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ÚVODNÍK 

 
     Teplo, slniečko, búrky, 

každodenný zhon medzi 
prácou, záhonmi mrkvy, 
cibule, papriky, rajčín, 

zemiakov a inej zeleniny, 
neustále kosenie trávnika nás 
utvrdzujú v tom, že je leto. 

A s ním i koniec školského roka, čas 
oddychu a relaxácie. Čo s letom urobiť? 
Nuž užiť si ho.  

     Aspoň zopár dní teplého slniečka, ktoré 
nám dá blahodarnú potrebnú energiu a silu 
k plneniu ďalších  povinností. Nemusí to 

byť luxusná dovolenka pri mori, aj keď nám 
to more po zdravotnej stránke dá veľa.  
     Mnohým stačí k zrelaxovaniu  fyzických 

a psychických síl zopár dní v krásnej 
slovenskej prírode. Veď na Slovensku je 
toľko krásnych miest a zákutí, ktoré sa 

oplatí vidieť. Jedným z nich boli   aj 
Jánošíkove diery v Terchovej, kde sme boli 
na výstup s členmi nášho turistického 

oddielu aj viacerí nečlenovia a tá krása 
nádherných  prírodných výtvorov a 
vodopádov zanechala v nás 

nezabudnuteľný zážitok. Odporúčam to 
vidieť a želám všetkým veľa príjemných,  
v zdraví prežitých, letných dní. 

 
 

Bc.Zdenka Bujnová 

redaktor  KM 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
UZNESENIA 

z mimoriadneho  zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva  
v Kovarciach, 

konaného  dňa 8. apríla 2011 

 
            

Uznesenie č. 42/IV 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 

1. Program mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
B/ Berie na vedomie 

1. Určenie overovateľov zápisnice:  
    - p. Jozef Kapusta 
    - p. Janka Psicová 

 2. Určenie zapisovateľky zápisnice: 
p.Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce. 

C/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu v zložení: 
    - Bc. Zuzana Erdélyiová 

    - Ing. Rudolf Kováčik 
    - Ing. Andrej Čopík 
   

Uznesenie č.  43/IV 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 

1.Prihlášku  do obchodnej verejnej 
súťaže o prenájom časti nehnuteľnosti 

v k.ú. Kovarce,  vedenej v LV č. 713 ako 

stavba – dom s. č. 24 postavená na parc. 
č. 69 – Zuzana Opatová, Kovarce, 
doručenú na Obecný úrad v Kovarciach 

dňa 24. marca 2011. 
2.Prihlášku  do obchodnej verejnej 
súťaže o prenájom časti nehnuteľnosti  

v k.ú. Kovarce,  vedenej v LV č. 713 ako 
stavba – dom s. č. 24 postavená na parc. 
č. 69 – Janka Kňazeje, Kovarce, 

doručenú na Obecný úrad v Kovarciach 
dňa 23. marca 2011. 
3.Prihlášku  do obchodnej verejnej 

súťaže o prenájom časti nehnuteľnosti 
v k.ú. Kovarce,  vedenej v LV č. 713 ako 
stavba – dom s. č. 24 postavená na parc. 

č. 69 – Erika Chuťková, Partizánske,  
doručenú na Obecný úrad 
v Kovarciach dňa 31. marca  2011. 

B/ Schvaľuje  
1.Tajnú voľbu hlasovania pre výber 
nájomcu nebytových priestorov - časť 

nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce, vedenej 
v LV č. 713 ako stavba – dom s.č. 24, 
postavený na parc. č. 69, výmera 

podlahovej plochy 21 m
2
 

 
Uznesenie č.  44/IV 

Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1. Výsledky tajného hlasovania poslancov 

pre výber nájomcu nebytových priestorov 
- časť nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce, 
vedenej v LV č. 713 ako stavba – dom 

s.č. 24, postavený na parc. č. 69, výmera 
podlahovej plochy 21 m

2 

a) Zuzana Opatová – 5 hlasov 

b) Janka Kňazeje – 1 hlas 
c) Erika Chuťková – 1 hlas 

B/ Schvaľuje 
1.  Dobu nájmu nebytových priestorov - 

časť nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce 
vedenej v LV č. 713 ako stavba – dom 
s. č. 24 postavený na parc. č. 69, výmera 

podlahovej plochy 21 m
2
 pre nájomcu 

p.Zuzanu Opatovú, Kovarce:  na dobu 
neurčitú od  vzniku živnostenského 

oprávnenia. 
2.  Nájomné za mesiac trvania nájmu 
nebytových priestorov -  33,19 €.   

C/ Poveruje 
1. Starostku obce k zadaniu vypracovania 
nájomnej zmluvy na prenájom 

nebytových priestorov - časť 
nehnuteľnosti v k.ú. Kovarce vedenej 

v LV č. 713 ako stavba – dom s. č. 24 

postavený na parc. č. 69, výmera 
podlahovej plochy 21 m

2 
s rozpísaním  

podmienok nájmu /cena nájmu, doba 

nájmu, výpovedné podmienky, 
zodpovednosť za spôsobenú škodu, 
platenie poplatkov za služby spojené 

s prenájmom nebytových priestorov – 
elektrika, plyn, voda, stočné, poplatok za 
KO, BOZP, poistenie zariadenia a pod./  

pre nájomcu Zuzanu Opatovú, Kovarce,  
právnemu zástupcovi obce JUDr. Petrovi 
Lukačkovi.    

 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 

A-MUŢSTVO 
 
5.6.2011 

OFK KOVARCE – OFK H.Štitáre 
Výsledok: 4 : 0 
Góly: Krošlák L.,Kostolník M.,Kerek O. /2/ 

 
12.6.2011 
OFK Chrabrany – OFK KOVARCE 

Výsledok: 1 : 4 
 

DORAST 
 
4.6.2011 

OFK KOVARCE – TJ Slovan Preseľany 
Výsledok: 1 : 3 
 

11.6.2011 
OFK Chrabrany – OFK KOVARCE 
Výsledok: 0 : 11 
 
 

STARŠÍ  ŢIACI 
 

5.6.2011 
TJ Druţstevník Čermany – KOVARCE 

Výsledok: 8 : 1 
 
12.6.2011 

OFK KOVARCE – TJ Slovan Preseľany 
Výsledok: 0 : 15 
 

 
 
 

 

O B S A H 

 Úvodník /Bc.Zdenka Bujnová/ 

 Uznesenia obecného zastupiteľstva /8.4.2011/ 

 Športové ozveny /OFK  A-muţstvo, Dorast, Ţiaci/, Konečná tabuľka 

 JÚN – mesiac poľovníctva a ochrany prírody /Štefan Hajnovič/ 

 DHZ Kovarce – príhovor starostky obce Mgr.Heleny Paučírovej 

 Klub slovenských turistov /Marek Vrbičan, Peter Vojtuš/ 

 Aj varenie je umenie  - I.ročník vo varení gulášu /PhDr.Irena Grácová/ 

 Zo školského zápisníka  - Materská škola /Bc.Zdenka Bujnová/ 

 Gazdinky na slovíčko - Pagáčiky 

 Jubilanti – Jún, Júl, Narodenie dieťaťa, Sobáš, Prvoprijímajúce deti 

 Oznamy, Inzerát 



 

 

JÚN – MESIAC 
POĽOVNÍCTVA 

A OCHRANY PRÍRODY 

 
    Od vyhlásenia 

mesiaca jún za 
mesiac 

poľovníctva už 

uplynulo viac 
desaťročí. Počas 

tohto pomerne 

dlhého 
obdobia si poľovnícka  ale aj laická 
verejnosť pripomína v mesiaci jún 

poľovníctvo. Mnohí z nepoľovníckej 
verejnosti sa pýtajú čo vlastne to 
poľovníctvo je.  

     Poľovníctvo je súhrn činností 
zameraných na trvalo udržateľné, 
racionálne, cieľavedomé obhospo-

darovanie a využívanie voľne žijúcej 
zveri, ako prírodného bohatstva a súčasti 
prírodných ekosystémov; je súčasťou 

kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany 
životného prostredia. Do poľovníctva patrí 
aj ochrana zveri pred nepriaznivými 

vplyvmi, najmä pred 
 

 

nedostatkom potravy, škodlivými zásahmi 
ľudí a zvierat  škodlivých poľovníctvu, 
chorobami zveri atď. To je definovanie 
poľovníctva po právnej stránke (de jure).  

V skutočnosti   (de facto) ľudovo 
povedané, je to nespočetné množstvo 
hodín práce poľovníkov, ktoré odpracujú 

na úkor svojho voľného času od skorej 
jari až do konca zimy. Je to starostlivosť 
o zver, jej prežitie v ťažkých podmienkach 

zimy. Zabezpečovanie dostatočného 
množstva kvalitného krmiva v rôznej 
druhovej skladbe. Zabezpečenie podania 

liečiv na preliečenie raticovej zveri. 
Budovanie kŕmidiel pre zver 
a zabezpečenie solísk riadne naplnených 

soľou počas celého roka. Okrem 
odpracovaných hodín neraz poľovníci 
musia siahnuť aj do rodinných rozpočtov 

a vynaložiť finančné prostriedky. Ochrana 
zveri spočíva aj vo vytváraní zón pokoja 
pre zver, kde zver môže v pokoji priviesť 

na svet svoje potomstvo a odchovať ho. 
Pokoj potrebuje pri paši a následného 
strávenia potravy (prežúvavce). Podľa 

viacerých právnych noriem, 
je to povinnosť každého 

návštevníka prírody. 

Až potom nasleduje lov 
zveri, ktorý sa môže 

prevádzať podľa 

prísnych a vopred jasne 

zadefinovaných noriem. Lov zveri sa 

prevádza mimo času ochrany zveri, ktorá 
je prísne zákonom stanovená. 
Poľovníctvo je súhrn činnosti, ktoré sa 

týkajú každého, či je poľovník alebo nie. 
Skutočnosť je však iná, k prírode a zveri 
sa správame macošsky. Výsledkom je 

vyrušovanie zveri, znečistená príroda, 
zničené poľovnícke zariadenia. Svojim 
konaním pripravujeme zver o to 

najdôležitejšie, o pokoj. Zver uprednostní 
pokoj aj pred potravou, skôr bude hladná, 
ako často rušená, ak má možnosť, tak 

odíde na iné stanovištia, ak nie, tak sa 
stane z dennej zveri - zver nočná 
znamená to, že za potravou bude 

vychádzať za tmy a za tmy sa bude 
vracať do úkrytov. Bude stresovaná, v 
slabej kondícií.  Výsledkom bude slabá 

reprodukcia, tvorba parožia a pod. Viac 
ako zákon by pre nás všetkých mal byť 
pocit zodpovednosti a cítenie srdcom. Ak 

absentuje kladný vzťah k prírode a zveri,  
tak zákon je už len ako výstraha, ktorej 
nerešpektovanie často zostane 

nepotrestané. Snažme sa všetci 
o zachovanie a zveľadenie toho krásneho 
dedičstva, čo sme dostali. Zabezpečme, 

aby aj generácie po nás nachádzali to, čo 
nám zanechali naši predkovia. Netreba 
nám veľa námahy či prostriedkov, stačí 

ak sa budeme v prírode chovať  
s pocitom zodpovednosti a citom svojho 
srdca. Nech nám stále znie motto 

z jedného stužkového oznámenia: “Stoj! 
Kto ničivé snahy máš, vyhni lúkam, 
svitu i zveri, vyhni stromom, vyhni 
i nám, bo tys nepriateľ náš!   
 

Štefan Hajnovič 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DHZ  KOVARCE 

 

     Prešlo veľa rokov, kým sa 
ľudstvo dopracovalo 
k poznaniu, že úspešný 

boj s nebezpečným 
živlom – ohňom je 
možný 

združovaním sa 
v spolkoch a  
v účelnejšom 

vystrojovaní 
a vyzbrojovaní týchto spolkov.  
     História a vznik dobrovoľného 

hasičstva v našej obci sa datuje do 
obdobia druhej polovice 19. storočia.  
     V prvých rokoch existencie bola 

činnosť DHZ orientovaná len na pomoc 
a zásahy pri požiaroch, vlastnú techniku 
kovarskí hasiči nemali, preto boli 

odkázaní na pomoc tých, ktorí ju vlastnili 
– veľkostatkárov. Po viacerých 
nepríjemných požiaroch sa v roku 1926 

obecná rada uzniesla na kúpe prvej 
štvorkolesovej striekačky a starostlivosť 
obce o hasičov sa prejavila aj v snahe 

postaviť pre nich dôstojnú hasičskú 
zbrojnicu. V januári 1929 uzavrela obec 
s rímsko-katolíckou farnosťou zámennú 

zmluvu na stavebné miesto pre hasičskú 
strekáreň, ktorá sa aj hneď začala stavať. 
     Medzi najstarších požiarnikov v obci 

patrili: Ján Morec, Jozef Števanka, Jozef 
Gerši, Ján Opáth, Juraj Stolár. Postupne 
sa k nim pristúpili Jozef Števanka ml. 

a Pavel Krošlák. V roku 1939 si zásluhou 
Jána Anderku, správcu liehovaru mohli 
kúpiť ďalšiu ručnú striekačku. V roku 

1948 sa stal členom hasičského zboru 
Anton Bujna a v roku 1950 Imrich Ďurič. 
Prvým školeným profesionálnym hasičom 

bol Michal Števanka. Ďalšími 
významnými členmi zboru boli: Michal 
Hraško, Anton Horský, Jozef Ďurík, Ján 

Grác, Štefan Hílek a Tibor Kostolanský.  
     Veľmi úspešne našu obec 
reprezentoval aj dievčenský požiarny 

zbor, ktorý bol založený v roku 1953. 
Kolektív, ktorí tvorili Estera Čitárska, 
Viera Hrašková, Alžbeta Grácová, Mária 

Šegitová, Emília Števanková, Božena 
Kovačiková a Eva Uhrovská obsadil 
v v roku 1954 v krajskej súťaži 1. miesto 

1. TJ Slovan Veľké Bedzany 26 24 0 2 114 : 13 72 33 

2. OFK Kuzmice 26 18 1 7 68 : 33 55 16 

3. ŠK Veľké Ripňany 26 14 5 7 51 : 34 47 8 

4. OŠK Závada 26 12 6 8 48 : 32 42 3 

5. TJ Družstevník Kamanová 26 11 4 11 67 : 64 37 -2 

6. TJ Slovan Bojná B 26 11 4 11 44 : 41 37 -2 

7. TJ Čeladince 26 10 3 13 40 : 69 33 -6 

8. MFK Topvar Topoľčany B 26 10 2 14 47 : 48 32 -7 

9. OFK Chrabrany 26 9 3 14 34 : 48 30 -9 

10. TJ Družstevník Norovce 26 8 6 12 46 : 65 30 -9 

11. OFK Tesáre 26 9 3 14 35 : 54 30 -9 

12. OFK Kovarce 26 9 3 14 31 : 58 30 -9 

13. OFK Horné Štitáre 26 8 2 16 41 : 69 26 -13 

14. TJ Ponitran Koniarovce 26 6 4 16 33 : 71 22 -17 



a postúpil do celoštátnej súťaže v Brne, 

kde obsadil 2. miesto.  
     Po roku 1960 sa začala k slovu 
dostávať prevencia. Prvým preventivárom 

v obci sa stal Anton Bujna, ktorý túto 
funkciu vykonával až do roku 1990. 
     Sedemdesiate roky znamenali 

ochabovanie záujmu hlavne mladých ľudí 
o činnosť v požiarnom zbore. Členská 
základňa sa rozširovala pomaly. Medzi 

ďalších významných funkcionárov, ktorí 
svojou činnosťou prispeli k rozvoju 
dobrovoľného hasičstva v našej obci  

patrili: Michal Hraško, Jaroslav Buraj, 
Milan Kerek, Milan Sekereš, Milan 
Ryban.  

     Po roku 1990 začala činnosť DHZ 
celkom ochabovať. Vedeniu – Oto Kerek 
- veliteľa  a  Milan Flak - predseda, sa po 

odchode starších a pre vec zapálených 
dobrovoľníkov už ťažko darilo nájsť 
mladých ľudí, ktorí by ich nahradili.  

     No aj po tomto čase stagnácie 
dobrovoľnej požiarnej ochrany nastala 
zmena. V súčasnosti má náš DHZ 30, 

zväčša  mladých členov, ktorých vedie 
pre správnu vec zapálený veliteľ Jožko 
Kapusta. Bol to práve on, náš Jožko, 

vďaka ktorému vznikla  aj aktívna 
spolupráca medzi členmi DHZ 
a zástupcom rímsko-katolíckej cirkvi 

v našej obci, vdp. farárom Mgr.Ondrejom 
Tepličancom.  
     Dovoľte mi, aby som v týchto 

slávnostných chvíľach poďakovala 
v mene vedenia obce, poslancov OZ 
i v mene svojom  nášmu vdp. farárovi  za 

všetko, čo pre našu obec 
a jej DHZ robí.  
     Významným 
dňom, ktorý sa 

zapíše medzi 
ďalšie významné 
dni v histórii  DHZ 

je 21.11.2010. 
Práve v tento deň pripadol termín 
odovzdania hasičského automobilu LIAZ 

– CAS, ktorý bol kovarským hasičom 
pridelený na základe odporúčania OR 
HaZZ v Topoľčanoch a KR HaZZ v Nitre.  

Z tohto miesta chcem poďakovať vedeniu 
OR HaZZ v Topoľčanoch – p. riaditeľovi 
pplk. Mgr. Ľubomírovi  Gerovi a vedeniu 

KR HaZZ v Nitre – p. riaditeľovi pplk. Ing. 
Pavlovi Nerečovi  za kladné odporúčanie,  

na základe ktorého MV SR pridelilo 

vozidlo LIAZ  nášmu hasičskému zboru. 
     Na záver chcem poďakovať   veliteľovi 
a členom  DHZ za ich čas, ktorí venujú 

nezištnej činnosti v tejto organizácii, za 
to, že vďaka ním čas úpadku  
dobrovoľného hasičstva v Kovarciach 

vystriedal čas priaznivých zmien   
a želám im za nás všetkých veľa zdravia 
a  úspechov  pri rozvíjaní činnosti našej 

i ich organizácie.  
 
Mgr.Helena Paučírová, starostka obce 

Príhovor starostky obce - Požehnanie 
vozidla DHZ dňa 29.5.2011 

 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 

RODINNÁ TURISTIKA  
GÝMEŠ - OPONICE 

 

     26.marca sa 
sedemnásť 

priaznivcov turistiky 

zišlo pred Obecným 
úradom 

v Kovarciach. Ich 

spoločným cieľom 
bolo prejsť cez 
pohorie Tribeč z  

južnej strany so 
začiatkom v obci Kostoľany pod 
Tríbečom a koncom v obci Oponice.  

     Po premiestnení sa z Kovariec do 
obce Kostoľany pod Tríbečom obecnou 
áviou, za čo chcem v mene klubu 

poďakovať, sme začali šliapať po zelenej 
značke do mierneho kopčeka smerom na 
Sedlo pod Gýmešom. Cestou k sedlu 

sme ešte všetci odbočili na Studený hrad 
424 m.n.m..  
     Studený hrad je staré hradisko kúsok 

od turistického chodníčka s pekným 
výhľadom na okolie, kde sme chvíľku 
pobudli a kochali sa okolitou prírodou.  

     Ďalej nasledovalo rýchle 
premiestnenie sa na zrúcaninu hradu 
Gýmeš. Hrad Gýmeš sa nachádza na 

strmom kremencovom kopci Dúň na 

južnom svahu pohoria Tribeč vo výške 

okolo 514 m.n.m.. Tu sme ponavštevovali 
všetky zákutia hradu a skončili sme pri 
vyhasnutom ohnisku uprostred hradieb. 

Po neveľkom občerstvení sa znovu 
vydávame na našu vybranú cestu po 
zelenej značke. Spolu s našimi 

ratolesťami prechádzame cez Jelenskú 
gaštanicu ku križovatke s červenou 
značkou Pod gaštanicou. Za sebou bez 

povšimnutia nechávame postupne 
Červený kríž a Pusté. Odtiaľto musíme 
vystúpať k vrchu, kde nachádzame ďalší 

vyhliadkový  vrchol posiaty snežienkami 
a robíme pár fotiek.  
    Už vieme, že sme na našej strane 

Tribeča a tak pridávame do kroku 
a prechádzame cez Veľkú skalu 496,4 
m.n.m. až ku zrúcanine Oponického 

hradu 333 m.n.m. Tu si dávame dlhú 
prestávku, kde si každý niečo opečie. 
Súčasne Roman vedie skrátený kurz 

prežitia v prírode, učí ako zapaľovať oheň 
v nepriaznivých podmienkach 
a odpovedá na všetky otázky členov 

našej turistickej akcie. 
     Na záver schádzame do dedinky 
Oponice, kde pre nás prišla naša ávia. 

     Všetci sa tešíme z krásne prežitého 
dňa a z ďalšieho poznávania nášho 
pohoria, lebo tu sme doma. 

Marek Vrbičan 
Klub Slovenských turistov 

Tribeč 

 
 

HREBEŇOVKA  
TRÍBEČA 

 
     Pohorie Tríbeč je naše 

najbližšie pohorie. 
Tiahne sa na juhu 
od Nitry s výrazným 

vrcholom Zobor, na sever k 
mestu Partizánske. Ďalej 
začína pohorie Vtáčnik. 

Celým pohorím vedie tzv. 
Ponitrianska magistrála, ktorá začína 
v Nitre, vystupuje na Zobor a pokračuje 

hrebeňom až na Veľký Tríbeč (829 m.), 
najvyšší vrch pohoria  podľa ktorého 
nesie názov aj náš turistický klub. Ďalej 

magistrála schádza z hlavného hrebeňa, 
pokračuje cez obce Zlatno, Jedľové 
Kostoľany až po Veľké Pole. Dĺžka tejto 

červenej značky je 70 km a dá sa 

zvládnuť za 24 hod. My sme si za cieľ 
našej túry vybrali zreteľný hlavný hrebeň 
pohoria, vedúci zo Skýcova na Veľký 

Tríbeč. 
     O dva týždne odložená akcia kvôli 
malému záujmu sa ani teraz neteší hojnej 

účasti. Tak teda 30. apríla sa nechávame 
vyviesť autom do sedla Prostredný vrch 
pred obcou Skýcov. Teraz je už len na 

nás dostať sa do Kovariec, čaká nás 
približne 25 km šliapania a dúfam, že aj 
pekný zážitok a výhľady do okolia.  

     Najskôr miernym klesaním, o chvíľu 
strmo hore na prvý vyhliadkový kopec 
Adamichová (553 m). Tu sa dlho 

nezdržujeme a pokračujeme hrebeňom  
cez  Krásny vrch (566 m) a ďalší 
vyhliadkový kopec Rakyta  (597 m) na 

Javorový vrch (730 m). Tu máme prvú 
dlhšiu prestávku na oddych. O chvíľu 
prichádza väčšia skupina  turistov, ktorí 

tiež idú zo Skýcova a majú v pláne prejsť 
celý hrebeň až do Nitry. My  pokračujeme 
ďalej  miernym klesaním, niekedy aj 

stúpaním na Kobyliu skalu, Mišov vrch, 
Medvedí vrch až do Sedla pod Veľkým 
Tríbečom. Tempo máme viac než slušné, 

ale vyššie spomenutá skupinka turistov je 
nám stále v pätách. Ani sa im 
nečudujeme, majú toho pred sebou ešte 

veľmi veľa. Ja sa ešte zbehnem pozrieť 
na Pustovníkovu studničku a pozostatky 
kamenného /pustovníkovho/ obydlia. Keď 

prichádzam na Veľký Tríbeč (829 m) naši 
a aj druhá skupinka sú už na vrchole. 
Z vrcholu nie je dobrý výhľad kvôli 

vysokému porastu,  tak sa rozprávame, 
oddychujeme,  avšak  tmavé mračná nás 
rýchlo ženú dole. Nemôžeme si ale 
nechať ujsť tzv. „cincilák“, kamennú 

vyhliadkovú stavbu,  z ktorej je vidieť 
hrad Gýmeš a aj Topoľčiansky hrad. 
Odtiaľto s búrkovým mračnom v pätách, 

už pokračujeme lesnými cestičkami do 
Kovariec. Zvládli sme to za 6,5 
hodiny a búrka  prišla 10 

minút po 
našom 

príchode. 

Všetko dobre 
dopadlo. 

 

Peter Vojtuš 
člen KST Tribeč 



AJ  VARENIE  
JE  UMENIE... 

 

     ...najmä, ak varíme 

s láskou. O to sa 
zaslúžili prevažne 
muži, ktorí 

v predvečer Dňa 
otcov v sobotné 
odpoludnie  

18.júna 2011 na 

miestnom ihrisku v 
Kovarciach 

súťažili v prvom 
ročníku vo varení gulášu.  
     Ku kotlíkom sa postavilo šesť tímov, 
spolu 13 súťažiacich. Hoci všetci použili 
približne rovnaké suroviny, chuťove sa 

rozlišovali. Záviselo to od rozmanitého 
využitia ingrediencií, skúseností 
i kuchárskeho tajomstva. A tak porota na 

čele s pánom Piačekom mohla rozhodnúť 
podľa najkvalitnejšej chuti. Víťaz mohol 
byť jeden, i keď všetci si zasluhujú 

uznanie a vďaku početných 
ochutnávačov z radov účastníkov 
podujatia. 

     Víťazné družstvo číslo jeden v zložení 
pánov:  Milan Grác, Igor Kerek a Miroslav 
Kyčerka, získalo putovný pohár 

a víkendový pobyt v kúpeľoch Veľké 
Bielice. Hlavným sponzorom podujatia 
bol pán Halo. 

     Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí 
sa rozhodli usporiadať toto nevšedné 
podujatie. Zaiste ich k tomu viedla záľuba 

šikovných guláš-majstrov, ktorými sa 
predstavujú na nejednom guláš–párty 
medzi svojimi blízkymi i priateľmi. 

     Na miestnom ihrisku sa zišli najmä 
mladé rodiny aj so svojimi deťmi. 
O zábavu núdza nebola. Na svoje si prišli 
deti. Tí si našli zábavu vo všetkom, čo im 

poskytovalo slnečné odpoludne a bohatý 
program. Kúzelník si vyskúšal svoje čáry 
– máry – fuk. Vymaľované tváričky detí 

ich nielen zdobili, ale pripomínali rôzne 
podoby princezien, motýlikov i zvieratiek. 
Šantili po celom ihrisku ako vláčik, 

k čomu ich sprevádzala reprodukovaná 
pieseň „Jede, jede mašinka....“. Niektorí 
sa prevážali na štvorkolesových 

motorkách. Výrečný moderátor tiež 

prispel k zábave. 
     O tom, ako sa popasovať s požiarom, 
ukázali hasiči Dobrovoľného hasičského 

zboru v Kovarciach na čele s Jožkom 
Kapustom. Veru, oheň je dobrý hospodár, 
ale zlý pán. Aj po zásahu hasičskými 

prístrojmi s chemikáliou obhorené pahyle 
nás varovali, ako sa chrániť pred 
požiarom. 

     Do zábavného programu prispeli aj 
rogalisti: pán Škotta a pán Filipeje. Diváci 
žasli nad ich odvážnym letom. Od dotyku 

trávnika až po vzlet nad našimi hlavami 
krúžili nad ihriskom. Potleskom sme 
odmeňovali všetkých, ktorí sa pričinili 

o dobrú sobotňajšiu zábavu a ďakujeme 
za chutné guláše výborných hostiteľov – 
guláš-majstrov. 

 
 

S Ú Ť A Ţ N É  
D R U Ţ S T V Á 

 

Družstvo č.1  
Miroslav Kyčerka 
Igor Kerek  

Milan Grác 

 – 1.miesto 
 
 

Družstvo č.2  

Peter Križan a Peter Čepela 
 
Družstvo č.3  

Tomáš Hulej a Miroslav Hulej  

– 2.miesto 
Družstvo č.4   

Jozef Jankovič a Ján Pavlík 
 
Družstvo č.5  

Richard Ondruš a Peter Števanka  

– 3.miesto 
Družstvo č.6  
Marta Hrnčiarová a Emil Vrtoch 

 
 
PhDr.Irena Grácová 

redaktor KM 
 

 

 
 
 

 

ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

  
     V druhej polovici 

školského roka sme 
pre rodičov 

usporiadali školské 

kolo súťaže Mám 
básničku na jazýčku, 

kde sa predviedli naši starší 

predškoláci. Škoda len, že  pre 
chorobnosť sme sa nemohli zúčastniť na 
okresnej  súťaži.    

     Vynesieme, vynesieme Morenu zo vsi 
– prinesieme, prinesieme Jar novú do vsi 
– spievali sme spolu s deťmi, keď sme 

v polovici marca v sprievode niesli 
Morenu k rieke a hodili ju zapálenú tam,  
aby už prišla očakávaná jar.   

   Jar prináša aj mláďatá rôznych zvierat, 
ktoré sme boli u viacerých občanov 
pozerať.  

     Staršie deti pripravili svojim mamám 
k sviatku pásmo básní, piesní a tancov 
nielen v kultúrnom dome, ale spolu  

s mladšími deťmi aj v materskej škole.   
     Športovo – poznávaciu vychádzku, 
zameranú na poznávanie krás našej 
prírody sme absolvovali na Kovarskú 

hôrku, do kameňolomu a cez les ku 
kostolíku. Zjedli sme všetky sladkosti, čo 
mamy pripravili, ale chutil nám aj obed.  

     V rámci týždňa detskej radosti  sme 
s predškolákmi boli na divadelnej 
prehliadke detí v Topoľčanoch pod 

názvom Dielo tvojich rúk a na 1.jún sme 
mali pozvanie od rodiny Kvaltýnovej na 
poldenný výlet do Podlužian, kde deti 

strávili čas rôznymi hrami v peknom 
prostredí rodinného dvora a spoločne 
sme  si prezreli aj  vodnú elektráreň. Pred 

obedom  nás ešte pán školník povozil na 
koči so zapriahnutými koníkmi.  
     Vo štvrtok sa na dvor MŠ vyrojili rôzne  

rozprávkové postavičky, ktoré súťažili, 
tancovali a zabávali sa.  
     Posledný deň v týždni zasa terasu 

zaplnili bicykle rôznych typov, veľkostí 
a farieb, aby si deti mohli overiť svoje 
schopnosti a zručnosti v jazde na bicykli 

medzi rôznymi prekážkami, v poznávaní 
dopravných značiek a situácií.   

     Boli sme aj v súkromnej zoologickej 
záhrade v kaštieli v Kovarciach, na 

rybníku Luh a pripravovali sme aj 
športovo - zábavné sobotné 

popoludnie ku Dňu otcov. Lenže viacerí 
ockovia nemali z rôznych príčin čas 
a záujem a tak súťaženie so svojou  

ratolesťou absolvovali aj mamičky 
v pondelok popoludní. Odchádzali 
s medailou za šikovnosť, malou 

sladkosťou a dúfame, že aj s pocitom 
príjemne strávenej  chvíle so svojimi 
deťmi, veď pri niektorých disciplínach si 

pomáhali navzájom. Česť ockom, ktorí sa 
zúčastnili.      
     Koniec školského roka patrí našim 

absolventom, ktorí sa rozlúčia 
s materskou školou na slávnostnom 
odovzdávaní osvedčenia o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania a nastúpia 
v septembri do základnej školy. Tablo 
našich „žabiek“ si môžete pozrieť 

v predajni potravín CBA. 
     Materská  škola bude ešte otvorená 
v prvé dva týždne mesiaca júl a potom sa 

tešíme na nový školský rok. 
     Ďakujem všetkým rodičom 
a zamestnancom materskej školy,  ktorí 

pomáhali pri organizovaní   rôznych akcií 
školy.                                                                                                                                            
 

Bc.Zdenka Bujnová, riaditeľka 
materskej školy 

 

GAZDINKY  
 NA  SLOVÍČKO 

 

PAGÁČIKY 
 
½ kg hladkej múky 

2 ks Hery 
2 žĺtky 
2 malé lyžičky soli 

1 pochúťková smotana 
15 dkg tehly – nastrúhať 
 

Zamiesime a necháme stáť v chlade cez 
noc. Rozvaľkáme a vykrajujeme malé 
pagáčiky, dáme na plech a potrieme 

bielkom, posypeme sézamom a dáme 
piecť. 
 

 



J U B I L A N T I 
 JÚN  

 

 Chodilková Margita      90 rokov 

 Čitarská Etela              86 rokov 

 Kereková Emília          84 rokov 

 Matejová Antónia         81 rokov 

 Michalíková Štefánia   80 rokov 

 Kovačiková Anna         75 rokov 

 Sekereš Milan              75 rokov 

 Černý Cyril                   70 rokov 

 Debnár Anton              65 rokov 

 Kovačik Michal             60 rokov 

 Bucha Viliam                60 rokov 

 Jamrichová Eva           60 rokov 

 

 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 
 
 

 
NA SPOLOČNÚ CESTU 

ŢIVOTOM VYKROČILI: 
 
 

Darina  Kupcová    a 
  Richard   Ondruš 

- manželstvo uzatvorili dňa 
11.6.2011 v Kovarciach 

 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 

 
 
 
 

I N Z E R Á T 

 

Poskytujem krajčírske sluţby 

/obšívanie, opravy, skrátenie...../ 

Jozefína Škreková, Kovarce 321 

 0904 676211 

J U B I L A N T I 
JÚL 

  

 Opathová Helena         82 rokov 

 Jančovičová Valéria     82 rokov 

 Petráková Helena        82 rokov 

 Šišmičová Helena        82 rokov 

 Krist Rudolf                  81 rokov 

 Kutňanský Filip            80 rokov 

 Polonský Jaroslav        78 rokov 

 Gerši Marián                77 rokov 

 Bujnová Zdenka           76 rokov 

 Grác Rudolf                 76 rokov 

 Grác Milan                   70 rokov 

 Štefaneková Irena       70 rokov 

 Stieranková Hana        60 rokov 

 Szabo Ladislav            60 rokov 

 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 

 

NARODENIE 
DIEŤAŤA: 

 

DAMIÁN  VRBJAR 
narodený 19.6.2011 

 
Otec: Tomáš Vrbjar 

Matka: Kristína Kováčiková 
 
 

 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 

 
 

 
 
 

 

Dňa 5.júna 2011 o 10.00 hod. 
v kostole svätého Mikuláša 
v Kovarciach pristúpilo k prvému 
svätému prijímaniu deväť detí: 
 

MONIKA   HAVRANOVÁ 
MONIKA   KOBELÁROVÁ 
KRISTÍNKA  DELIČOVÁ 

LENKA  MERKOVÁ 
MAJKA  MIKULOVÁ 

JAKUBKO  ŠTEVANKA 
JANKO  ČMIEL 

NICOLASKO  GRÁC 
PATRIK   POLONSKÝ 

 
 

O Z N A M Y 

 

Obec Kovarce príjme na jesennú 
časť sezóny 2011/2012 na DVP 
hospodára OFK, ktorého náplňou 
práce bude: 
 príprava ihriska pred zápasmi 

/lajnovanie ihriska, umiestnenie 
rohových zastávok a osadenie 
sieťok na bránky/ 

  príprava kabín pre hráčov pred 
zápasmi 

 po ukončení zápasov - zvesenie 
sieťok a ich uloženie v kabínach 

spolu s rohovými zastávkami,  
 upratanie kabín po zápasoch 
 dovoz použitého oblečenia hráčov 

a uterákov na obecný úrad /pranie 
dresov a ostatných použitých 
súčastí oblečenia hráčov, uterákov 

vykonávajú pracovníčky obce/. 
Mesačná odmena – 100 € brutto /mínus 
19 % daň z príjmu/.  

Kosenie ihriska a okolitých priestorov 
vykonávajú pracovníci obce. 
 

26.júla slávime sviatok svätej Anny, 
matky Panny Márie. Pri tejto 
príležitosti sa vlani konal v  kostolíku 
pod Hôrkou deň otvorených dverí, 
počas ktorého sa prezentovali 
výsledky záchranných prác v krypte 
rodiny Wágnerovej. Vzhľadom na 
neočakávaný záujem sa uskutoční 
podobná akcia aj tento rok. Dňa 
24.7.2011 o 16.00 hod. sa 
uskutoční v Kostolíku sv.Anny 
svätá omša. Okrem toho v  tento 
deň bude možné nahliadnuť do 
otvorenej krypty a budú 
prezentované rôzne zaujímavé veci, 
ktoré sa našli pri prácach v krypte 
a kostolíku. Súčasťou akcie bude aj 
malá výstavka dobových fotografií 
a pohľadníc Kovariec. Presný čas 
a bližšie informácie o tomto podujatí 
budú zverejnené vo farských 
oznamoch prípadne v miestnom 
rozhlase. 

Mgr.Ondrej Tepličanec 
Peter Gerši 

 
 
Zber plastového odpadu bude  
26.júla 2011. Uviazané vrecia 
s plastovým odpadom žiadame 
vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné 
domy.   
 
 
Dňa 30.júla 2011 /sobota/ sa 
uskutoční zájazd na JÁNOŠÍKOVÉ 
SLÁVNOSTI v Terchovej. Odchod 
autobusu je o 6.00 hod. od 
kultúrneho domu. Občania, ktorí 
majú záujem o tento zájazd, môžu 
sa nahlásiť u p.Horákovej 
/tel.č.5316236/. Poplatok je 10 €. 
 
 
Redakčná rada Kovarského 
mesačníka oznamuje, že ďalšie 
číslo Kovarského mesačníka 
vyjde v mesiaci august. 


