
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍK 

 
Je mesiac máj – lásky čas? 

     Najospevovanejší 
mesiac máj je nielen časom 

lásky, ale aj zázrakov. Pred 
našimi očami si príroda obliekla 
najskôr biele rúcho kveteny, 
potom sa sfarbila do zelena. 

Keď opadli lupene kvetov stromov vďaka 
vetríku, dáţdu, usilovnosti včielok sa 
ukazujú budúce plody a chutného ovocia, 
zo semienok kyprej zeme vychádzajú 
rastlinky, ktoré ošetrujeme, presádzame, 
aby bola z nich zdravá zelenina a kvietky 
nám zase robia radosť, ozdobujú nás. 
Spevavé vtáčky nad nami nám dodávajú 
chuť do práce. 
     Aj naše rozhovory sa menia. Skladajú 
sa z otázok, ako čo schádza, ako pomôcť 
ich rastu. Uţitočné rady nemajú konca. 
Lebo my - dedinskí ľudia viac veríme v to, 
čo sami zasejeme a zoţneme, aj keď sa 
obchody predháňajú v ponuke. A tak rýľ, 
motyka, kosák sú našou dennou zbraňou 
i symbolom, aby lahodila ruke 
a nezmozoľnatela. To sú naše priame 
dotyky s prírodou a aj naším pričinením 
sa konajú zázraky. Keď sme urobili 
zadosť záhrade, venujeme sa 
skrášľovaniu okolia domu – záhradke 
i predzáhradke. Vyzýva nás k tomu aj 
Zväz záhradkárov. Veď kto z nás by  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nechcel, aby jeho obec nezakvitla? Hoci 
nás mrzia ošarpané domy, rumoviská, 
divé úlety stromov, spustlé záhrady, 
nemôţe to ubrať na odvahe a vlastnom 
úsilí väčšej časti obyvateľstva, akú pečať 
krásy vytvoríme nášmu rodisku 
a bydlisku. Keďţe ide o súťaţ, mali by 
sme sa predháňať v nápaditosti 
a tvorivosti, aby chytila za srdce aj tých 
ľahostajnejších. Lebo hoci sa nazývame 
ľuďmi, ale nie všetci sú ľuďmi. Pomôţem 
si aj slovami básnika: „....ľuďmi, áno, 
ľuďmi nazývajú sa oni, tí, čo ľudské – 
boţie šliapajú zákony“. Ako teda nazvať 
tých, čo zlomyseľne poškodzujú verejný 
majetok, dielo, ktoré slúţi všetkým? 
Koľko nervov, práce, peňazí stojí čistička 
odpadových vôd, ktorú akoby 
s pravideľnosťou a zámerne ničili 
záškodníci? Medzi nami sú aj zlodeji, 
ktorí neváhajú okradnúť svojich kolegov 
v škole, v obchodoch i na posvätnom 
mieste cintoríne. Ţiaľ, zatiaľ sú bezmenní, 
ale pri väčšej ostraţitosti väčšiny 
obyvateľov sa odhalí ich zaslúţený 
a konkrétny prívlastok. Kieţ by aj pre 
takýchto „ľudí“ sa stal zázrak! Je aj pre 
nich máj časom lásky? To nie je len 
výsada mladých. Hĺbka citu lásky sa 
meria ľudskými skutkami. 
 

PaedDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí dňa 3.mája 
2010, v uznesení 
č.4/2010: 
 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE: 
1.Stanovisko NSK – odboru dopravy 
k ţiadosti Obce Kovarce o poskytnutie 
finančných prostriedkov na riešenie 
havarijného stavu miestnych komunikácii 
v obci Kovarce 
2.Stanovisko Komisie finančnej 
a obecného majetku pri OZ v Kovarciach 
k plneniu rozpočtu Obce Kovarce  za I. 
štvrťrok 2010 a k úprave rozpočtu Obce 
Kovarce na rok 2010 podľa prílohy č. 1 
3.Oznámenie nájomcov bytu č. 4 v 6-b.j. 
s.č. 544 Miroslava Kyčerku a manţelky 
Janky o vypovedaní nájmu bytu 
k 30.4.2010 
4.Správu predsedu Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri OZ v Kovarciach 
o podaní:      
a/ Oznámenia funkcií, zamestnaní,  
činností a majetkových pomerov 
starostky  Obce Kovarce podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z 
o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. 
b/ Majetkových priznaní zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme 
deklarované podľa § 54 ods. 2 aţ 4 
a ods. 6 zákona č. 312/2001 Z.z. 
o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov – riaditeľkou ZŠ Kovarce 
a riaditeľkou MŠ Kovarce 
5.Ţiadosť p. Jozefa Geršiho a manţelky 
Blaţeny o zámenu bytu č. 1 v 6-b.j. s.č. 
544 za byt č. 4 v 6-b.j. s.č. 544. 
6. Ţiadosť p. Jozefa Geršiho a manţelky 
Blaţeny o zrušení pôvodnej ţiadosti o 
zámenu bytu.  

7. Ţiadosť p. Ľudmily Pidychovej o 
odkúpenie časti nehnuteľnosti v k.ú. 
Kovarce,  vedenej v LV č.631 ako parc. č. 
113 -  zastavané plochy a nádvoria 
o celkovej výmere 396 m2, ktorej je Obec 
Kovarce spoluvlastníkom v podiele 1/3-
ina, čo predstavuje výmeru podielu  132 
m

2
. 

8. Petíciu občanov ulice Štúrova ohľadom  
vybudovanie cestnej komunikácie. 

 
 

B/ SCHVAĽUJE: 
1. Plnenie rozpočtu Obce Kovarce za I. 
štvrťrok 2010 
2. Úpravu rozpočtu Obce Kovarce na rok 
2010 podľa prílohy č. 1 
3. Nájomcov  bytu č.4 v 6-b.j. s.č.544:  
p.Michal Ferenčík, bytom Kovarce 
a Daniela Majurníková, bytom Levoča 
4. Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi 
zmluvnými stranami:  Rímskokatolícka 
cirkev - farnosť   Kovarce a Obec 
Kovarce.  Predmetom nájomnej zmluvy je  
prenájom pozemku, na ktorom na 
nachádza cintorín v Obci Kovarce  -  
nehnuteľnosti vedené na LV. č. 574 ako 
parc. č. 1061 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 488 m

2
, parc. č. 

1062/1 ostatné plochy vo výmere 8777 
m

2 
a parc. č. 1062/2 vo výmere 13 m

2
. 

 
 
C/ VOLÍ: 
1. Hlavného kontrolóra Obce Kovarce  – 
p.Jolana Globanová, bytom Podhradie. 
 
 
D/ SÚHLASÍ: 
1. S vypracovaním zámennej zmluvy 
medzi Rímskokatolíckou cirkvou – farnosť 
Kovarce a Obcou Kovarce,  predmetom 
ktorej  bude zámena nehnuteľností v k.ú 
Kovarce vedených v LV č.574 ako parc. 
č. 1062/4 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 63 m

2 
a parc. č. 1062/5 – 

ostatné plochy vo výmere 97 m
2
,  ktorých 

vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev – 
farnosť Kovarce za novovytvorenú 
nehnuteľnosť – pozemok parc. č. 348/9 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
14 m

2
, oddelená z nehnuteľnosti pôvodne 
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vedenej v LV č. 713 ako  parc. č. 348/3 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
3315 m

2
    GP č. 41680391-015/2010, 

vyhotoveným dňa 14.1.2010 
Geodetickom kanceláriou Tomáša 
Belianského, autorizačne overeným dňa 
4.2.201 Ing. Danielom Tomovou, 
autorizovaným geodetom a kartografom  
a úradne overeným dňa 24.2.2010 Ing. 
Zuzanou Belianskou, Správa katastra 
Topoľčany a stavba – poţiarna zbrojnica 
s.č. 16, ktorých vlastníkom je Obec 
Kovarce. Hodnota zamieňaných 
nehnuteľností bola stanovená znaleckým 
posudkom č. 33/2010 – vo veci 
stanovenia všeobecnej hodnoty 
nehnuteľností – poţiarnej zbrojnice súp. 
č. 16 s pozemkom parc. č. 348/9 (podľa 
GP č. 41680391-015/2010) v kat. úz. 
Kovarce vo výške 530,00  Eur 
a znaleckým posudkom č. 34/2010 – vo 
veci stanovenia všeobecnej hodnoty 
nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 1062/4 
a 1062/5 v kat. úz. Kovarce vo výške 
365,00 Eur, vypracovanými Ing. 
Ladislavom Bakičom, znalcom z odboru 
stavebníctva, odhad hodnoty 
nehnuteľností.  
2. S vypísaním súťaţe o najkrajšiu 
predzáhradku s finančným hodnotením: I. 
miesto – 20,00 Eur, II. miesto – 15,00 Eur 
a III. miesto – 10,00 Eur. 
3. S vykonávaním podnikateľskej činnosti 
a ďalšej zárobkovej činnosti hlavným 
kontrolórom Obce Kovarce  p. Jolana  
Globanová,  Podhradie. 
 
 
E/ DOPORUČUJE: 
1. Osloviť p. Petra Jančia, bytom Kovarce 
vo veci odkúpenia časti nehnuteľnosti 
v k.ú. Kovarce vedených v LV č. 631 ako 
parc. č. 113 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 396 m

2
, ktorých je 

obec spoluvlastníkom v podiele 1/3-ina, 
čo predstavuje výmeru podielu 132 m

2
. 

 
 
 
 
 

 

VOĽBY  DO   NR  SR 

 
     Okrsková volebná komisia v 
Kovarciach v zloţení: p.Edita Erdélyiová, 
p.Marián Benďák, p.Miriam Belanová, 
p.Pavol Illáš, p.Veronika Hainová, 
Mgr.Mária Siváková, p.Gabriela Švecová 
a p.Denisa Bizoňová na svojom prvom 
zasadnutí dňa 28.4.2010 ţrebom určila 
predsedu a podpredsedu OVK: predseda 
– Mgr.Mária Siváková a podpredseda – 
p.Gabriela Švecová. Zapisovateľkou 
okrskovej volebnej komisie v Kovarciach 
je p.Renáta Šišmičová. Členka p.Mária 
Bošanská dňa 17.5.2010 dodatočne 
zloţila sľub člena OVK. 
 

     Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky sa 
uskutočnia dňa 12.júna 2010 
/sobota/ od 7.00 hod. do 22.00 
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 do 
11.júna 2010 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 /z 
osemnástich hlasovacích lístkov vyberie 
jeden hlasovací lístok/. Na tomto 
hlasovacom lístku môţe  zakrúţkovaním 
poradového čísla najviac u štyroch 
kandidátov vyznačiť, ktorému kandidátovi 
dáva prednosť. Potom vloţí hlasovací 
lístok do obálky a obálku vloţí do 
volebnej schránky. 

 

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU 
PREDZÁHRADKU  A 

PREDDOMIE 

 
Vzhľad našej obce 
a ţivotné prostredie 
by nemalo byť na 
okraji nášho záujmu, 
skôr by malo byť 
centrom nášho 
vnímania. Kaţdý 

z nás by mal usilovať 
o jeho zlepšenie a nápravu. Jednou 
z osvedčených foriem ako dosiahnuť 
nápravu je súťaţenie. Členovia základnej 
organizácie Slovenského zväzu 
záhradkárov v Kovarciach v spolupráci 
s obcou Kovarce vyhlasujú súťaţ 
o najkrajšiu predzáhradku 
a preddomie. Účelom súťaţe je 
dosiahnuť krajší vzhľad obce a zlepšenie 
ţivotného prostredia našich občanov. 
Hodnotiť sa bude obdobie jar, leto 
a jeseň. Hodnotiť bude porota zloţená 
z 3 členov záhradkárov a 3 zástupcov 
obce. Víťazná bude predzáhradka, ktorá 
získa najlepšie hodnotenie 2 krát  za 
sledované obdobie.  
Tri najkrajšie predzáhradky budú 
odmenené:        
1. miesto 20 € 
2. miesto 15 € 
3. miesto 10 €. 
     Finančné ohodnotenie bude formou 
poukáţky na nákup tovaru 
v záhradkárskej predajni. Výsledky 
súťaţe budú zverejnené v Kovarskom 
mesačníku č. 10.    Váţení občania, 
veríme, ţe samotná súťaţ ako i moţnosť 
získania bezplatného nákupu je 

dostatočnou motiváciou pre 
skrášlenie predzáhradiek 
a zlepšenie ţivotného 

prostredia.  
 

                    ZO – 
SZZ  Kovarce       

 

 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
KUZMICE – KOVARCE 

0 : 1  /0 : 1/ 
 

Zostava: Činčura, Belan, Grác, Kerek J., 
Krošlák, Švec, Hula Mekýš Miro, 
Jančovič, Macko, Kovačik J. 
     Hostia sa dostali do vedenia uţ v 10. 
minúte, keď peknú akciu zakončil Kovačik 
J. V 20. minúte na počudovanie všetkých 
aktérov vylúčil hlavný rozhodca J.Kereka, 
čo posadilo domácich na „koňa“. Hostia 
však tlaku domácich odolali aţ do konca 
a pripísali si do tabuľky 3 body. 
 
 

KOVARCE – VEĽKÉ  RIPŇANY 
2 : 1   /2 : 0/ 

 
Zostava: Vrbjar, Belan, Grác, Kerek O., 
Krošlák, Švec, Hula, Gerši J., Kovačik M., 
Macko, Jančovič 
Striedali: Kovačik J., Činčura, Mekýš M. 
     V nervóznom zápase hlavný rozhodca 
nezvládol svoju úlohu. Hosťom toleroval 
zákernú hru a provokácie. Domáci aj 
napriek tomu uţ do polčasu rozhodli 
zápas vo svoj prospech dvoma gólmi 
J.Šveca. V závere zápasu hostia uţ len 
skorigovali skóre. 
 
 

KAMANOVÁ – KOVARCE 
1 : 1   /1 : 0/ 

 
Zostava: Činčura, Belan, Grác, Kovačik 
T., Mekýš Miloš, Kerek O., Mekýš Miro, 
Gerši, Švec, Macko, Jančovič 
Striedali: Števanka Mário, Hippík J. 
     V úvode stretnutia boli aktívnejší 
hostia. Z mnoţstva šancí trafil Macko len 
ţrď domácej brány. Nasledovalo staré 
známe „nedáš – dostaneš“ a domáci 
skórovali v 35. minúte. V druhom polčase 
sa hosťom podarilo vyrovnať, keď gól 
strelil F.Jančovič. V závere sa domáci 
snaţili streliť víťazný gól, ale hostia 
remízu ubránili. 
 



KOVARCE – VOZOKANY 
3 : 1   /1 : 0/ 

Zostava: Vrbjar, Kerek O., Švec, Činčura, 
Krošlák, Kovačik M., Gerši, Mekýš Miro, 
Belan, Kovačik J., Jančovič  F. 
Striedali: Mekýš Miloš, Števanka J., 
Bizoň, Hippík 
     Za chladného a dáţdivého počasia 
domáci potvrdili proti poslednému tímu  
rolu favorita. Do vedenia šli domáci po 
peknej hlavičke P.Belana. V druhom 
polčase pridali ďalšie dva góly L.Krošlák 
a Mekýš Miro. Hostia sa v závere 
prezentovali aspoň čestným gólom. 
 
 

KRUŠOVCE – KOVARCE 
6 : 0  /2 : 0/ 

Zostava: Vrbjar, Mekýš, Grác, Kerek, 
Krošlák, Švec, Hula, Mekýš, Jančovič, 
Macko, Kovačik J. 
Striedali: Števanka M., Kovačik T., Hippík 
     Za slnečného počasia nám zápas 
s ašpirantom na postup vôbec nevyšiel. 
Do polčasu sme so súperom ako tak 
drţali krok. Po zmene strán sme doplatili 
na hrubé individuálne chyby a celkovo 
šesť gólov v našej sieti. 

 

Ţ I A C I 
KOVARCE – Oponice                        6 : 1  
góly: Karcol L. 3, Borovka, Kerek, 
Števanka 
KOVARCE – Nemčice   3 : 0 kontumačne 
Horné Obdokovce – KOVARCE       10 : 0 
Krušovce - KOVARCE                       1 : 5 
góly:  Karcol  L.,  Kerek,  Málik,  Polonský 
S. 2 
Radošina – KOVARCE                    12 : 0 
 

D O R A S T 
KOVARCE – Nemčice                        3 : 8  
góly: Gregor 2, Kostolník 
KOVARCE – Solčany                         4 : 4  
góly: Krek O. 2, Gregor, Jančovič F. 
Veľké Ripňany – KOVARCE              3 : 1  
gól: P.Bobula 
Horné Obdokovce – KOVARCE         5 : 0 
KOVARCE – Rajčany                         2 : 0 
góly: Kerek O., Gregor 

Rudolf Kyčerka  
redaktor KM 

KLUB SLOVENSKÝCH 
TURISTOV    TRIBEČ 

K O V A R C E  

 
Váţení 
občania, 
dovoľujeme si 
vám oznámiť, ţe Klub 
slovenských turistov Tríbeč 
Kovarce začal od apríla 
uskutočňovať svoju činnosť. 
Myšlienka zaloţenia turistického 
klubu tu bola uţ niekoľko rokov, no 
museli sa stretnúť správny 
ľudia v správny čas a prejsť od 
slov k činnom. Kaţdý zo 
zakladajúcich členov priloţil 
ruku k dielu. Týmto chceme 
poďakovať aj starostke Mgr.Helene 
Paučírovej, ktorá nám veľmi pomohla aj 
pri vybavovaní potrebných 
administratívnych úkonov. Sme tu pre 
všetkých, ktorým sa nelení obdivovať 
krásy prírody pešo, alebo zo sedla 
bicykla. Prípadný záujem o členstvo 
v klube hláste na tel.čísle: 0903352758, 
0904563632, 0902290964. 
 
 
     Prvá akcia KST Tribeč Kovarce sa 
uskutočnila 4.apríla na zrúcaninu hradu 
Hrušov, ktorá sa nachádza neďaleko 
obce Skýcov. Celá akcia sa niesla  
v znamení zoznamovania detí s okolitou 
prírodou a tým, čo nám ponúka. Deti 3 – 
5 rokov vyšlapali celú cestu samé a ešte 
mali kopec energie. Pozreli sme si z časti 
zrekonštruovaný hrad, pekné výhľady na 
okolie a aj niečo opiekli. Krásny deň sme 
preţili v lone prírody. 
 
     Akcia „Okolo 
Tribeča na bicykli“ 
sa uskutočnila 
18.apríla. Dopoludnia 
sme vyrazili smerom 
na Oponice, Súlovce, prešli  cez lesné 
a asfaltové cesty do Zlatna. Do Zlatých 
Moraviec sa išlo po štátnych cestách. 
V Topoľčiankach bola prvá dlhšia 

prestávka na posilnenie. Ďalej sa 
pokračovalo po „zelenej“  peknej 
asfaltovej cykloceste. Prešli sme okolo 
zrebčína, kde v miernom bahne 
pobehovalo asi 50 koní. Na Hrušovskom 
hrade sme sa dlho nezdrţali a o chvíľu 
sme uţ šliapali po rozbitej lesnej asfaltke 
cez hrebeň pohoria Tríbeč popri potoku 
k horárni Slače, napokon po štátnych 
cestách cez Ješkovú Ves a Bošany 
s protivetrom „vyšťavení“ sme dorazili do 
Kovariec. 
 
     Klub slovenských turistov Tribeč 
Kovarce usporiadal dňa 25.apríla výlet 
na Marhát. Vrchol sme úspešne zdolali 
a niektorí sa pokochali výhľadom 
z vrcholovej rozhľadne. Počas túry sme 
sa zúčastnili hodovej svätej omše na 
historickej rotunde sv.Juraja. Cestou späť 
nám jeden pán zahral na fujare a niektorí 
z nás si zaplieskali skutočným bičom. 
Ďakujeme vedeniu obce za organizačnú 
pomoc, školskému klubu a deťom, ţe boli 
výborné, poslúchali 
a veríme, ţe si 
odniesli kopec 
krásnych záţitkov. 
Tieţ vďaka za 
krásne počasie, ţe sa 
nič zlé nestalo 
a tešíme sa na 
Vašu účasť na 
najbliţšej akcií. 
 
 
 
 
P R I P R A V U J E M E :  
     Klub slovenských turistov Tribeč 
Kovarce pripravuje akciu do 
GADERSKEJ DOLINY vo Veľkej Fatre. 
Dolina patrí k najkrajším na Slovensku. 
Popri ceste tečie krásny potok a na konci 
doliny je 10 metrový vodopád. Potrebný 
horský bicykel, 15 km ľahká túra, 
moţnosť pešej turistiky na Blatnický hrad 
nad dolinou. 
 

Peter Vojtuš,  
Pavol Vojtuš, 

členovia KST Tribeč Kovarce 

DEŇ  MATIEK 

 

MATKA – čo všetko v sebe skrýva 
jedno slovo. 
MATKA – jej úsmev, ktorý oslňuje, 
jej veľké srdce, ktoré skrýva 
nekonečnú materinskú lásku, ale 
i lásku, ktorou plným priehrštím 
zahŕňa okolitý svet. 
MATKA je oceán i slnko, je to teplá 
ľudská dlaň a láskavé slovo. 
 

     Ak existuje nejaký 
skutočne 

medzinárodný 
sviatok, je to 
Deň matiek. 
V ňom sa 

odzrkadľuje 
jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Aj 
v našej obci sme si tento sviatok 
pripomenuli. V piatok 14. mája 2010, 
v toto krásne, sviatočné popoludnie sa 
v kinosále kultúrneho domu konala 
slávnostná akadémia pre všetky 
mamičky, maminky, babičky, staré mamy 
a ostatné ţeny obce. Uţ pri vstupe do 
sály  čakalo mamičky a starké  milé  
prekvapenie v podobe medovníkových 
srdiečok, ktoré im rozdávali ţiaci 
základnej školy. Ako prejav  vďaky za 
všetko čo naše mamičky a babičky robia  
pre svoje deti, vnúčatá a pravnúčatá, za 
všetko čo robia pre našu obec, pripravili 
pre nich deti z materskej školy a ţiaci zo 
základnej školy  malú pozornosť  – 
pomyslenú kyticu  uvitú z hovoreného 
slova, spevu, melódie a tanca. Malí 
škôlkári svojím tančekom rozţiarili tváre 
obecenstva,  školáci sa  veru tieţ 
posnaţili. Ukázali nám, ţe básničky 
naučiť sa im nerobí problém, aj pesničky 
vedia zaspievať a tance zatancovať. Hra 
na hudobnom nástroji im tieţ nie je 
cudzia.  Veď šikovných detí v našej obci 
je veľa, len odvahu treba nájsť v sebe.  
     Pani učiteľky, i keď sú aj mamy, 
predsa si našli čas, aby s deťmi tento 



krásny program pripravili. Patrí im za to 
veľká vďaka.  
     Veríme, ţe všetci prítomní spoločne 
preţili príjemné piatkové popoludnie,  
a ţe  sa   k tomuto krásnemu  dňu  budú 
v spomienkach radi vracať.  
 

Mgr.Helena Paučírová 
starostka obce Kovarce 

 

 

 

   Druhá nedeľa na Slovensku 
i v desiatkach iných krajín je vyhradená 
pre všetky matky. Hoci vo väčšine štátov 
je Deň matiek v druhú májovú nedeľu, 
dátumy osláv vo svete sú rôzne. Vyplýva 
to z mnoţstva pôvodov tohto sviatku, 
ktorý si všíma ţenu ako darkyňu ţivota. 
Deň matiek sa oslavoval uţ v antickom 
Grécku, neskôr v Ríme.  Deň matiek, aký 
poznáme dnes,  pochádza zo 16. storočia 
z Anglicka. 4. nedeľu počas pôstu sa 
sluţobníctvo, ktoré ţilo u svojich pánov,  
mohlo vrátiť domov k svojim matkám, 
priniesť im darček, stráviť s nimi deň.  
Tento deň volali Nedeľa matiek. V USA 
prvá navrhla Deň matiek v 19. storočí 
Julia Ward Howe  a venovala tento deň 
mieru. Neskôr sa Anna Reevers Jarvis 
z Philadelphie, matka 11 detí, začala 
angaţovať za práva matiek. Keď 
zomrela, pokračovala  v jej úsilí jej dcéra. 
V roku 1914 americký prezident  
Woodrov  Wilson vyhlásil Deň matiek za 
národný sviatok – Deň verejného 
vyjadrenia lásky a úcty k matkám. Druhú 
májovú nedeľu matky nepracovali, 
nevarili,  neupratovali. Všetko zariadili 
deti, dospelí posielali matkám pozdravy a 
blahoţelania. Obyvatelia USA sa zdobili 
kvetom – červeným, kto matku mal 
a bielym, kto ju uţ stratil. V 
Československu sa začal Deň matiek 
sláviť v roku 1923. Zaslúţila sa o to dcéra 
prezidenta Masaryka, Alica Masaryková, 
ktorá bola predsedníčkou 

Československého 
červeného kríţa. 
Tradícia Dňa matiek 

bola u nás obnovená 
po roku 1989.  

    Vyuţite svoje tvorivé schopnosti 
a urobte pre svoju  mamu krásny darček, 
ktorý povie viac ako akékoľvek slová 
napísané na pozdrave. Čas a snahu, 
ktoré vloţíte do výroby darčeka, dá vašej 
mame pocit výnimočnosti. A samozrejme 
nesmiete zabudnúť ani na svoje staré 
mamy, ktoré sa o vás starajú s rovnakou 
láskou ako vaše mamy. 
 

Mgr.Ľubomíra Luknišová, 
Základná škola Kovarce 

 
 
 

GAZDINKY  NA  
SLOVÍČKO 

 
M E D O V N Í K 

 chutný a rýchly perník 
 

400 g hladkej múky, 300 g práškového 
cukru, 200 ml oleja, 500 ml mlieka, 2 
vajcia, 2 PL kakaa, 1 PL sódy bicarbóny, 
1 ČL škorice, 1 prášok do perníka, 1 PL 
medu, tuk na vymastenie plechu, 
ríbezľový lekvár alebo čokoládová 
poleva, kokos alebo farebná cukrová 
ryţa. 

 
     Všetky ingrediencie spolu 

šľaháme asi 4 – 5 
minút, kým sa 

nespoja do tekutej 
hladkej zmesi. Vyšľahané 

cesto vylejeme na vymastený 
hrubou múkou vysypaný plech. Pred 
pečením ho môţeme posypať 
nasekanými orechami, hrozienkami alebo 
kúskami sušeného ovocia. Pečieme vo 
vopred vyhriatej rúre pri 180 C asi 30 – 
35 minút. Po vyhladení potrieme 
pikantným lekvárom alebo čokoládovou 
polevou, môţeme posypať kokosom 
alebo ryţou. 
 
 
 
 

LAHODKOVÉ   REZNE 
 

600 g kuracích pŕs 
200 ml sladkej smotany 
2 ČL vegety 
strúhanka 
soľ a olej na vypráţanie 
 
Smotanu vyšľaháme s dvomi lyţičkami 
vegety. Mäso umyjeme, osušíme, jemne 
naklepeme a osolíme. Takto pripravené 
rezne vloţíme do smotany a necháme na 
chladnom mieste odleţať aspoň 2 hodiny. 
Po odleţaní rezne obalíme v strúhanke 
a prudko vypraţíme v horúcom oleji 
dozlatista. Podávame so zemiakovou 
kašou a zeleninou. 
 
 

J U B I L A N T I 
 M Á J 

 

 Jančovičová Mária     - 90 rokov 

 Filipová Emília           - 89 rokov 

 Remešová Veronika  - 87 rokov 

 Michalík Anton           - 84 rokov 

 Ďurík Michal              - 84 rokov 

 Bujna Ernest              - 83 rokov 

 Holáková Emília        - 82 rokov 

 Karcolová Mária       -  82 rokov 

 Bujna Anton               - 81 rokov 

 Cibulová Helena        - 78 rokov 

 Ďurik Emil                  - 76 rokov 

 Kováčik Milan            - 70 rokov 

 Král Milan                  - 70 rokov 

 Kováčiková Stanislava 
                                                  - 65 rokov 

 
SRDEČNE   

BLAHOŢELÁME 

 
 
 
 

NARODENIE   DIEŤAŤA 
 

PETRA  RÍZOVÁ 
narodená 24.4.2010 

 
Otec: Ján Ríz 

Matka: Renáta rod.Záhorská 
 
 
 

NA SPOLOČNÚ  
CESTU ŢIVOTOM VYKROČILI: 

 
 
 

PaedDr. DRAHOMÍRA 
ĎURÍKOVÁ      

 a Ing. ZOLTÁN   NÉMETH 
- manţelstvo uzatvorili dňa 
1.5.2010 v Kovarciach 

 
 
 
EVA  VATRSKOVÁ      

 a    MARIÁN  KAPUSTA 
- manţelstvo uzatvorili dňa 
1.5.2010 v Horných 
Lefantovciach 
 
 
 
 
 

MONIKA  KARABOVÁ 
          a   ANDREJ ŠTEVANKA 

- manţelstvo uzatvorili dňa 
22.5.2010 v Kovarciach 
 

 
 

 
 
ZUZANA  JANČOVIČOVÁ 

a  JOZEF  ŠVEC 
- manţelstvo uzatvorili dňa 
22.5.2010 v Oponiciach 
 

 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 


