplnku do 
Územného plánu Obce Kovarce – 
vybudovanie IBV na výstavbu rodinných 
domov v lokalite „Za chudobincom“.  
5.  Žiadosť p. Pavla Mikulu, bytom 
Kovarce o predĺženie doby nájmu bytu 
č.2/543. 
6. Žiadosť Dobrovoľného hasičského 
zboru obce Kovarce o poskytnutie 
priestorov pre činnosť a fungovanie DHZ 
Kovarce v objekte Zdravotné stredisko 
Kovarce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠPORTOVÉ   OZVENY 

 

21.1.2018 
HALOVÝ TURNAJ OBFZ Topoľčany – 

U19 dorast 
 

Skupinová fáza - SKUPINA B 
 
Oponice/Kovarce - Solčany                2 : 1  
Oponice/Kovarce – Bojná                  1 : 0 
Šimonovany/Partizánske - Oponice/ 
Kovarce                                              1 : 1 
 
1. Oponice                        3  2  1  0  4:2  7 
2. Bojná                            3  2  0  1  7:2  6 
3. Solčany                        3  1  0  2  7:6  3 
4. Šimonovany                3  0  1  2  3:11 1 
 
 
ŠTVRŤFINÁLE 
Oponice/Kovarce –  Hrušovany         4 : 0 
 
SEMIFINÁLE 
Oponice/Kovarce –  Továrniky           0 : 1 
 
O 3.MIESTO 
Krušovce – Oponice/Kovarce             2 : 1 
 
KONEČNÉ 4.MIESTO - Zostava 
TJOponice/OFK Kovarce U19 dorast -
A. Belohorec, D. Gerši, R. Gerši, D. 
Belohorec, L. Žitňanský, D. Klačanský, M. 
Belan, A. Báleš, K. Gerši, R. Miklovič, J. 
Krajčík, tréner J. Belohorec, vedúci 
družstva P. Miklovič. 

 
 

Zimná príprava 2018 „A“ mužstvo 
 

11.2.2018 
OFK KOVARCE - Združenie FC Výčapy 

Opatovce  1:2 (1:0) 
Zápas sa odohral na umelej tráve v Nitre 
už skoro ráno, čo ale neodradilo náš 
fanklub, keď v peknom počte prišiel 
podporiť svojich chlapcov. Zápas sme 
začali lepšie a v prvom polčase sme 
svoju aktivitu pretavili vo vedúci gól 
Michala Gregora. V druhom polčase 
sa ukázala slabšia tréningová 
disciplína počas prípravy a súper 
nastupujúci v piatej lige Stred ovládol 
zápas a podarilo sa mu dokonca aj 
otočiť výsledok vo svoj prospech. Na 

ďalší zápas nastúpia naši chlapci po 
sústredení proti Oponiciam. 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – 
Švec, Zachara, Klačanský, Vrábel – 
Kutňanský, Mekyš, Ďurič, M.Gregor- 
Kerek, Královič       Striedali: 

E.Gregor, Hula. 
 
Miesta a časy ďalších zápasov 
spresníme prostredníctvom našej 
facebookovskej stránky: 
 https://www.facebook.com/OFKKovarce/ 

Spracoval:  
Ing. Daniel Kutňanský 

 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
F A Š I A N G Y 

V  ZÁKLADNEJ  ŠKOLE 
 
     Fašiangy sa už v 
minulosti vnímali ako 
obdobie veselosti, zábavy, 
ich súčasťou boli fašiangové 
hry, sprievody masiek po 
dedinách, zabíjačky. 
Niektoré             zvyky 
pretrvávajú aj dodnes. Fašiangy sme si 
pripomenuli aj v našej škole. 12. februára 
2018  sa uskutočnil karneval 
v školskej jedálni. Predstavili sa nám 
rozprávkové bytosti a rôzne zaujímavé 
masky, ktoré v programe sprevádzali 
dvaja šašovia. Prichystali deťom tance 
a súťaže. Nechýbala súťaž o najlepšiu 
masku a novinkou bola súťaž 
o najlepšieho tanečníka. Program 
obohatili svojím vystúpením žiačky 
z tanečného a športového krúžku. 
Program, sprievodné hry a organizáciu 
karnevalu mali na starosti členovia 
žiackeho parlamentu. Poďakovanie patrí 
zamestnancom školskej jedálne, ktorí 
pripravili fašiangové občerstvenie pre 

všetkých zúčastnených. 
 
Mgr. Ľubica Jakubíková 

Základná škola Kovarce 
 

 

 



MATERSKÁ  ŠKOLA 
 
 

     Fašiangové zvyky a tradície sme si 
pripomenuli aj v materskej škole.  

☺ Najskôr prípravou tradičných 
fašiangových fánok, pri ktorých deti 
vnímali celý proces prípravy - od surovín 
cez miesenie, odpočívanie cesta, 
vaľkanie, krájanie, vyprážanie až po 
cukrovanie. Chutili všetkým. 

☺ Zvyky  "pochôdzky" 
absolvovali tiež deti za spevu 
fašiangových piesní v krojoch a 
maskách. Pri domoch sa vytancovali a 
dostali aj výslužku - keksíky, čaj a slaninu 
na ražeň. 

☺ Vyvrcholením fašiangového 
obdobia bol karneval masiek od výmyslu 
sveta, ktoré sa vytancovali do sýtosti, 
hrali sa rôzne zábavné hry a súťaže - až 

napokon podľa zvyku bolo aj 
pochovávanie basy.  Pán farár i  

organista  ju pochovali a plačka 
oplakala až do Veľkej noci - 
samozrejme veku primeraným 
spôsobom. Deti si predtým s p. 

učiteľkou Jarkou aj 
basu zhotovili a 
vymaľovali. Obed bol 

tiež fašiangový - chutné 
šišky. 

Bc. Zdenka Bujnová,  
riaditeľka MŠ 

 
 

 

 

Usmievaj sa na každého, 

nezáleží na tom kto to je,  

a to ti pomôže,  

že porastieš do väčšej lásky  

voči každému.“ 
 

 

MAŠKARNÝ PLES V 
„CLEMENTIA“ ZSS 

KOVARCE 

 
     V utorok 13.2.2018, 
deň pred popolcovou 
stredou sa stretli 
klienti zariadení 
sociálnych služieb 
NSK pri maškarnom 
plese v Kovarciach. 

Zariadenie 
sociálnych služieb 

„CLEMENTIA“ Kovarce tradične pozýva 
klientov a zástupcov ôsmych zariadení 
sociálnych služieb v pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Napriek tomu, že niektorí naši kamaráti 
sa nemohli pre chorobu tohto plesu 
zúčastniť, stretlo sa nás dosť na to, aby 
sme v radostnej atmosfére ukončili 
fašiangové obdobie poriadnou zábavou. 
Naši obyvatelia v úvode predviedli svoje 
umelecké schopnosti v kultúrnom 
programe, ktorý si pod vedením 
zamestnancov pripravili a potom už nič 
nestálo v ceste veselej zábave. Do tanca 
nám až do večerných hodín výborne 
hrala skupina DUKÁT, o chutné jedlo sa 
postarali štedrí sponzori a naše kuchárky.  
Sponzorom a všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
príprave a realizácii tohto podujatia, zo 
srdca ďakujeme. Sme radi, že 
podporujete dobré myšlienky na pomoc 
tým, ktorí sú na vašu pomoc odkázaní.   
 

Mgr. Zuzana Kršková,  
„CLEMENTIA“ ZSS KOVARCE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POCHOVÁVANIE  BASY   
V  OBCI 

 
Fašiangovali sme, zabávali sme sa....  

     10. februára 2018 v spoločenskej sále 
Kultúrneho domu v Kovarciach 
vyvrcholilo fašiangové obdobie v obci. 
     Po otváracom príhovore pána starostu 
Ing. Andreja Čopíka a poďakovaní 
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, 
priebehu a pohostení, fašiangovanie sa 
začalo. 
     Fašiangový sprievod po „dedine“ tvorili 
ženy v krojoch, masky, hasiči s vidlicou 
na napichovanie klobás, slaninky i šišiek 
ako odmenu za vinšovanie od 
„domácich“. Žena s prázdnym košíkom 
(M.Kováčiková) doňho ukladala „tekuté 
ovocie“. Za tieto dary im fašiangovníci aj 
zaspievali žartovné piesne na čele s D. 
Grácom, ktorý udával rytmus piesní 
s ozembuchom, v tanci vyzvŕtali darcov. 
Už počas obchôdzky pomyseľných troch 
domov si oblažovali vysušené hrdlá 
pálenkou. 
     Prísediaci za stolmi si pochutnávali na 
šiškách alebo sa občerstvovali v bufete, 
ktorý zabezpečoval dobrovoľný hasičský 
zbor. Ale dlhšie sa vysedávať už nedalo. 
Strhla ich do tanca rezká hudba 
Tribečanky alebo pestré nahrávky 
disdžokeja pána Petra Belana, a tak sa 
na parkete vrteli všetky generácie, od detí 
počínajúc. 
     Keď bolo treba nabrať druhý dych, 
nastalo prekvapenie zábavného večera. 
Smutno – veselá groteska priviedla na 
parket skupinu starodôchodcov, ktorých 
„vďačné“ deti vyšikovali prežiť svoju 
starobu v Novom domove pre starších 
a pokročilých (či pokrčených). Tomuto 
účelu bola zasvätená aj pieseň – 
Nebudem ja v starom dome bývať... Staré 
babky – M.Kováčiková, Z.Kováčiková, 
V.Flaková, M.Belanová, Z.Bujnová, 
L.Holíková, Z.Opatová, E.Kutňanská, 
I.Šúryová, D.Rybanová, v županoch, 
domácich zásterách, o paliciach, barlách, 
s mechanickým chodidlom i dedko na 
invalidnom vozíku (M.Buraj) a druhý 
s fajkou (D.Grác), možno tak ako ich 
večer postihlo vyhnanstvo z domu, 
z kroka na krok putovali do ich nového 
domova (výborne predvedené!). So 

sebou si niesli fotografie ich 
niekdajšieho domu aj 

poschodového, svojich synov, 
ktorým boli starkí na obtiaž. 
Hlavná sestrička 
(S.Ďuričová), radujúc sa, že 

sa jej zaplní penzión si ich 
pohotovo usádzala okolo 
veľkého stola. Aj fľašu vytiahla 
na privítanie a prískočné. To 
dodalo babkám i dedkom 

guráž, rozhovorili sa, 
zavtipkovali i zaspievali 
v spomienkach na mladosť, 
ako si zamladi užívali aj za 

eurá, či pri vínku. A neodhodili by sa ani 
teraz, keby aj čert „prišov“. 
„Prešlo leto a vianočné sviatky 
a ja márne čakám svoje dietky. 
Moje srdce žiaľom sa trmáca 
a môj život pomaly sa stráca“. 
Týmto dodatkom piesne smutne končili 
svoj záverečný životný údel naši 
starčekovia, ktorí to nevzdávali. 
     Po prezlečení sa do spacieho úboru – 
nočné košele a pyžamá, nastúpili 
dôchodci v rade za sestričkou na večernú 
hygienu. „Milá“ sestrička už nepoužívala 
srdečné slová, velenie prevzala píšťalka. 
Pokyny platili na všetko – jednotne - celý 
kolektív: vyzliekanie, umývanie rúk 
mydlom, vodou, čistenie zubov 
i vyplachovanie, veľká potreba a delenie 
toaletného papiera, rituál na dobrú noc 
(pohladkanie i objatie). Každý úkon – 
zapísknutie. Krčah vody, lavór,  ostatok 
toaletného papiera vystačil všetkým. 
Robili to už mechanicky, samoobslužne, 
ušetrilo sa na ošetrovateľoch. 
    Smutno – veselá bola aj ďalšia 
udalosť. Po dobrej kapustnici „a lá Kvetka 
Halmová“, chutilo aj ďalšie sledovanie 
programu – Pochovávanie basy. 
     Hlásnik (D.Grác) vybubnoval smutnú 
udalosť. Verne opísal, ako skonala „vrele 
milovaná basa Róza“. „Všetkých 
muzikantov stihol veľký žal, každý liter 
vína z fleku vychlastav“. Smútočný 
sprievod tvorili: uniformovaní hasiči, ktorí 
vynášali truhlu, pohotovostní hasiči 
s hasiacimi 
prístrojmi chránili 
sprievod, miništrant 
s kadidlom, kňaz, 
organista, ženy 
s vencom ovešaným 
minifľaštičkami 



pálenky, plačky, masky. Zaznel smútočný 
pochod od Tribečanky. Sprievod sa 
spevom, plačom lúčil s nebohou basou. 
Želeli vdovci, muzikanti, lumpi, horekovali 
plačky. „Šesťtýždňový smútok do Veľkej 
noci zachováme a postiť sa budeme“ – 
sľubovali.... V odobierkových litániách 
kňaz s organistom vyspievali všetky 
prísľuby, čoho sa počas smútku 
povzdávajú: žiaden rum – hoci medzitým 
si uliali, „aby sa im v hube neprášilo“, ani 
karty, automaty, ani reprízovaný Panelák, 
Búrlivé víno, Modré nebo s Vilom 
Rozborilom, ani Hornú Dolnú, či 
esemesky na Jojku 987 – „aj tak 
nevyhráte nič, len veľké......., žiadne 
verejné obstarávanie.... Pri zväzovaní 
strún čiernou mašľou k truhle sa prihrnuli 
ženy, vytiahli z nej fľašu, upíjali si a ešte 
viac želeli. Potom v mene basy ďakovali 
občanom, mládencom, starým dievkam, 
futbalistom, rybárom a turistom, ktorých 
ospevovali. V očenáši orodovali za basu 
Rózu apelovali na vládu, aby dôchodcom 
zvýšila dôchodky, aby sa cesty a ulice 
vybavili, aby Molnár dal až o 90 %-tnú 
zľavu za pohreby a odzneli aj iné prosby. 
Vtipné boli aj oznamy, keď kňaz 
prikazoval, ako sa zachovať na škaredú 
stredu a sobotu – „nepiť, deti nebiť, maso 
nejesť, „mólit sa celý póst“ a na sobotu - 
Ilko mínus desať hlási, plešivý nech si so 
sebou zoberú aj vlasy. Kňaz všetkých 
pokropil vodou a ženy pri pochovávaní 
povyťahovali mobile a so selfi tyčou sa 
fotili pri base. 
     Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali 
na úspešnom fašiangovom podujatí, za 
vydarené vystúpenia v kultúrnom 
programe  Kovarčanke pod vedením Bc. 
Zdenky Bujnovej. Fašiangovú náladu 

vytváralo aj obecenstvo, čo prispelo 
k dobrej fašiangovej 
zábave. O rok dovidenia 
na kovarských 
fašiangoch. 
 

PhDr. Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 
 
 
 
 
 

 

J U B I L A N T I 
F E B R U Á R  

 
 

� Daniš Milan         - 60 rokov 
� Paták Marián                     - 65 rokov 
� Mosnár Anton                    - 65 rokov 
� Černová Emília     - 77 rokov 
� Grossová Anastázia    - 77 rokov 
� Števčík Michal    - 81 rokov 

 
SRDEČNE 

BLAHOŽELÁME  
 
 
 
 
 

 
 
NARODENIE 

DIEŤAŤA 
 

 
AGÁTA  BOBULOVÁ 
narodená 27.1.2018 

 
Otec: Daniel Bobula 
Matka: Zita Bobulová Lauková, rod. 
Lauková 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 
 
 
NA  SPOLOČNÚ CESTU  
ŽIVOTOM VYKROČILI 
 
 
Jana Bartoniková   
                     a Marek Hrdý        
manželstvo uzatvorili dňa 17.1.2018 
v Chynoranoch. 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 
 
 

 

G A Z D I N K Y 
NA   SLOVÍČKO 

FIT – MAKOVO JABLČNÉ KOCKY 
BEZ MÚKY 

 
250 g mletého maku (stačí aj 200 g 
sáčok, ak máte taký), 
80 g strúhaného kokosu, 
1 prášok do pečiva, 
1 ČL mletej škorice 
Spolu zamiešať.   
3 celé vajcia vymiešať s 50 g - 100 g 
trstinového cukru (alebo práškového či 
brezový, stéviu), 
pridať 2-3 nastrúhané jablká (alebo 2 
banány), 250 ml vody a do toho zamiešať 
predchádzajúce suché potraviny. 
Vyliať na menší plech vystlaný papierom. 
Piecť na 170 stupňov celzia 30-40 minút 
(podľa skúseností s rúrou). 
Piekla som to v červenej okrúhlej forme - 
delimano. Chutil nám veľmi a robila som 
ho už viac krát. Vhodný na nemliečnu, či 
netukovú stravu. 
                                Bc. Zdenka Bujnová 
 
Marcové číslo Kovarského mesačníka  
bude už veľkonočné, preto Vás – milí 
spoluobčania, prosíme o zaujímavé 
recepty a nápady k Veľkej noci.  

Ďakujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Z N A M  

 
PLASTY A TETRAPAKY 

Zber plastového odpadu a obalov z 
tetrapakov v našej obci bude 16.marca 
2018 (piatok). Uviazané 
vrecia s plastovým odpadom 
a vrecia s tetrapakmi 
žiadame vyložiť ráno v deň 
vývozu alebo v predvečer 
vývozu pred rodinné domy. 
 
 

OBECNÁ KNIŽNICA 
bude otvorená  každý  

PIATOK 
v čase od 14.00 hod.  

do 17.00 hod. 
 

P O Z V Á N K A 

 
ČLENSKÁ SCHÔDZA  

ZO JDS KOVARCE 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Kovarciach oznamuje svojim 
členom i ďalším záujemcom, že 
výročná členská schôdza sa 

uskutoční 8.marca 2018 o 15.00 
hod. v spoločenskej sále Kultúrneho 
domu v Kovarciach. Srdečne Vás 
všetkých pozývame. 
 

I N Z E R Á T 

 
PREDÁM stavebný pozemok. 
� 0907 402423 
 
Predajňa POTRAVÍN – Čitársky prijíma 
záväzné objednávky na sadbové 
zemiaky – odroda AGRIA (krajina 
pôvodu Nemecko) . Predpokladaná cena 
1,00 EUR/kg. Objednávky treba nahlásiť 
do 15.marca 2018 v predajni alebo  
� 038/3811506. 
 
Záujemcovia o moridlo na zemiaky sa 
môžu prihlásiť do 1.marca 2018 na 
adrese: Kovarce č.339. 


