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NOVOROČNÝ 
PRÍHOVOR  

STAROSTKY OBCE 

 
Milí spoluobčania, 
len pred pár dňami sme všetci prežívali 
túžobne očakávaný čas – čas Vianoc, 
počas ktorého  sme mali možnosť 
opätovne si uvedomiť, že tie najkrajšie 
chvíle sú a navždy zostanú spojené s 
pokojom a radosťou v rodinách, že to 
najvzácnejšie, čo nám život dáva, je 
samotný život -  všetci naši najbližší - 
naše deti, vnúčatá, pravnúčatá,  priatelia, 
a  už nás neúprosne, ale spravodlivo 
plynúci rytmus času opäť posunul za prah 
jedného roka.   Človek v týchto chvíľach 
sa na  jednej strane s trpkosťou v srdci 
ohliada za uplynulým rokom a je mu 
smutno, že je znova o rok starší. Na 
druhej strane však s hrdosťou, no možno 
i so smútkom a žiaľom hodnotí úspechy 
či neúspechy, radosť, ale i bôľ, ktorý ho 
v priebehu roka postihol. Sú to zákonité 
a stále sa opakujúce pocity a ich trvanie 
sa traduje od čias, ako sa stal človek 
človekom.  
     Pri pohľade na rok končiaci – rok  
2010, do ktorého sme išli všetci 
s predstavou, že nebude horší ako ten 
predchádzajúci,  a ktorý sa každý z nás 
snažil naplniť tak ako najlepšie vedel,  je 
treba povedať, že rok 2010 nebol rokom  
ľahkým – ani pre obec, ani pre jej 
občanov.  Obec i  občania  museli 
prekonávať okrem iných i také prekážky, 
ktoré im svojimi rozmarmi pripravila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a stále pripravuje príroda. Hneď na 
začiatku roka  musela obec  
rekonštruovať celú strechu na budove 
MŠ, ktorá bola poškodená silným 
nárazovým vetrom.  Záplavy  
v mesiacoch  máj a jún a stále 
pretrvávajúce zvýšené hladiny spodných 
vôd, vyvolávajúce  ešte i teraz   obavy 
a neistotu z toho, či sa situácia  
nezopakuje, pripravili obec a občanov 
o nemalé finančné prostriedky, ktoré bolo 
potrebné vynaložiť nielen na  
zabezpečovacie práce ale hlavne  na 
odstraňovanie škôd.  
Okrem už spomínaných škôd po víchrici 
a po záplavách musela obec riešiť 
v minulom roku i iný problém.  V dôsledku 
pretrvávajúcej finančnej krízy boli 
mestám a obciam i v  roku 2010 krátené 
finančné prostriedky - podielové dane  zo 
štátneho rozpočtu, čo pre našu obec 
znamenalo krátenie o viac ako 34 tisíc 
eur.  I   napriek takto skráteným obecným 
príjmom bola  zabezpečená riadna 
prevádzka materskej školy a školských 
zariadení, včas boli splácané úvery na 
bytové domy a inžinierske siete k nim, 
zabezpečené boli   i služby pre občanov 
/ako napr. vývoz komunálneho odpadu, 
kosenie  a údržba verejných 
priestranstiev, cintorína, čistenie 
odvodňovacích priekop a kanálov, 
prevádzka verejnej kanalizácie a ČOV, 
výroba dlažby a 
výstavba  
chodníka/. 
 
 
 

Drahí spoluobčania,  
pre mnohých z vás bol rok 2010 i rokom 
žiaľu a smútku nad odchodom vašich 
blízkych. Prijmite i touto cestou hlbokú 
a úprimnú sústrasť všetkých našich 
občanov. I keď oni už navždy odišli 
z našich radov, predsa však v našich 
srdciach a spomienkach žijú naďalej.  
 
     Na záver mi dovoľte, milí 
spoluobčania, aby som Vám všetkým  
v mene novozvoleného  poslaneckého 
zboru, v mene pracovníkov obce i v mene 
svojom do nového roka 2011 popriala 
najmä  pevné zdravie, šťastie, lásku, 
porozumenie a  pokoj. Taktiež Vám 
želám veľa úspechov osobných 
i pracovných, nech sa Vám a nám 
spoločne podarí dosiahnuť ciele, ktoré 
sme si predsavzali.  
Poznámka:  
Novoročný príhovor bol odvysielaný 
v obecnom rozhlase dňa 1.1.2011. 
 

Mgr.Helena Paučírová 
starostka obce 

 
 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
UZNESENIA z 

ustanovujúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v 
Kovarciach, konaného dňa 

27.decembra 2010 

 
UZNESENIE č. 1  

Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Berie na vedomie:  
1. výsledky volieb do orgánov 
samosprávy obce  

2. vystúpenie novozvolenej starostky 
obce  
B/ Konštatuje, ţe :  
1. novozvolená starostka obce Mgr. 
Helena Paučírová zložila zákonom 
predpísaný sľub starostu obce  

2. zvolení poslanci obecného 
zastupiteľstva: Ing. Andrej Čopík, Bc. 
Zuzana Erdélyiová, Ing. Rudolf Kováčik, 
p.Janka Psicová, p.Peter Sivák, p.Oto 

Vrbjar zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva  

3. ustanovujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Kovarciach sa 
nezúčastnili zvolení poslanci: p.Jaroslav 
Bujna, p.Marián Patrovič 
C/ Schvaľuje:  
1. program ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva  
D/ Volí návrhovú komisiu v zloţení : 
Ing. Andrej Čopík, Bc. Zuzana 
Erdélyiová, p.Peter Sivák  
 
UZNESENIE č. 2  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Berie na vedomie:  
1. poverenie poslanca Ing. Andreja 
Čopíka funkciou zástupcu starostky obce  
B/ Poveruje:  
1. poslanca Ing.Andreja Čopíka 
vykonávaním obradov uzavretia 
manželstva  
C/ Určuje:  
1. dni pre vykonávanie obradov uzavretia 
manželstva: piatok a sobota  
 
UZNESENIE č. 3  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Zriaďuje:  
Komisie pri OZ:  
1. Komisia finančná a správy obecného 
majetku  
2. Komisia životného prostredia, výstavby 
a ochrany verejného poriadku  
3. Komisia sociálna  
4. Komisia športu a kultúry  
5. Komisia na ochranu verejného záujmu  
B/ Volí:  
1. predsedu komisie finančnej a správy 
obecného majetku Ing. Otíliu Jančovičovú  

2. predsedu komisie životného prostredia, 
výstavby a ochrany verejného poriadku 
Ing. Andreja Čopíka  
3. predsedu komisie sociálnej Bc. Zuzanu 
Erdélyiovú  

4. predsedu komisie športu a kultúry p. 
Petra Siváka  

5. predsedu komisie na ochranu 
verejného záujmu p. Ota Vrbjara  
 
UZNESENIE č. 4  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Určuje:  
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových 

O B S A H 

 Novoročný príhovor starostky obce Mgr.Heleny Paučírovej 

 Uznesenia obecného zastupiteľstva /27.12.2010, 4.1.2011, 14.1.2011/ 

 Nové voľby do orgánov samosprávy obcí /12.3.2011/ 

 Športové ozveny  /Kovarská miniliga, X.ročník halového turnaja/ 

 Zo školského zápisníka – Základná škola 

 Ţili a ţijú medzi nami /PhDr.Irena Grácová/ 

 Gazdinky na slovíčko  

 Jubilanti – Január, Narodenie dieťaťa 

 Oznamy, Inzerát 



pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov v 
rozsahu určenom obecným 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred 
voľbami mesačný plat starostky vo výške 
1.638,00 €.  

 
 

UZNESENIA zo zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v 
Kovarciach, konaného dňa 

4.januára 2011 

 
UZNESENIE č. 5  

Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Schvaľuje:  
1.Doplnenie  a zmenu programu 
zasadnutia obecného zastupiteľstva:  

a)ako bod č. 5 doplniť nový bod – Sľub 
zvoleného poslanca p. Mariána 
Patroviča;  

b)pôvodne označené body programu  č. 
5-14 označiť ako body č. 6-15.  

B/ Berie na vedomie :  
1.určenie overovateľov zápisnice: 
Bc.Zuzana Erdélyiová, p.Peter Sivák 

2.určenie zapisovateľky zápisnice: 
p.Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce 

3.uznesenie č.7/2010 písm.D/ bod.1. 
/vyplácanie odmeny kronikárke obce/, zo 
zasadnutia OZ konaného dňa  5.11.2010  
sa bude plniť priebežne,  vždy na konci 
kalendárneho roka 

 C/ Volí návrhovú komisiu v zloţení: 

- p.Oto Vrbjar 

- Ing.Andrej Čopík 

- p.Janka Psicová 

  

UZNESENIE č.6  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Konštatuje, ţe: 
1.zvolený poslanec obecného 
zastupiteľstva p. Marián Patrovič zložil 
zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva  
 
UZNESENIE č.7  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Vydáva:  
1.Dodatok č.1 VZN č. 3/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a žiaka školských 

zariadení so sídlom na území obce 
Kovarce 
 
UZNESENIE č.8  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Určuje:  
1.že pre voľby do orgánov samosprávy 
obcí, ktoré sa uskutočnia 12.marca 2011 
bude vytvorený jeden volebný obvod 
2.že vo voľbách do orgánov samosprávy 
obcí, ktoré sa uskutočnia 12.marca 2011 
sa bude voliť jeden poslanec 

 
UZNESENIE č.9  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Schvaľuje: 
1.Zásady odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach a 
volených orgánov Obce Kovarce 
B/ Ukladá: 
1.Predsedom komisií pri obecnom 
zastupiteľstve predložiť na najbližšie 
zasadnutie OZ -  14.januára 2011 návrh 
členov komisií z radov odborníkov a 
z radov občanov /2-3/ 
 
UZNESENIE č.10  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Schvaľuje: 
1.vedúcu redakčnej rady obecných novín 
Kovarský mesačník: p.Renátu Šišmičovú, 
pracovníčku Obce Kovarce 
2.členov redakčnej rady obecných novín 
Kovarský mesačník: 
a)Bc. Zdenka Bujnová 
b)PhDr. Irena Grácová 
c)p. Ľuboslava Somogyiová 
 
UZNESENIE č.11  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Schvaľuje: 
1.Časový a obsahový plán rokovaní 
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach na 
I.polrok 2011 
 
UZNESENIE č.12  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Súhlasí: 
1.So žiadosťou p.Ľudmily Pidychovej, 
bytom Ludanice 81 o odpredaj časti 
nehnuteľnosti v k.ú.Kovarce, vedenej 
v LV č. 631 ako  p.č.113/2 – zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 396 
m

2
, podiel  1/3-ina, ktorej vlastníkom je 

obec Kovarce 

2.S poskytnutím finančného príspevku vo 
výške 33 Eur pre Zruženie priateľov 
Základnej školy internátnej pre 
nevidiacich a slabozrakých v Levoči 
Námestie Štefana Kluberta 2 
3.S poskytnutím finančného príspevku vo 
výške 16,50 Eur pre Združenie občanov 
Slovenska postihnutých epilepsiou – 
AURA Dúbravská cesta 1 Bratislava 45  
B/ Poveruje: 
1.Mgr.Helenu Paučírovú, starostku obce 
Kovarce v súlade s § 9a  ods. 1 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnení 
k zadaniu vypracovania znaleckého 
posudku vo veci stanovenia všeobecnej 
ceny hodnoty majetku - časti 
nehnuteľnosti – pozemok  v k.ú.Kovarce, 
vedenej v LV č.631  ako  p.č.113/2 – 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 396 m

2
,  podiel  1/3-ina pre účely 

jeho  predaja p. Ľudmile Pidychovej, 
bytom Ludanice 81 
C/ Nesúhlasí: 
1.so žiadosťou p.Jaroslava Kalmana,  
bytom Pod Párovcami 1269/154,  
Piešťany o poskytnutie jednorázovej  
dávky v hmotnej núdzi  pre syna Milana 
Kalmana umiestneného v „Clementii“ 
Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 
 
 

 
UZNESENIA z mimoriadneho  

zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Kovarciach,  

konaného dňa 14.januára 2011 

 
UZNESENIE č. 13  
Obecné zastupiteľstvo v 

Kovarciach  
A/ Schvaľuje:  
1.Program mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva  

B/ Berie na vedomie :  
1.Určenie overovateľov zápisnice: 
Ing.Andrej Čopík, p.Janka Psicová 

2.Určenie zapisovateľky zápisnice: 
p.Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce  

C/ Volí: 

1.Návrhovú komisiu v zložení: Bc.Zuzana 
Erdélyiová, p.Oto Vrbjar, p.Marián 
Patrovič 

UZNESENIE č.14  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Volí: 
1.Členov Komisie finančnej a správy 
obecného majetku: 
a)p. Beáta Gregorová 
b)Ing. Rudolf Kováčik 
c)p. Eva Záhorská  
2.Členov Komisie životného prostredia, 
výstavby a ochrany verejného poriadku: 
a)p. Renáta Šišmičová 
b)p.Peter Vojtuš 
3.Členov Komisie sociálnej: 
a)p.Janka Psicová 
b)p.Mária Kováčiková 
c)p.Helena Belanová 
4.Členov Komisie na ochranu verejného 
záujmu: 
a)Ing.Andrej Čopík 
b)Ing.Rudolf Kováčik 
c)p.Janka Psicová 
B/ Doporučuje: 
1.predsedovi Komisie športu a kultúry 
predložiť návrh členov komisie na 
najbližšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva 
 
UZNESENIE č.15  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Deleguje:  
1.Zástupcu Obce Kovarce do Rady školy 
pri ZŠ Kovarce - p. Mariána Patroviča 
 
UZNESENIE č.16  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
A/ Deleguje:  
1.Zástupcu Obce Kovarce do Rady školy 
pri MŠ Kovarce - Ing. Andreja Čopíka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



NOVÉ VOĽBY DO 
ORGÁNOV 

SAMOSPRÁVY OBCÍ 

 
Nové voľby do orgánov 

samosprávy obcí sa uskutočnia 
dňa 12.marca 2011 /sobota/  
od 7.00 hod. do 20.00 hod.!!! 

Volebná miestnosť sa nachádza  
v spoločenskej sále  
kultúrneho domu. 

 
MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA V 
KOVARCIACH v zložení: Mgr.Mária 
Siváková, p.Erika Jančovičová, p.Zdenka 
Lukačiková, p.Mária Kováčiková a 
p.Ľuboslava Somogyiová, p.Renáta 
Šišmičová - zapisovateľka, na svojom 
zasadnutí dňa 19.1.2011 podľa § 18 
zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov vyhlásila, ţe pre 
voľby poslancov obecného 
zastupiteľstva zaregistrovala týchto 
kandidátov: 
 

1. Jozef Kapusta, 26 rokov, 

živnostník, Kovarce 151, nezávislý 
kandidát 
2.Jaroslav Švajlen, Ing., 43 rokov, 

živnostník, Kovarce 224, Ľudová 
strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko 
3.Martin Vinkler, Bc., 35 rokov, 

vedúci výroby, Kovarce 283, 
nezávislý kandidát 



Ako sa hlasuje?  
    Volič dostane hlasovací 
lístok pre voľby poslancov 
obecného zastupiteľstva a 
obálku. Na hlasovacom lístku 
pre voľby poslancov 
obecného zastupiteľstva 
zakrúžkuje poradové číslo iba 
jedného kandidáta, ktorému dáva svoj 
hlas. /poznámka – na hlasovacom lístku 
sú traja kandidáti/.  

     Takto upravený hlasovací lístok vloží 
do obálky a obálku vloží do volebnej 
schránky.  
 
     Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do 
miestnosti na hlasovanie /zo zdravotných 
dôvodov/ môžu požiadať o hlasovanie do 
prenosnej schránky, nahlásiť sa treba 
telefonicky: 5316125 na Obecný úrad 
Kovarce do 11.marca 2011 do 12.00 hod. 
 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 

KOVARSKA MINILIGA 
 

6.kolo        18.12.2010   
 Oponice - Bombardéri                   10 : 11 
 Forest - FC Sampro                          6 : 7  
 INFA - Interíček                               2 : 12 
 Belasí - Hoťapo                               1 : 20 
 
7.kolo        25.12.2010   
Belasí - FC Sampro                          7 : 11         
Bombardéri - Interíček                      10 : 5 
Hoťapo - INFA                                  11 : 4 
Forest - Lazio                                   12 : 4   
 
8.kolo        2.1.2011   
Bombardéri - Forest                         11 : 5       
Interíček - Lazio                                  7 : 4 
Hoťapo - FC Sampro                        6 : 13 
Belasí - Oponice                               6 : 10   
 
9.kolo        8.1.2011   
Belasí - Lázio                                   8 : 14       
Forest - Oponice                              14 : 6 
Bombardéri   INFA                           11 : 7 
Interíček - Hoťapo                              5 : 8 
 
10.kolo        15.1.2011   
Interíček - Belasí                                8 : 5                         
Forest - Hoťapo                                  5 : 8  
Lázio - Oponice                                6 : 15        
INFA - FC Sampro                           7 : 12  
 
 

Výsledky spracoval: 
Oto Vrbjar 

 
 
 

Kvalifikácia na halový turnaj ....   
 
22.januára 2011 sa v hádzanárskej hale 
v Topoľčanoch uskutočnila kvalifikácia 
o postup na X.ročník halového turnaja 
dospelých „O putovný pohár ObFZ 
Topoľčany“. I napriek tomu, že Kovarce 
mali najužší káder, reprezentovalo nás 
iba 8 hráčov /T.Michalides, J.Kerek, 
L.Krošlák, M.Števanka,  O.Kerek, 
E.Gregor, M.Kováčik a J.Bizoň/, hlavný 
turnaj im unikol iba o  vlások.  
 

Výsledky kvalifikácie – skupina „B“ 
Kovarce – Krušovce B                       0 : 5 
Horné Chlebany – Kovarce                1 : 2 
     góly: L.Krošlák, M.Števanka 
Kuzmice – Kovarce                            1 : 1 
     gól: L.Krošlák 
Kovarce – Krnča                                3 : 1  
     góly: M.Kováčik 2, L.Krošlák 
 
1. Kuzmice 4 3 1 0 15:4 10 

2. Kovarce 4 2 1 1 6:8 7 

3. Krnča 4 2 0 2 7:6 6 

4. Krušovce B 4 2 0 2 13:6 6 

5. H.Chlebany 4 0 0 4 2:19 0 

Baráž – 
druhý z „A“ skupiny – druhý z „B“ skupiny: 
Norovce – Kovarce                             5 : 3  
góly: L.Krošlák, M.Kováčik, J.Bizoň 
 
Za vzornú reprezentáciu OFK i obce 
ďakujeme. 
 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 

O Z N A M 
 

Zápis detí na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
v Základnej škole je určený VZN 
č.4/2010 a bude sa konať: 
 

MIESTO:  
Budova Základnej školy Kovarce 

 

ČAS: 
Druhý februárový týţdeň – utorok 

8.2.2011  o 15.30 hod. 

VIANOČNÁ TRŢNICA 
 

     Posledný deň pred vianočnými 
prázdninami bol v našej škole iný ako tie 
predchádzajúce, hoci všetky 
nasvedčovali tomu, že sa blížia Vianoce. 
Veľká chodba sa zmenila na tržnicu 
a trhovníkmi boli žiaci z jednotlivých tried. 
Ponúkali na predaj rôzne drobnosti, 
hračky a ozdoby. Kupovali nielen žiaci ale 
aj učitelia a rodičia. Výrobky na predaj si 
chystali žiaci so svojimi vyučujúcimi na 
výtvarnej výchove alebo na triednickej 
hodine. Mnohým pomohli s prípravou aj 
rodičia a bolo toho veru dosť. Získané 
peniaze si žiaci odložili do triednych 
fondov a môžu ich využiť, ak pôjdu na 
školský výlet. Nechýbalo ani drobné 
vianočné pečivo a vianočný punč, ktoré 
pre všetkých pripravili kuchárky zo 
školskej jedálne. Dobrá nálada 
a spokojnosť na tvárach predávajúcich 
i kupujúcich svedčilo o tom, že to bola 
vydarená akcia a tradícia vianočných 
trhov bude určite pretrvávať aj v budúcich 
rokoch. 

Základná škola Kovarce 
 

 

ŽILI  A  ŽIJÚ  
MEDZI  NAMI 

 
     Hovorí sa, že 
človeka poznáš po reči 
a vtáka po perí. Nuž, nie 
je to celkom tak. 
Môžeme sa denne 
zhovárať s ľuďmi a nie 
vždy odhalíme ich 
duchovné bohatstvo, 
umelecké schopnosti 
a zručnosti. Záľuby a záujmy človeka 
bývajú tiež výnimočné. Obyčajne nás 
milo prekvapí, keď sa dozvieme, či 
objavíme, čím kto vyniká, o čo sa zaslúži, 
čo koho charakterizuje, čo po sebe 
zanecháva. V zhone života si niekedy ani 
nevšímneme, akí vzácni ľudia žili, žijú 
medzi nami. Zasluhujú si našu úctu, 
obdiv, pozornosť i vďačnosť.  
     Pred desiatimi rokmi naša 
dôchodcovská organizácia uskutočnila 
výstavu kovarských inzitných umelcov. 



Vystavovali sme takmer sto exponátov od 
siedmich autorov. Bohaté výtvarné 
maliarske dielo predstavil dnes už 
nežijúci Dr.Štefan Grék. Dodnes mám 
v živej pamäti jeho obrazy prekrásnej 
tatranskej prírody vo všetkých ročných 
obdobiach, majestátny Kriváň – národný 
symbol Slovenska, obrazy z Pribyliny, 
Podbánskeho, Liptovskej Kokavy, 
Kôprovej doliny, ale nezabudol zobraziť 
kovarský kostol a rôzne zátišia, s ktorými 
ho spájali spomienky, Bojnický zámok. 
Slovenská rodina, deti a iné. Pozostalé 
dielo maliara je mnohotvárne 
a mnohostranné, ktoré zaiste nezanikne.  
     Ani pestrofarebné výtvarné dielo 
Jozefa Križana verím, že nezanikne. Iste 
zdobí príbytky jeho rodiny so žiarivým 
slnkom nad morom a palmami zdobia 
morské pobrežie, či jeho kytice a iné 
obrázky z prírody.  
     Čierno-biele akty žien, automobily 
slávnych starých značiek zdobia steny 
Reštaurácie u pána Piačeka, ale aj 
výstavné exponáty Juraja Rybana. Bola 
by škoda, ak by vo svojej záľube 
nepokračoval.  
     Portréty uhlíkom, či perokresbou 
výtvarne zachytila vnučka Estiky 
Geršiovej. Zaiste majú genetickú 
schopnosť v rodine. Podobne jej syn 
Peter Gerši vykúzli a oživí z dobového 
nábytku a iného úžitkového predmetu 
jeho dokonalosť. 
     Umelecké zručnosti prejavila vtedy 
žiačka základnej školy Monika Grossová. 
Jej miniatúry veštili schopnosť budúcej 
výtvarníčky.  
     Vzácnou pozostalosťou je rezbárske 
dielo Štefana Kovačika. Čo nedovidel 
zrakom, neprecítil oslabeným srdcom, to 
zvládol zázračnými rukami. Určite sa 
tešia jeho výtvorom aj v Amerike.  
     Pavol Mekýš je tiež bohato obdarený 
láskou k drevu. V jeho sérii obrázkov zo 
života lesa a lesnej bohyne Diany, ale aj 
v rezbárskych úžitkových predmetoch 
prezentuje skutočné rezbárske umenie. 
Tešili sme sa z jeho tvorby aj 
v Oponickom múzeu, či obnove nábytku 
reštauračného kaštieľa v Oponiciach.  
     Pozoruhodné sú aj modelárske 
výtvory Petra Illáša, ale aj iné záľuby 
disdžokeja.  

     Celkom náhodne 
sme objavili umeleckú 
všestrannosť pani 
Ireny Štefánekovej. 
Zdá sa, čo prejde jej 
mysľou a rukami, je 
skvostom výtvarným, 
literárnym, bábikotvor

ným a fotoumením. 
Len torzovite nám odhalia, čomu sa roky 
na dôchodku venuje, pri tom jej tvorba si 
zasluhuje samostatnú výstavu, ktorú 
treba vidieť a jej detskú literatúru 
publikovať.  
     V „Dnešku“ som sa dočítala 
o vernisáži Tomáša Vrbičana z Kovariec. 
Pritom domáci obyvatelia, nepoznajú jeho 
tvorbu, len niektorí o nej vedia. Mladý 
človek potrebuje publikum, aby ho nielen 
inšpirovalo, ale aj zaväzovalo 
k výtvarnému umeniu. Aj tu sa odrazili 
zdedené vlohy po starom otcovi Tiborovi 
Opátovi.  
     Háčkované výtvory pani Boženy 
Števankovej ozdobujú náš kostol, klub 
dôchodcov, nejednu domácnosť. Nedalo 
mi, aby som si ich neobjednala ako 
pamiatku na vzácnu tvorkyňu.  
    Krásu nášho kostola pozdvihuje aj 
výzdoba kvetmi, či príležitostná výzdoba, 
ktorú aranžuje Mgr.Veronika Danišová, 
občas Inka Krumpálová, či pani Miriam 
Bujnová, hlavne pri svadbách 
a výnimočných udalostiach. 
Nezabudnuteľná bola výzdoba javiska 
a kultúrneho domu pri príležitosti 
10.výročia Kultúrnych Vianoc 
Mikroregiónu Západný Tribeč 
v Kovarciach v roku 2008, ktorú 
inštalovala Inka Krumpálová. 
     Aj výstava ovocia a zeleniny, ktorú 
organizujú záhradkári, je pastvou pre oči. 
Podieľajú sa na jej aranžovaní aj pani 
Miriam Bujnová, Bc.Zdenka Bujnová 
a Ing.Stanislav Belan. Roztomilé tekvičné 
zvieratká, nebeskí anjeličkovia, či iné 
bytosti z medu nás v duchu prenášajú do 
rozprávkovej krajiny. Podobne aj 
materská škola je takýmto rozprávkovým 
kráľovstvom. 
     Ku kultúrnemu povzneseniu obce patrí 
aj obnova kultúrnych pamiatok, sôch, 
krížov, kaplniek a pomníkov, o ktorú sa 
iniciatívne zaslúžil vdp.farár Ondrej 
Tepličanec. Obec Kovarce ho v tom 

finančne podporila a tiež zreštaurovala 
pomník padlých obetí druhej svetovej 
vojny, pamätník letcov sovietskej armády 
na cintoríne a kríž v brezovej aleji pred 
kultúrnym domom. 
     Trvalou pamiatkou terajšieho správcu 
kovarskej farnosti bude výstavba novej 
budovy fary. Finančne prispieť na toto 
dielo by mali všetci občania Kovariec. 
Vďačnosť a uznanie patrí aj jej stálym 
brigádnikom sponzorom a iným darcom. 
     Krásu vnímame nielen očami aj 
sluchom. Bez organovej hudby by tak 
nevyznela velebnosť bohoslužieb. 
Ďakujeme Vám, pán Vladimír Šišmič, pán 
Marián Gerši a všetkým, ktorí nás ku 
spevu sprevádzate. 
     Uznanie, úcta a poďakovanie patrí 
našim hudobníkom z Tribečanky, ktorí 
kultúrne povzdvihujú našu obec 
i občanov. 
     Aj pečenie je umenie, najmä ak je 
výtvorom vlastnej fantázie. Takejto 
profesionalite sa vyrovnávajú výtvory 
Stanky  Ďuričovej, Kvetky Halmovej, 
Irenky Patrovičovej, pani Moniky 
Kopeckej, pani  Magdy Hornej. 
     Medzi nami žijú aj ďalší úspešní 
koničkári, ktorí sa vyznačujú 
pozoruhodnosťami – úpravou a výsadbou 
záhrad: Mgr.Mária Siváková, Anka 
Greková, Helenka  Prevuzňáková, 
Zdenka Hrašková, Ing.Rudolf Kováčik, 
Vierka  Kováčová, Gabika Grácová, 
Jarka Hajnovičová, Marta Opáthová, 
manželia Krajčoví, Vicanoví a iní 
tvorcovia životného prostredia, ale aj 
chovatelia vzácnych zvierat  a holubov. 
     Každá odlišnosť od priemeru 
pozdvihuje človeka na vyššiu úroveň 
vyspelosti. Sme radi, že medzi nami žijú 
takíto ľudia, ktorí si zasluhujú pozornosť. 
Poteší nás, keď sa budeme o viacerých 
menovite a častejšie vyjadrovať. 

  
PhDr.Irena 

Grácová, 
redaktor KM 

 
 
 
 
 
 

GAZDINKY  NA  
SLOVÍČKO 

 
SYPANÝ TVROHOVÝ 
KOLÁČ S JAHODAMI 

 
Suroviny: 3 hrnčeky 
polohrubej múky, 1 hrnček 
cukru, 1 prášok do pečiva, 
1 škoricový cukor, 1 Hera – 
všetko zmiešame 
dohromady, okrem Hery. 
Plnka: 2 mäkké tvarohy, 2 vajcia,  
1 hrnček cukru, 1 jahodový kompót 
 
Postup:  
Na plech rozotrieme ½ Hery. Na heru 
nasypeme polovicu sypkej zmesy, 
polejeme ochuteným tvarohom, na ktorý 
poukladáme jahody. Na vrch nasypeme 
druhú polovicu sypkej zmesy, na ktorú 
rozvrstvíme druhú polovicu Hery, 
nakrájanej na plátky. Pečieme asi 40 
minút. Po upečení posypeme práškovým 
cukrom. 

 
 

BOMBOVÝ JABLČNÍK 
 
SUROVINY: 200 g polohrubej múky, 
200g kryštálového cukru, 4 vajcia, 1 dcl 
vody, 1 dcl oleja, 1 prášok do pečiva 
PLNKA: 1 kg jabĺk, 2 Zlaté klasy, 4 
polievkové lyžice kryštálového cukru, 3 
dcl vody 
OZDOBA: Šľahačka, strúhaná čokoláda 
 
POStUP: Vajcia s cukrom vyšľaháme do 
peny. Pomaly primiešame olej, vodu 
a múku s práškom do pečiva. Takto 
pripravené cesto vylejeme na vymastený 
a múkou posypaný plech a dáme piecť. 
Jablká trochu podusíme. Dva Zlaté klasy 
rozmiešame vo vode s cukrom 
a s jablkami, uvaríme na kašu. Na napoly 
vychladnutý koláč rozotrieme pripravenú 
kašu a dáme na chladné miesto. Pred 
podávaním pokrájame na kocky, každú 
kocku ozdobíme šľahačkou 
a postrúhanou čokoládou. 
 

Irenka Patrovičová 
 



J U B I L A N T I 
 JANUÁR 

 

 Pecháčová Ľudmila     88 rokov 

 Garguláková Anna       82 rokov 

 Chotárová Helena        79 rokov 

 Klačanský Milan           78 rokov 

 Patrovičová Filoména  77 rokov 

 Kovačiková Antónia     70 rokov 

 Števanková Božena     70 rokov 

 Matejov Ján                 60 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
NARODENIE DIEŤAŤA: 
 

NELLY AMY DOBIAŠ 
narodená 12.12.2010  

 
Otec: Patrik Dobiaš 
Matka: Ingrid Dobiaš rod.Belanová 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Z N A M Y 

 Obec Kovarce 
oznamuje občanom, ţe od  
10.februára 2011 sa nebude 
vyváţať komunálny odpad 
uloţený vo vreciach, ale iba 
komunálny odpad, ktorý je 
v 110 l smetných nádobách !!! 
 

 Povinnosť podať daňové 
priznanie k dani z nehnuteľnosti 
pre rok 2011 je do 31.januára 2011 

u tých občanov, ktorí v priebehu roku 
2010 nadobudli nehnuteľnosť /stavbu, 
pozemok/ kúpou, darovaním dedičstvom, 
ďalej občania ktorí mali vydané stavebné 
povolenie na stavbu, prestavbu alebo 
prístavbu rodinného domu, kolaudačné 
rozhodnutie alebo búracie povolenie. 
 

 Občania môžu daň 
z nehnuteľnosti platiť v kancelárií 
Obecného úradu v Kovarciach od 
2.februára 2011. Daň z nehnuteľností 
pre rok 2011 je možné platiť do 
31.decembra 2011 alebo do 15 dní od 
vydania platobného výmeru.  
 

 Poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady na kalendárny rok 2011 môžu 
občania platiť od 2. februára 2011 do 
pokladne Obecného úradu.  
Splatnosť poplatku je nasledovná: 
- jednorázovo do 31.3., ak suma 
nepresiahne 33,19 € 
- v dvoch rovnakých splátkach do 31.3. 
a 30.9. ak suma nepresiahne 49,79 € 
- v troch splátkach do 31.3., 30.6. a 30.9. 
ak suma nepresiahne 66,38 € 
- v štyroch rovnakých splátkach do 31.3., 
30.6., 30.9. a 30.11. ak suma presiahne  
66,38 € 
Sadzba poplatku: 
- fyzická osoba s trv. pobytom 12,08 € 
- fyzická osoba s prechodným pobytom 
  6,02 € 

 Zber plastového odpadu 
bude  21.februára 2011. Uviazané 

vrecia s plastovým odpadom žiadame 
vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.  
 

 Prvý občiansky preukaz – 

občiansky preukaz je verejná listina, 
ktorou občan Slovenskej republiky 
preukazuje svoju totožnosť, štátne 
občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie 
údaje uvedené v občianskom preukaze. 
Občiansky preukaz je povinný mať každý 
občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku 
a má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky. O vydanie prvého občianskeho 
preukazu pri dovŕšení pätnásteho roku 
veku je povinný požiadať zákonný 
zástupca maloletého najskôr 90 dní 
a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 
pätnásteho roku veku občana. Občan 
alebo zákonný zástupca maloletého, 
ktorý žiada o vydanie prvého 
občianskeho preukazu, je povinný 
predložiť Okresnému riaditeľstvu 
policajného zboru, oddelenie dokladov 
Topoľčany – rodný list a potvrdenie 
o hlásení trvalého pobytu. Stránkové 
hodiny na OR PZ Topoľčany – Občianske 
preukazy: 
Pondelok    7.30 – 12.00      13.00 -15.00 
Utorok         7.30 – 12.00 
Streda         7.30 – 12.00     13.00 – 17.30 
Piatok          7.30 – 12.00 
Potvrdenie o hlásení trvalého pobytu 
vydá občanovi Obec Kovarce Obecný 
úrad Kovarce. K vydaniu potvrdenia je 
potrebné predloţiť rodný list 
maloletého. 
 
 
 

 Základná organizácia 
Slovenského zväzu záhradkárov 

oznamuje záujemcom o moridlo na 
zemiaky, aby sa prihlásili najneskôr do 

7.februára 2011 u p.Hajnoviča č.339.  
Predpokladaná cena za 1 dcl je 7,50 €. 
Pri prihlásení je potrebné priniesť nádobu 
na moridlo.   
 
 

 Západoslovenská energia, a.s. 

oznamuje občanom, že dňa 
22.februára 2011   v čase od 8.00 
hod. – 15.00 hod. budú vypnuté 

nasledovné trafostanice v obci 
KOVARCE: 
Trafostanica č.1 – pri kostole 
Trafostanica č.4 – na konci Štefánikovej 
ulice 
Trafostanica č.6 – na ulici Nová pri 
p.Bujnovej. 
Bližšie informácie s uvedeným číslom 
rodinného domu sú vyvesené na úradnej 
tabuli obce Kovarce. 
 

 Z dôvodu uzatvárania 

nájomných zmlúv na hrobové miesta 

v našom cintoríne žiadame nájomcov 
hrobových miest o predloženie 
nasledujúcich údajov:  
Platca hrobového miesta: 
 meno a priezvisko 
 rodné číslo 
 adresa trvalého pobytu platcu 
hrobového miesta, 
Ďalej žiadame nahlásiť údaje o 
zomrelých: 
 meno a priezvisko 
 dátum narodenia 
 dátum úmrtia 

Jednorázový poplatok za nájom 
hrobového miesta na dobu 10 rokov: 

- jednohrob ............5 € 
- dvojhrob..............10 € 
- trojhrob................15 € 

Nahlásenie údajov a zaplatenie poplatku 
žiadame občanov v čo najbližšom 
termíne /najlepšie v čase platenia dane 
z nehnuteľnosti/, v opačnom prípade 
bude  správca cintorína – Obec Kovarce 
vyzývať nájomníkov hrobových miest. 
   
 

I N Z E R Á T  
 
Predám farebný televízor, značky 
ORAVA, uhlopriečka 81 cm, ako nový. 
Cena 100 €. 

 0902118967 


