
Ú V O D N Í K 

 
     Človek príchodom na 
svet, ktorý často 
sprevádza plač, si 
prináša aj vlastnosti, 
ktoré počas ţivota 
môţe rozvíjať, 
znásobovať či  tajiť, 
alebo nechať bez 
povšimnutia voľne plynúť. Je to v jeho 
ţivotnej réţií. Dostal aj to, čo si nevybral: 
meno, rodičov, farbu pleti či 
vierovyznanie. Tieto vlastnosti – gény 
alebo talent predurčujú jeho vývoj 
a spoločenskú orientáciu. Pred 
dosiahnutím hranice dospelosti – 
samostatnosti, sú mnohokrát jeho 
duševné vnemy, konanie výrazne 
ovplyvňované prostredím, v ktorom sa 
zdrţiava, v ktorom vyrastá. Jednou 
vlastnosťou, ktorú sme dostali, je 
schopnosť vzájomného naţívania, 
pomoc, úcta a láska. Tá posledná 
výrazným spôsobom ovplyvňuje vzťahy 
ľudského spoločenstva navzájom. Veľa 
umelcov pouţilo toto slovo ako kostru pri 
tvorbe svojho diela, ktoré mali veľký 
úspech a stali sa nesmrteľnými. 
Charakterizovať slovo láska je nemoţné. 
Nemoţné preto, lebo má veľa podôb. Je 
láska rodičovská, partnerská, 
súrodenecká a láska k blíţnemu. Láska 
k blíţnemu nemá ďaleko od úcty. Láska 
a úcta sú ako dve sestry, ktoré 
sprevádzajú ţivotom všetko ţivé. Dnes 
tieto sestry akoby zostarli, nevládali drţať 
krok so ţivotným tempom, lepšie 
povedané s konzumným spôsobom 
ţivota. Ak sa  stráca láska, úcta, 
nastupuje náhrada, ktorou nie je nič iné 
ako egoizmus, nenávisť a ignorancia tých 
najušľachtilejších citov, čo robia človeka 
človekom. Mesiac máj je na konci svojho 
panovania. Máj – mesiac lásky. Máj – 
lásky čas. Končiacim sa májom, nech 
milí spoluobčania, sa nekončí aj ten 
lásky čas. Nech láska, vzájomná úcta 
a porozumenie nás napĺňa po celý ţivot. 

Veď láska dokáţe priam nemoţné, len 
aby zvíťazila. Príklad Omara a Fatimy. 
Pomocou úcty a porozumenia dokáţeme 
aj z nepriateľov urobiť priateľov. 
Najjednoduchší spôsob ako to docieliť je 
staré ale pravdivé: „Čo nechceš, aby 
robili tebe, nerob ani ty druhým“. 
Nezatvrdzujme svoje srdcia voči iným. 
Stále platí: “Kto chce zapaľovať, musí 
sám horieť“.  
     Ţelám Vám, aby uţ teraz v mesiaci 
lásky  kaţdý vykresal vo svojom srdci 
iskierku úcty, vzájomného porozumenia. 
Nech sa rozhorí plameňom, ktorý 
nezhasne vo vetre nepriazne či 
nepochopenia.            

Hajnovič Štefan, 
redaktor KM 
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 Zber plastového odpadu bude 
dňa 24. júna 2009 /streda/ o 8.00 hod. 
Upozorňujeme občanov, aby vrecia 
napĺňali plastovým odpadom – len PET 
fľaše /nie obaly zo saponátov, 
šampónov, sprchových gélov, tekutých 
mydiel, olejov, jogurtov atď/. 

 Upozorňujeme 
občanov, ktorí nezaplatili 
poplatok za komunálny 
odpad za rok 2008 a bola 
im z Obecného úradu 
zaslaná poštová 
poukáţka, aby uvedenú pohľadávku 
vyplatili! V prípade, ţe dotknutí občania 
dĺţnú sumu neuhradia, obec vypracuje 
menný zoznam dĺţnikov, na základe 
ktorého spoločnosť SCHWARZ-EKO 
s.r.o. Topoľčany odpad z týchto 
domácnosti nevyvezie a obec pristúpi 
k vymáhaniu pohľadávky prostredníctvom 
súdneho exekútora. 

 Upozorňujeme občanov, aby 
smetné nádoby napľňali len tuhým 
komunálnym odpadom, nie 
separovaným zeleným odpadom, ktorý 
patrí na separované hospodárstvo. Firma 
SCHWARZ-EKO s r.o. vyprázdňuje len 
smetné nádoby, naplnené vrecia 
s odpadom nevyváţa, nakoľko nemajú 
k tomu prispôsobené vozidlo.  Občania 
môţu takýto odpad a veľkoplošný odpad 
doniesť do kontajnera na dvor pri 
kultúrnom dome. 
 
 

CHRÁŇME SEBA, 
PRÍRODU, VODU, 

VZDUCH 
 

 
     Jarná príroda nás láka do 

svojej nádhernej scenérie: 
k rieke, na cintorín, do lesa. 

Ţiaľ, všade, kde vstúpi 
človek, skazí dojem 

tejto nádhery. 
Napriek výstraţnej 

tabule a zákazu sypať odpad, smetí je 
povyše tabule v priestore mŕtveho 
ramena oproti krásne obnovenému 
kaštieľu, ako aj popri rieke, či cestičke do 
lesa. Na cintoríne skrášľujeme hroby 
jarnými kvetmi. Nebráni nám však 
odhodiť rozbité sklo, suchú čečinu, či iný 
odpad za seba, na chodník, hoci smetné 
koše sú na dosah. Čakáme, ţe za nás to 
spraví niekto druhý. Koľko úsilia i zisku 
vynaloţia pracovníci obecného úradu za 
vyzbieranie takýchto odpadkov. Lebo 
škody z našej schválnosti sú veľké. Nejde 
len o moţné poranenie pracovníka, ale aj 
poškodenie kosačky. Jej oprava stojí 
veľké peniaze, ktoré by sa dali 
prospešnejšie vyuţiť. Alebo čistička 
odpadových vôd stála a stojí veľké 
financie. Niektorým, nazvime ich 
úmyseľnými záškodníkmi, nerobí problém 
zdvihnúť poklop a vhodiť do nej plné 
vrecia fliaš, zimných kabátov, či uhynuté 

zviera. Aj cestička ku kostolíku sv.Anny je 
„zdobená“ plnými vrecami odpadu popri 
ceste i v lese. 
    Akíţe  sme to ľudia? Ak sa ešte 
o ľuďoch hovoriť dá. Ďakujeme 
pracovníkom obecného úradu, ktorí sa 
podieľajú na očiste verejných 
priestranstiev. Zvykli sme si však na ich 
sluţby natoľko, ţe pohoršene 
očakávame, kým nám neprídu upratať 
vlastné priedomia, i keď je pracovníkov 
uţ menej ako predtým. Pritom by sme 
mohli aj sami viac urobiť pre svoje ţivotné 
prostredie. Dokedy budeme zakrývať oči 
pred takýmito znečisťovateľmi? Veď je 
takmer adresné podľa blízkosti smetísk 
sa dá uhádnuť, kto za tým stojí. Aký 
paradox! Do hory unesieme plnú fľašu 
vody, či konzervy, ktorá nás občerství, 
ale domov uţ prázdnu nedonesieme. 
Odhodíme ju. Nie je to len neestetické, 
ale vrcholne nemorálne, lebo 
poškodzujeme prírodu. Buďme preto 
ostraţití nielen voči sebe, ale hlavne 
k tým, ktorí nemajú ţiadne zábrany škodiť 
svojmu okoliu. 
     Preto Vás prosíme a vyzývame, naši 
občania, chráňme našu prírodu, vzduch, 
ktorý dýchame, vodu, z ktorej ţijeme, 
hory – naše pľúca! 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

 
Myšiarka ušatá 

zastrelená v centre 
obce Kovarce 

 
     V pondelok 16.marca 
tohto roku priniesla starostka 
obce Kovarce na Obvodný úrad 
ţivotného prostredia v Topoľčanoch 
poranenú sovu v nádeji, ţe sa podarí ju 
vyliečiť a vypustiť naspäť do voľnej 
prírody. Mala poranené a zlomené pravé 
krídlo  a zakrvavenú hlavu a výraz v jej 
oranţových krásnych očiach bol ťaţko 
opísateľný....  



     Ďakujem týmto pani starostke, aj keď 
je to beţný postup, ktorý by mal zachovať 
kaţdý z nás a poranené chránené 
ţivočíchy vţdy odovzdať do starostlivosti 
úradu ŢP.  
     Ţiaľ tento prípad sa neskončil podľa 
predstavy pani starostky. Sova uhynula 
ešte cestou do rehabilitačného centra 
v Bojniciach a verdikt veterinárneho 
lekára v pitevnej správe znel 
jednoznačne: „fraktúra krídla spôsobená 
strelnou zbraňou s nízkou energiou 
a tupé poranenie časti lebky spôsobilo 
hematóm v lebke s následným krvácaním 
do mozgu“. 
     Poranená myšiarka bola nájdená pod 
stromami blízko budovy obecného úradu 
ráno po víkende. Často sa mi v mysli 
vynára otázka,  prečo niekto (navyše 
v centre obce) cíti potrebu vystreliť na 
takého ušľachtilého a mimochodom veľmi 
uţitočného vtáka, ako je myšiarka ušatá? 
Čo vedie ľudí k tomu, aby zabíjali tieto 
tvory? Práve v čase, keď usilovne kŕmia 
svoje mláďatá a tým nás zbavujú 
neţelanej prítomnosti rôznych druhov 
hlodavcov. Sú predsa prirodzenými 
predátormi, ktorí nás ich „bezbolestne“ 
zbavujú  a regulujú ich početnosť! Je to 
nedostatok vzdelania a citu dohromady? 
Alebo aj tá nekonečná arogancia 
niektorých ľudí voči sebe navzájom 
a potom prirodzene aj voči všetkému 
ţivému. Dokáţe „dotyčný“ niekedy 
pochopiť, ţe urobil odsúdenia hodnú 
vec? Neviem, ale ak si prečíta tieto 
riadky, verím ţe sa sám nájde, či uţ 
si uvedomí svoju zlobu alebo nie... nemal 
by zostať takýto čin nepovšimnutý.  
A verte, ţe sa s takými prípadmi 
stretávam takmer denne. Ak chcete 
vedieť o spomínanom druhu sovičky 
niečo viac, nemusíte listovať v knihách, 
nech sa páči prečítajte si :  
     Myšiarka ušatá (latinsky Asio otus) 
patrí medzi naše najbeţnejšie sovy. Má 
dlhé ušká, ktoré sú viditeľné pri toku, 
vzrušení, či v maskovacom postoji. Lieta 
pomaly a vlnite, niekoľko veslovitých 
úderov krídel strieda plachtenie. Špičky 
krídel sú rovnomerne tmavo pruhované, 

spodok tela rovnomerne čiarkovaná, 
chvost je husto a nevýrazne prúţkovaný. 
Oči má oranţové, špičky krídel pomerne 
kratšie a širšie. Pohlavia sú si podobné. 
Počet vajec v znáške je 5 - 6. Dĺţka 
sedenia na vajciach je 27 - 28 dní. 
Mláďatá sa liahnu v intervaloch podľa 
znášania vajec a sú ešte niekoľko dní 
zahrievané samicou, zatiaľ čo samec 
prináša potravu, ktorú im samica 
rozdeľuje. Mláďatá opúšťajú hniezdo po 3 
- 4 týţdňoch a pohybujú sa vo vetvách 
stromov v okolí hniezda. Vzletnosť 
dosahujú vo veku 5 týţdňov. 
     Vyhľadáva na hniezdenie prevaţne 
otvorenú krajinu, lesné okraje, vetrolamy, 
háje a príleţitostne i parky a mestskú 
zeleň.. Loví výhradne v nízkom lete na 
otvorených priestranstvách, obvykle iba v 
noci. Korisť vyhľadáva podľa sluchu, 
ktorou sú predovšetkým drobné zemné 
hlodavce, najmä hraboše (aţ 90%), v 
menšej miere ryšavky, ale aj väčší cicavci 
ako lasica, chrček, potkan, krt a pod. 
Taktieţ to môţu byť aj obojţivelníky a 
hmyz. Hniezdna populácia na Slovensku 
je odhadovaná na 2500 - 4000 
hniezdnych párov. Kolísanie početnosti 
závisí najmä od potravnej ponuky. 
Nelegálne vystreľovanie hniezd ani dnes 
nie je výnimkou. Populácia utrpela aj 
otravami v dôsledku veľkoplošného 
pouţívania pesticídov. Hniezdenie tohto 
druhu moţno podporiť aj vyvešiavaním 
polobúdok, ktoré najmä v územiach s 
nedostatkom vhodných hniezdnych 
príleţitostí rady obsadzujú. Odporúčané 
rozmery pre hniezdnu polobúdku určenú 
myšiarke ušatej sú 30 x 30 x 40 cm. 
Búdku je vhodné umiestniť do výšky 6 - 
15 m nad zemou.  
     Ţelám teda všetkým občanom obce 
Kovarce veľa úspechov a radosti zo 
ţivota. 

Ing.Alena Zacharová 
ObÚŢP 

Topoľčany 
 
 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 
 

 
CHRABRANY - KOVARCE 

3 : 2    / 2 : 1 / 
Góly: Kerek J., Kovačik J. 
Zostava: Klačanský - Kerek, Grác, 
Činčura, Mekýš Miloš, Kutňanský, 
Kovačik J., Mekýš Miro, Šuta, Kasana, 
Vorčák 
Striedali: Švec, Belan 
Hosťujúci hráči „zaspali“ prvých 10 minút, 
keď im domáci poľahky vsietili 2 góly. 
V ďalšom priebehu hry sa však spamätali 
a po zásluhe vyrovnali. Znovu sa však 
v závere zápasu dopustili hrubej chyby 
v obrane a päť minút pred koncom 
inkasovali rozhodujúci gól. 
 

KOVARCE   -   KRUŠOVCE 
0 : 4    / 0 : 3 / 

Zostava: Klačanský - Kerek, Grác, 
Činčura, Švec, Šuta, Kovačik J., Mekýš 
Miro, Jančovič M., Kasana, Belan 
Striedali: Gerši J., Mekýš M. 
Hostia od začiatku stretnutia potvrdzovali 
kvalitu svojho kádra, keď boli lepším 
muţstvom, čo sa do polčasu prejavilo na 
skóre zápasu. Domácim snaha 
a bojovnosť nechýbali, avšak všetky 
strelecké pokusy im likvidoval výborný 
brankár hostí. 
 
 

KOVARCE - VEĽKÉ RIPŇANY 
3 : 1    / 1 : 1 / 

Góly: Mekýš Miro, Šuta P., Kasana M. 
Zostava: Klačanský - Kerek, Vorčák, 
Činčura, Belan, Šuta, Kovačik J., Mekýš 
Miro, Jančovič M., Kutňanský, Kasana 
Striedali: Mekýš Miloš, Kerek O., 
Jančovič F. 
V priemernom zápase sa okrem 
nervóznej 20-minútovky v prvom polčase 
hral dobrý futbal. Domáci opäť potvrdili, 
ţe na vsietenie gólu potrebujú priveľa 
šancí, čo potešilo hlavne hostí, inak by 
odchádzali z ihriska s oveľa vyšším 
gólovým prídelom. 

VEĽKÉ BEDZANY - KOVARCE 
2 : 1   / 2 : 0 / 

Gól: Vorčák D. 
Zostava: Klačanský - Mekýš Miloš, Grác, 
Činčura, Kerek J., Švec, Mekýš Miro, 
Vorčák, Jančovič M., Belan, Šuta 
Striedali: Kerek O., Jančovič F. 
V teplom počasí sa hral futbal priemernej 
úrovne, v ktorom vynikal hlavný 
rozhodca. Za beţné fauly a strkanice mal 
„meter“ len na stranu hostí, keď im ukázal 
7 ţltých, 1 červenú a odpískal vymyslenú 
penaltu, čím hostí obral o lepší výsledok 
 
 

D O R A S T 
 
Kamanová - KOVARCE                    0 : 1  
gól: Ďurko M. 
KOVARCE - Veľké Dvorany             4 : 0  
góly:L.Jančovič 2,Michalides T.,Bobula P. 
KOVARCE - Horné Štitáre             23 : 0  
góly: F.Jančovič 5, O.Kerek 4, 
M.Kostolník 3,T.Michalides 3,Bobula P. 2, 
Ďurko M.,Gregor E.Černo M.,Vagunda P, 
Vrábel J. 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ţ I A C I 
 
Krušovce - KOVARCE                     0 : 6  
góly: Vrábel J. 4, Karcol T., Bošanský A. 
KOVARCE - Kuzmice                     11 : 0  
góly: Karcol L. 4, Vrábel J. 2, Kutňanský 
M., Borovka M., Kutňanský D., Bošanský 
A., Pacalaj A. 
Krtovce - KOVARCE                        0 : 4  
góly: Karcol L. 2,Kyčerka M.,Bošanský A. 
Hrušovany - KOVARCE                   0 : 3  
góly: Karcol T. 2, Vrábel J. 
 
 

Kyčerka Rudolf,  
redaktor KM 



Z  PRAMEŇOV  NAŠEJ 

HISTÓRIE 

 
KONIEC PANOVANIA RODU 
ANJOUOVCOV V UHORSKU 

 
      Hoci Karol I. Róbert z Anjou vládol 
pomerne dlho- 34 rokov a zomrel ako 54-
ročný, jeho syn a nástupca Ľudovít I. 
Veľký vládol 40 rokov a zomrel ako 56-
ročný, dovedna vládli 74 rokov, ale 
Ľudovít nemal muţského potomka. Obaja 
vládcovia pozdvihli uhorskú krajinu.  
      Ľudovít sa aţ po šestnástich rokoch 
dočkal potomstva. Boli to však tri dcéry. 
Najstaršia Katarína zomrela ako 
osemročná. Najmladšia Hedviga sa 
vydala za poľského kráľa Vladislava 
Jagelovského a stala sa poľskou 
kráľovnou. Prostrednú Máriu uţ ako 
osemročnú zasnúbil uhorský kráľ Ľudovít 
I. Veľký s 12-ročným synom rímsko-
nemeckého cisára a českého kráľa 
Karola IV. Luxemburského, Ţigmundom. 
Zásnuby sa konali v Trnave v roku 1379. 
Odvtedy Ţigmund ţil na uhorskom dvore, 
aby sa naučil zvykom i jazyku Uhorska. 
Avšak po smrti kráľa kráľova vdova 
Alţbeta, dcéra bosnianského bána- 
vychýrená krásavica, mala ctiţiadosť 
vládnuť. Dcéru Máriu korunovali 
17.septembra 1382 (mala 11 rokov) za 
prvú uhorskú kráľovnú. Vládla za ňu jej 
matka. Šľachta sa neuspokojovala 
s vládou dvoch ţien. Jedni chceli za kráľa 
Ţigmunda Luxemburského, s ktorým bola 
zasnúbená, iní ponúkali trón bratancovi 
Ľudovíta I. Karolovi Malému (lebo bol 
malý) z Neapola. Dal sa korunovať za 
kráľa v septembri 1385 v Belehrade. 
Nastalo medzivládie. 
     Na podnet kráľovnej matky Karola 
Malého zavraţdili. Umrel 32-ročný po 38 
dňoch vládnutia. Bolo to historicky 
najkratšie kraľovanie. Krátko na to 
prívrţenci zavraţdeného kráľa Karola 
Malého pomstili jeho smrť. Obe kráľovné 
uväznili (v júli 1386). V januári 1387 

Alţbetu uškrtili pred očami jej dcéry. Aţ 
v júni oslobodil Máriu jej manţel Ţigmund 
Luxemburský. Ten ešte predtým (1385) 
vtrhol do Uhorska a vynútil si sobáš 
s Máriou.  
     Po matkinej smrti sa stal 
spoluvládcom s kráľovnou Máriou. Lenţe 
stihol ju smutný osud. V máji 1395, keď 
čakala prvé dieťa, počas poľovačky 
spadla s koňa, predčasne porodila 
a zomrela aj s novorodeniatkom. Tak sa 
skončila krvavá história posledných rokov 
i takmer storočie vlády Anjouovcov 
v Uhorsku. 

Spracovala: PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 

DEŇ  MATIEK 

     „Keď máj preberá 
moc a všetko rozvíja do 
krásneho plného kvetu, 
oslavujeme Deň matiek. 
Som veľmi rada, že aj 
u nás sa tento vo svete 
uznávaný sviatok stáva 
tradíciou a preto mi milé 
mamičky, babičky, staré mamy  dovoľte, 
aby som Vás čo najsrdečnejšie privítala 
na tomto krásnom kultúrno-
spoločenskom májovom popoludní, ktoré 
sa koná pri príležitosti osláv Dňa matiek.“ 
Týmito slovami starostka obce 
Mgr.Helena Paučírová privítala v sobotu 
16. mája 2009 vo vyzdobenej sále 
kultúrneho domu mamičky, babičky 
a staré mamy na slávnosti venovanej 
Dňu matiek.  Poďakovala im za všetko, 
čo urobili a čo robia pre svoje deti, za ich 
lásku a trpezlivosť, za priateľský úsmev 
a vţdy otvorené náručie ochotné pomôcť, 
keď sú starosti  najväčšie. 

     Po slávnostnom príhovore  starostky 
obce vyjadrili svoju lásku a poďakovanie  
mamičkám, babičkám a starým mamám 

deti z materskej školy a ţiaci zo základnej 
školy spevom, tancom a hovoreným 
slovom. Sviatočnú atmosféru a príjemný 
záţitok  zo slávnostného stretnutia iste 
umocnilo aj vystúpenie speváckej skupiny 
Kovarčanka, hudobnej skupiny VEGA 
a ľudového rozprávača strýka Izidora.    

      Ďakujeme všetkým účinkujúcim 
deťom z materskej školy, ţiakom zo 
základnej školy a speváckej skupine 
Kovarčanka  za ich vystúpenie. Pani 
učiteľkám M.Vrábelovej, Z.Stráňavovej, 
M.Matušíkovej, Mgr. Ľ.Merkovej a pani 
vychovávateľke N.Patrovičovej  
ďakujeme za nácvik veľmi pekného 
programu. Poďakovanie patrí aj všetkým 
pracovníkom obecného úradu za prípravu 
tohto kultúrno-spoločenského podujatia. 

Redakčná rada 
Kovarského mesačníka 

 

VOĽBY DO 
EUROPARLAMENTU 

 
Voľme svojich europoslancov! 
     Čo je vlastne Európsky parlament 
a akú úlohu plní v procese zjednocovania 
európskeho kontinentu? 
     Prijíma spoločnú legislatívu, kontroluje 
činnosť Európskej komisie, schvaľuje 
rozpočet spoločenstva. Počet 
europoslancov je 785. Zastupujú 27 
krajín s takmer 500 miliónmi obyvateľov. 
Zo Slovenska je 14 europoslancov. Od 
júnových volieb ich bude 13 a celkový 
počet bude 736. Podieľali sa na pribliţne 
85-tich % pravidiel, ktoré upravujú oblasti 
ako napríklad obchod, 
poľnohospodárstvo, ţivotné prostredie, 
hospodársku súťaţ a iné. Táto 
zákonodarná inštitúcia 3 týţdne do 
mesiaca sídli v Bruseli a týţdeň sa 
presúva do francúzskeho Štrasburgu. 
Generálny sekretariát má stále sídlo 
v Luxembursku. Tretinu parlamentu tvoria 

ţeny. Podľa prieskumov aţ 70 % ľudí 
dôveruje Európskemu parlamentu. Je 
preto smutné, ţe najniţšiu účasť 
v posledných voľbách do Europarlamentu 
zaznamenalo práve Slovensko. Preto 
júnové voľby uvítajme čo najvyššou 
účasťou, a tak prejavíme svoj záujem 
o dianie, v ktorom ide aj o naše veci, 
nielen v čase očakávania financií 
z eurofondov pre vzostup našej krajiny. 
 
 
     Okrsková volebná komisia v 
Kovarciach v zloţení: p.Edita Erdélyiová, 
p.Marián Benďák, p.Marián Ďurík, 
p.Pavol Illáš, p.Jozef Kovačik 
a Mgr.Mária Siváková na svojom prvom 
zasadnutí dňa 13.5.2009 ţrebom určila 
predsedu a podpredsedu OVK: predseda 
– Mgr.Mária Siváková a podpredseda – 
p.Jozef Kováčik. Zapisovateľkou 
okrskovej volebnej komisie v Kovarciach 
je p.Renáta Šišmičová.  
     Voľby do Európskeho parlamentu 
sa uskutočnia dňa 6.júna 2009 /sobota/ 
od 7.00 hod. do 22.00 hod. Volebná 
miestnosť sa nachádza v tanečnej 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 do 5.júna 2009 do 12.00 hod. 
 
Ako sa hlasuje? 
Volič v priestore 
určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov, 
vyberie hlasovací 
lístok toho 
kandidujúceho 
subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať 
svoj hlas /zo sedemnástich hlasovacích 
lístkov vyberie jeden hlasovací lístok/. Na 
tomto hlasovacom lístku môţe  
zakrúţkovaním poradového čísla najviac 
u dvoch kandidátov vyznačiť, ktorému 
kandidátovi dáva prednosť. Potom vloţí 
hlasovací lístok do obálky a obálku vloţí 
do volebnej schránky. 



G A Z D I N K Y   
 NA   SLOVÍČKO                            

 

BRAVČOVÉ  
S  ANGLICKOU  SLANINOU 

4 plátky  bravčového mäsa, 5 – 6 
strúčikov cesnaku, 6 PL strúhanky, 2 
vajcia, 5 PL hladkej múky na obaľovanie, 
olej, 8 plátkov anglickej slaniny, 500 g 
zemiakov, 4 veľké cibule, 1 PL vegety, 
mleté čierne korenie, mletá červená 
paprika. 
POSTUP: Mäso naklepeme a potrieme 
cesnakom. Osolíme, okoreníme, 
ochutíme vegetou, mletou červenou 
paprikou. Necháme odleţať. Obalíme 
najprv v strúhanke, potom vo vajíčkach 
a nakoniec v hladkej múke. Opečieme 
z oboch strán. Hotové vloţíme do 
zapekacej misy na plátky anglickej 
slaniny. Cibuľu a očistené zemiaky 
pokrájame a poukladáme na mäso. 
Vytvoríme viac vrstiev a dáme zapiecť. 

 
 

KOKOSOVÝ   VENIEC 
4 vajcia, 200 g práškového cukru, 1 
vanilkový cukor, 100 g polohrubej múky, 
100 g maizeny, 1 PL kypriaceho prášku, 
125 g kokosu, 200 g masla. 
POLEVA: 2 PL marhuľového dţemu, 2 
PL vody, 40 g strúhaného kokosa, 20 g 
stuţeného tuku, 50 g čokolády na 
varenie. Dţem rozvaríme s vodou. 
Čokoládu s tukom rozpustíme vo vodnom 
kúpeli. 
POSTUP: Celé vajcia rozšľaháme, 
pridáme práškový a vanilkový cukor 
a vyšľaháme. Potom vmiešame múku 
zmiešanú s maizenou a kypriacim 
práškom a kokosom. Nakoniec do cesta 
zašľaháme horúce maslo. Cesto vlejeme 
do vymastenej a strúhankou vysypanej 
formy, vloţíme do vyhriatej rúry na      
170 

o
C a pečieme 60 minút. Vychladený 

veniec vyklopíme, potrieme dţemom, 
posypeme kokosom, ozdobíme 
čokoládou /polevou/. 

ŠEPKÁR  PRE  GAZDINKY 
 

 Aby ovocie pri pečení 
ovocného koláča nekleslo na spodok 
cesta, obaľte ho v hladkej múke, potom 
uloţte na cesto. 

 Mäso z hydiny bude 
šťavnatejšie, ako ho pred pečením 
pokvapkáte citrónovou šťavou 

 Syr vraj pri vypráţaní 
nevytečie, ak ho vopred vloţíte na chvíľu 
do chladničky 

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

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

 Aby sa medzi potravinami 
nenasťahovali mravce, vloţte medzi ne 
pokrájaný citrón. 

 Mäso ochránime pred 
muchami, keď ho obloţíme vrstvou 
cibule. 

 Arašidy (búrske oriešky) dlho 
neuskladňujeme, obsahujú tuk, ktorý 
dlhším uskladňovaním ţltne a oriešky 
majú nepríjemnú chuť. 

 Jahody vyvolávajú niekedy, 
hlavne u detí, ţihľavku, preto jahody 
deťom pocukríme alebo podávame so 
šľahačkou či mliekom. 

 Soľ v soľničke nevlhne, keď do 
nej pridáme niekoľko zrniek ryţe alebo 
hrachu, ktoré nasajú vlhkosť. 

 Nakrájané banány nesčernejú 
ak ich pokvapkáte citrónovou alebo 
ananásovou šťavou. 

 Ak zmiešate med, mlieko a 
jogurt dostanete vynikajúci a osvieţujúci 
nápoj. 

 Ak chcete pri varení pouţiť 
suché huby, najskôr ich namočte na 20 
aţ 30 minút do vody, aby zmäkli. Zo 100g 
sušených húb dostanete pribliţne 500g. 

 Ak sa pri varení popálite, ihneď 
si popálene miesto potrite horčicou a 
nechajte ju zaschnúť. Nevytvoria sa 
pľuzgiere a rana nie je červená. 

 Ak pripravujete praţenicu, soľte 
ju aţ nakoniec, pretoţe soľ spôsobuje to, 
ţe je tuhá. 

 Keď sa varí ryţa, pridajte do nej 
trochu citrónovej šťavy. Zostane biela 
a nadýchaná. 

 Keď si pri varení popálite jazyk, 
rýchlo ho potrite kúskom masla. Bolesť sa 
rýchlo stratí. 
 
 

JUBILANTI-  M Á J 
 

 

 Jančovičová Mária    – 89 rokov 

 Filipová Emília          – 88 rokov 

 Remešová Veronika – 86 rokov 

 Michalík Anton          – 83 rokov 

 Ďurík Michal              – 83 rokov 

 Bujna Ernest             – 82 rokov 

 Holáková Emília        – 81 rokov 

 Karcolová Mária        – 81 rokov 

 Bujna Anton              – 80 rokov 

 Cibulová Helena       – 77 rokov 

 Patrovičová Irena      – 70 rokov 

 Grácová Oľga           – 65 rokov 

 Chotárová Helena     – 60 rokov 
 
 

SRDEČNE    BLAHOŢELÁME 

 
 
 

NA SPOLOČNÚ 
CESTU ŢIVOTA 

VYKROČILI: 
 

 
MIRIAM  MEKÝŠOVÁ  a 

JOSÉ CARLOS  
RODRIGUES CARDOSO 

- manţelstvo uzatvorili dňa 9.5.2009 
v Kovarciach 
 
 

SRDEČNE BLAHOŢELÁME 
 

 
 

 
 

O Z N A MY 

 
 
 

Dňa 27. júna 2009 o 19.00 hod.  

sa uskutočnia tradičné  
JÁNSKE OHNE  

na priestranstve pri ihrisku OFK. 
 
Srdečne pozývame všetkých občanov 
obce, príďte sa príjemne zabaviť, 
pochutnať si na guláši, k dispozícií bude 
bufet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


