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ÚVODNÍK 

 
OSLOBODZOVANIE  KOVARIEC 

 
      Bol posledný marcový Veľkonočný 
týždeň. Blížil sa oslobodzovací front. 
Narýchlo sa robili úkryty – bunkre 
v záhradách, ktoré sa stali provizórnym 
príbytkom obyvateľov počas troch 
bojových dní.  
     Boj o Kovarce a prechod cez rieku 
Nitru začal odpoludnia na Zelený štvrtok. 
Bolo počuť dlhú dávku z guľometu 
v smere potoka Dubnica a sporadická 
streľba sa ozývala z okolia obce. Hovorilo 
sa, že sa stretla ruská a nemecká 
hliadka. Vzápätí ruský vojenský 
prieskumník pricválal cez obec až po 
rieku, rovnakým cvalom sa vydal späť až 
pod Hôrku. Pravdepodobne zisťoval 
možnosť prechodu cez rieku. Drevený 
most však deň predtým ustupujúce 
nemecké vojská vyhodili do vzduchu. 
Ešte v tú noc zo štvrtka na piatok dospelí 
muži museli nastúpiť opravovať most a iní 
muži zase plaziačky na svojom tele 
o váhe asi 30 kg prenášali míny cez rieku 
a polia do Ludaníc. Dialo sa to pod 
mínometnou paľbou Nemcov usídlených 
na ludanickej vyvýšenine. Našťastie nikto 
nebol zranený, hoci míny dopadali blízko 
nich. Ale mína, ktorá dopadla na cestu, 
usmrtila jednu našu mladú občianku 
Margitu Stellay. Stalo sa to na Veľký 
piatok.    
     Boj o prechod do Ludaníc sa 
zintenzívnil, streľba bola častejšia, míny 
dopadali na obec, najmä do farskej 
záhrady. Stopy vidieť aj dnes na múre 
bývalej maštale, v ktorej sa ukrývalo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mnoho našich občanov, lebo mala silné 
steny.  
    O intenzite bojov frontu, 
prechádzajúceho cez Kovarce smerom 
na Ludanice, svedčí aj letecký súboj 
dvoch nemeckých stíhačiek 
Messerschmidt s ruskými bombardérmi 
Šturmovik nad chotármi medzi dvoma 
obcami. Po súboji spadlo jedno ruské 
lietadlo na pomedzi chotára Chrabrany 
a Kovarce neďaleko rieky Nitry. Pamätník 
na miestnom cintoríne nad hrobom dvoch 
zostrelených pilotov, z ktorých bola jedna 
žena, pripomína túto vojnovú udalosť. 
     Na Veľkonočnú nedeľu 29.marca 1945 
už bol front za riekou Nitrou. Bola to 
Pamätná nedeľa. Doslova tri dni: „Keď 
rinčia zbrane – zvony mlčia!“. Kaťuše 
svojou údernou silou zahnali Nemcov. 
Nebezpečenstvo pominulo! Rozozvučali 
sa všetky štyri zvony! Spoločne zneli sťa 
chorál, oslavná pieseň po troch 
nekonečných dňoch. 
     Súzvučná melódia zvonov, pominutie 
vojnovej hrozby vyvolali slávnostnú 
náladu ľudí, kráčajúcich a vyobliekaných 
do kostola na oslavu Vzkriesenia 
i poďakovania ruským a rumunským 
osloboditeľom. 
     Na oslavu 70.výročia Dňa víťazstva 
nad fašizmom 8.mája 2015 sa kovarské 
zvony síce nerozozvučia, aby nás 
privolali vzdať hold a vďaku našim 
osloboditeľom, ale nech je cťou každého 
z nás prejaviť úctu svojou účasťou na 
pietnom akte za zvukov dychovej hudby 
Tribečanka, spevu speváckych skupín 
Kovarčanka a Nezábudka a básní žiakov 
Základnej školy v Kovarciach. Príďme 
všetci! 

PhDr. Irena Grácová 
redaktor KM 

 

Pri príležitosti 
dňa víťazstva nad fašizmom 

sa v našej obci uskutoční 
pietny akt kladenia vencov 

k pamätníku padlých hrdinov 

dňa 7.mája 2015 
(štvrtok) o 19.00 hod. 

Stretnutie účastníkov pietneho aktu  
je pred pomníkom SNP o 18.50 hod. 

 

ŠPORTOVÉ OZVENY 

7.liga II.Trieda Okres Topoľčany 
2014/2015 - jar 

 
15.kolo  29.3.2015  15:00 hod. 

OFK KOVARCE : TJ Sokol Šalgovce 
4:0 (3:0) 

V prvom domácom zápase jarnej časti 
privítali domáce Kovarce hostí zo 
Šalgoviec. Domáci od prvých minút 
pritlačili na hostí, z čoho rezultovala 
premenená štandartka v podaní 
E.Gregora. Po tejto situácií Kovarce 
ubrali zo svojho snaženia, čoho využíval 
súper a začal byť nebezpečnejší. Ale 
prišla 34.minúta a  po perfektne 
zahranom rohovom kope E. Gregora, 
zvyšuje na 2:0 strelecky agilný R.Hula. 
Do polčasu sa podarilo zvýšiť Kovarciam 
na 3:0, keď po osi Grác-E.Gregor-
Jankovič, posledne menovaný 
prepasíroval hlavičkou loptu za bránkovú 
čiaru. Po zmene strán pokračovali 
kovarskí futbalisti v nátlakovej hre 
a odmena prišla v 69.minúte, keď 
hosťujúci obranca nedovolene zastavil 
E.Gregora v pokutovom území. Z bieleho 
bodu sa nepomýlil Hula a stanovil 
konečný výsledok na 4:0. 
Rozhodoval: Erik Lang 
80 divákov, vstupné 39 € 
Góly: 12.E.Gregor, 34. a 69. (11m) Hula, 
45.Jankovič 
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský, Milan Grác, 
Rastislav Hula (83.Dominik Klačanský), 
Michal Gergor, Juraj Kerek, Jozef Gerši 
Daniel Kutňanský (75.Pavol Bobula), Erik 
Gregor, Alexander Bošanský, Jaroslav 
Bizoň, (58.Jozef Hippík) Jozef Jankovič 
(65.Peter Labuda) 

17.kolo 12.4.2015 15:30 hod. 

   OFK KOVARCE : OFK Tesáre  
2:1 (1:1) 

Domáci nastúpili po odloženom kole 
odhodlaní zvíťaziť. Tomu nasvedčoval aj 
úvod stretnutia, keď si Kovarce 
vypracovali niekoľko obrovských 
gólových šancí. Dobíjanie hosťujúcej 
bránky pokračovalo až do 28.minúty, keď 
sa po peknej akcii na jeden dotyk presadil 
Gerši. Následne urobili domáci snáď asi 
prvú chybu v zápase a hneď za ňu aj 
pykali. Za stavu 1:1 sa teda odchádzalo 
do kabín. V druhom dejstve sa Tesáre 
sformovali pred šestnástkou a krvopotne 
bránili remízový stav. Kovarce podnikali 
útok za útokom, ale bezvýsledne. 
Prekonať súperov obranný val sa 
podarilo až Labudovi v 65. minúte. 
Kovarce si už svoj náskok do konca 
postrážili a tak zaknihovali ďalšie tri body 
do tabuľky. 
Rozhodoval: Emil Sližka  

70 divákov, vstupné 49 € Góly: 28. 
J.Gerši, 65. P.Labuda Zostava OFK 
Kovarce: Miroslav Klačanský, Jozef 
Jankovič, Rastislav Hula, Milan Černo 
(46.Michal Gergor), Jozef Hippík 
(61.Jaroslav Bizoň), Alexander Bošanský, 
Miroslav Mekýš, (75.Pavol Bobula) Daniel 
Kutňanský, Erik Gregor, Jozef Gerši, 
Peter Labuda (85.Lukáš Málik).  

 

 
18.kolo 19.4.2015 16:00 hod.   
Družstevník Čermany : OFK 

KOVARCE 2:0 (3:0) 
V súboji o čelo tabuľky sa stretli zatiaľ 
neporazené mužstvá v jarnej časti. Úvod 
stretnutia patril hosťom, ktorí si vytvorili 
dve vyložené gólové šance, ale 
nedokázali ich využiť. Potom prebrali 
taktovku zápasu do svojich rúk Čermany. 
Do konca prvého polčasu sa im podarilo 
po sérií štandartiek dva krát skórovať. 
Druhý polčas si hostia nevypracovali 
žiadnu „gólovku“, a tak si domáci po 
pridaní gólovej bodky bez problémov 
ukontrolovali výsledok.  
Rozhodoval: Jozef Wenderla 
80 divákov 
 
 



Zostava OFK Kovarce:  

Miroslav Klačanský, Jozef Jankovič, 
Rastislav Hula (82.Jozef Hippík), Michal 
Gergor, Juraj Kerek, Daniel Kutňanský 
(73.Milan Grác), Miroslav Mekýš 
(77.Milan Černo), Erik Gregor, 
Alexander Bošanský(70.Jaroslav 
Bizoň), Jozef Gerši, Peter 
Labuda 
 

DORAST  MO 2014/2015 
 

14.kolo 
OFK KOVARCE : TJ Slovan Veľké 
Bedzany                                        
6:1 (4:1)                        
Góly OFK: 1x Patrik Bujna, 1x Patrik 
Borovka, 1x Adam Števanka, 1x Miroslav 
Borovka, 1x Michal Gregor, vlastný gól 

15.kolo 
OFK KOVARCE : OFK Krušovce  
0:2 (0:1)                        
 
17.kolo                  
OFK KOVARCE : OFK Ludanice  
5:0 (2:0)    
Góly OFK: 1x Patrik Borovka, 1x Adam 
Števanka, 1x Ján Čmiel, 2x Michal 
Gregor 
 
18.kolo                  
OFK Hrušovany : OFK KOVARCE 
0:3 (0:3)    
Góly OFK: 1x Patrik Bujna, 1x Patrik 
Borovka, vlastný gól                
 

ŽIACI  MO Skupina „B“ 2014/2015 
 

12.kolo 
OFK KOVARCE : OFK Solčany   0:4 (0:1)                        
 

Spracoval: Ing.Daniel Kutňanský 

 
 

My sme futbalisti malí 
zopár gólov sme už dali. 

Kopem ja a kopeš ty. 

Kam až lopta doletí? 
Futbal to je super hra, 

futbal ten nás baví. 

Keď ho hráme tak sme 
všetci silní, šťastní, zdraví. 

 

ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
Jarný mesiac marec bol v našej škole 
bohatý na rôzne podujatia a akcie.  
V piatok popoludní 13. marca 2015 sa  
uskutočnilo školské kolo recitačnej 
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Táto súťaž 
je rozdelená do troch kategórií 
a umiestnenie bolo nasledovné: 1. 
kategória  (poézia) - 1. miesto -  Samuel 
Pňaček (2. roč.). 2. kategória (poézia) - 1. 
miesto -  Sára Vorčáková (6. roč.). 2. 
kategória (próza) - 1. miesto -  Zuzana 
Kvaltýnová (4. roč.). 3. kategória (próza) - 
1. miesto - Vladimír Vanček (7. roč.). 
20.marca 2015  žiaci 5. - 8. ročníka 
absolvovali zaujímavú prednášku o 
jarnom ošetrovaní a strihaní stromčekov. 
Prednáška v rámci environmentálnej 
výchovy bola spojená s praktickými 
ukážkami. Ďakujeme pánovi 
Š.Hajnovičovi, pánovi Š.Ďuríkovi, pánovi 
M.Čitarskému, pánovi S.Pecháčovi a 
pánovi  J.Kovačikovi za ochotu a čas 
strávený  s našimi žiakmi. V tento deň 
žiaci zároveň pozorovali čiastočné 
zatmenie Slnka. 
24. marca 2015  sa  žiaci 7. a 8. ročníka 
zúčastnili na výstave Gutenbergova 
knižnica  v Apponyiovskej knižnici v 
Oponiciach. 
27. marca 2015 odštartovala Liga proti 
rakovine zbierku Deň narcisov. 
Symbolom tohto dňa je narcis - kvietok 
jari i nádeje. Aj naša škola sa tradične 
zapojila do tejto zbierky. Všetkým darcom 
ďakujeme! 
30. marca 2015 pani učiteľky 1. stupňa v 
spolupráci s pani Mgr. J.Vojtušovou,  
PhDr. I.Grácovou a Z.Chotárovou 
zorganizovali pre žiakov 1. - 4. ročníka 
tvorivé veľkonočné dielne. Žiaci si 
vyskúšali  zdobiť koláčiky, vytvárať rôzne 
veľkonočné dekorácie či vymaľovať 
kraslicu. Zhotovené výrobky si 31. marca 
2015 žiaci predávali na veľkonočnej  
tržnici. K maličkým žiakom sa však pridali 
i naši žiaci z 2. stupňa, ktorí  na predaj 
ponúkali nielen dekorácie, ale i rôzne 
koláčiky. Okrem týchto podujatí sme si 
pripomenuli aj Deň učiteľov - 27. marec. 
Už od rána žiaci prichádzali s kvietkami v 
ruke a milými gratuláciami. Členovia 

žiackeho parlamentu si pre pedagógov 
pripravili pásmo básní a každému 
pedagógovi venovali  malý darček, za 
ktorý im ďakujeme. 

Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 
     Tak ako každý rok, aj tento sme sa 
v mesiaci marci viac s deťmi venovali 
knihám, rozprávkam, príbehom 
a básňam. Pre rodičov sme dňa 
23.marca pripravili recitačné popoludnie. 
21 starších deti a 8 mladších detí sa 
naučili básne rôznych autorov detskej 
poézie. S radosťou, úsmevom, niektorí aj 
strachom a slzičkami sa predviedli svojim 
rodičom, starým rodičom a ostatným 
kamarátom, aby dokázali svoju smelosť, 
vyjadrovanie sa, pamäť i recitačné 
schopnosti. Rodičia ich odmenili 
potleskom, úsmevom a pani učiteľky aj 
sladkosťou a diplomom. 
      Vynesieme, vynesieme Morenu  zo 
vsi.... spievali si deti, keď spolu 
s učiteľkami robili telo Moreny a obliekali  
ju do pekných šiat. Počasie nás vo 
štvrtok 26.marca poriadne potrápilo 
svojou vrtošivosťou,  akoby tušilo, že 
chceme symbolicky ukončiť vládu pani 
Zimy. Napokon slniečko zvíťazilo 
a sprievod detí, rodičov a starých rodičov  
sa mohol s Morenou pobrať k rieke Nitra. 
Postupne sa sprievod rozrástol aj 
o ďalších občanov a tak sme k rieke 
dorazili v hojnom počte. Deti sa 
s Morenou posledný krát porozprávali, 
zatancovali jej, zahrali i zaspievali. 
Rodičia nám  pomohli Morenu vyzliecť, 
zapáliť a hodiť do rieky, aby sme  mohli  
nielen básňami a piesňami vítať novú Jar. 
Morena síce odplávala, ale chladné 
počasie nás potrápilo ešte dosť dlho. 

                        Bc. Zdenka Bujnová, 
riaditeľka materskej školy 

MAREC    MESIAC  KNIHY 

 
      Posledné dva marcové 
dni bola naša Obecná 
knižnica znovu úplne plná. 
Do knižnice zavítali žiaci 
1.,2.,3., aj 4. ročníka 
základnej školy v celkovom 
počte 74 žiakov. 
     V pondelok 30.marca bolo veľmi zlé 
počasie. Dážď sa striedal s krúpami 
a silným vetrom, no aj tak to neodradilo 
našich žiakov a prišli. Z diaľky som videla 
iba pár dáždnikov a cupitajúcich žiakov 
v pršiplášťoch. Ako prví prišli naši 
prváčikovia. Veľmi sa tešili na návštevu, 
rovnako ako ja. Pripravila som si pre nich 
nejaké aktivity a samozrejme aj darčeky 
s prekvapením. Zahrali sme sa všetky 
aktivity, čo bolo veľmi rýchle, nakoľko 
detičky boli veľmi šikovné a všetky 
rozprávky ihneď spoznali. Keď som im 
dala voľnosť popozerať si v knižnici 
knižky, ktoré sa im páčia – neváhali. Na 
stole sa mi len tak kopili knižky, ktoré si 
chceli odložiť na požičanie. Keď pani 
učiteľky zavelili, že je čas odísť do školy, 
len málokto bol nadšený. Avšak museli, 
pretože už čochvíľa mali prísť 
druháčikovia. Tí tiež vystihli to „najlepšie“ 
počasie a prišli opršaní a vyfúkaní od 
vetra. Poukazovať knižnicu bolo úplne 
zbytočné, pretože väčšina z nich sú 
pravidelní čitatelia našej knižnice. Tak 
isto som s nimi urobila zopár aktivít, 
avšak už prestupovali z miesta na miesto. 
Boli nedočkaví, kedy už budú môcť 
poprezerať si niektorú z knižiek. Po 
mojom súhlase k rozchodu, každý z nich 
sa rozbehol iným smerom. Chlapci ako 
vždy pri športové knižky a knižky 
o rytieroch. Dievčatá zas ostali v prvej 
miestnosti pri rozprávkach. Druháci si tiež 
poodkladali knižky a sľúbili, že v stredu si 
ich prídu vyzdvihnúť. Tiež prišiel čas, aby 
žiaci opustili knižnicu a vrátili sa do školy. 
      V utorok 31.marca som dúfala, že sa 
počasie umúdri a vyčkávala som tretiakov 
a štvrtákov, ktorí mali prísť spolu. Avšak 
ako naschvál začal fúkať silný vietor 
a pustil sa i prudký dážď. Keď prišli, 
najprv si museli poodkladať všetky 
dáždniky a veru – bolo ich veľa. Opršaní 
prišli do prvej miestnosti, kde som im len 
čo – to porozprávala o knižnici, avšak to 



už všetko poznali. Pripravila som si pre 
nich hádanky a deti museli uhádnuť, kto 
som ja. Vždy som bola rozprávková 
postavička a všetky hádanky uhádli 
ľavou-zadnou. Popozerali si knižky 
a takisto si aj pár odložili. 
     Všetci žiaci dostali Pamätný list 
z návštevy knižnice s čitateľským 
preukazom (kto ešte nemal založený) 
a s nápaditou záložkou do knihy. 
Samozrejme nemohla chýbať ani 
sladkosť a maľovanka. 
     Tak ako deti sľúbili, tak aj bolo. 
V stredu 1.apríla som mala v knižnici 
„narvano“. V tento deň bol rekord v počte 
čitateľov a návštevníkov, odkedy som 
knihovníčkou. Veľmi som sa tešila takej 
účasti a pevne verím, že to nebolo 
posledný krát a že takúto návštevnosť 
budeme mať každú stredu. 
     Na záver by som sa chcela poďakovať 
pani učiteľke Bulíkovej, ktorá to všetko 
pekne zorganizovala, pani učiteľke 
Tóthovej, pani učiteľke Števankovej 
a pani učiteľke Hupkovej za ich ochotu 
a príjemnú atmosféru, ktorú dotvárali 
v knižnici ☺.  

                       Mária Šišmičová          
pracovníčka obecnej knižnice 

 
 

APRÍL – mesiac lesov 

 
     Apríl je u nás od roku 
1952 oslavovaný aj ako 
mesiac lesov. Hlavný 
slogan: „Lesy pre ľudí“ 
kladie dôraz na 
prepojenie človeka 
s lesom, pričom 

zvýrazňuje dôležitú 
úlohu človeka pri ochrane a udržateľnom 
rozvoji lesov. Lesy na Slovensku 
pokrývajú plochu okolo 2 miliónov 
hektárov, čo je približne 42 % rozlohy 
územia Slovenska. Z hľadiska štruktúry 
sú u nás zastúpene najviac listnaté lesy 
50%, ihličnaté lesy 31 % a zmiešané lesy 
19%. 
     Lesy majú pre nás veľmi dôležité 
funkcie, pričom ich rozlišujeme na 
produkčné a mimoprodukčné. Pod 
produkčnou funkciou lesa rozumieme 
produkciu dreva a ostatných lesných 

produktov. Medzi mimoprodukčné funkcie 
patria ekologické funkcie (pôdoochranná, 
vodohospodárska a klimatická funkcia) 
a spoločenské funkcie lesa (zdravotná, 
kultúrna, rekreačná funkcia). 
      Lesy tvoria najdokonalejšie rastlinné 
spoločenstvo v prírode a to lesné porasty, 
ktoré rastú, dospievajú a hynú. Podľa 
toho sa treba k lesom správať, pretože je 
pre nás nenahraditeľný biotop 
a fylogénny prvok. Lesy si zaslúžia našu 
ochranu a úctu!  

PZ „Tríbeč“ Kovarce 
 

KLUB SLOVENSKÝCH 
TURISTOV  

TRÍBEČ  KOVARCE 

 
Klub slovenských turistov Tríbeč Kovarce 
organizuje dňa 25.4.2015 - sobota 
pri príležitosti mesiaca Apríl -  mesiac 
lesov v súčinnosti  s Obcou Kovarce 
a Lesnou Správou Nitrianska Streda 
akciu čistenie Kovarskej hôrky 
a turistickej cesty po modrej 
značke až na vrchol Tríbeč. 
Vyzbieraný odpad sa bude ukladať do 
plastových vriec, ktoré zabezpečí Lesná 
správa. Plastové vrecia sa po naplnení 
ponechajú po celej trase až na vrchol 
Tríbeč a budú zvezené automobilmi do 
zberného dvora v Kovarciach.  
Aktivistom, ktorí sa na uvedenej akcii 
zúčastnia, odporúčame si zo sebou 
priniesť. 
- tekutiny na zabezpečenie pitného 
režimu, 
- stravu na posilnenie, 
- vhodný odev + pršiplášť (pončo), 
- pracovné rukavice. 
Tešíme sa na účasť všetkých, ktorým 
záleží, v akom prostredí sa pohybujú 
a žijú !!! 
Zraz bude o 8:00 hod. pred kultúrnym 
domom v Kovarciach. Odchod cca 8:15 
hod. 

 
Za Klub Slovenských 

Turistov Tríbeč Kovarce 
Vám ďakuje Roman Illáš 

 
 

 

KOVARSKÉ  ZVONY 

 

     Zvony zvonia každému 
a všetkým. Čo bolo, už nie 
je. Čo zostáva, sú naše 
spomienky. Teda 
nezabudnime 
spomínať. Dnes si 
už málokto 
pamätá hlas 
štyroch kostolných 
zvonov. 
     Každý z nich bol 
jedinečný so svojou nezastupiteľnou 
úlohou, ktorej rozumel každý, kto ich 
počúval. Veľký znel oceľovo – mocne, ale 
vznešene. Akoby si uvedomoval svoju 
silu a veľkosť. Ohlasoval nedeľu 
a sviatok. Pozýval veriacich do kostola. 
Starý zvon bol ladený mäkšie. Znel 
zamatovo – príjemne. Oznamoval 
poludnie a večer. Čas na prácu, čas na 
odpočinok i chvíľu na zamyslenie. Ten 
najmenší – umieračik znel prenikavo. 
Vysokým tónom oznamoval: „Venujte 
pozornosť časnosti tohto sveta! 
Pamätajte na deň posledného 
účtovania!“. Šrámkov zvon – tretí podľa 
veľkosti, bol predurčený plniť svoju 
čestnú úlohu. Clivo, zvučne, trúchlivo, ale 
dôstojne vzdával poctu zomrelému 
a sprevádzal ho na ceste, z ktorej niet 
návratu.  
     Nedá mi nespomenúť aj starého 
zvonára pána Jančiho. Dymiaca fajka 
v ústach, ošúchaná vesta, z ktorej 
vytiahol strieborné cibuliaky – hodinky, 
lebo on podľa nich určoval čas – kedy 
a ktorý zvon rozťahať, oznámiť celej 
dedine poludnie, večer i dôležitú zvesť. 
Hoci bol vzrastom nízky, každodenne až 
do svojej smrti dôstojne plnil úlohu 
zvonára obce. Keď zaznievali všetky 
zvony odrazu, bol to nevídaný koncert 
a veľká zručnosť malého – veľkého 
zvonára.  
    Akoby trúchlili naše zvony za svojím 
zvonárom, keď sa odmlčali. Život ide 
ďalej, veci ostávajú rovnaké, to len my sa 
meníme! 
 

PhDr. Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 

TRIEDIME A SEPARUJEME 
– naozaj všetci ?!  

 
     Žijeme v konzumnej dobe. Viac 
kupujeme, ako dorábame. Hromadíme 
haldy odpadu. Zbavujeme sa ho rôzne. 
Jedni dôsledne odpad separujú, iní zase 
všetko hádžu do smetnej nádoby, alebo 
ho anonymne vyvezú do blízkeho okolia.  
Čo myslíte, kto na to viac dopláca? Práve 
tí slušní triediči. 
     Napriek viackrát opakovanému 
systému triedenia cestou Kovarského 
mesačníka, dobrovoľnej činnosti turistov, 
poľovníkov, žiakov a iných združení, ktorí 
pravidelne čistia lesy, chodníky, brehy 
rieky, potokov a drahému vývozu obce, 
sme akoby nepoučiteľní. O škodlivosti 
nezodpovedného prístupu k zbavovaniu 
sa odpadu nebudeme polemizovať! 
Zamýšľajme sa všetci spolu, ako riešiť 
tento problém formou diskusie, či už 
formou dotazníka alebo vlastného 
podnetu, akým prispel aj náš občan 
Ing.Stanislav Belan (Triedim – separujem 
a platím viac...), ktorého príspevok je aj 
z dôvodu rozsiahlosti v plnom znení 
zverejnený na webovej stránke Obce 
Kovarce: 
www.obeckovarce.sk – sekcia Obecný 
úrad – Podnety od občanov. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
Obec Kovarce poskytuje občanom  údaje 
o separovanom zbere za Obec Kovarce 
za rok 2014 
 

Druh 
vyseparova-

ného 
odpadu 

Množ. 
v 

tonách 

Odovzdané 
(komu) 

Komunálny 
odpad 

317,30 Schwarz EKO  

Papier - MŠ 8,03 Zberné 
suroviny a.s. 
Žilina 

Sklo 16,67 Schwarz EKO  
Textil, 
šatstvo 

0,70 Diakonie 
Broumov 

Textil, 
šatstvo 

1,40 Peter 
Kucharčík 

Plasty 7,85 Schwarz EKO 



Objemný 
odpad 

15,57 Skládka TKO 
Bojná 

Tetrapaky 5,08 Kuruc 
Company 

Bioodpad 230,00 Separované 
hospodárstvo 
Kovarce 

Elektro-
odpad 

0,39 Schwarz EKO 

Elektro-
odpad 

2,18 Elektro 
Recycling 
s.r.o. 

Pneumatiky 0,71 Schwarz EKO 
Pneumatiky 1,87 Elektro 

Recycling 
s.r.o. 

Čistiarenský 
kal 

226,32 Alternative 
Energy s.r.o. 

Spolu: 834,07  

Spracovala:  
Eva Záhorská 

 
 

JUBILANTI -  A P R Í L 
 

� Kovačiková Danka    - 65 rokov 
� Somogyi Ladislav      - 65 rokov 
� Kutňanský Dezider    - 76 rokov 
� Opátová Marta   - 76 rokov 
� Patrovič Július     - 77 rokov 
� Šišmičová Veronika   - 77rokov 
� Michlik Jozef              - 78rokov 
� Ďuriková Rozália       - 80 rokov 
� Ďurič Imrich               - 86 rokov 
 
Dodatočne blahoželáme PhDr.Irene 
Grácovej, ktorá v mesiaci MAREC 
oslávila 78 rokov. 

 
SRDEČNE 

BLAHOŽELÁME ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAZDINKY na slovíčko...  

 
PUDINGOŠ 

Cesto: 900g hl.múka, 100g pr.cukor, 1/4 
ML soľ, 2 ks droždie, 1 prášok do pečiva, 
5 PL olej, 400ml vlažné mlieko – 
zmiešame, zamiesime spolu so snehom 
z 3 ks bielkov – dobre vymiesime, aby sa 
cesto odlepovalo od misy – je husté. 
Čoko-náplň: 2 ks čokoládové pudingy, 
500ml mlieko, 4 PL kakao, 300g kr.cukor 
– uvaríme hustý puding, do horúceho 
pridáme 1 palmarín – vymiešame 
a necháme vychladnúť. 
50g masla na potretie 
POSTUP: 
Na pracovnú dosku rozdelíme cesto na 6 
dielov, každú časť rozvaľkáme a natrieme 
1/6 čoko-krému, zavinieme a po dva 
záviny spájame a prepletieme. Uložíme 
na vymastený plech. Potrieme 
roztopeným maslom a môžeme piecť 
(bez predkysnutia) na 175 stupňov asi 25 
minút. 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala: 
Renáta Šišmičová 

 

O Z N A M Y  

 
Máte nejaký návrh na zlepšenie obce? 
Napíšte ho!!! 
Obecný úrad Kovarce dáva do pozornosti 
občanom obce Kovarce webovú stránku 
obce: www.obeckovarce.sk. Na webovej 
stránke obce je v sekcii Obecný úrad 
zriadená nová podstránka pod názvom 
Podnety od občanov. Do tejto sekcie 
môžete - Vy - občania pridávať podnety 
a  návrhy  na zlepšenie našej obce. 
 

 
Druhá májová nedeľa už tradične patrí 

všetkým mamám. 
V našej obci si sviatok DEŇ MATIEK 

pripomenieme dňa 14.mája 2015. 
Obec Kovarce srdečne pozýva všetky 
mamky, mamičky, staré mamy a babičky 
dňa 14.mája 2015 o 17.00 hod. do 
kinosály kultúrneho domu pri príležitosti 
osláv Dňa matiek. V kultúrnom programe 
vystúpia žiaci základnej školy a deti 
materskej školy. 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
oznamuje, že v rámci projektu 
európskych štatistických zisťovaní sa 
Slovenská republika prostredníctvom ŠÚ 
SR zapojila do realizácie Zisťovania 
o príjmoch a životných podmienkach 
domácnosti. Na Slovensku bolo do 
zisťovania pre rok 2015 vybraných 
takmer 500 obcí, medzi nimi aj Obec 
Kovarce. Zisťovanie sa uskutočňuje od 
9.apríla do 5.júna 2015. Vybrané 
domácnosti v obci navštívi pracovník 
poverený funkciou opytovateľa, ktorý sa 
preukáže osobitným poverením. Všetky 
informácie a názory, ktoré občan 
poskytne, budú anonymné a použité 
výlučne na štatistické účely. Podrobnejšie 
informácie sú na stránke Šú SR: 
www.susr.sk alebo telefonicky na č.tel.: 
037/7752263 Ing.Veronika Kamenická. 
 

 
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 

Slovenska Topoľčany  organizuje 
ozdravný pobyt pre seniorov  

v roku 2015  
CHORVÁTSKO – MAKARSKÁ RIVIERA 

od 4.9. – do 13.9.2015. 
Cena 330 EUR. Cena zahrňuje – 
polpenziu, ubytovanie, dopravu 
klimatizovaným autobusom, kúpeľný 
poplatok, zákonné poistenie. Ubytovanie 
od pláže je cca 150 m. Bližšie informácie: 
p.Kondrlová 0948640614, p.Fabríciová 
0910123672. 
 
 
 

ZBER ELEKTROODPADU  

Občania môžu elektroodpad doviezť 
v pracovnom čase zamestnancov obce 
na zberný dvor pri kultúrnom dome. 
Elektroodpad je potrebný doniesť 
kompletný (nevyberať elektromotory). 

 
 
 

BIOODPAD  

Žiadame občanov, ktorí nosia odpad zo 
záhrad na separované hospodárstvo, aby 
si prišli prevziať do kancelárie obce 
kľúče od brány na separované 
hospodárstvo a neprehadzovali odpad 
cez plot ! ! ! 
 
 

Poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na 
kalendárny rok 2015:   
Splatnosť poplatku: 
- jednorázovo do 31.3., ak ročný poplatok 
nepresiahne 58,00 EUR 
- v troch rovnakých splátkach do 31.3., 
30.6. a 30.9. ak poplatok presiahne sumu 
58,00 EUR 
Paušálna sadzba poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady pre: 
a) fyzická osoba, ktorá má v obci 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt – 
0,045 EUR za osobu a kalendárny deň 
(t.j. 16,425 € ročne) 
b) fyzická osoba, ktorá je na území 
obce oprávnená užívať alebo užíva 
byt, nebytový priestor, pozemnú 
stavbu, alebo jej časť na iný účel ako 
na podnikanie – 0,045 EUR za osobu 
a kalendárny deň (t.j. 16,425 € ročne) 
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na podnikanie a podnikateľ, 
ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na účel podnikania – je zavedený 
množstvový zber:  
zberná nádoba   110 l -  0,020 EUR 
zberná nádoba 1100 l – 0,015 EUR 
 
 

P O S T R E H Y... 

Dňa 29.marca 2015 sa naša mladá 
bežkyňa  sl.Lenka Jančovičová 
(č.d.377) zúčastnila už po tretí krát 
10.ročníka ČSOB Bratislava Marathon. 
Sme radi, že mladí ľudia aj takouto 
činnosťou a aktivitou reprezentujú nielen 
seba, ale aj našu obec. 

 
 

I N Z E R Á T 

 
Kúpim ornú pôdu – katastrálne územie 
Kovarce.  
� 0907179341 
 
Darujeme psa, očkovaný. 
� 038/5316125 


