
 Z dôvodu uzatvárania 

nájomných zmlúv na hrobové miesta 

v našom cintoríne ţiadame nájomcov 
hrobových miest o predloţenie 
nasledujúcich údajov:  
Platca hrobového miesta: 
 meno a priezvisko 
 rodné číslo 
 adresa trvalého pobytu platcu 
hrobového miesta, 
Ďalej ţiadame 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 
ţiadame občanov v čo najbliţšom 
termíne /najlepšie v čase platenia dane 
z nehnuteľnosti/, v opačnom prípade 
bude  správca cintorína – Obec Kovarce 
vyzývať nájomníkov hrobových miest. 
  

P O Ď A K O V A N I E  

 
Redakčná rada Kovarského mesačníka 
touto cestou ďakuje nášmu 
spolupracovníkovi pánovi Rudolfovi 
Kyčerkovi ml., ktorý roky prispieval do 
nášho mesačníka v rubrike „Športové 
ozveny“. Ďakujeme mu za jeho prácu 
v našom Kovarskom mesačníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N Z E R Á T  

 
Predám detský bicykel DEMA v dobrom 
stave,  vhodný pre dievča i pre chlapca 
do 9 rokov. Cena 80 €, dohoda moţná. 

 0902 679812 
 

 
Prijímame záväzné objednávky na 
sadbové zemiaky odrody SOLARA 
a AGRIA /biele/, ADELA /ruţové/. 
Objednávku je potrebné nahlásiť do 
6.3.2011 na: 

 038/5316219 

 0904053614 
alebo osobne v predajni Potravín 
Čitársky, Kovarce 223. Predpokladaná 
cena 1,10 € za kilogram. 
 
Predám ošípanú o váhe 200 – 250 kg. 
Cena ţivej váhy 1,50 € / kg, dohoda 
moţná. Moţnosť spracovať  na mieste. 

 0907 297371 
 

Predám modely áut zo stavebníc Monti 
systém: Kamióny, nákladné autá, 
autobusy, dodávky. Ďalej predám modely 
Škoda v mierke 1 : 43 Škoda 1000 MB, 
Škoda 1203, Škoda 120 L, Škoda Favorit, 
Škoda Felícia 94, Fabia Combi I, Octavia 
Combi TOUR, Octavia Combi Scout, 
Octavia Facelift 2008, Superb II, Superb 
Combi, Fabia S 2000, YETI 2009, Fabia 
II Facelift 2010, Roomster Facelift 2010, 
Superb Combi Policia. 

 0910 460886 
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ÚVODNÍK 
 

Kde sa stratil úsmev? 
     V poslednom čase, 

ako pozorujem ľudí 
okolo seba, mám pocit, 

ţe úsmev človeka sa akosi 
z nášho ţivota vytratil. Vidíme okolo seba 
uponáhľaných, zachmúrených, 
unavených, váţnych ľudí. Je sa čomu 
čudovať? 
     Čo nám prináša realita dnešných dní – 
počnúc od ranného zapnutia televízie či 
rádia či vnímania okolitého sveta? 
     Samé hrôzy, hádky, osočovanie, 
havárie, vraţdy, nepríjemnosti. Potom 
stačí ísť do obchodu, zrátať si všetky 
výdavky na energie a domácnosť, 
porovnať s tým, čo sme zarobili a na 
úsmev uţ nemáme ten najlepší dôvod. 
     A tak stretáme ľudí, ktorým sa v hlave 
preháňa ako, čo a kde ušetriť, ako vyţiť. 
A na úsmev uţ nie je ani energia ani 
chuť. Lebo tá neistota a nestabilita oveľa 
viac zaťaţuje naše duševné preţívanie 
a aj radosť zo ţivota, ktorú prejavujeme 
úsmevom, sa stráca. 
     No na druhej strane platilo – ţe čo 
dáme, dostaneme späť. Ak sa aj popri 
všetkých ťaţkostiach a starostiach  
dokáţeme na ľudí usmiať, vráti sa nám 
ten úsmev viacnásobne aj od druhých. 
My budeme potešení a trošku ľahšie s 

radosťou zvládneme aj tie ťaţšie chvíle 
ţivota. 
     Moţno nám nejaká energia na úsmev 
ešte zostala.                                                                                                     

Bc.Zdenka Bujnová, redaktor KM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
     Občania, ktorí sa nemôţu dostaviť do 
volebnej miestnosti /zo zdravotných 
dôvodov/ môţu poţiadať o hlasovanie do 
prenosnej volebnej schránky, nahlásiť sa 
treba telefonicky: 5316125 na Obecný 
úrad Kovarce do 11.marca 2011 do 12.00 
hod. 
KANDIDÁTI: 

1. Jozef Kapusta, 26 rokov, 

ţivnostník, Kovarce 151, nezávislý 
kandidát 

 
2.Jaroslav Švajlen, Ing., 43 rokov, 

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

vedúci výroby, Kovarce 283, 
nezávislý kandidát 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 

KOVARSKA MINILIGA 
 

11.kolo  - odloţené 
 
12.kolo 29.1.2011 
Hoťapo – Bombardéri                       11 : 9 
Lázio – Infa                                3 : 0 kont. 
Oponice – FC Sampro                       8 : 6 
Forest – Interíček                               5 : 8 
Strelci kola: P.Jech, L.Michalík 4 
 
13.kolo 5.2.2011 
FC Sampro – Interíček                     12 : 9 
INFA – Belasí                                   16 : 3 
Lazio – Bombardéri                          13 : 6 
Oponice – Hoťapo                            6 : 14 
Strelci kola: Bobošík, Chuťka, 
J.Klačanský, L.Michalík, J.Kovačik - 5 
 
14.kolo 12.2.2011 
Bombardéri – Belasí                         21 : 2 
Interíček – Oponice                            3 : 6 
FC Sampro – Lazio    – odloţené na 19.2. 
INFA – Forest                                   4 : 10 
Strelec kola: Oravec - 9     
 
15.kolo 19.2.2011 
Oponice – Bombardéri                     9 : 18 
Forest – FC Sampro                         5 : 11 
INFA – Interíček                               5 : 13 
Belasí – Hoťapo                               3 : 27 
Strelec kola: T.Chuťka - 10      
 

Výsledky spracoval: 
Oto Vrbjar 

 

 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 

ZÁPIS DETÍ 
 DO MATERSKEJ ŠKOLY 

Riaditeľka materskej školy oznamuje 
rodičom, ţe v dňoch: 

od 28. februára do 11. marca 2011 
bude prebiehať zápis detí 

k budúcemu školskému roku. 
Prihlášky rodičia dostanú 
v materskej škole, po 
vyplnení a potvrdení 
pediatrom ich vrátia do 
materskej školy. Prednostne 
sa prijímajú deti s odloţenou 
školskou dochádzkou a deti 
staršie ako 3 roky, pokým sa nenaplní 
počet detí v triedach, určený zákonom. 
Pri prijímaní sa zvaţuje, či je matka 
zamestnaná, či je v materskej škole uţ 
starší súrodenec, aby matka mohla 
nastúpiť  do práce. 

************ 
      Prvá polovica školského 
roka je uţ za nami. V krátkosti 

by som chcela zhodnotiť 
akcie našej materskej 

školy za uplynulé 
obdobie: 

 
     Prvý septembrový deň patril 

tradične nielen našim „nováčikom“ ale aj 
prváčikom, ktorí s radosťou, nadšením, 
ale aj takou maličkou dušičkou 
odchádzali z materskej školy za 
poznaním, vedomosťami a  novými 
skúsenosťami do základnej školy.   
     Úrodu našich záhrad vystavovali 
nielen členovia zväzu záhradkárov, ale aj 
ostatní občania, tak sme troškou  prispeli 
aj my a zhotovili oţivené tekvicové 
postavičky. Za to deti dostali zeleninu 
a ovocie z výstavy (aj deti v ŠJ pri ZŠ). 

O B S A H 

 Úvodník /Bc.Zdenka Bujnová/ 

 Nové voľby do orgánov samosprávy obcí /12.3.2011/ 

 Športové ozveny  /Kovarská miniliga/ 

 Zo školského zápisníka – Materská škola 

 História – ošetrovateľstvo v topoľčianskom regióne /PhDr.Irena Grácová/ 

 Fašiangy, turice, veľká noc ide..... 

 Klub slovenských turistov /Peter Vojtuš/ 

 Gazdinky na slovíčko  

 Jubilanti – Február, Narodenie dieťaťa 

 Oprava, Oznamy, Poďakovanie, Inzerát 



Plodmi obťaţkané stromy  v ovocnom 
sade Ing.Rudolfa Kováčika boli pastvou 
nielen pre oči ale aj chuťové poháriky 
detí, lebo jabĺčka im veľmi chutili. 
     S deťmi sme neskôr napiekli aj 
pagáče z cukrovej repy, na ktorých si 
pochutnala aj teta kuchárka a spolu 
s mamičkou Popelušákovou si deti 
nakrájali zeleninu z výstavy záhradkárov 
a upiekli aj cuketový koláč.  
„Maskáčová“ polievka podľa pani 
kuchárky  z čerstvého špenátu zo 
záhrady  rodiny Vladimíra Hulu chutí vţdy 
výborne. 
     Šikovní rodičia pripravili s deťmi doma 
rôzne tekvicové rozprávkové 
postavičky a strašiaky, ktoré 
svetielkami a vôňou napĺňali ranný čas 
v materskej škole viac dní. 
     Jesenný les nám tieţ poskytol 
bohatstvo plodov a prírodnín, ktoré  sme 
vyuţili v činnostiach i na výstavke plodov 
lesa. 
     Veľa dojmov si deti i rodičia odniesli 
zo sobotňajšieho slnečného októbrového  
dňa, keď s učiteľkami navštívili lesnú časť 
Hrdovická v rámci turistickej záujmovej 
činnosti. 
     Posedenie našich dôchodcov  sme 
spríjemnili  ľudovým tancom a s detským 
tancom „Macko uško“ deti vystúpili na 
akcii  Ukáţ, čo vieš. 
     Šarkany rôznych tvarov, farieb 
a veľkostí vymysleli rodičia pre svoje deti  
a tie zdobili vestibul materskej školy 
skoro celý november. 
     Aby sa naše deti mohli aj v druhej 
triede vzdelávať za pomoci detských 
edukačných programov na počítači, 
venovala nám rodina Kvaltýnová svoj 
počítač, za čo im deti veľmi ďakujú. 
     Adventný čas začal pečením 
medovníkov a mikulášsky  deň privítal 
deti nádhernou vôňou ţivého ihličia 
a medovníkov, ktorými sme stromček, 
darovaný rodinou Vierky Flakovej, 
ozdobili. 
     Mikuláš, ktorý prišiel do kultúrneho 
domu nám daroval balíčky so 
sladkosťami od firmy Tekoo, pána 
Mariána Čitárskeho, rodičov i zo školskej 

jedálne a pod stromčekom si deti našli aj 
pastelky, ceruzky a iné darčeky od 
p.Prevuzňákovej. Škoda, ţe pre 
chorobnosť detí sa nám nepodaril 
predstaviť vianočný program, ktorý sme 
s deťmi pripravovali. 
     Vianočný čas, zvyky a tradície  sme si 
pripomenuli s deťmi a zamestnancami  
Vianočnou večerou, s oblátkami, 
medom, cesnakom, orechmi a všetkým, 
čo k večeri patrí. 
     V novom roku sme pripravili pre 
vtáčikov búdky, kde im sypeme zrnká, 
snaţili sme sa ako-tak postaviť aspoň 
malých snehuliakov a navštívili sme 
našich starších kamarátov v 1.ročníku 
základnej školy. 
     Psychologičky z Centra pedagogicko-
psychologického poradenstva 
a prevencie v Topoľčanoch  „otestovali“ 
predškolákov pred nástupom do 
základnej školy. 
     Druhú polovicu školského roka sme 
nezačali práve najšťastnejšie, pretoţe 
sme museli materskú školu zatvoriť pre 
veľký počet chorých detí, ale verím, ţe 
ďalšiu chorobnosť zvládneme. Veď 
o týţdeň sme museli posunúť zápis 
prváčikov – ale uţ sú naši predškoláci 
slávnostne zapísaní do prvej triedy. 
 
     Ďakujem všetkým rodičom, občanom, 
ktorí sa nám snaţia počas celého roka 
v rámci svojich moţností pomáhať pri 
rôznych aktivitách a činnostiach. 
     A teraz sa uţ veľmi tešíme na 
Fašiangový karneval, ktorý budeme mať 
4.marca 2011 dopoludnia v kultúrnom 
dome. 
 
Fotografie z akcií školy si máte moţnosť 
pozrieť na našej internetovej stránke – 
www.mskovarce.estranky.sk 
 

Bc.Zdenka Bujnová 
riaditeľka materskej školy 

 
 
Váţení občania, 
naša materská 
škola sa zapojila 

do školského recyklačného programu 
Recyklohry. Program usporadúva 
spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje 
zber a recykláciu vyslúţilých 
elektrozariadení.  
     Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o 
triedení odpadov v mladej generácii a tieţ 
zaistiť recykláciu drobných vyslúţilých 
elektrozariadení a batérií v čo najvyššej 
miere. 

V rámci projektu Recyklohry je  naša 
materská škola vybavená zbernou 
nádobou na vyslúţilé drobné 
elektrozariadenia. Kaţdé dieťa, rodič či 
občan môţe do materskej školy nosiť 
vyslúţilé a nepotrebné drobné 
elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, 
kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné 
počítačové vybavenie, discman alebo 
MP3 prehrávač, ale tieţ napríklad varnú 
kanvicu, kulmu, fén, aku-skrutkovač atď.). 
Naše deti sa môţu zapojiť tieţ do 
zábavných hier a súťaţí, výtvarných či 
iných úloh a kvízov z oblasti triedenia a 
recyklácie odpadov, ktoré bude 
organizátor projektu zadávať. Za 
nazbierané vyslúţilé drobné 
elektrozariadenia a splnené úlohy získa 
naša škola body, za ktoré deťom budeme 
môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, 
hry aj vybavenie pre voľný čas.  
     Váţení občania, aj vy sa môţete do 
Recyklohier zapojiť. Ak máte doma vy 
alebo vaši známy, susedia či ostatní 
občania vyslúţilé drobné 
elektrospotrebiče, prineste ich do 
materskej školy. Zaistíte tak ich 
recykláciu a našim deťom pomôţete 
získať body na nákup odmien. 
 

Bc.Zdenka Bujnová 
riaditeľka materskej školy 

 
 

H I S T Ó R I A 
Ošetrovateľstvo  

v  topoľčianskom  regióne 

 
 „Buď práci všetka česť, 

česť práci všetka!“ 
 
     Takto pozdravoval prácu velikán 
slovenskej poézie Pavol Országh 
Hviezdoslav. 
     Pre niektorých je práca nevyhnutným 
prostriedkom na ţivobytie, pre mnohých 
je príleţitosťou na sebauplatnenie aţ 
vyniknutie a vyznamenanie sa v práci. 
Vďaka nej, vďaka práci uţívame výsledky 
ľudskej civilizácie. 
     Ţijeme vedľa seba, poznáme sa 
navzájom ako ľudia, známi, priatelia. 
Nemeriame sa skutkami. O to je 
vzácnejšie, keď spoznávame skutočnú 
podstatu a hodnotu človeka. 
     Pred nedávnom sa mi dostala do rúk 
diplomová práca pani magisterky Evy 
Hulovej. Skutočná dizertácia! Nemoţno ju 
odloţiť na ďalšie pokračovanie. Preto tak 
na údiv a obdiv ide z rúk do rúk mnohých 
čitateľov, odborníkov, ale i laikov ako 
najväčši besceler. 
    Stodvadsaťdva stránkový rozsah práce 
je nabitý cennými informáciami, objavmi, 
výskumom, prieskumom, vyuţitím 
bohatstva zdrojov, ušľachtilými citáciami, 
rozhovormi s ľuďmi a ich svedectvami, 
ktoré dotvárajú účel bádania 
a dokazovania faktov tvoriaci jeden celok 
danej témy, ktorá znie: „Vplyv 
kresťanských reholí na 
ošetrovateľstvo v topoľčianskom 
regióne“. 
     Vydarené dielo vzniklo nielen 
zásluhou jeho tvorcu, ale aj pôvodcu 
zamerania témy, jej spracúvania aţ po jej 
úspešné zavŕšenie takým starostlivým 
lodivodom, akým bola vedúca katedry 
docentka PhDr.Gabriela Vorosová PhD 
ako konzultantka autorky. 
     Obom ďakujem za mnoţstvo 
poznatkov, ktoré som získala z jej 
naštudovania. Ja ju hodnotím aj po 
stránke umeleckej - štýl, jej gradáciu, 
pútavosť, po vyvrcholenie a rozuzlenie 
deja. Tým je dosiahnutie cieľa 
diplomovky, ale aj Vášho ţivota. Ste 
autorkou diela, ktorým ste dokázali 



usvedčiť čitateľa a ušľachtilosti a cti 
svojho ošetrovateľského povolania, 
ktorému sa venujete s láskou, rozhľadom, 
profesionalitou a veľkou dávkou 
humanity. A tak výsledok Vašej práce 
a profesie je v súlade s nadpisom článku, 
oslavou práce vrchnej sestry centrálnych 
operačných sál. A to je len jeden rozmer 
Vašej osobnosti. Pre Kovarčanov ste aj 
mnohoročnou bývalou poslankyňou, 
manţelkou, rodičom - matkou dvoch 
úspešných dcér a uţ aj babičkou. 
      O čom dizertácia pojednáva? Hlavný 
cieľ autorky je doplnenie a poskytnutie 
celistvého obrazu o histórii 
ošetrovateľstva na našom území ako 
predchodcu súčasného moderného 
ošetrovateľstva. Práca je rozvrstvená do 
siedmich kapitol a početných podtitulov. 
Začína od vzniku ošetrovateľstva ako 
sluţby a starostlivosti o chorých ľudí. 
Nositeľmi pomoci týmto chorým ľuďom 
boli mnísi, pustovníci, svätci od 
najstarších čias, ktoré autorka datuje od 
3.-4.storočia v európskom a svetovom 
ponímaní cez naše územie aţ 
topoľčiansky región a obec Kovarce 
a priľahlé obce Oponice a Horné 
Obdokovce. Vysvetľuje počiatky 
rehoľného a kláštorného ţivota, ich 
vzdelanostné a charitatívne poslanie 
medzi ľuďmi. Vďaka tejto práci som sa 
bliţšie dozvedela o poslaní svätcov, od 
ktorých sa odvíjali jednotlivé rehole, rády, 
spoločnosti, kongregácie, kláštory.  
    Napríklad v Kovarciach v roku 1922 
pôsobili rehoľné sestry baziliánky, aţ do 
50-tych rokov, kedy ich stihol podobný 
osud likvidácie, ako u ostatných 
rehoľných spoločenstiev. Tento rád sa 
nazýva podľa svätca Bazilija Veľkého, 
zakladateľa východného mníšstva. Spolu 
s Gregorom Nazianskym zakladali 
kláštory, kláštornú medecínu a zostavili 
pravidlá rehoľného ţivota v roku 338.  
     V neďalekých Ludaniciach pôsobilo 
Benediktínske opátstvo z konca 
12.storočia, čo malo vplyv aj na 
kresťanský ţivot v Kovarciach.  
     Svätý Benedikt bol zakladateľom 
rehole v západnej Európe okolo roku 529. 

V kláštoroch sa riadili jeho pravidlami 
v duchu hesla „Modli sa a pracuj!“ (Ora et 
labora!). Pri príleţitosti 1500.-tého výročia 
od jeho narodenia pápeţ Ján Pavol II. 
vysoko ocenil zásluhy sv. Benedikta: „V 
regule moţno nájsť hodnoty ľudské, 
morálne i duchovné, ktoré zabezpečujú 
zmysel osobného ţivota, zmysel práce, 
rodinných vzťahov, úcty k človeku i jeho 
práv na slobodu...“ 
     Po prvej svetovej vojne zriadil 
Československý štát v Kovarciach 
v kaštieli Ústav pre vojnových invalidov. 
Tu ich ošetrovali rehoľné sestry 
baziliánky aţ do roku 1958. Neskôr sa 
zmenili osídlenci a Ústav slúţil pre 
duševne chorých ako Ústav sociálnych 
sluţieb. Hoci nenachádzame ţiadne 
písomné doklady z pôsobenia baziliánok, 
uchovávali sa v mysliach niektorých 
občanov. Potom ich vystriedali rehoľné 
sestry spasiteľky. Bolo ich trinásť. 
Predtým v nemocniciach vykonávali 
odborné ošetrovateľské práce, tu boli 
zaradené len ako sanitárky. Na tieto 
ťaţké presuny a začiatky si spomína ešte 
ţijúca sestra Archanjela Šurinová: 
„Začiatky boli ťaţké. Pre nás, ktoré sme 
roky pracovali v nemocniciach, bola 
práca s mentálne postihnutými 
a alkoholikmi veľká zmena. Zo začiatku 
sme nemali ani upratovačky a v noci 
slúţila len jedna. V ústave bolo 160 
pacientov. ...“ 
    Sestra Marcela prišla do Kovariec 
z Bratislavy, kde robila odbornú prácu 
inštrumentárky v nemocnici. Z osobného 
rozhovoru - Bratislava: 15.12.2009, 
22.1.2010 citujem: „Do Kovariec som 
prišla v roku 1962 a bolo to tam strašné. 
V ústave boli psychicky chorí pacienti. 
Nočné zmeny sme slúţili po jednej, a to 
bolo najťaţšie. Veru sa mi stalo, ţe som 
dostala aj facku, aj pod krk ma chytili. 
Zlepšilo sa to, keď sme začali slúţiť po 
dve... Spolupracovníci boli dobrí ľudia, 
vychádzali sme s nimi dobre, ako aj 
s ľuďmi v dedine...“ 
     Boli to obetavé a láskyplné 
ošetrovateľky. Bez reptania zvládali 
všetky druhy prác. Venovali 

sa záujmovým činnostiam aj hudbe so 
svojimi zverencami. Keď ich vysťahovali 
najmä do českého pohraničia, mnohé 
pracovali ako poľnohopodárky na poli 
v druţstvách, vo fabrikách i vo väzení. 
A na konci všetkého ďakovali Bohu za 
všetko, čo preţili. 
     V topoľčianskej nemocnici pracovali 
sestry vincentky. Patrili do rehole 
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky 
sv.Vincenta. Ich patrónom bol svätý 
Vincent de Paul. Keďţe s týmto svätým 
sa dnes spájajú rôzne pomenovania 
inštitúcií, pripomeňme si jeho zásluhy. 
Pochádzal z Francúzka  z roľníckej 
rodiny. Skromný pôvod i doba, v ktorej ţil 
počas 30-ročnej vojny mu vštepilo silné 
sociálno-charitatívne cítenie. Vyštudoval 
za kňaza. Svojou charizmou vedel získať 
boháčov pre charitatívne účely. Zaloţil 
mnohodobročinných spolkov, reholí a od 
r.1625 aj Spoločnosť dcér kresťanskej 
lásky – vincentky. Opatrovali starých 
a chorých ľudí po domoch, 
v nemocniciach, väzniciach, na bojiskách, 
starali sa o siroty a chudobné deti a 
vyučovali ich. Jedným z „boháčov“ bol aj 
gróf Augustín Stummer z Továrnik, ktorý 
fundoval vznik topoľčianskej nemocnice. 
Práve v tomto roku si pripomenieme 
125.výročie jej vzniku /2.januára 1886/. 
Na jeho pozvanie prišli rehoľné sestry 
vincentky z Viedne. My starší si doposiaľ 
na ne spomíname a pomätáme. Keď som 
ako štvorročná bola postrieľaná a ľutovali 
ma, ţe ešte aj zúbky mám vybité, tak 
som ich chlácholila: „Nech, milá sestrička, 
šak sú ešte mlíčne“. Pousmiala sa 
a pohladila ma... 
     Sami nemôţeme posúdiť ďalší rozvoj 
a budovanie topoľčianskej nemocnice a 
jej súčasný osud. 
     Dodnes tu pôsobia najmä na oddelení 
dlhodobo chorých rehoľné sestry 
vykupiteľky z Kongregácie sestier 
Boţského vykupiteľa. /Zaloţené vo 
Francúzsku v r.1849/. 
     Ďalším „boháčom“ a donátorom bol 
Ľudovít Apponyi /1849 – 1909/, ktorý sa 
zaslúţil o výstavbu kláštora, nemocnice, 
školy a chudobinca v Oponiciach. Hoci 

Margarethen hospital – pomenovanie po 
jeho manţelke dobrodinke. Mal 12 lôţok, 
odliečilo sa v nej 1217 pacientov 
v priebehu trinástich rokov /1884 – 1897/. 
Správu o fungovaní špitálu uvádza vo 
svojej knihe Dr.Ernest Huckl, ktorý tu 
pôsobil ako lekár. Ošetrovateľskú prácu 
tu vykonávali sestry vincentky, ktoré prišli 
do Oponíc z rakúskeho Gracu 
15.10.1881 na  poţiadanie grófa 
Ľ.Apponyiho aţ do ich odvolania 
1.9.1937 roku. Za 56 rokov vykonali 
uţitočnú a potrebnú prácu, ale po smrti 
hlavných dobrodincov Apponyiovcov sa 
nenašli ďalší štedrí sponzori. 
     Aj v kaštieli v Horných Obdokovciach 
v Domove dôchodcov v povojnovom 
období pôsobili sestry vincentky, kým ich 
násilne nevysťahovali a rozmiestnili rôzne 
– na polia, do fabrík a inde. Od roku 1986 
je tu zriadený Ústav sociálnych sluţieb 
a ţijú v ňom aj niektorí obyvatelia 
Kovariec.  
     Pri spracovaní tejto témy som si 
dovolila len torzovite naznačiť pôsobenie 
rehoľných sestier v našom regióne, ktoré 
sa zaslúţili o rozvoj ošetrovateľstva, na 
ktoré nadviazali nové generácie civilných 
sestier. 
     Komplexné spracovanie diplomovej 
práce autorky Mgr.Evy Hulovej poskytuje 
celistvý obraz rehoľného ošetrovateľstva 
na našom území ako priameho 

predchodcu súčasného 
moderného ošetrovateľstva. 
A tak je oprávnene povedať, 
ţe práca ctí človeka. 
  

PhDr.Irena Grácová, 
redaktor KM 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

FAŠIANGY, TURICE, 
VEĽKÁ NOC IDE... 

 

     4.marca 2011 – piatok, sa aj 
v našej obci rozlúčime s obdobím 
zábav, veselosti a tanca uţ 
tradičným  symbolickým 
pochovávaním basy. 
     Predchádzať mu bude zábava 
našich najmenších – detí 
z materskej školy, ktorým bude 
doobeda v čase od 9.00  do 
12.00 hodiny patriť parket 
v tanečnej sále kultúrneho domu. 
Poobede od 14.00 hodiny bude 
nasledovať fašiangová zábava – 
karneval ţiakov základnej školy.  
     Vyvrcholením tohto dňa, 
plného kultúrno-spoločenských  
podujatí od 20.00 hod. bude 
„Pochovávanie basy“ , spojené 
so zábavou a občerstvením 
/kapustnica, šišky/. V programe 
vystúpia spevácke skupiny 
Kovarčanka a Nezábudka, 
dychová hudba Tribečanka. Do 
tanca a pre dobrú náladu bude 
hrať naša DH Tríbečanka a dj 
Ţitňanský. 
     Milí spoluobčania, srdečne 
Vás pozývame na všetky 
podujatia tohto sviatočného dňa, 
príďte sa pozrieť na vaše deti, 
vnúčatá, na karnevalové masky, 
ktoré si pripravili, podeľte sa 
s nimi o zábavu, dobrú náladu 
a spoločne sa 

rozlúčme s obdobím Fašiangov.  

KLUB SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
Váţení spoluobčania, 

milá mládeţ, aj v tomto 
roku 2011 Klub 
slovenských turistov Tríbeč 

Kovarce bude 
uskutočňovať turistické 
akcie, na ktoré vás 
všetkých, ktorí máte 

záujem o pobyt v prírode, pozývame 
a tešíme sa na Vašu účasť. Naplánované 
máme akcie pre rodiny s deťmi, aj pre 
fyzicky zdatných účastníkov na pešiu 
turistiku aj cykloturistiku. Plán akcií bude 
vyvesený na nástenke pred obecným 
úradom, v pohostinstvách a na 
www.stránke obce bude aj fotogaléria. 
 

Peter Vojtuš 
Klub Slovenských turistov 

Kovarce 
 

Predbeţný plán akcií: 
 
MAREC – Hrad Gýmes + Oponice – 
vhodné pre deti a mládeţ s rodičmi 
APRÍL – zo Skýcova hrebeňom pohoria 
Tríbeč do Kovariec – vhodné pre mládeţ 
s rodičmi 
MÁJ – Terchová – Jánošíkove diery, 
rokliny a vodopády – vhodné pre deti 
a mládeţ. Moţnosť výstupu na Rozsutce 
1300 m – náročné 
JÚN – Regionálny zraz  turistov 
v Timoradzi, okr.Bánovce 
- Gaderská dolina – cykloturistika vo 
Veľkej Fatre,  moţnosť pešej túry na hrad 
Blatnica – vhodné pre 
mládeţ, deti s rodičmi. 
 
KONTAKT :  
Roman Illáš 0903 352758 
Peter Vojtuš 0904 
563632 

 
 
 
 
 

GAZDINKY  NA  
SLOVÍČKO 

 
MASLOVÉ  KROASANTY 

 
2 vajcia, 680 g hladkej múky, 42 g 
droţdia, 50 g kryštálového cukru, soľ, 280 
g masla /Helia/, 1 dc vlaţného mlieka, 1,7 
dcl vlaţnej vody. 
     Urobíme polotuhé cesto. Rozvaľkáme, 
dáme nakrájané maslo, preloţíme, 
rozvaľkáme. Necháme 15 minút postáť. 
Potom znovu rozvaľkáme, opakujeme 
ešte raz. Cesto necháme 20 minút 
odleţať v teple. Potom rozvaľkáme na 
obdĺţnik a krájame na kocky. Tie 
zvinieme na roţky. Uloţíme na plech 
s papierom, potrieme vajcom a necháme 
ešte 15 minút kysnúť, ešte raz potrieme 
vajcom, dáme piecť. 

Danka Rybanová 
 

 

SNEHOVÉ   REZY 
 

Suroviny: 250 g hladkej múky, 70 g 
cukru, 4 ţĺtka do cesta, 140 g masla, 1 
prášok do pečiva, citronová kôra. 
Suroviny na sneh: 4 bielka, 200 g cukru, 
100 g orechov 
Postup: Vypracujeme cesto, vyvaľkáme, 
dáme na plech /vymastený/. Potrieme 
lekvárom a na vrch dáme sneh zo 4 
bielkov, 200 g cukru, 100 g  orechov. 
Pečieme v stredne horúcej rúre. 
 
 

OPRAVA  

 

Redakčná rada Kovarskáho mesačníka 
opravuje a zároveň sa ospravedlňuje za 
nesprávne uvedený údaj – informáciu 
v KM č.1 – Január 2011, v článku „Ţili 
a Ţijú medzi nami“, piaty odstavec – 
správne znenie textu: Portréty ulíkom či 
perokresbou výtvarne zachytila 
vnučka  sestry /Kovačiková Zdenka/ 
Estiky Geršiovej, ide o talentovanú 
slečnu Kamilu Hudecovú. 
 

J U B I L A N T I 
 F E B R U Á R 

 

 Bujna Rudolf           – 86 rokov 

 Biliková Alţbeta      – 85 rokov 

 Gerši Ernest            – 82 rokov 

 Illášová Mária          – 82 rokov 

 Jančovičová Mária  – 81 rokov 

 Grácová Mária         – 75 rokov 

 Černová Emília        – 70 rokov 

 Grossová Anastázia–70 rokov 

 Ďurič Jozef              – 60 rokov 

 Macková Magdaléna–60 rokov 

 Chreno Jozef           – 60 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 

 
NARODENIE DIEŤAŤA: 
 

MICHAL  BUCHA 
narodený 25.1.2011  

Otec: Juraj Bucha 
Matka: Janka Buchová rod.Šupová 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

USMEV nestojí nič a prináša mnoho. 
Obohacuje toho, kto ho prijíma  

bez toho, ţe by ochudobňoval toho, 
kto ho dáva. 

Trvá chvíľku, ale spomienka naň  
je niekedy večná. 

Nikto nie je taký bohatý,  
aby sa bez neho obišiel  

http://www.stránke/


– a nikto nie je taký chudobný,  
aby ho nemohol darovať. 
Prináša šťastie do domu,  
v starostiach je oporou,  

je citlivým prejavom priateľstva. 
V únave prináša odpočinok,  

v znechutení a v smútku je potechou, 
a pre kaţdú bolesť  

je prirodzeným liekom. 
Nemoţno si ho ani kúpiť, ani poţičať, 

ani ukradnúť, pretoţe má  
hodnotu chvíle, v ktorej sa dáva. 

A keby si stretol niekoho,  
kto nemá pre Teba úsmev, 

 aj keď naň čakáš – buď veľkorysý  
a obdaruj ho svojím úsmevom Ty. 

O Z N A M Y 

 V obci Kovarce sa od roku 
2008 realizuje Register obnovenej 
evidencie pozemkov /ROEP/. Komisia 
ROEP ţiada občanov, ktorí majú listiny 
preukazujúce vlastnícke vzťahy 
k pozemkom /kúpne zmluvy, darovacie 
zmluvy, dedičské rozhodnutia, prídelové 
listiny a iné/ a tieto pozemky nemajú 
zapísané vo vlastníctve, aby tieto priniesli 
pre komisiu ROEP na Obecný úrad 
Kovarce do 1.marca 2011. 
 

 

 Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov v Kovarciach pozýva všetkých 
svojich členov aj ďalších záujemcov na  

slávnostnú výročnú 
členskú schôdzu 

 pri príleţitosti Medzinárodného dňa ţien 
a ukončenia fašiangov, ktorá sa 
uskutoční  

dňa 8.marca 2011 o 15.00 hod. 
v spoločnskej sále Kultúrneho domu. 

Na tomto stretnutí usporiadame aj 
výstavu z vašej umeleckej tvorby 
a ručných prác, ktoré si prinesiete so 
sebou. Srdečne Vás všetkých pozývame. 
Príďte sa príjemne pobaviť aj občerstviť!  

 

 

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

 Zber plastového odpadu 
bude  29.marca 2011. Uviazané 

vrecia s plastovým odpadom ţiadame 
vyloţiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.  
Upozorňujeme občanov, aby do 
plastového odpadu medzi PET plastové 
fľaše nedávali fóliu, tento materiál 
nepatrí medzi plasty. 

 


