
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍK 

       
Váţení spoluobčania.  
     Končí sa druhý mesiac nového roka 
2010. Rok, ktorý bude taký, aký si ho 
sami urobíme. Aby bol dobrý musíme sa 
o to sami postarať a to tým, ţe sa 
budeme snaţiť si pomáhať a hlavne 
rozvíjať a prehlbovať medziľudské 
vzťahy. 
     Mám rada ľudí, ktorí otvorene 
povedia, čo chcú, ako sa cítia, čo 
očakávajú od iných ľudí. Väčšina ľudí 
však svoje myšlienky a starosti pred 
ostatnými starostlivo ukrýva. A potom sa 
čudujú, ţe veci sa nevyvíjajú tak, ako 
očakávajú. Mnohí z nás sa boja dokonca 
i so svojími najbliţšími hovoriť o tom, čo 
ich trápi, alebo naopak čo im spôsobuje 
radosť. Veď nikto z nás nedokáţe odhaliť 
myšlienky toho druhého. 
       Preto je potrebné, aby sme 
rozprávali o svojich citoch, túţbach 
a starostiach, aby ľudia medzi sebou 
komunikovali, aby si navzájom pomáhali 
a podali vţdy pomocnú ruku. Veď vtedy 
prekonáme všetky prekáţky, ktoré nám 
ţivot kladie do cesty. 
     Prajem Vám, aby vzťahy k ostatným 
ľuďom boli vţdy korektné, aby ste boli 
vţdy ochotní podať pomocnú ruku tým čo 
to najviac potrebujú. 

Ľuboslava Somogyiová 
redaktor KM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí dňa 8.januára 2010, 
v uznesení č.1/2010: 

 
 

A/ Berie na vedomie: 
1.Informáciu o poskytnutí účelovo určenej 
dotácie z MF SR vo výške 25.236,00 eur 
na financovanie beţných výdavkov 
z titulu výpadku dane z príjmov FO. 
2.Časový a obsahový plán rokovaní OZ 
v Kovarciach na I. polrok 2010. 
3.Ţiadosť speváckej skupiny Kovarčanka 
o poskytnutie finančného príspevku vo 
výške 200 eur na nákup oblečenia – 
sukní pre členky speváckej skupiny. 
4.Ţiadosť Zdenky Lacikovej, bytom 
Kopčany 725 o poskytnutie finančného 
príspevku na vydanie básnickej zbierky 
o obciach a meste regiónu Topoľčany. 
5.Ţiadosť  „CLEMENTIA“ Zariadenie 
sociálnych sluţieb Kovarce č. 11“ 
o oslobodenie od dane z pozemkov 
a stavieb od 1.1.2010“ . 
 
B/ Vydáva: 
1.VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a ţiaka školských zariadení so 
sídlom  na území obce Kovarce. 

2.VZN č. 4/2010, ktorým sa určuje miesto 
a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Kovarce. 
3.VZN č. 5/2010 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov vo 
vlastníctve obce Kovarce. 
 
C/ Súhlasí: 
1.S predloţením ţiadosti o poskytnutie 
úveru  zo ŠFRB na výstavbu 2 ks 
nájomných bytových domov v k.ú. 
Kovarce,  na parc. č. 33/11, objekt SO-01 
– Nájomný bytový dom č. 1, objekt SO-02 
– Nájomný bytový dom č. 2, vo výške 
241.845,31 eur na jeden nájomný bytový 
dom; spolu na dva nájomné bytové domy 
vo výške 483.690,62 eur. 
2.S pouţitím podpory zo ŠFRB vo výške 
483.690,62 eur na výstavbu  2 ks 
nájomných bytových domov v k.ú. 
Kovarce na parc. č. 33/11 – Objekt SO-
01 – Nájomný bytový dom č. 1 a Objekt 
SO-02 – Nájomný bytový dom č. 2.  
3.S investičným zámerom – výstavba 2 
ks nájomných bytových domov v k.ú. 
Kovarce na parc. č. 33/11 a so spôsobom 
financovania investičného zámeru, úver 
zo ŠFRB vo výške 75 %, t.j.  241.845,31 
eur na výstavbu jedného nájomného 
bytového domu  a dotácia z MVRR SR vo 
výške 25 %, t.j. 80.615,10 eur na 
výstavbu jedného nájomného bytového 
domu, z celkových finančných nákladov  
na výstavbu jedného nájomného 
bytového domu 322.460,41 eur.  
4.S prijatím bankovej záruky  za úver 
poskytnutý ŠFRB – zabezpečenie 
zmenkou Dexie Banky Slovensko, a.s.  
5.Do návrhu rozpočtu obce Kovarce na 
rozpočtový rok 2010 zapracovať  
minimálne tri splátky (700,00 eur/jedna 
splátka/jeden NBD; 1.400,00 eur/jedna 
splátka/dva NBD; 4.200,00 eur/tri 
splátky/dva NBD) na splácanie úveru zo 
ŠFRB.  
6.So zapracovaním splátok úveru  
poskytnutého ŠFRB na výstavbu 2 ks 
nájomných bytových domov v k.ú. 
Kovarce na parc. č. 33/11 do rozpočtu 
obce Kovarce počas trvania zmluvného 
vzťahu so ŠFRB.  
7.S návrhom zmeny programu 
zasadnutia OZ: ako bod č. 3 doplniť – 

Kontrola plnenia uznesení, ostatné body 
programu č. 3-12 označiť ako body č. 4-
13. 
 
D/ Schvaľuje: 
1.Finančný príspevok pre Zdruţenie 
priateľov Základnej školy internátnej pre 
nevidiacich a slabozrakých v Levoči vo 
výške 33,19 eur. 
2.Finančný príspevok pre Zdruţenie 
občanov Slovenska postihnutých 
epilepsiou – AURA so sídlom Bratislava 
45,  vo výške 16,60 eur. 
 
E/ Doporučuje: 
1.Dodrţiavať termín 10 dní na 
vypracovanie zápisnice zo zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach. 
2.Napísať ţiadosť na NSK o poskytnutie 
finančných prostriedkov na riešenie 
havarijného stavu miestnych komunikácií 
v obci Kovarce. 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 

mimoriadnom zasadnutí dňa 
25.januára 2010, v uznesení 

č.2/2010: 
 

 
A/ Schvaľuje: 
1.Doplnenie Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Kovarce na 
obdobie 2004-2010 o stratégiu bytovej 
politiky a rozvoja bývania v obci Kovarce 
2.Dofinancovanie technickej vybavenosti 
2x6 b.j. na parc. č. 33/11 v k.ú. Kovarce 
spolu vo výške 8.600,00 eur z vlastných 
finančných prostriedkov obce  Kovarce 
a následné zapracovanie do výdavkovej 
časti rozpočtu obce Kovarce  na rok 
2010. 
3.Zámenu nehnuteľností – stavba s.č. 16 
poţiarna zbrojnica   a časť pozemku (cca 
25 m

2
) parc. č. 348/3,  vlastníkom ktorých 

je  obec Kovarce za nehnuteľnosti – parc. 
č. 1062/4 a 1062/5 (pozemok pod domom 
smútku a pod prekrytím pred DS) 
vlastníkom ktorých je Rímskokatolícka 
cirkev, farnosť sv. Mikuláša Kovarce. 
 
B/ Súhlasí: 
1.S návrhom zmeny programu 
zasadnutia OZ: ako bod č. 4 doplniť – 
Ţiadosť o zámenu nehnuteľností – 
ţiadateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť 

O B S A H  

 Úvodník /Ľuboslava Somogyiová/ 

 Uznesenia obecného zastupiteľstva /8.1.2010 a 25.1.2010/ 

 Športové ozveny /Kyčerka Rudolf/ 

 Fašiangy, Turice, Veľká noc býva...  /PhDr.Irena Grácová/ 

 Fašiangové Kovarce /Mgr.Vlasta Kráľová/ 

 Významné osobnosti v Kovarciach /PhDr.Irena Grácová/ 

 Poľovnícke združenie Tribeč Kovarce /Andrej Kerek/ 

 Šepkár pre gazdinky  

 Jubilanti – Február, Narodenie dieťaťa, Sobáš 

 Oznam, Inzerát 



sv. Mikuláša Kovarce, ostatné body 
programu č. 4- 6 označiť ako body č. 5-7. 
2.S vypracovaním GP na odčlenenie 
časti pozemku z parc. č. 348/3, vedenej 
v LV č. 713 ako zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 3315 m

2
, 

ktorý bude predmetom zámennej zmluvy 
s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť sv. 
Mikuláša Kovarce 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 

KOVARSKÁ  HALOVÁ   LIGA 
2009/2010 

 
9.KOLO 
Odloţené 9.kolo zo 16.januára by sa 
malo dohrať po skončení 14.kola, čo by 
malo byť 27.2.2010. Časy zápasov sú 
dodrţané podľa harmonogramu 9.kola.  
 
10.KOLO 
Hoťapo - Oponice                               5 : 5 
Forest - Lazio                                     7 : 3 
Internazionalle - INFA                      10 : 6 
AC ŠAMA HU - Belasí                        6 : 9 
 
11.KOLO 
Hoťapo - Lazio                                  10 : 3 
Forest - Oponice                               8  : 6 
AC ŠAMA HU - INFA                        8 :  5 
Internazionalle - Belasí                     11 : 3 
 
12.KOLO 
AC ŠAMA-HU – Hoťapo                     4 : 9 
Belasí – Oponice                                4 : 9 
INFA – Lazio                                    6 : 11 
Internazionalle – Forest                    15 : 7 
 
13.KOLO 
AC-ŠAMA HU – Hoťapo                     4 : 9 
Belasí – Oponice                                4 : 9 
INFA – Lazio                                    6 : 11 
Internazionalle – Forest                    15 : 7 

 
 
 
 
 
 

 
1 Internazionalle 12 9-1-2 118:53 28 

2 Hoťapo 12 8-3-1 99:55 27 

3 Forest 12 8-1-3 120:79 25 

4 Lazio 12 5-3-4 87:79 18 

5 Oponice 12 5-2-5 96:79 17 

6 AC ŠAMA-HU 12 4-2-6 78:105 14 

7 INFA 12 2-0-10 71:133 6 

8 Belasí 12 1-0-11 45:131 3 

 
Rudolf Kyčerka 

 redaktor KM 
 

FAŠIANGY, TURICE, 
VEĽKÁ NOC BÝVA... 

 
     Fašiangy sme uţ 
odprevadili tak, ako sa 

patrí. Prví sa predviedli 
poľovníci  

najhonosnejšou formou 
spoločenskej zábavy – plesom, 

ktorý sa uskutočňuje tradične 
– kaţdoročne. 

12.februára 2010 fašiangy 
v našej obci vrcholili. Uţ od 
ráno detičkám materskej 

školy usporiadalo 
pedagogické vedenie detský karneval. 
Tanečná sála kultúrneho domu sa 
premenila na rozprávkový svet a deti 
v rôznych maskách predstavovali 
rozprávkové bytosti. A tak k ich zábave 
patrilo aj objavovanie ich identity. 
     Ani ţiaci Základnej školy sa 
nezahanbili. Vďaka pani riaditeľke 
a iniciatívnym pani učiteľkám pripravili so 
ţiakmi bohatý kutúrny program, ktorý 
trval celé odpoludne. Aj takéto podujatia 
prispievajú k spoločenskej a kutúrnej 
výchove mládeţe. 
     Večer patril všetkým občanom 
Bujarým a radostným fašiangovým 
vstupom sa predstavila spevácko-
dramatická skupina Seniorské srdce 
z Ludaníc. V ich fašiangovom sprievode 
bolo všetko, čo k fašiangom patrí, -rošt so 
slaninou, klobásami, vycifrovaná basa, 
pálenka. Niediv, ţe smrť s kosou číhala 
na kaţdého, kto prekročil hranicu 
únosnosti. Najmä cigánka sa rada 
zmocnila dobrôt, ktoré uţ iné nezvládli. 
Harmonikár, speváci, rečníci vyjadrili to 
pravé fašiangové. 

     Po takomto výbušnom začiatku sa 
predstavila naša Tribečanka so sólovou 
speváčkou Zdenkou Kovačikovou 
a Durandziom Vladimírom, ale vtiahli do 
spevu celé osadenstvo. 
     Spevácka skupina Nezábudka 
zaspievala zo desať fašiangových 
a ţartovných piesni a Kovarčanka 
rozospievala a pobavila pekným výberom 
piesní účastníkov. 
     Vábivé melódie Tribečanky priťahovali 
do tanca. Ţiaľ na parkete sa pohybovali tí 
najmenší a kvôli opatrnosti sme radšej 
spolu spievali. 
     Avšak pri pochovávaní basy nám bolo 
do plaču. Tak verne, vtipne i plačlivo 
uskutočnilo rituál Seniorské srdce. Base 
spočítali, čoho sa dopustila, keď ich 
opustila. Kńaz so svojou snitou jej 
odpustil, aj litánie pridal, aby našla pokoj 
v duši.  Ďakujeme za skvelý výkon 
účinkujúcim. Aj my sme sa podučuli, aby 
sme na budúce po svojom pochovávali. 
     Potom sa zábavy ujal disdţokej pán 
František Pleško zo Solčian. Zvučné tóny 
hudby bránili rozhovorom spoločníkov, 
tak sa oddali fašiangovým dobrotám – 
šiškám, koláčom a iným pochúťkam, 
najmä výbornej kapustnici. 
     Ďakujeme pani Kvetke Halmovej, 
Irenke Patrovičovej, jej pomocníčkam, 
pracovníčkam obecného úradu a najmä 
starostke pani Helene Paučírovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili 
o dobrú fašiangovú náladu a zábavu. 
 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

FAŠIANGOVÉ 
KOVARCE 

  
      Fašiangy na dedine mali svoje 
osobité čaro. Také boli aj v našej 
malebnej dedinke KOVARCE. 12. február 
2010 sa od rána niesol v znamení 
očakávania. Očakávania hudby, spevu, 
tanca a dobrej nálady. Tá od skorého 
rána povznášala kaţdého – mladého 
i starého. Ako prví prišli do vyzdobenej 
fašiangovej sály v Kultúrnom dome 
v Kovarciach naši najmenší kamaráti – 
škôlkari. Boli vyobliekaní v prekrásnych 

maskách a na tváričkách sa im 
odzrkadľovala radosť a dobrá nálada. Tá 
začala gradovať o 14.00 hodine, keď sa 
v tanečnej sále kultúrneho domu začali 
schádzať nádherné princezné, zbojníci, 
králi, šašovia, vojaci, salónky, babičky, 
deduškovia, futbalisti, roztlieskavačky, 
rozličné príšery, no jednoducho masky od 
výmyslu sveta. Na maškarnom plese 
rezonovala multikultúrna téma, ktorá sa 
niesla v znamení prezentácie rozličných   
karnevalových kultúr. Deti upútala najmä 
maškarná zábava v uliciach Rio de 
Janeiro, ale aj fašiangy v Benátkach, v 
Kolíne nad Rýnom,  Prahe, Berlíne 
a Rijeke. Zaujali ich aj fašiangy na 
Slovensku, ktoré boli tieţ plné tanca, 
spevu, masiek a hodovania. V programe 
vystúpili ţiaci zo všetkých ročníkov. 
Tancovali, spievali, hrali zábavné hry, z 
ktorých vynikol najmä srdiečkový tanec. 
Na parkete nechýbal Rómeo s Júliou, 
Diego s Palomou, Kráska s Netvorom či 
iné páry. Kultúrny program ukončili 
dievčatá z tanečného krúţku, ktoré sa 
vlnili v karnevalovom rytme latino. 
Rozpálili celý parket a práve vďaka tomu 
sa rozprúdila voľná karnevalová zábava.  
Tancovali jednoducho všetci. Pani 
riaditeľka, ale aj pani učiteľky. Deti boli za 
svoje masky odmenené malými darčekmi 
v podobe tomboly. Tá sa deťom 
pozdávala najviac. Ešte v pondelok na 

vyučovaní si 
rozprávali svoje 

záţitky 
z najkrajšieho 

karnevalu, ktorý 
kedy zaţili. 
Ovácií nebolo 
konca - kraja.  
 

Nevídaná zábava pokračovať bude 
od 18.00 hod. taktiež 

v Kovarskom kultúrnom dome. 
                    Kapustnicu, šišky pripravené máme, 

s fašiangom sa rozlúčime, 
basu pochováme. 

 
Tak takto nás všetkých pozýval plagát na 
nevídanú zábavu do kultúrneho domu. A 
veru sa bolo na čo tešiť! To hlavné ešte 
len prišlo! Slávne POCHOVÁVANIE 
BASY. Program otvorili dva súbory, a to  
Nezábudka a Kovarčanka z Kovariec. 

http://miniliga-kovarce.webnode.sk/news/zapis-stretnutia-10-kola-hotapo-oponice-
http://miniliga-kovarce.webnode.sk/news/zapis-stretnutia-10-kola-forest-lazio-
http://miniliga-kovarce.webnode.sk/news/zapis-stretnutia-10-kola-internazionalle-infa-
http://miniliga-kovarce.webnode.sk/news/zapis-stretnutia-10-kola-ac-sama-hu-belasi-
http://miniliga-kovarce.webnode.sk/news/zapis-stretnutia-11-kola-hotapo-lazio-
http://miniliga-kovarce.webnode.sk/news/zapis-stretnutia-11-kola-forest-oponice-
http://miniliga-kovarce.webnode.sk/news/zapis-stretnutia-11-kola-ac-sama-hu-infa-
http://miniliga-kovarce.webnode.sk/news/zapis-stretnutia-11-kola-internazionalle-belasi-


Potom uţ nasledovalo samotné 
pochovávanie basy, ktoré si pripravilo 
Seniorské srdce – súbor   z Ludaníc. Do 
taktu hrala dychová hudba Tribečanka 
z Kovariec. Nesmel chýbať ani dídţej 
František Pleško zo Solčian, ktorý svojou 
vynikajúcou hudbou vytvoril 
neopakovateľnú atmosféru posledného 
fašiangového večera.  
     Tak takto sme preţili piatok 
12.februára 2010.Uţ teraz sa tešíme na 
ďalší maškarný ples o rok. Uvidíme, či sa 
vyrovná tomu tohtoročnému.  
     Touto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí sa na príprave 
maškarného plesu podieľali a pevne 
veríme, ţe takéto akcie v našej obci budú 
pokračovať.  
    Mgr.Vlasta Kráľová 

pedagóg v Základnej škole 
 
 

VÝZNAMNÉ 
OSOBNOSTI  

V KOVARCIACH 

 

JUR  HOLLÝ /1760 – 1818/ 
K 250. výročiu narodenia púchovského 
rodáka kanoníka Jura Hollého priniesli 
Katolícke noviny 31.1.2010 článok 
o horlivom nadšencovi národného 
obrodenia a spoluzakladateľovi 
Slovenského učeného tovarišstva. 
Z neho vyberáme. /krátené/ 
     Do našich národných kultúrnych dejín 
sa zapísal Jur Hollý /narodený 13.2.1760 
v Púchove, zomrel 28.1.1818 v Nitre/ 
kanoník, mecén, zostavovateľ spevníka 
katolíckych piesní, oduševnený 
a výkonný člen Slovenského učeného 
tovarišstva. Jur Hollý študoval filozofiu 
v nitrianskom kňazskom seminári 
a teológiu v Budíne. Hneď po kňazskej 
vysviacke jeho prvým pôsobiskom sa stali 
Kovarce v roku 1782 ako kaplan. Pôsobil 
aj v Trenčíne, Púchove a ako farár 
v Oponiciach. Najväčšiu cirkevnú 
a národnokultúrnu činnosť rozvíjal ako 
profesor kňazského seminára v Nitre. 
Ako dekan pôsobil zakrátko aj v Horných 
Vesteniciach, ale v roku 1814 bol 
vymenovaný za kanoníka, vrátil sa do 

Nitry k pedagogickej práci. Spolu 
s Antonom Bernolákom – zakladateľom 
slovenského jazyka, ktorý sa nazýval 
bernoláčtina a napísal k nej Slovenskú 
gramatiku /1790/ a Rozpravu 
o slovenských písmenách, zaloţili 
Slovenské učené tovarišstvo v roku 1792. 
Záleţalo im, aby sa bernoláčtina uviedla 
do ţivota, preto zoskupili v spolku – 
tovarišstve slovenských vzdelancov. 
Anton Bernolák, hoci bol rodák z Oravy – 
zo Slanice /dnes uţ len ostrovček 
s kostolom v Oravskej priehrade/ pôsobil 
v Trnave, predsa povýšil 
západoslovenské nárečie na spisovný 
jazyk, lebo Trnava v tom čase bola 
významným kultúrnym centrom. 
Slovákom sa prihováral slovami: „Slováci, 
píšte po slovensky, tu máte slovo v reči 
vašej“. Táto výzva je vyrytá na pomníku 
Antona Bernoláka v mestskom parku. Jur 
Hollý bol výkonom „dušou“ tovaričstva. 
Rozvíjal bohatú literárnu činnosť, najmä 
svojimi kázňami, spevmi uvádzal a šíril 
bernoláčtinu do ţivota. Škoda, ţe jeho 
literárne dielo zostalo zväčša v rukopise. 
Tlačou vyšiel jeho Katechizmus 
kresťansky katolícky /Trnava 1815/. 
Zostavil spevník Naboţenské katolícke 
piesne /Trnava 1804/, ktoré neskôr 
inšpirovali aj Jána Hollého /jeho 
menovca/ k tvorbe Katolíckeho spevníka 
/Budín 1842/. Niektoré piesne Jura 
Hollého sú zaradené aj do súčasného 
Jednotného katolického spevníka, 
z ktorého čerpáme pri sv.omši. 
     Naša farnosť a obec sa môţe hrdiť aj 
ďalším vzdelancom, ktorý pôsobil 
v Kovarciach. 
 
Dr.FRANTIŠEK FRIČOVSKÝ /nar.1766/ 
Za kňaza bol vysvätený roku 1790. Bol 
tieţ profesorom a doktorom filozofie, 
významným učencom 
a národnokultúrnym činiteľom. Pôsobil 
ako farár v Kovarciach. Od roku 1837 bol 
ako opát – kanoník v Nitre. Roku 1793 
bol tajomníkom Slovenského učeného 
tovarišstva. Profesor, doktor František 
Fričovský patril medzi popredných 
vzdelancov na Slovensku. 
 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

POĽOVNÍCKE 
ZDRUŽENIE TRIBEČ 

KOVARCE 

 
     Pôvodne bol lov zvierat pre 

človeka dôleţitým 
zdrojom obţivy, no dnes 
sa obracia v poľovníctve 

pozornosť v prvom 
rade na chov voľne 

ţijúcej zveri a ochranu prírody v tom 
najširšom slova zmysle. 
     Tridsať členov nášho PZ 
obhospodáruje poľovný revír v krásnom 
prostredí Tríbečského pohoria v katastri 
obce Kovarce. Zakladatelia PZ v roku 
1947 boli p.Černo Ján st., p.Anderko Ján, 
p.Jančovič Jozef, p.Sirotný Ľudovít. Nedá 
sa opomenút aktivita za viac ako 60 
rokov a vyjadriť vďaku funkcionárom, ako 
boli p.Kerek Štefan, p.Černo Ján ml., 
p.Kovačik Milan, Ing.Bujna Marián, 
p.Hajnovič Štefan a ďalší za to, ţe PZ 
pretrváva dodnes. 
     Poľovnícke zdruţenie sa zapájalo do 
verejnoprospešných prác v obci, pri 
výstavbe kultúrneho domu, materskej 
škôlky a školskej druţiny. 
     Hlavnou úlohou poľovníkov je „nie 
loviť“, ako si to myslia nezainteresovaní, 
je to hlavne starostlivosť o zver a prírodu, 
zveľaďovať a chrániť zver hlavne 
v zimnom období. Aj túto zimu sme boli 
pripravení. Zabezpečili sme 18 ton 
obilnín, 11 ton ďateliny – sena. Dobrou 
spoluprácou s Poľnohospodárskym 
druţstvom sme spestrili „jedálny lístok“ 
pre zver cukrovou repou a jej zvyškami. 
Môţeme konštatovať, ţe zver preţila 
zimu v dobrej kondícii. Tu patrí vďaka 
všetkým členom PZ, ktorí sa 
v posledných rokoch aktívnejšie zapájajú 
hlavne pri zabezpečovaní krvmiva. Ale 
ako sa hovorí, vţdy je čo naprávať, 
vylepšovať. 
     Je potešiteľné, ţe krúţok mladých 
priateľov poľovníctva pri Základnej škole 
sa pod vedením podpredsedu PZ 
p.Kapustu so svojimi vedomosťami 
kaţdoročne umiestňuje v súťaţiach na 
popredných miestach v rámci okresu.  

     Obľúbeným je aj kaţdoročný 
poľovnícky ples. O ţivote v Poľovníckom 
zdruţení informuje aj skrinka umiestnená 
pri kultúrnom dome, o ktorú sa stará 
Ing.Belan. V spolupráci s obcou chceme 
propagovať poľovníctvo, ochranu zveri 
a prírody podujatím pre deti a verejnosť 
v mesiaci jún. 
     Pre zabezpečenie dostatku potravy 
pre zver máme v revíri vybudované 
krmelce, pre pozorovanie zveri 
kazateľnicové posedy. Ţiaľ, vandali 
z našej obce tieto zariadenia devastujú. 
Je dobré, ţe legislatíva pritlačila aj na 
motorkárov, štvorkolkárov, ktorí svojím aţ 
arogantným spôsobom brázdia lesy 
a rušia ţivot v prírode. Jedná sa hlavne 
o jarné mesiace, keď zver potrebuje 
pokoj v čase, keď privádza na svet 
mláďatá.  
     Ďalšími nevítanými hosťami sú 
pytliaci. Ich drzosť je čoraz väčšia 
a trúfalejšia. Vieme o nich, /dovtedy sa 
chodí s dţbánom po vodu, kým sa ucho 
neodtrhne/, zákon je nekompromisný. Aj 
touto cestou chceme upozorniť občanov, 
ako sa správať pri nájdení mláďaťa – 
nestratilo sa, matka je nablízku. Mláďatko 
nechytať a nebrať domov, je to tieţ 
pytliactvo! 
     V súčastnosti má zdruţenie 30 členov 
– po januárovej výročnej členskej schôdzi 
omladili naše rady a členmi Poľovníckeho 
zdruţenia sa stali p.Lukačik Jakub 
a p.Števanka Andrej. Starostlivosť o zver 
a prírodu je záľuba. Ţiaľ, „ľudové 
poľovníctvo“ sa vytráca a nastupuje tvrdý 
kapitalizmus. Filatelisti, filumenisti, 
numizmatici, atď majú tieţ záľubu, ktorá 
stojí nemalé peniaze. Poľovníctvo je tieţ 
koníček – záľuba, ale náklady vzrastajú 
väčším tempom. Je otázne, či radový 
občan bude na to mať. A je to tu, čo sa 
len šepkalo. Budú poľovať len 
solventnejší? Udrţať poľovný revír 
a odovzdať ho našim potomkom, ako 
sme ho my  prevzali od našich otcov 
a dedov, bude ťaţké. Preto nikto z nás 
nechce stáť bokom a kaţdý sa svojím 
spôsobom chce podieľať na spoločnom 
diele – zachovať Poľovnícke zdruţenie aj 
pre tých, čo prídu po nás. 
Lesu a poľovníctvu zdar! 

Andrej Kerek 
tajomník Poľovníckeho združenia 



ŠEPKÁR PRE 
GAZDINKY 

 
 

 Múku na zahustenie pokrmov trochu 
prisoľte, nebudú sa vytvárať hrudky 
 

 Bryndzové halušky budú pekné 
biele, ak postrúhané zemiaky zalejete 
horúcou vodou. 
 

 Aby sa zemiaky v šupke nerozvarili, 
pridáme do vody 1 čajovú lyţičku soli 
 

 Nové zemiaky sa ľahko čistia, keď 
ich najprv namočíme do slanej vody 
 

 Na pudingu nezostane po uverení 
hrubá koţa, ak ešte na horúci nasypete 
práškový cukor. Pri chladnutí zostane 
povrch mäkký a krémový 
 

 Ak varíte cestoviny , potrite hranu 
pokrievky dookola maslom Voda 
zaručene nevykypí 
 

 Do chladničky citróny rozhodne 
nedávajte, pretoţe v nej strácajú vôňu 
a vysýchajú. Prospeje im chladnejšie 
a dobré vetrané miesto 
 

 Ak chcete z citróna ľahko vytlačiť 
šťavu, pogúľajte ho najskôr po stole 
 

 Ak chcete, aby šampiňóny zostali 
biele, pokvapkajte ich citrónom 
 

 Orechy skladujte v škrupine. Po 
vylúskaní začnú oyidovať a ich tuky ţltnú. 

Tento tuk ničí vitamíny 
a vyvoláva enémiu. 

 
 
 

 

J U B I L A N T I 
 F E B R U Á R 

 Bujna Rudolf                     – 85 rokov 

 Biliková Alţbeta                – 84 rokov 

 Gerši Ernest                     – 81 rokov 

 Illášová Mária                   – 81 rokov 

 Jančovičová Mária            – 80 rokov 

 Ondruš Jaroslav               – 70 rokov 

 Kopná Emília                    – 65 rokov 

 Belanová Emília               – 65 rokov 

 Jančovičová Erika            – 60 rokov 

 Sajková Marta                  – 60 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 
 

 
 

NARODENIE   
DIEŤAŤA 

 
SOFIA POPELUŠÁKOVÁ 

narodená 18.1.2010 
Otec: Jozef Popelušák 
Matka: Lucia rod.Hlinková 
 

SRDEČNE BLAHOŢELÁME 
 

 
 

 
 

 
TIMOTEJ VRBIČAN 

narodený 15.2.2010 
Otec: Marek Vrbičan 
Matka: Lenka rod.Luknišová 
 

SRDEČNE BLAHOŢELÁME 
 

 
 
 
 

NA  SPOLOČNÚ 
CESTU ŢIVOTA 

VYKROČILI 
 

MARTINA   JURITKOVÁ   a 
                                    MARIÁN   SAJKO 
- manţelstvo uzatvorili dňa 6.2.2010 
v Oravskej Polhore 
 

SRDEČNE BLAHOŢELÁME 
 
 
RADI UVEREJŇUJEME 
Predstavenstvo republikového 
výboru SZZ Bratislava 
a predseda Slovenského 
zväzu záhradkárov 
Prof.Ing.Ivan Hričovský, 
DrSc. udelil p.Štefanovi 
Hrobárovi pri príleţitosti 
významného ţivotného 
jubilea 90 rokov zväzové 
vyznamenanie za zásluhy 
o rozvoj ovocinárstva a za prácu vo 
zväzových orgánoch. Vyznamenanie aj 
s finančnou odmenou mu odovzdal 
predseda republikovej kontrolnej 
a revíznej komisie SZZ Ing.Rudolf 
Kováčik koncom mesiaca januára 2010. 
Blahoţeláme 
 

O Z N A M 

 Zber plastového odpadu bude  
7.apríla 2010. Do vriec môţete dávať 
PLASTOVÝ ODPAD: fľaše z minerálky, 
aviváže, plastové fólie, rôzne plastové 
veci. Do plastového odpadu nepatria 
plasty z  olejov. Uviazané vrecia 
s plastovým odpadom ţiadame vyloţiť 
ráno v deň vývozu alebo v predvečer 
vývozu pred rodinné domy.  

 Výbor Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov v Kovarciach srdečne 
pozýva svojich členov a všetkých 

záujemcov na výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutoční na MDŢ 

8.marca 2010 o 15.00 hod. 
v tanečnej sále kultúrneho domu. Príďte 
sa aj príjemne pobaviť a občerstviť. 

 

ZBOHOM,  
MARTUŠKA! 

NEZABUDNEME! 

 
     Utorok 2.februára 2010 sa 
smutne zapísal do dejín obce. 
Našu občianku pani Martu 
Ondrušovú /51 rokov/ pri výkone 
jej poštárskej sluţby pre peniaze 
úkladne zavraţdili. Táto tragická 
udalosť silne zasiahla nielen jej 
najbliţších príbuzných, 
obyvateľov obce, široké okolie 
i celé Slovensko. 
      Na jej poslednej ceste 
v sobotu 6.2.2010 s hlbokým 
dojatím ju odprevádzali blízki 
spolupracovníci a mohutný zástup 
ľudí. 
     V mene rady Kovarského 
mesačníka vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť a spoluúčasť nad Vaším 
hlbokým ţiaľom. Nech čas zmierni 
Vašu bolesť a stratu a zanechá 
krásne spomienky na dcéru, 
matku, našu občianku.  

Martuška, 
nezabudneme! 

 

 
 

 
 
 
 
 

I N Z E R Á T 

 
MINIMARKET Milan Čitarský berie 
záväzné objednávky na sadbové 
zemiaky – odroda Marabel /ţltá/ 
a odroda Agria, 25 kg balenie. 

 038/5316219 


