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Výsledek z analýzy – kontajner 

pre papier – nečistoty /igelitové 

tašky, plastové vrecia, sáčky z ryţe, obal 
z pracieho prášku, šupa z ovocia, igelity a 
sáčky/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ďalšie fotografie z analýzy odpadov – 
papier a sklo, ktorá bola prevedená fi 
ENVI-PAK dňa  25.3.2011 si môţete 
prezrieť na www stránke obce Kovarce: 
www.obeckovarce.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obeckovarce.sk/


 
 

ÚVODNÍK 

 
JAR JE RAJ.... 
     Uţ sme ju pocítili 
v predjarí. Hoci 
prichádza s daţďom 
a vetrom, aby očistila svoj 
príchod, netrpezlivo ju 
očakávame. Je našou previerkou zdravia, 
síl, vytrvalosti. Vábi nás do záhrad, čaká 
nás kyprá zem, rozvetvené stromy, biele 
sneţienky, sedmokrásky, krókusy...  
Všetko, čo nevzklíčilo, nezakvitlo, treba 
doplniť, zasiať, ošetriť, priviesť k ţivotu. 
     Jar je naším zosobnením. Lenţe jar 
nám aj poodhalí, čo sme nestihli urobiť, 
čo treba odstrániť, alebo poopraviť. 
Všetkým obyvateľom našej obce by malo 
viac záleţať na peknom vzhľade našej 
obce, aby nám ju nešpatili niektoré 
ošarpané domy, rumoviská, spustlé 
záhrady, divé úlety stromov. 
     Uţ minule sme uvádzali konkrétne 
mena tých občanov, ktorí sa vzorne 
starajú a skrášľujú svoje ţivotné  
 

 
 
prostredie, fasády svojich domov, záhrad. 
Príkladom môţu poslúţiť obyvatelia 
Cintorínskej ulice, ktorí nielenţe spoločne 
robia jarné, jesenné úpravy svojej ulice, 
ale aj spoločensky aţ rodinne 
spolunaţívajú, uchovávajú tradície, 
dodrţiavajú rôzne oslavy i sviatky. 
Nečakajú, ţe im niekto druhý príde 
pokosiť verejné priestranstvo. A takto 
pochvalne by sa dalo hovoriť o väčšej 
časti obyvateľstva, ktorí vytvárajú krásu 
ţivotného prostredia v našej obci. Veď 
o čo dobré sa zaslúţime, poslúţi nám 
všetkým. Príčinlivosťou všetkých nás si 
môţeme vytvoriť raj v našej dedine 
a nielen na jar. Bude to prejav 
vlasteneckého cítenia k svojmu rodisku, 
svojej obci. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

NOVÉ VOĽBY 
DO ORGÁNOV 

SAMOSPRÁVY OBCÍ 

 
Miestna volebná komisia v Kovarciach 
zverejňuje výsledky nových volieb do 
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 
konali dňa 12.marca 2011: 
Počet osôb zapísaných v zozname 
voličov ..............................................1198 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb 
............................................................130 
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do obecného 
zastupiteľstva .....................................129 
Kandidát, ktorý bol zvolený za 
poslanca obecného zastupiteľstva: 
- JOZEF KAPUSTA, nezávislý kandidát 
..................................................89 hlasov 
 
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli 
zvolení za poslancov obecného 
zastupieľstva: 
1. Bc.Martin Vinkler, nezávislý kandidát  
...................................................21 hlasov 
2. Ing.Jaroslav Švajlen, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko 
...................................................19 hlasov 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
11.kolo        22.1.2011 
Oponice        -  INFA                      14  :  5               
FC Sampro    -  Bombardéri           15 : 10             
Belasí            -  Forest                      3 : 24 
Hoťapo          -  Lázio                        9  :  3 
Strelci   kola:  D.Kutňanský,L Michalík - 9                               
 
16.kolo        26.2.2011   
Belasí            -  FC Sampro            8  :  13                        
Bombardéri  -  Interíček                  14  :  8             
Hoťapo         -  INFA                       13  :  7      

Forest            -  Lazio                     10  :  6  
Strelci   kola:   P.Jech, Michalík - 7                               
17.kolo        5.3.2011   
Bombardéri  -  Forest                       5 : 13                 
Interíček       -  Lázio                          6 :  8             
Hoťapo          -  FC Sampro               6 :  5 
Belasí             -  Oponice                  4 : 13 
Strelci   kola:   T.Chuťka, L.Michalík - 4                        
 
18.kolo        12.3.2011 
Belasí            -  Lazio                         0 : 3                       
Forest            -  Oponice                    8 : 5                
Bombardéri   -  INFA                          0 : 3               
Interíček         - Hoťapo                    5 : 11    
Strelec   kola:   D.Kutňanský - 5 
 
Konečná tabuľka sezóny 2010/2011 

1 Hoťapo 16 13-1-2 171:89 40 

2 Bombardéri 16 10-1-5 169:129 31 

3 FC Sampro 16 10-0-6 175:130 30 

4 Lazio 16 10-0-6 119:110 30 

5 Forest 16 8-0-8 141:110 24 

6 Interíček 16 8-0-8 131:115 24 

7 Oponice 16 8-0-8 126:118 24 

8 INFA 16 3-0-13 79:152 9 

9 Belasí 16 1-0-15 64:222 3 

 
Najlepší strelci: 
80 gólov - L.Michalík /FC Sampro/ 
47 gólov - D.Kutňanský /Forest/ 
44 gólov - P.Jech /Bombardéri/ 
41 góĺov - T.Chuťka /Hoťapo/ 
32 gólov - J.Kovačik /Interíček/ 
 
Najlepší brankár:  R.Ryban /Hoťapo/ 
 

Výsledky spracoval: 
Oto Vrbjar, D.Kutňanský 

 
 
 

FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK 
DORAST,  A-MUŢSTVO 

 
■ 19. marca 2011 odohrali na domácej 
pôde  hráči dorastu OFK KOVARCE 
s hráčmi OFK Solčany  XIV. kolo súťaţe 
v sezóne 2010/2011. 

Výsledok zápasu: 2:1  
Góly:  

O B S A H 

 Úvodník /PhDr.Irena Grácová/ 

 Nové voľby do orgánov samosprávy obcí /12.3.2011/ 

 Športové ozveny  /Kovarská miniliga, OFK A-mužstvo, Dorast/ 

 Uznesenia obecného zastupiteľstva /22.2.2011, 14.3.2011/ 

 66.výročie oslobodenia obce Kovarce 

 Marec - mesiac knihy, Novinky v obecnej knižnici 

 Deň učiteľov 28.3.2011 

 Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy.... 

 Zo života spoločenských organizácií /ZO JDS Kovarce/ 

 Klub slovenských turistov /Peter Vojtuš/ 

 Gazdinky na slovíčko  

 Jubilanti – Marec, Narodenie detí, Sobáš 

 Oznamy, Inzerát 



OFK Kovarce: Martin Kotlárik, Oto 
Kerek  
OFK Solčany: Ján Matušík   
■ 20. marca 2011 odohrali dospelí OFK 
KOVARCE na domácej pôde s hráčmi TJ 
Druţstevník Norovce XIV.kolo súťaţe 
v sezóne 2010/2011. 

Výsledok zápasu: 3:2  
Góly: 
OFK Kovarce: Oto Kerek /2/, Jaroslav 
Bizoň 
TJ Druţstevník Norovce: Marek Horný, 
Radovan Trudman 
 
 
■ 26. marca 2011 pokračovala jarná časť 
súťaţe dospelých XV. kolom. Naše „A“ 
muţstvo bolo odohrať zápas s muţstvom 
TJ Slovan Bojná „B“. 

Výsledok zápasu: 6:0  
/za OFK Kovarce nastúpili iba 9 hráči, 
zápas bol ukončený v 68.minúte pre 
pokles hráčov nášho muţstva pod 
sedem/ 
Góly: 
TJ Slovan Bojná „B“: Peter Krajčík /4/,  
Anton Vyletelka, Peter Fruţic 
 
 
■ 27. marca 2011 odohrali hráči dorastu 
KOVARCE XV.kolo súťaţe na pôde OFK 
METAColor Ludanice. 

Výsledok zápasu: 3:2 
Góly: 
OFK Kovarce: Andrej Pacalaj, Martin 
Kotlárik 
OFK METAColor Ludanice: Jakub Goga 
/2/, Lukáš Vaňo 
 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
UZNESENIA zo zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva 

v Kovarciach, konaného dňa 
22.februára 2011 

 
Uznesenie č. 17/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Zmenu programu  zasadnutia 
obecného zastupiteľstva: 
a) vypustenie bodu č. 5/b -  Návrh na 
schválenie  členov Komisie športu 
a kultúry pri OZ 
b)  ako bod programu č. 6 zaradiť bod 
č.20 – ţiadosti občanov  
c) doplniť nový bod programu č. 7 – 
Voľby nového predsedu Komisie športu 
a kultúry pri OZ 
d) doplniť nový bod programu č. 8 – 
Návrh na schválenie členov Komisie 
športu a kultúry pri OZ 
e) body programu označené č.6 - č.18 
označiť ako body č.9 - č.21 
f) doplniť nový bod programu č.22 – Plán 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
obce Kovarce na rok 2011 
e) doplniť nový bod programu č.23 – Plán 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
obce na I. polrok 2011 
f) body programu označené ako č.19 - 
č.24 označiť ako body programu č.24 - 
č.28 
B/ Berie na vedomie 
1. Určenie overovateľov zápisnice: p.Oto 
Vrbjar, p.Marián Patrovič 
2. Určenie zapisovateľky zápisnice: 
p.Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce 
C/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu v zloţení: Ing. 
Andrej Čopík, p.Janka Psicová, p.Peter 
Sivák 
 
Uznesenie č. 18/II  
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
Ponuku na odpredaj podielu 1/3-ina z 
nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce, vedenej 
v LV č. 631 ako  parc. č 113 – zastavané 
plochy a nádvoria  o celkovej výmere 396 

m
2
, podiel 1/3-ina  - 132 m

2
, cena za 1 

m2   5,50 €, cena podielu na pozemku 
1/3-ina spolu 726,- €; k predajnej cene 
pozemku sa pripočítavajú  náklady 
spojené s vypracovaním znaleckého 
posudku, náklady spojené 
s vypracovaním kúpnej zmluvy a správny 
poplatok vo výške 66,- € za návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností. 
 
Uznesenie č. 19/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Oznámenie p. Kataríny Jurigovej 
o ukončení nájmu priestorov kaderníctva 
k 31.1.2011z dôvodu nástupu na 
materskú dovolenku 
2. Ţiadosť Zuzany Opatovej, Kovarce 
č.129 o prenájom nebytových priestorov 
kaderníctva v obci Kovarce 
3. Ţiadosť Janky Kňazeje, Kovarce 139 
o pridelenie priestoru za účelom 
prevádzkovania kaderníctva 
4. Ţiadosť Eriky Chuťkovej, Veľká 
okruţná 1025/28, Partizánske o prenájom 
priestorov kaderníctva 
5. Ţiadosť PMKB – Restaurant services 
spol. s r.o., Továrnicka 28, Topoľčany 
o prenájom nehnuteľného majetku obce 
B/ Vyhlasuje 
1. Obchodnú verejnú súťaţ na 
prenechanie majetku obce Kovarce do 
nájmu -  časť nehnuteľnosti vedenej v LV 
č. 713 ako stavba-dom  s.č. 24 postavená 
na parc. č. 69 /priestory detského, 
dámskeho a pánskeho kaderníctva/, 
výmera podlahovej plochy 21 m

2
. 

C/Určuje  
1. Podmienky prenájmu: 
- zachovanie charakteru  a účelu vyuţitia 
prenajímaných priestorov na detské, 
dámske a pánske kaderníctvo 
- prípadnú potrebnú rekonštrukciu 
priestorov zrealizuje nájomca  na vlastné 
náklady  
- výška nájmu 33,19 € mesačne + 
náklady za energie /elektrika, plyn, voda, 
stočné/ 
2. Termín a spôsob podania prihlášok: 

a) Prihlášky do obchodnej verejnej 
súťaţe môţu záujemcovia predkladať do 
podateľne Obce Kovarce, prípadne 
zasielať poštou s termínom doručenia do 
31. marca 2011 
b) Prihlášky je potrebné zaslať 
v zalepenej obálke s označením 
„Obchodná verejná súťaţ – kaderníctvo -  
neotvárať“. 
c) Prihlášky zasielať  v uvedenom 
termíne na adresu: Obec Kovarce, Obecný 
úrad Kovarce č. 461, 956 15 Kovarce 
 
Uznesenie č. 20/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Nesúhlasí 
1. So ţiadosťou p. Mariána Sajku, 
Kovarce č.453 o pridelenie pozemku, 
parc.č.24/2 na  umiestnenie garáţe  
 
Uznesenie č. 21/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Oznámenie p.Petra Siváka o odstúpení 
z funkcie predsedu Komisie športu 
a kultúry pri OZ 
B/ Volí 
1. Predsedu Komisie športu a kultúry pri 
OZ poslankyňu p.Janku Psicovú 
2. Členov Komisie športu a kultúry pri OZ: 
    a) p.Ľuboslava Somogyiová 
    b) p.Terézia Horáková 
    c) Bc.Zdenka Bujnová 
    d) p.Marián Patrovič  
    
Uznesenie č. 22/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/Berie na vedomie 
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
Kovarce k plneniu rozpočtu obce Kovarce 
za rok 2010 
2. Stanovisko Komisie finančnej a správy 
obecného majetku pri OZ k plneniu 
rozpočtu obce Kovarce za rok 2010 
B/ Schvaľuje: 
1.Plnenie rozpočtu obce Kovarce za rok 
2010 
                         
Uznesenie č. 23/II 



Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
Kovarce k návrhu rozpočtu obce Kovarce 
na rok  2011 
2. Návrh rozpočtu obce Kovarce na roky 
2012-2013 
 
B/ Schvaľuje  
1. Návrh rozpočtu obce Kovarce na rok 
2011 
 
Uznesenie č. 24/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje  
1. Vnútorný predpis č. 1/2011 pre 
vedenie účtovníctva 
 
Uznesenie č. 25/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje  
1. Vnútorný predpis č. 2/2011 pre 
vedenie pokladnice 
 
Uznesenie č. 26/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje  
1. Vnútorný predpis č. 3/2011 o evidovaní 
, odpisovaní a účtovaní majetku 
  
Uznesenie č. 27/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Vnútorný predpis č. 4/2011 pre 
vykonanie inventarizácie 
B/ Volí: 
1. Inventarizačnú komisiu: 
a) Ing. Rudolf Kováčik – predseda 
komisie 
b) p. Eva Záhorská – člen komisie 
c) Ing. Otília Jančovičová – člen komisie  
c) p. Beáta Gregorová – člen komisie 
2. Vyraďovaciu komisiu:  
a)  p. Oto Vrbjar – predseda komisie 
b) p. Peter Sivák – člen komisie 
c) p. Marián Patrovič – člen komisie  
3. Likvidačnú komisiu:  
a) Ing. Andrej Čopík – predseda komisie 
b) p. Renáta Šišmičová – člen komisie 

c) p. Mária Kováčiková – člen komisie 
4. Škodovú komisiu: 
a) p. Janka Psicová – predseda komisie 
b) Bc. Zuzana Erdélyiová – člen komisie 
c) Ing. Andrej Čopík – člen komisie 
 
Uznesenie č. 28/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje: 
1. Vnútorný predpis č. 5/2011 pre tvorbu 
a účtovanie opravných poloţiek 
      
Uznesenie č. 29/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Vnútorný predpis č. 6/2011 pre tvorbu 
a pouţitie rezerv 
 

Uznesenie č. 30/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Vnútorný predpis č. 7/2011 pre 
vnútorný obeh účtovných dokladov 
a finančné operácie 
 
Uznesenie č. 31/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Vnútorný predpis č. 8/2011 
o škodovom konaní 
        
Uznesenie č. 32/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Zásady o poskytovaní príspevku na 
stravovanie pre poberateľov dôchodku 

 
Uznesenie č. 33/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1.Zásady o úhradách za sluţby a úkony 
poskytované obcou Kovarce 
 
Uznesenie č. 34/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Kovarce na rok 2011 

2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce  Kovarce na I. polrok 
2011 
 
Uznesenie č. 35/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Územný plán obce Kovarce – zadanie2  
 
Uznesenie č. 36/II 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Súhlasí 
1. S poskytnutím príspevku pre Úniu 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
ZO č. 36 Topoľčany vo výške 16,50 €. 
B/ Nesúhlasí  
1. S poskytnutím finančných prostriedkov 
na tvorbu úspor pre mal. Dominiku 
Dubajovú umiestnenú v DD Kolíňany, 
nakoľko obec Kovarce nemá vydané 
VZN, ktorým by upravovala vyčlenenie 
finančných prostriedkov  z rozpočtu obce 
Kovarce  na úpravu a obnovu rodinných 
pomerov vrátane bytových pomerov 
a sociálnych pomerov a spôsob ich 
pouţitia pre dieťa umiestnené v detskom 
domove. 
 
 

UZNESENIA 
z mimoriadneho  zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva  
v Kovarciach, konaného  

 dňa 14. marca    2011 

 
Uznesenie č. 37/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Program mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
B/ Berie na vedomie 
1. Určenie overovateľov zápisnice: 
Ing.Rudolf Kováčik, Bc.Zuzana 
Erdélyiová 
2. Určenie zapisovateľky zápisnice: p. 
Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce. 
C/ Volí: 

1. Návrhovú komisiu v zloţení: p.Janka 
Psicová, p.Oto Vrbjar, p.Marián Patrovič 
 
Uznesenie č. 38/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Výsledky nových volieb do orgánov 
samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 12. 
marca 2011 
B/ Konštatuje, ţe  
1. Zvolený poslanec obecného 
zastupiteľstva p. Jozef  Kapusta zloţil 
zákonom  predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva 
 
Uznesenie č. 39/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje  
1. Predaj časti nehnuteľnosti – podiel 1/3-
ina, ktorá je zapísaná v Katastrálnom 
úrade Nitra, Správa katastra Topoľčany, 
pre katastrálne územie Kovarce na LV č. 
631 ako:  
-parcela č. 113 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 396 m

2
  pre kupujúcu 

Ľudmilu Pidychovú,  bytom Ludanice, 
Slobody 409/13. Jedná sa o parcelu 
registra „C“ evidovanú na katastrálnej 
mape,  
-Cena predávanej časti nehnuteľnosti  
parc. č. 113 je vo výške 726 €. Kupujúca 
Ľudmila Pidychová uhradí 
predávajúcemu Obci Kovarce k cene za 
časť nehnuteľnosti  parc. č. 113 aj 
náklady spojené s vyhotovením 
znaleckého posudku na stanovenie 
všeobecnej hodnoty majetku, náklady 
spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy 
a správny poplatok za vklad do katastra 
nehnuteľností. 
B/ Poveruje 
1. Starostku obce Kovarce  Mgr. Helenu 
Paučírovú k zadaniu vypracovania kúpnej 
zmluvy na odpredaj časti nehnuteľnosti – 
podiel 1/3-ina, zapísanej v Katastrálnom 
úrade Nitra pre  k.ú.Kovarce na LV č. 631 
ako parc. č. 113 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 396 m

2
 pre kupujúcu 



Ľudmilu Pidychovú, bytom Ludanice, 
Slobody   409/13.                       
 
Uznesenie č. 40/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Dodatok č. 1  Sadzobníka poplatkov za 
sluţby a úkony poskytované obcou 
Kovarce - Poloţka 8 – Odpadové 
hospodárstvo 
                                     
Uznesenie č. 41/III 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Predĺţenie doby nájmu bytov  v 2 x 6 
b.j. pre nájomníkov: 
a)Jozef Gerši a manţelka Blaţena do 
2.8.2014 
b)Michal Kováč a manţelka  Zora do 
13.3.2014 
c)Ladislav Hrobárek a manţelka Mariana  
do 13.3.2014 
d)Miloš Buraj a manţelka Lucia   do 
13.3.2014 
e)Pavol Mikula  do 13.3.2014 
f)Štefan Kováčik a Zuzana Gogová  do 
13.3.2014 
g)Milan Ryban a manţelka Dana  do 
13.3.2014 
h)Ján Ríz a manţelka Renáta do 
13.3.2014 
i)Bohumil Kováčik a manţelka Mária do 
13.3.2014 
j)Michal Ferenčík a Daniela Majurníková 
do 2.5.2014 
k)Juraj Kerek a manţelka Alexandra do 
30.5.2014 
 

66.výročie 
OSLOBODENIA OBCE 

 
      29.marca si naša obec pripomína 
výročie – 66 rokov oslobodenia našej 
obce. V tento deň, keď sa chýlila ku 
koncu druhá svetová vojna, vojská 
protifašistickej koalície 

završovali poráţku Nemecka a oslobodili 
aj našu obec. Po rokoch temného 
fašistického útlaku, ničivého pustošenia 
a zbesilého vraţdenia sa ţivot našej 
dediny napĺňal pokojom a radosťou 
z mieru, i keď slzy radosti nad 
skončeným zlom sa v mnohých rodinách 
miešali so slzami nad obeťami, nad tými 
blízkymi, ktorí uţ nikdy neprídu, po 
ktorých zostali len mohyle, pamätníky či 
prosté hroby, a so strachom nad osudom 
zajatých či nezvestných, ktorých návrat 
ich príbuzní túţobne očakávali. 
    Počas vojnového stavu boli obrovské 
materiálne škody, ľudské utrpenie sa 
však vyčísliť nedá. Preto z vďačnosti 
a úcty za poloţené ţivoty počas druhej 
svetovej vojny zmeňme svoje myslenie 
a konanie, lebo oni si to určite zaslúţia. 
Pietny akt bude prejavom našej 
neutíchajúcej vďaky a úcty k ním 
a zároveň prísľubom nás všetkých pre 
dobré ľudské súţitie. 

ZO SZPB KOVARCE 
 

MAREC - MESIAC 
KNIHY 

 
Prečo je marec 

zasvätený knihám? 
   V mesiaci marec 
sa narodil aj 

zomrel známy zberateľ 
a potulný predavač kníh Matej Hrebenda. 
Hoci ţil na začiatku 19.storočia, keď sme 
ešte nemali spisovný jazyk a aj kníh bolo 
pomenej, prejavoval veľkú lásku ku 
knihám. Tým akoby si nahrádzal 
nedostatok materskej lásky, keď vyrastal 
ako polosirota bez matky. Navyše bol 
slepý. Keď nevidel čítať, prosil ľudí, aby 
mu čítali. Chodil od domu k domu, 
ponúkal knihy, aj sám začal písať 
ľúbostnú poéziu. V roku 1814 mu vyšla 
jeho zbierka poézie. Narodil sa 
v Rimavskej Píle na juhovýchode, ale 

pešo prešiel celé Slovensko, Čechy, aj 
tzv.Dolnú Zem. Oblečený v ľudovom kroji 
predával knihy, kalendáre, alebo 
vymieňal staršie za nové, šíril osvetu, 
vzdelanosť medzi ľuďmi a vzbudzoval 
lásku ku knihám. Zomrel v marci roku 
1880 a je pochovaný v Hačave. Pri 
príleţitosti stého výročia jeho smrti v roku 
1980 Mateja Hrebendu vyhlásili za 
jubilanta UNESCO. 
   Preto je u nás marec zasvätený 
knihám. Knihy si zasluhujú takúto úctu. 
Veď s dobrou knihou sa ţije ľahšie 
a krajšie. V nich je všetko: návod ako ţiť, 
nepoddávať sa osudu, poskytujú zábavu, 
rozptýlenie, cibria našu myseľ, reč, 
pamäť, rozvíjajú fantáziu, duchovne nás 
obohacujú, prenášajú nás do všetkých 
kútov sveta, celého vesmíru. 
   Ţiaden internet, elektronika ju 
nenahradí. Kniha pretrvá čas, je 
dostupná a ľahko prenosná aj v cestovnej 
batoţine. Len sa ju treba naučiť milovať. 
A to uţ od detstva. Štatistiky dokazujú, ţe 
najviac čítajú ţeny, preto sú aj 
výrečnejšie. Muţi sú praktickejší, siahajú 
po odbornej, náučnej literatúre. Oba rody 
i generácie majú prístup ku knihám. 
Kniha má istú vznešenosť. Je pôsobivým 
a dôstojným darčekom. Môţeme si vybrať 
zo širokej škály ponuky a väzby. 
   Ak radi čítame, môţeme si knihy 
poţičiavať. Obecná kniţnica v Kovarciach 
poskytuje rozsiahly výber aj pre 
náročného čitateľa. Nemalú zásluhu na 
jej rozvoji má aj pani magisterka Mária 
Siváková, za čo jej úprimne ďakujeme. 
Za tridsaťročné pôsobenie správkyne 
obecnej kniţnice jej srdečne blahoţelajú 
všetci nadšení čitatelia i obyvatelia 
Kovariec. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 

Novinky v obecnej 
kniţnici 

Za posledných pár mesiacov pribudli do 
fondu tieto knihy: 
BELETRIA: Becnelová R.: Pomsta je 
sladká, Cartlandová B.: Dáma a zbojník, 
Brownová S.: Tiene minulosti, Diléma 
lásky, Zvláštny utorok, Cook R.: Kritický 
stav, Lufekcia, Agónia, Delinsky B.: 
Neodolateľná ponuka, Edmonds L.: Nie 
práve anjel, Hitchcock A.: Záhada 
smejúceho sa domu; Krentzová,J.A: 
Bláznivé sny, Navţdy mi dôveruj; 
Keleová-Vasilková,T: Tichá radosť, 
Okienko do snov, Cukor a soľ; 
McKinneyová,M: Milá čarodejnica; 
Lindseyová,J: Môj milý darebák; 
Martinová,K: Bez srdca, Hodváb a oceľ, 
Podozrivá; McNaughová,J: Raz 
a navţdy; Nagyová-Dţerengová: Chcem 
len tvoje dobro, Za to mi zaplatíš; 
Pronská,J: Hriech prvej noci; Repovská,J: 
Do roka a do dňa; Stoneová,K: Šťastný 
koniec; Woodiwisová,K.E: Večná láska. 
PRE DETI: O múdrom kohútikovi, Malí 
hrdinovia, Neposlušné čiţmičky, Kedy ma 
púpava sviatok, Vodník a mlynárov 
tovariš, Klásky, Strapatý vrabec, Nie je 
škola ako škola, Sovia hora, Kliatba na 
Muráni, Osmijanko, Trsteniarik a hviezdy, 
Medvedík Medík, Vipo leť, Psík Fúzik, 
Zarecituj si básničku, Veršíky pre 
mamičku, Alica a jej osem kamarátov, 
Verní priatelia, Rozprávky a povesti, 
Rexo, Veselé rozprávky, Básničky 
gombíkovej dierky, Moja prvá čítanka, 
Ţabiak a cudzinec, Veršované rozprávky, 
Milé stretnutie, Vlnky ţblnky, 
Dobrodruţstvo s myškami. 
NÁUČNÁ: Svet hôr, Po stopách divov 
sveta, Putovanie po prírode, Zvieratá, 
Chov kanárikov, Obojţivelníky, Svet koní, 

Slovenské futbalové storočie, 
Pečate miest a obcí Slovenska, 

Deravá filozofia. 
 

 
Kniţnica je otvorená kaţdý utorok 

 od 14.00 hod do 17.00 hod. 
Je presťahovaná  

do priestorov bývalej lekárne, 



 vchod zo dvora vedľa kaderníctva. 
 
 

DEŇ  UČITEĽOV 

 
Váţení pedagogickí zamestnanci.  

Je pre mňa veľkou cťou, ţe ste 
prijali moje pozvanie na dnešnú 
malú slávnosť pri príleţitosti výročia  
narodenia J.A.Komenského, učiteľa 
národov, ktorý   je súčasne aj 
sviatkom Vás,  pokračovateľov  jeho 
myšlienok  –  učiteľov. 

Viesť človeka od útlej mladosti 
k poznávaniu krásy a pravdy je 
vznešeným poslaním tých, ktorých 
v ţivote zdobí meno UČITEĽ. 

Kaţdý z nás mal svoju prvú pani učiteľku, 
ktorú miloval pre jej  láskavosť, múdrosť, 
ochotu pomáhať v prvých krokoch 
veľkého sveta, ktorým sa pre malého 
nesmelého prváčika stala škola. Moţno 
na niektorých učiteľov po rokoch 
zabudneme, ale prvá pani učiteľka, na tú 
sa jednoducho nezabúda.       
         Hovorí sa – a minulosť to 
mnohokrát potvrdila – ţe učiteľ je 
svedomím národa. Ja doplním, aká je 
rodina a škola, taká je mladá generácia, 
od ktorej raz bude budúcnosť národa 
závisieť. 
 
Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, 
hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, ani 
infláciou.  
 
Na prvej priečke stojí učiteľ  milujúci deti 
i svoju prácu, hrdý na svoje poslanie 
a výsledky svojich ţiakov, tolerantný 
k nedostatkom a slabostiam rodičov 
i ţiakov, dôsledný v nárokoch na svoje 
výkony i výkony zverených ţiakov, 
rešpektujúci  individualitu ţiakov 

i kolegov, tvorivý v hľadaní metód 
a foriem práce. 
 
Deti sú klenot, ktorý si zaslúţi 
prvotriedneho majstra a umelca, ktorý 
svojou trpezlivou mravčou prácou vybrúsi 
z nich klenoty zdobiace ľudský rod, 
človečenstvo.  Je preto potrebné si váţiť 
takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale 

predovšetkým láskou toľko dávajú  
deťom ako práve vy – učitelia. 

V mnohom svojim ţiakom neraz 
nahrádzate rodičov, v mnohom  neraz 

i kamarátov. Ste oporou, architektom  
a spolutvorcom ich ľudskej individuality.  
 
„Umenie ţiť – spoznávať slzy nielen vo 
svojich očiach, pocítiť úsmev nielen na 
svojich perách, pozerať a vidieť, počúvať  
a počuť“ – to je veľmi dôleţité poznanie 
pre prácu pedagóga. Ak sa Vám podarí 
uplatniť zmysel týchto slov, budete mať 
iste pocit šťastia nielen vy, ale 
predovšetkým tí, ktorých vychovávate.  
Ďakujem vám všetkým, ktorí odkaz 
J.A.Komenského napĺňate do 
ušľachtilého cieľa, ktorým je harmonicky 
rozvinutý, vzdelaný  absolvent našej  
základnej školy.  

K  dnešnému  sviatku   Vám  prajem  
zdravie, trpezlivosť, správnu motiváciu, 
ľudskú, kolegiálnu klímu v našej škole. 
Nech sa Vám podarí naplniť krédo: 

Dobrá škola je tá, kde milujú deti 
a vážia si ich rodičov. 

Mgr.Helena Paučírová, starostka obce 

Príhovor starostky obce ku Dňu učiteľov – 
pri slávnostnom stretnutí s učiteľmi 
Základnej školy v obradnej sieni a zápise 
do pamätnej knihy obce Kovarce dňa 
28.3.2011 

 

FAŠIANGY, FAŠIANGY, 
FAŠIANGOVÉ ČASY... 

 
       Boli časy, boli, ale sa minuli. Zostali 
len milou spomienkou na radostne - 
smutnú udalosť, keď sme sa 4.marca 

2011 hromadne lúčili 
s fašiangami a nakoniec sme 

tak, ako sa patrí, odprevadili 
a rozlúčili sa s našou 
tešiteľkou - basou. 
 
           Prvý nástup 
oslávencov fašiangov 

zaznamenali deti materskej školy. 
Rodičia, deti, pani učiteľky na čele 
s riaditeľkou Bc.Zdenkou Bujnovou si dali 
záleţať na ich radostnom a ozdobnom 
vyznení. V karnevalovom sprievode sa 
objavili Šeherezády, kráľovné noci, 
princezničky, pánboţkove kravičky, 
svätojánske mušky, motýliky a rôzne 
zvieratká, piráti, zbrojnoši a iné 
rozprávkové bytosti, ktoré oţili a tancom 
dokazovali, ţe vystúpili zo sveta fantázie 
do skutočnosti.  
   Nezahanbili sa ani ţiaci základnej 
školy, ktorí sa promenádovali ako 
„misky“, spidermani, potterovci, či iné 
hororové postavy v snahe vyvolať rešpekt 
svojich prototypov. Veru ťaţko bolo 
vybrať toho jediného, lebo všetkých 
charakterizovala jediná túţba po 
vyniknutí a prejave radosti a veselosti.  
   Fašiangovalo sa po celý piatkový deň. 
Večer nastúpili dospelí. Niektorí prišli 
s celými rodinami. Ich deťom slúţil parket 
hneď od začiatku. Potom, keď zahrala 
Tribečanka a zazneli piesne Zdenky 
a Majky, upriamila sa pozornosť na 
fašiangovú oslavu. Tvorila ju starostka 
obce Mgr. Helena Paučírová, ktorá rada 
oznámila obnovu tradície pochovávanie 
basy v domácom kovarskom prevedení. 
Predchádzali jej v tom osobitné 
vystúpenia Nezábudky s fašiangovými 

a ţartovnými piesňami a Kovarčanky 
s ich bohatým ľudovým repertoárom. 
Okrem speváckych a hudobných telies 
k dobrej nálade prispel disdţokej pán 
Ţitňanský, ktorý zvolil dobrý výber piesní, 
ktoré aj interprétoval a do spevu sa 
pridávali aj ďalší účastníci. Veď dobrá 
nálada nechýbala nikomu. 
   Aţ „nadišiel smutný čas, pochovať basu 
zas.“ Najskôr však karnevalovou piesňou 
Aj-laj lija s fašiangovým textom piesne 
obišiel sálou fašiangový sprievod. 
Vzápätí za zvukov smútočného pochodu 
sa vynášala truhla s basou, za ňou 
smútočný plačúci sprievod, na čele 
ktorého šiel kňaz, organista a miništrant. 
Nárekom, ţalospevom, lamentáciám, 
výčitkám i zásluhám basy nebolo konca 
kraja, aţ kým pán farár (Ľubomír Pecháč) 
neprehovoril. Veru sa s ňou aj dôstojne 
rozlúčil a spolu s organistom (Milan 
Ondruš) aj litánie podľa jej zásluh 
odspieval. Také boli aj tri ţalostné piesne 
na nápevy: Čoţe je to za hora, Zahučali 
hory, Malá čiastka zeme, ktoré odspieval 
zbor. Šikovný miništrant - Joţko Hoza do 
mešca so zvoncom vyzbieral na 
pohrebné výdavky. Ba našiel sa darca 
s desaťeurovkou, čo dohromady činilo 30 
eur, akoby judášskych „tridsať 
strieborných“, hoci celá paráda stála 
oveľa viac. 
   Kar bol však znamenitý! Šišiek 
s jahodovým dţemom bolo do vôle pre 
kaţdého a chutná kapustnica spĺňala 
všetky nároky na kvalitu. Dobré vínko 
spravilo dobrú náladu kaţdému. Nikto 
však „neprebral“, a tak moţno povedať, 
ţe dobre sa zabávať a veseliť patrí do 
kultúrnej a dôstojnej výbavy človeka, ako 
tvorilo obecenstvo fašiangovej veselice 
2011. Tí, ktorí neprišili, môţu iba ľutovať. 
Moţno tak bude nabudúce o rok na 
celoobecnom pochovávaní basy 
kovarskej. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 



ZO  ŽIVOTA 
SPOLOČENSKÝCH 

ORGANIZÁCIÍ 

 

„Aj krátky čas života je dostatočne dlhý 
na dobrý a čestný život.“  

 Marcus Tullius Cicero 
 
K múdremu výroku 
mysliteľa pridávam slovo 
„radostný“ ţivot. Nech 
nás teší, ţe to, čo 
robíme, má zmysel, 
dáva radosť zo ţivota. Aj 
naše seniorske 
spoločenstvo má zmysel. Kaţdé 
spoločné stretnutie nás duchovne 
obohatí. Tak tomu bolo aj naposledy. Zišli 
sme sa na výročnej členskej schôdzi 
odpoludnia 8.marca 2011 v spoločenskej 
sále kultúrneho domu v Kovarciach. 
Nešlo len o formálnu bilanciu uplynulého 
roka. Urobili sme si sviatok: z MDŢ, 
fašiangov, z kultúrneho a spoločenského 
záţitku, zo stretnutia s ľuďmi. Myslím si, 
ţe náš zámer sa naplnil. Nepovedalo sa 
to síce nahlas, ale pri rozlúčke nechýbalo 
milé poďakovanie. Nás - organizátorov 
kaţdého podujatia, to poteší a zaväzuje, 
aby nasledujúce stretnutie bolo ešte 
radostnejšie a bohatšie. Takţe ďakujeme 
si navzájom. 
   V čom spočívala príťaţlivosť 
posledného stretnutia?  

 Pripomenuli sme si 101 rokov 
od vzniku MDŢ, jeho históriu a platnosť 
aj v tejto dobe. Vyjadrili sme 
blahoţelanie a poďakovanie za všetko, 
čo ţeny počas svojho ţivota vykonali 
a obetovali pre svoje deti, rodinu, prácu 
a spoločnosť. 

 Radosť z fašiangov sme 
prejavili zmesou piesní v podaní 

Nezábudky k fašiangom i ţartovnými 
piesňami aj jedlom.  

 Predstavili sme umeleckú 
tvorbu a ručné práce tých, ktorí nám 
priniesli do výstavnej zbierky. Boli to títo 
vystavovatelia: z výtvarnej tvorby 
RSDr.Štefana Gréka sme vybrali obrazy: 
Kovarský kostol 2x, Prievidzský 
barokový kostol, Bojnický zámok, Kriváň, 
Kytice, Spiaca krásavica a autoportrét - 
posledné dielo autora, celkom 8 
vzácnych obrazov. Pani Irenka 
Štefáneková nám rozšírila škálu z jej 
bohatého umenia. Kvety, príroda, 
vtáctvo, zvieratká sú jej veľkou láskou 
a inšpiráciou. Ťaţko by bolo vybrať, 
ktorému obrázku dať prednosť.  Ani 
fotografia tak verne nezobrazí krásu 
dreveného kostola z Hronseku, či 
Topoľčiansky hrad - Podhradie, ako jej 
obrazy. Na jej bábiky, bábky, gašparkov, 
by bola hrdá aj prvá tvorkyňa bábik 
z Mehringu a moţno  jej dala aj fleka 
svojimi výtvormi. Sú pútavé, hravé, 
zaiste potešia aj pravnúčatá, keď tieto 
zostali ako talizman pre jej vnučky. 
Z výšivkárskeho umenia tvorkýň sme 
ocenili prestierania Helenky 
Prevuzňákovej, Stázky Verbichovej, 
Otilky Grácovej a Elky Matušíkovej 
(Kerekovej). Háčkované ručné práce 
vytvorili: Mária Belanová, Boţka 
Števanková, Helenka Grácová, ktoré sa 
zaskveli medzi výstavnými exponátmi. 
Milo nás prekvapila tvorivosť Zuzky 
Chotárovej (Kompanickej) s jej 
veľkonočným posolstvom jari - 
roztomilými a nápaditými kraslicami 
a albumom z jej cukrárenského 
dekoratívneho umenia. Všetkým 
vystavovateľom úprimne a srdečne 
ďakujeme. Očakávame, ţe počet 
vystavovateľov sa rozšíri pri ďalších 
príleţitostiach. 

     V pracovnej časti programu sme 
zhodnotili našu činnosť za uplynulý rok, 
ktorú poznačilo tieţ krízové obdobie. 
Nevycestovali sme do divadla, ani za 

poznávaním histórie, prírodných krás 
a pamätihodností. Nevyuţili sa vo veľkom 
počte ponuky do kúpeľných miest 
i k moru. Nezapájanie sa do okresných, 
krajských i celoslovenských súťaţí 
v športovom zápolení. Okresná kolkárska 
súťaţ býva kaţdoročne v Preseľanoch. 
Je to veľká zábava. Súťaţí sa pre hru aj 
netrénovaní. Vyskúšajme si to aj my! 
     Aj stolný tenis na počesť Viliama 
Kaizera in memoriam sa uskutočňuje 
pravidelne v Topoľčanoch. Je to 
príleţitosť aj pre nás!  
      Konajú sa krajské i celoslovenské 
športové hry a turistické zrazy. 
Uskutočnia sa v Topoľčianskom okrese. 
Zúčastnime sa ich? Vyzývala nás k tomu 
predsedníčka Okresnej organizácie JDS 
pani Emília Šafková ako nás vzácny hosť 

na výročnej členskej 
schôdzi.  
     Ako vidieť bez ohľadu na 
vek mám príleţitosť 

k súťaţivosti vo všetkých 
disciplínach: spev, tanec, 
šport, turistika, vzdelávanie 

v treťom veku i na internete. 
Len treba chcieť! 
     Také sú aj ciele našej základnej 
organizácie JDS na tento rok. Čítať, 
rozvíjať tradície, športovať, starať sa 
o ţivotné prostredie, spolupracovať.  
     Do výboru ZO JDS sme kooptovali 
Helenku Belanovú, ktorá je aj členkou 
sociálnej komisie pri obecnom 
zastupiteľstve. Terka Horáková je tieţ 
členkou výboru ZO JDS a členkou 
komisie kultúry a športu pri obecnom 
zastupiteľstve. 
     Príjemné posedenie spravilo aj vkusné 
pohostenie, ktoré pripravili členky 
speváckej skupiny Nezábudka, za čo im 
srdečne ďakujeme. Pani starostka 
Mgr.Helena Paučírová nás sponzorsky 
podporila na zabezpečenie fašiangového 
pohostenia. Srdečne ďakujeme. 
Ďakujeme všetkým účastníkom 
slávnostného i pracovného stretnutia, 
ktorého sa v hojnom počte zúčastnili.  

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

KLUB SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
KĽAK  1351,6 m 

29.1. – 30.1. sa 
uskutočnila akcia „Zimné 
táborenie na Kľaku“. 
Akciu pripravovala dlhší 
čas skupina z Bánoviec, 
no napokon v počte 
účastníkov prevýšili 
našinci. V deň „D“ rozdelený do dvoch 
áut vyráţame smerom do Rajeckej 
Lesnej, východiska na túru. Parkujeme 
pri lyţiarskej zjazdovke, ktorá nás hneď 
upútala svojou upravenosťou a hlavne 
veľmi prudkým sklonom. V rajesko-
lesnianskej doline prechádzame lávkou 
cez potok a pokračujeme po ţltej značke 
v chladnom ráne „Širokou dolinou“ 
k Solisku. Po krátkom oddychu a poţití 
„tekutého svetru“ prešlapávame stopu 
v strmšom chodníku do Vríčanského 
sedla /950 m/. Dostali sme sa na hrebeň 
Malej Fatry a kriţovatku turistických trás. 
Viem, ţe nás čaká veľmi ťaţký výšlap na 
Ostrú skalu 1220 m, tak sa predtým 
dobre posilníme a oddýchneme. Polovica 
z našej skupiny ide tzv. na „ľahko“ na 
jeden deň, ale tá druhá si nesie na chrbte 
aj cca 15 – 20 kg, pretoţe idú na 2 dni. 
Kvôli tomu musíme aj prispôsobiť naše 
tempo  pochodu. Na Ostrú skalu máme 
taký strmý a zamrznutý terén, ţe ideme 2 
kroky hore a jeden šmykom dole. Ako sa 
dostávame čoraz vyššie, naskytajú sa 
nám parádne výhľady na okolie aţ po 
Vysoké Tatry. Zase sme vystihli krásny 
slnečný deň v zasneţenej krajine, ako 



z rozprávky. Tu uţ stretáme protiidúcich 
turistov, ktorí zostupujú z Kľaku. Terén je 
uţ iba mierne členitý, preto sa v pohode 
zo slniečkom blíţime k vrcholu Kľaku. 
Posledný strmý výšlap uţ ideme kaţdý 
svojim tempom podľa hmotnosti batohu 
a fyzickej kondície. Na vrchole sa všetci 
čakáme, fotíme a rozdeľujeme na dve 
skupiny. Odteraz sa uţ s druhou 
skupinou, ktorá tu chce prespať, 
neuvidíme. Kvôli tomu, ţe  z Kľaku 
odchádzame príliš neskoro cca 14.30 
hod. a cesta, ktorá nás ešte čaká, je 
takmer nemoţné dostať sa k autu ešte 
pred zotmením, nasadzujeme rýchle 
zostupové tempo. Miestami, kde sa to dá, 

beţíme. V snehu to 
ide celkom dobre. 
Cestou sa ešte 
zastavujeme v búde 
Javorinka, kde druhá 
skupina plánuje 
prenocovať. Na túto 
noc hlásia -15 C, 

našťastie je tu malá piecka s dostatkom 
dreva a 4 drevené prične na spanie. Od 
búdy zase pokračujeme zrýchleným 
presunom k Vríckemu vodopádu. Tu sa 
zdrţujeme dlhšie ako som plánoval, 
pretoţe je krásne zamrznutý, tak si ho 
fotíme a pozeráme celkom z blízka. Od 
vodopádu po zelenej značke smerom na 
Vrícko je prešlapaná len jedna staršia 
stopa. Aţ nám je to „divné“ v tejto lokalite. 
Pred odbočkou Bak prechádzame kríţom 
cez lúku na ţltú značku a po ceste 
šlapeme miernym stúpaním do 
Vríčanského sedla. Tu uţ toho máme 
všetci dosť. Krátky oddych, vypijeme 
posledný dúšok teplého čaju 
a zostupujeme prudším chodníkom 
naspäť do Rajeckej Lesnej. Posledných 
100 metrov uţ za tmy prichádzame 
k autu. Ešte ţe svieti zjazdovka. Po ceste 
domov zastavujeme na „černohorský 
řízek“ v príjemnom motoreste 
a konštatujeme, ţe pekný deň plný 
záţitkov je za nami. 
 

Peter Vojtuš 
Klub Slovenských turistov Kovarce 

 
 
 
 
 

GAZDINKY 
 NA  SLOVÍČKO 

 
 

KAPUSTOVÉ OMELETY 
 

Suroviny: 4 vajcia,  10 g múka hrubá ,  

200 g kapusta hlávková , soľ , korenie 

čierne mleté, olej 
 
Kapustu nakrájame najemno (môţe sa aj 
spariť  vriacou vodou, nechať pár minút 
postáť a scediť). Vajcia rozšľaháme so 
soľou, pridáme múku, kapustu, korenie a 
zamiešame. V panvici upečieme 4 
omelety. Dáme na tanier, preloţíme na 
polovicu. Podávame so zemiakmi a 
zeleninovou oblohou. 
 
 
 

LOKŠE  NA  KYSLOM  MLIEKU 
 

Suroviny:  250 - 300 ml mlieko kyslé,  

400 g múka polohrubá,  1 KL sóda 

bikarbóna ,  0,5 KL soľ,  2 KL cukor 

kryštál, olej  

 
Zo surovín, ktoré sme nechali postáť, aby 
získali izbovú teplotu si vypracujeme 
hladké a vláčne cesto, ktoré sa nelepí na 
steny misky. Podľa potreby pridáme 
múku alebo mlieko. Potom ho necháme 
30-40 min. prikryté odpočívať. Odleţané 
cesto premiesime a vytvoríme z neho 
valec, z ktorého odkrojíme kúsky na 
vytvarovanie lokší. Tvarujeme lokše a 
kaţdú popicháme vidličkou. Potom ich 

ešte necháme 15-20 min. postáť. 
Opekáme na oleji z oboch strán na 
strednom plameni.  
 
 

J U B I L A N T I 
 M A R E C 

 

 Kompanická Jozefína  

                                           - 86 rokov 

 Holáková Jozefína    

- 81 rokov 

 Kovačik Július         

 - 70 rokov 

 Ferenčík Eugen         

- 60 rokov 

 Chodilka Pavol         

 - 60 rokov 

 Gargulák Anton       

 - 60 rokov 

 Šnajderová Jaromíra 

-  60 rokov 

 Illáš Pavol                  

- 60 rokov 
 

SRDEČNE   
BLAHOŢELÁME 

NA SPOLOČNÚ 
CESTU ŢIVOTOM 
VYKROČILI 
 
PETER  MEKYŠ  
              a   MIROSLAVA  DÓŢOVÁ 
- manţelstvo uzatvorili dňa 26.2.2011 v 
Zázrivej 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 

 
 

 

NARODENIE DIEŤAŤA 
 

SIMONA  SAJKOVÁ 
narodená 15.2.2011  

Otec: Marián Sajko 
Matka: Martina Sajková rod. Juritková 

 
 
 

LAURA ČITÁRSKA 
narodená 18.2.2011  

Otec: Marián Čitársky 
Matka: Ing.Alena Čitárska 
rod. Uličná 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 
 
 
 
 

O Z N A M Y 

 

 Zber plastového odpadu 
bude  2.mája 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. 

INZERÁT 

 

K O M I N Á R  
- revízie komínov 
- čistenie a kontrola komínov 
- vloţkovanie komínov 
ANTON KLAČANSKÝ, 
Poľovnícka ul.25 Solčany 

 0908 776560 

 038-5383150 
 
 

http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/vajcia/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/muka-hruba/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/kapusta-hlavkova/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/sol/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/korenie-cierne-mlete/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/korenie-cierne-mlete/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/olej/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/mlieko-kysle-/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/mlieko-kysle-/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/muka-polohruba-/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/soda-bikarbona/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/soda-bikarbona/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/sol/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-krystal/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/cukor-krystal/
http://varecha.pravda.sk/recepty/suroviny/olej/


 
 
 
 
 
 
 
 

CHCETE UŠETRIŤ NA SPLÁTKE 
HYPOTÉKY??? 
Ak áno, poradíme Vám, aby sa Vaša 
hypotéka stala Vašim priateľom 
a pomocníkom. Ako s hypotékou 
efektívne narábať, aby sa stala lacnejšou. 
Príklad: 

 Hypotéka - 
klient si 
vybral sám 

Hypotéka 
v inej 
banke - 
naše 
riešenie 

Výška 
hypotéky 

30.000 € 30.000 € 

Výška 
splátky 
 

170,34 143,22 

Dĺţka úveru  30 30 

Preplatenosť 31.321,21€ 21.560,85€ 

 9.760,36€ 
účtovný 
zisk banky 

9.760,36€ 
úspora pre 
nášho 
klienta 

Ak chcete ušetriť na mesačnej splátke 
úveru, neváhajte nás kontaktovať: 
Mgr.Marián Ďurík 

 0948 330385 
e-mail: marian.durik@bcas.sk 
web: www.bcas.sk 

 

 

 

 


