
 

Ú V O D N Í K 
 

Stojme pevne na zemi ! 
     Ešte ani neodzneli novoročné vinše 
početnejším adresátom a uţ sme precitli 
do novej reality. Začal sa problémový 
2009-ty rok. Vypnuté plynovodné 
kohútiky vyvolávali obavy, ţe v období 
najtvrdšej zimy a mrazov primrzneme aj 
v našich obydliach. Uţ dávno sme tak 
nedrţali palce všetkým krokom našej 
Vlády a krízovému štábu, aby v mene 
všetkých obyvateľov hospodárov tejto 
krajiny vyriešili problémy s plynom. Po 
krízových dvoch týţdňoch sme sa dostali 
do pôvodných koľají. Naše obavy, ako 
rýchlo prejsť na iný ohrev, ustúpili 
a znovu sme spokojní s pohodlnejším 
a čistejším vyuţívaním plynu v našich 
domácnostiach. Pri kaţdom váţnejšom 
otrase sa vraví, ţe všetko zlé je na niečo 
dobré. Zmúdreli sme, treba prejsť na 
viaceré i alternatívne riešenia. Z toho 
vyvstal nový problém pre spoločnosť, ale 
aj nás všetkých. A to nie je jediný.  
        Kapitalizmus vytŕča roţky vo 
všetkých podobách. Pohoršuje nás 
konzumný spôsob ţivota, znevaţovanie 
morálnych hodnôt, ale najviac nás 
znepokojuje finančná a hospodárska 
svetová kríza. Z našej krajiny 
„automobilového tigra“, ako ju zvykli 
nazývať, sa obmedzuje export, fabriky sa 
pomaly zatvárajú, ľudia prichádzajú 
o prácu. Z denných správ nám oznamujú 
desivé čísla prepustených zamestnancov 
rodín i oboch rodičov, mladých ľudí alebo 
sa vracajú zo sveta, kde majú prednosť 
domáci.  
     Znovu tvrdý oriešok pre politikov, 
ekonómov, prognostikov, vládne 
a zákonodarné zbory, ale aj nás všetkých 
občanov, ako ho rozlúsknuť. 
     My, čo na rozhodovanie sme nikdy 
veľa nemali, musíme ešte viac zvaţovať, 
aby nám nevykypelo z prázdneho hrnca. 
O to viac nás pohoršuje, ako sa 
predvádza takzvaná „vyššia spoločnosť 

celebrít“ a detičky zbohatlíkov, ktorým nie 
je nič sväté.  
     Heslom dňa sa teda stáva: „šetriť 
a chrániť!“ Chodiť s otvorenými očami 
a nedopustiť, aby nám niekto ničil, čo sa 
z našich daní v obci vytvorilo, do čoho 
vstúpili aj európske peniaze a čo všetko 
spoločným snaţením môţeme dosiahnuť. 

Hoci len skrášliť svoje ţivotné 
prostredie a viesť k tomu aj 

spolu susedov. Nuţ preto - 
stojme všetci pevne ne 

zemi!  
PhDr.Grácová Irena, 

redaktor KM 
 

 

OBECNÝ   ÚRAD 
INFORMUJE 

 Poplatok za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na 
kalendárny rok 2009 môţu 
občania platiť 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 rovnakých 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 

 Daň z nehnuteľnosti 
pre rok 2009 sa platí 
v kancelárií Obecného úradu 
v Kovarciach, vyrubená daň 
z nehnuteľností pre rok 2009 je 
splatná do 31.decembra 2009 
alebo do 15 dní od vydania 
platobného výmeru.  

 Upozorňujeme občanov, ktorí 
dostali poštové poukáţky z Obecného 
úradu za nezaplatené stočné za rok 
2008 a občania, ktorí dostali  
upozornenie predloţiť faktúry za 
spotrebu vody za rok 2008, aby 
uvedené podĺţnosti zaplatili a predloţili 
v čo najkrajšom čase. 

 Vyzývame občanov, ktorí sa 
napojili na verejnú kanalizáciu 
a uvedenú skutočnosť spolu 
s potrebnými údajmi nenahlásili na 
Obecnom úrade, aby tak urobili ihneď! 

 Zber plastového odpadu bude 
dňa 1.apríla 2009 o 8.00 hod. Uviazané 
vrecia s plastovým odpadom ţiadame 
vyloţiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy. 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
Prípravné zápasy A-muţstva 

 
Oponice - Kovarce    

2 : 1 
Gól: Kerek J. 
Zostava: Klačanský - Kerek O., Činčura, 
Kasana, Kerek J., Gerši V., Kutňanský, 
Belan, Jančovič F., Gerši J., Švec 
Striedal: Števanka M. 
 

Kovarce - Oponice   
1 : 6 

Gól: Jančovič M. 
Zostava: Klačanský - Mekýš S., Kasana, 
Kovačik T., Kerek O., Jančovič M., 
Kutňanský, Belan, Mekýš M., Vorčák D., 
Jančovič F. 
Striedal: Števanka M. 
 
 
 
 
 
 

Konečná tabuľka zimnej halovej ligy 
2008/2009 

1 Lazio 14 12 0 2 116:81 36 

2 Forest 14 10 1 3 130:83 31 

3 TO-B 
N.Streda 

14 10 0 4 108:49 30 

4 Dynamo 14 7 0 7 97:101 21 

5 AC  
ŠAMA-HU 

14 5 1 8 75:108 16 

6 Inter 14 5 1 8 83:98 16 

7 Oponice 14 2 2 10 75:100 8 

8 Amatéri 
Ludanice 

14 1 3 10 61:125 6 

 
Výsledky 14. kola 
Am. Ludanice – Lazio                     11 : 10                            
TO-B N.Streda - Inter                5 : 0 kont.                                                 
AC ŠAMA-HU – Forest                    7 : 15                                   
Oponice – Dynamo                            4 : 8         
 
Strelec kola: Labuda – 7, Bazala - 7 
 
Strelci: 
43.gólov: Labuda P. 
31.gólov: Ambróz 
29.gólov: Uhrík M.-Dynamo, Bobošík 
25.gólov: Kutňanský D. 
23.gólov: Chuťka 
20.gólov: Šiška, Košecký -Am.Ludanice 
19.gólov: Chobot R. 
18.gólov: Krošlák L. 
17.gólov: Jankovič 
16.gólov: Kovačik J., Hula, Bazala 
15.gólov: Mekýš M., Belan 
14.gólov: Benko, Beňuš, Kusý 
13.gólov: Tomašovych, Krošlák O., 
Matejčík      
12.gólov: Chobot V.-Dynamo, Košecký 
P., Šuta P., Ryban J. 
11.gólov: Košťál, Šuta Š. 
9.gólov: Višňovský M., Hipik, Višňovský 
L., Gerši J., Bizoň  
8.gólov: Síleš, Zachara, Arpáš , Kerek, 
Štadler, Čerňan 
7.gólov: Činčura, Potoč, Bisák, Chobot 
M.- Forest, Čery, Kovačik M. 
6.gólov:  Német, Ryban P., Mekýš Miloš 
5.gólov: Grác Š., Kováč 
4.góly:  Bačovský, Jančovič O., Grác M., 
Krchňavý , Mekýš S., Morvaj 
3.góly: Grman, Fixel, Gerši P., Kutňanský 
O., Kovačik T.   



2.góly: Labuda, Bujna, Vrbjar, Kusý P., 
Miklovič, Segíň, Macko, Pakši 
1.gól: Buček, Petrík, Magdina, 
Adamkovič, Čičo, Ďurík, Lukáč, Rusnák, 
Chobot M.-Dynamo, Piaček, Bartolik 
 Vlastný: Bujna , Síleš, Uhrík M. 

Kyčerka Rudolf,  
redaktor KM 

 

RADY ZÁHRADKÁROM 
 

Na prahu novej 
záhradkárskej sezóny 
     Váţení priatelia 
záhradkári, uţ je to tak, 
obdobie vegetačného 

pokoja pominulo a stojíme 
na počiatku záhradkárskej 

sezóny roku 2009. Bolo dosť času na 
prehodnotenie úspechov či neúspechov. 
Obzretie späť nám ukázalo kde sme 
urobili prípadné chyby. Nám treba sa 
pozerať dopredu, urobiť si určité plány, 
predstavy o tom čo chceme vo svojich 
záhradách robiť. Čo by sme chceli 
dosiahnuť a hlavne akým spôsobom. Pre 
dosiahnutie našich    cieľov nám účinne 
pomôţe odborná literatúra. Dnes je 
dostatok kníh, časopisov a sú aj televízne 
a rozhlasové relácie o pestovaní 
ovocných stromčekov, reze a ochrane. 
Cenné rady sa dajú získať aj od 
skúsenejších záhradkárov. V súčasnosti 
sú na trhu nové, rezistentne odrody 
jabloní, hrušiek, broskýň, sliviek či 
marhúľ. To platí aj o sortimente drobného 
ovocia. Najnovším spôsobom v pestovaní 
jabloní je tvar štíhleho vretena alebo 
Solax. Štíhle vreteno sa dá vyuţiť aj 
u broskyniach, či marhuliach. Nesmieme 
zabúdať na pravidelné hnojenie a výţivu. 
V neposlednom rade je to rez a ochrana 
proti škodcom. Pamätajme, kto veľa reţe, 
ten málo oberá. V tomto období 
zabezpečujeme kvalitné osivo a sadbu. 
Vo februári nesmieme zabudnúť ošetriť 
v jeseň vysadený cesnak prípravkom 
Karate Zeon 5 CS alebo Reldan 40 EC. 

Postrek je potrebné o 14 dní zopakovať. 
Ak teplota vystúpi na 7 stupňov C je 
potrebné vykonať ošetrenie broskýň proti 
kučeravosti listov meďnatým prípravkom 
Cuprocafaro, Cuproxat SC, Kuprikol 50 
alebo Šampion 50 WP. Môţeme pouţiť aj 
sírnatý prípravok Sulka. Ošetrenie je 
potrebné zopakovať. Veľmi účinným 
prípravkom proti prezimujúcim škodcom 
je jarný postrek( Vektafid + Calypso 480 
SC) s takmer 100 % účinnosťou proti 
voškám. V minulom roku sa výrazne 
zníţil výskyt pásavky zemiakovej ako aj 
hubových ochorení porastov zemiakov po 
morení zemiakov pred výsadbou. 
Priatelia záhradkári sezóna začala 
nezmeškajme jej nástup, lebo tam je 
základ úrody.  

Hajnovič Štefan, ZO-SZZ Kovarce 
                                            

Z   PRAMEŇOV 
NAŠEJ   HISTÓRIE 

 
Uhorskí králi z rodu Anjouovcov 

Karol I. Róbert 
     Začiatkom 14.storočia 

vymrela v Uhorsku kráľom 
Ondrejom III. (+14.január 
1301) dynastia 

Arpádovcov. Boj 
o nástupníctvo na prázdny 

trón priniesol krajine len 
rozbroj a utrpenie.  
     Na uhorský trón sa uchádzali traja 
kandidáti. Oficiálnym z nich bol Karol 
Róbert Anjou z Neapola. Mal len 12 
rokov. Proteţoval ho aj pápeţ, lebo chcel 
získať väčší vplyv v Uhorsku. V máji 1301 
ho v Ostrihome korunoval arcibiskup 
Gregor. Avšak uhorskí veľmoţi - 
oligarchovia, ho neuznali, najmä Matúš 
Čák Trenčiansky. Jeho sídlom bol 
Trenčín, ale ovládal prevaţnú časť 
Slovenska od západu aţ po Spišský 
hrad. Na východe Slovenska bol Omodej 
Aba. Ten ovládal Abovskú, Šarišskú 
a Turčiansku stolicu a stal sa jeho 
spojencom proti kráľovi.  

     Matúš Čák (1260-1321) nazývaný 
„pán Váhu a Tatier“ sa zmocňoval 
rozsiahlych majetkov, aj cirkevného 
i kráľovského, i Oponického hradu. Matúš 
celkove ovládal 50 hradov. Dobyl 
a spustošil aj nitriansky hrad v rokoch 
1316-1317, pričom zhorela aj katedrála 
a dal zbúrať opevnenie mesta. Nitrianky 
biskup Ján III. musel zutekať pred 
zajatím. Neodvádzal cirkvi zisky 
z mýtnych poplatkov. V tejto súvislosti sa 
spomínajú Kovarce pod názvom Koarch 
z roku 1318 v exkomunikačnom dekréte, 
keď kardinál Gentilis uvrhol Čáka do 
cirkevnej kliatby. Nebol teda slovenským 
vlastencom, ako sa tvrdilo v 19.storočí. 
Nevytvoril územie s pevnými hranicami 
a politickou správou, na ktoré by sa 
Slováci mohli odvolávať. Po jeho smrti sa 
celé jeho panstvo rozpadlo. 
     Uhorskí šľachtici, najmä Matúš Čák 
Trenčiansky, proteţovali syna českého 
kráľa Václava II. z rodu Přemyslovcov. 
Mal tieţ len 12 rokov, a tak mohol byť 
hračkou v rukách veľmoţov. Korunovali 
ho dňa 27.augusta 1301 za uhorského 
kráľa a dostal meno Ladislav V. Avšak 
v roku 1305 zomrel jeho otec, český kráľ 
Václav II. Jeho syn Václav  sa stal 
českým a zároveň aj poľským kráľom ako 
Václav III.  
     Svätoštefanskú korunu prepustil 
dohodou z Brna 9.októbra 1305 
bavorskému vojvodovi Ottovi III. 
Witelsbach. Hoci bol najbliţším 
príbuzným Arpádovcov po praslici (jeho 
matka Alţbeta bola dcérou kráľa Bela 
IV.), nemal dosť prívrţencov. Napokon ho 
uväznili a odňali mu kráľovskú korunu. 
Z väzenia sa mu podarilo ujsť, opustil 
Uhorsko, ale titul uhorského kráľa uţíval 
aţ do smrti.  
     Keď sa český a poľský kráľ Václav III. 
vybral do Poľska potlačiť vzburu, 
v Olomouci spáchali naňho atentát. Ním 
zanikol vládnuci český rok Přemyslovcov, 
päť rokov po Arpádovcoch. 
Kto bol Karol Róbert ?  
     Nový panovnícky rod v Uhorsku 
pochádzal z Francúzska, z jeho časti 

Anjou zo severozápadu. Karol I. z Anjou 
bol brat francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. 
Stal sa neapolským kráľom. Jeho syn 
Karol II. si vzal za manţelku sestru 
uhorského kráľa Ladislava IV. - Máriu. Tá 
si uplatňovala nárok na uhorský trón pre 
svojho vnuka Karola Róberta. Anjouovci 
zohrali v dejinách Uhorska významnú 
úlohu. 
     Karola I. Róberta zvolili sa uhorského 
kráľa v Pešti dňa 27.novembra 1308. 
Vysvätil ho pápeţský legát kardinál 
Gentilis, ktorý uţ predtým vyjednával 
s uhorskou šľachtou a úspešne.  
     Karol I. Róbert sa rozhodol zlomiť moc 
oligarchov. Tak sa  s nimi dostal do 
konfliktu, najmä s Matúšom Čákom. Ten 
sa spojil s Omodejom Abom a s veľkým 
vojskom zaútočil proti kráľovi. 
Rozhodujúca bitka sa odohrala pri 
Rozhanovciach r.1312 neďaleko Košíc. 
Ani tak sa kráľovi nepodarilo pokoriť 
Matúša Čáka. Vyriešila to Čákova smrť 
v roku 1321. Ešte v tom istom roku 
kráľovské vojsko obsadilo hrad Oponice, 
Bojnice, Prievidzu a sídlo Matúša hrad 
Trenčín.  
     Majiteľom Oponického hradu 
a panstva sa stal kráľ Karol Róbert. 
Kovarce boli súčasťou tohto panstva. To 
sa aj uvádza v darovacej listine 
z 26.decembra 1326, kde obec Kovarce 
je pod názvom villa Koarch (villa 
označovala dedinu). Ďalšia správa 
o Kovarciach je z roku 1337 pod názvom 
Choarch v listine o vyberaní cirkevných 
poplatkov. Táto listina nepriamo 
potvrdzuje existenciu kovarskej farnosti 
a objav kostola a cintorína okolo 
dnešného kostola sv.Mikuláša.  
     Karol Róbert sa po desiatich rokoch 
bojov pustil do reorganizácie monarchie. 
Uskutočnil mnoho reforiem na podporu 
rozvoja miest, obcí, obchodu, baníctva. 
V Kremnici zriadil v roku 1330 mincovňu, 
kde začali raziť zlaté dukáty. Stali sa 
najvyhľadávanejším platidlom v Európe. 
Strieborné groše v počte 16 mali cenu 
dukáta a 4 dukáty sa rovnali striebornej 



hrivne. Drobné mince boli denáre 
a poldenáre.  
     Karol Róbert upevnil priateľské vzťahy 
s Čechmi a Poliakmi. Na Vyšehrade, kde 
sídlil od r.1315, sa stretli traja králi- 
uhorský Karol Róbert, český Ján 
Luxemburský a poľský Kazimír III. - 
„vyšehradská trojka“.  
     Uhorsko povýšil na jednu 
z najmocnejších európskych mocností. 
Zomrel 16.júla 1342 ako 54-ročný.  

PhDr.Grácová Irena, 
redaktor KM 

 

ZO ŽIVOTA 
SPOLOČENSKÝCH 

ORGANIZÁCIÍ 

 
Dôchodcovia bilancovali... 
     Hoci sneţná búrka zavalila cesty 
a chodníky, predsa vytrvalí dôchodcovia 
prišli na výročnú člensku schôdzu, ktorá 
sa uskutočnila 17.februára 2009. Zišlo sa 
nás 57, čo tvorilo nadpolovičnú väčšinu. 
Dúfam, ţe neoľutovali. Dozvedeli sme sa, 
ako sa bezpečne pohybovať na cestách, 
chodníkoch, ako sa chrániť pred 
vyšpekuľovanými zlodejmi, kde na 
mnohých prípadoch krádeţí nás vyškolili 
predstavitelia Policajného riaditeľstva 
z Topoľčian, a to riaditeľ cestnej dopravy 
podplukovník pán Paulovič a pani Mária 
Pašková. Ich výklad nového cestného 
zákona bol pre nás uţitočný. Reflexné 
pásky, vesty, ktoré by sme mali pouţívať 
aj počas dňa, nielen za tmy, by sme 
mohli hromadne zakúpiť cestou 
Obecného úradu, vyšli by lacnejšie, a tak 
sa výraznejšie zviditeľniť a chrániť. 
Keďţe sa pohybujeme aj na bicykloch, 
patričná výbava bicyklistu bude 
nevyhnutná. Mnohí  dôchodcovia sa 
stávajú najčastejšou obeťou vykrádačov 
bytov a ţivotných úspor. Ţiadna 
dôverčivosť sa nevypláca, nech je 
akákoľvek lákavá. 

     Po výstiţných prednáškach sme 
pristúpili k rokovaniu. Najprv sa 
predstavila so ţartovnými spevmi 
spevácka skupina Nezábudka. 
     Správa bilancovala desaťročie našej 
činnosti, lebo si v tomto roku 
pripomenieme dátum jej vzniku 
29.9.1999. V histórii našej organizácie 
sme zaznamenali významné udalosti 
a skutky jednotlivcov i celého kolektívu 
a mnohí z nás ste boli pritom. Pre 
vymedzené miesta písania sa nebudem 
rozširovať, sú zaznamenané v správe, 
v kronike i obecnej, alebo publikované 
v Kovarskom mesačníku. Nepokryli sme 
však individuálne aktivity všetkých 
členov, hoci sme svedkami krásnych 
výtvorov ručných prác v háčkovaní, 
pletení, ale aj v pestovaní vzácnych 
kvetov ako sú orchidei, klívie a iné 
tropické rastliny. Krásne dečky z rúk 
Boţeny Števankovej, Heleny Grácovej, 
Rozálie Baláţovej zdobia aj náš klub. 
Ţiadalo by sa ich spoločne vystavovať 
v priebehu roka na výstave. 
     Som presvedčená, ţe výročná členská 
schôdza prispela k rozvoju ďalších 
podnetov a iniciatív, ako si skrášľovať 
a obohacovať náš ţivot. 
    Do výboru pribudli ďalší noví členovia: 
Emília Černová, Magdaléna Deličová, 
Stanislava Števanková, ktoré zaiste vašu 
dôveru nesklamú. 
     Výročná členská schôdza schválila 
dvojeurový ročný príspevok. Nechýbalo 
občerstvenie počas trojhodinového 
rokovania. 
     Do ďalšej činnosti našej organizácie 
Vás budeme naďalej prizývať cez 
miestny rozhlas, Kovarský mesačník 
i osobne podľa plánovaných úloh 
a veríme, ţe v aktivite nepoľavíte. 
    K tomu Vám prajeme dobré zdravie 
a záujem o naše dianie.  

PhDr.Grácová Irena, 
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska 

 

ROZLÚČKA  S  BASOU 
21.2.2009 

 
     Dozneli fašiangové ţartovné piesne, 
skončili sa tancovačky všetkých 
vekových kategórií, ktoré 
sprevádzala dychová 
hudba Tribečanka 
a reprodukovaná 
hudba s disdţokejom 
Petrom Illášom a jeho 
svetelným spektorom, 
vychutnali sme fašiangové 
dobroty, ktoré nám pripravili pani 
Kvetka Halmová a Irenka Patrovičová 
s dobrovoľníčkami a rozlúčili sme sa 
s basou. 
     Všetko sa udialo v spoločenskej sále 
kultúrneho domu 21.2.2009 a tá veru ani 
nestačila prijať všetkých záujemcov, ktorí 
sa aj smutne predčasne vracali domov. 
     Pohrebný obrad predviedla spevácka 
skupina Nádej z Topoľčian, ktorá u nás 
uţ pochovávala basu po druhýkrát. 
Predstavila sa na čele s pani Helenou 
Bobošíkovou s trojprogramom. Pásmom 
o fašiangoch, praním na potoku 
s rumpľou, piesňami a dotieravým 
vodníkom, ale pračky si s ním poľahky 
poradili a aktom pohrebu. Tak sme si aj 
naoko poplakali. Kultúrny program 
obohatila spevmi aj spevácka skupina 
Nezábudka s fašiangovými a ţartovnými 
piesňami. Na tanečnom parkete mali 
najprv sólo deti, ktoré sa tak poriadne 
vyšantili. Nestačila im ani sála. Veselo 
sa naháňali po celej budove, aj keď to 
mohlo byť nebezpečné. Istú hrubosť 
ukázali aj niektorí mladíci, keď počmárali 
Pamätnú knihu namiesto svojich 
podpisov. Nuţ takí sme niektorí! 
Namiesto spoločenského správania 
ukáţeme tú horšiu stránku, škoda! 
Podstatné je, ţe mnohí vytvorili pravú 
fašiangovú náladu a svoju radosť 
preukázali v tanci. Dotvárala ju aj vkusne 
vyzdobená sála a opravdivá 

pohostinnosť. Spoločníkom ku všetkým 
bola pani starostka Mgr.Helena 
Paučírová, ktorá starostlivo obnovuje 
všetky zvyky a obyčaje podľa kultúrneho 
kalendára. Ďakujeme. Ďakujeme všekým 
pracovníkom obecného úradu, ktorí sa 
o nás obetavo postarali. Ďakujeme 
všetkým, ktorí obohatili kultúrny program 
a účastníkom, ktorí boli jeho súčasťou. 

Tak zbohom, basa, odpočívaj do 
ďalších fašiangov. 

PhDr.Grácová Irena, 
redaktor KM 

 

G A Z D I N K Y 
 NA   SLOVÍČKO 

 
KREHKÉ ROŽTEKY 
 
50 dag polohrubej múky 
4 dag droţdia, 2 ţĺtky 
2 lyţice práškového cukru 
¼ l mlieka 
½ balíčka prášku do pečiva 
2 dl oleja, štipka soli  
Plnka: orechová 
 (tvarohová, lekvárová) 
dve vymiešané vajcia na natieranie 
 
Postup:  
Z prísad vypracujeme cesto (miesime 
aspoň 20 minút) a rozdelíme ho na 8 
dielov. Kaţdý diel rozvaľkáme na tenko 
a rozreţeme na osem trojuholníkov, na 
ktoré dáme ľubovoľnú plnku (orechová: 
200 g orechov, 150 g práškového cukru, 
50 g hrozienok, 1,5 dl horúceho mlieka). 
Diely skrútime a vyformujeme roţteky. 
Rozloţíme na plech ďalej od seba, 
potrieme rozšľahaným vajíčkom 
a necháme kysnúť ¾ hodiny. Upečieme 
do zlatohneda. 
 

 



JUBILANTI 
F E B R U Á R 

 Bujna Rudolf              - 84 rokov 

 Biliková Alţbeta         - 83 rokov 

 Gerši Ernest              - 80 rokov 

 Illášová Mária            - 80 rokov 

 Jančovičová Mária     - 79 rokov 

 Ďurík Štefan              - 65 rokov 

 Šnajder Ľudovít         - 65 rokov 

 Debnárová Zdenka    - 60 rokov 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 
 

Poznámka: Váţení čitatelia, ako sme uţ viac 
krát informovali, jubileá občanov sa zverejňujú 
pri doţití 60 rokov, 65 rokov, 70 rokov a od 75 
rokov kaţdého občana obce. Zároveň ţiadame 
jubilantov, ktorí si neţiadajú svoje zverejnenie 
na stránkach Kovarského mesačníka, prípadne 
vyhlásenie v miestnom rozhlase, aby 
v predstihu toto nahlásili na Obecnom úrade, 
prípadne redaktorovi Kovarského mesačníka. 

 

NARODENIE DIEŤAŤA: 
 

MARTIN   BENKO 
narodený 5.2.2009 

Otec: Peter Benko 
Matka: Renáta rod.Gerhátová 

 
 

AYDANN HERWIG MATTEW  
O‘CONNOR 

narodený 15.7.2008 
Otec: Callam O‘Connor 

Matka: Andrea rod.Pračková 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 

 
 
 
 
 

NA SPOLOČNÚ 
CESTU ŽIVOTOM 

VYKROČILI: 
 

Andrea Pračková a Callam O‘Connor 
- manţelstvo uzatvorili dňa 20.6.2008 
vo Swindone, Veľká Británia 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 
 

O Z N A M 

 
Riaditeľka Materskej školy v Kovarciach 
oznamuje rodičom, ţe do 15.marca 2009 
sa uskutočňuje zápis detí do 
materskej školy k školskému roku 
2009/2010.  Zapísať treba aj deti, ktoré 
nastúpia aj v priebehu školského roka, 
nielen v septembri 2009. Prihlášky si 
rodičia môţu  prevziať v materskej škole. 
Ak rodič dieťa nezapíše do materskej 
školy v tomto termíne, tak v priebehu 
školského roka nemôţe byť dieťa prijaté 
do materskej školy. 

 

I N Z E R Á T 

 
Predajňa Mini Market Kovarce 
p.Čitarský oznamuje občanom, 
ţe prijíma objednávky na 

sadbové zemiaky.  
 
 
Odber odstavčiat  
moţný marec - apríl - máj 
Kontakt:  
Kutňanský Dezider 
Kovarce č.367 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


