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SLOVENSKÉ
NÁRODNÉ POVSTANIE
66.výročie
Váţení občania!
Tento rok oslavujeme 66. výročie
Slovenského národného povstania, ktoré
nám dáva príleţitosť, aby sme si
s hrdosťou pripomenuli tento bezpochyby
najslávnejší čin v novodobých dejinách
Slovenska. Keď sa v týchto dňoch znovu
zamýšľame
nad
jeho
vznikom,
priebehom, významom a historickým
odkazom, nemôţe a nesmie vymiznúť
z našej
pamäti,
ţe
v Slovenskom
národnom povstaní pokrokový ľud
Slovenska jednoznačne a spontánne
spolu s mocnosťami protihetlerovskej
koalície sa postavil do boja proti fašizmu
za slobodu, demokraciu a ľudské práva.
Slovenské národné povstanie bolo
druhým
najväčším
ozbrojeným
vystúpením proti hitlerovskej fašistickej
moci v ňou okupovaných krajinách
Európy. Zúčastnilo sa ho okolo 80 tisíc
slovenských
vojakov
a partizánov.
Z našej obce 10-ti v ňom poloţili svoje
ţivoty: Polonský Štefan, Koňa Koloman,
Kováčik Michal, Bitara Viktor, Vican
Július, Pálenik Július, Ševčík Štefan,
Bujna Štefan, Cifra Július, Makarenko
Alexander.
Tridsaťjeden
ich
bolo
odvlečených
do
zajateckých
a koncentračných táborov, odkiaľ sa

väčšina vrátila s podlomeným zdravím
a jeden sa nevrátil vôbec, podobne ako
sa nevrátilo 25 ţidovských občanov našej
obce z hitlerovských táborov smrti.
Slovenské národné povstanie vyvolalo
a stále si zachováva široký ohlas a obdiv
vo všetkých demokratických krajinách
Európy i za hranicami európskeho
kontinentu a stalo sa neoddeliteľnou
súčasťou
protifašistického
zápasu
európskych národov. Slovenský národ sa
ním zaradil medzi víťazné národy druhej
svetovej vojny, zbavil sa prívlastku
satelita nacistického Nemecka, osudu
porazeného štátu a všetkých dôsledkov,
ktoré z toho po skončení 2.svetovej vojny
vyplývali.
Boj proti hitlerovskému i domácemu
fašizmu,
za
oslobodenie
spod
fašistického
útlaku,
za
obnovenie
Československa na principiálne nových
základoch – ako demokratického štátu
dvoch skutočne rovnoprávnych národov –
Čechov a Slovákov so spravodlivým
sociálnym postavením jeho občanov – to
boli základné idey a ciele, ktoré tvoria
historický odkaz Slovenského národného
povstania. Tento odkaz, i keď sa jeho
idey a ciele v nasledujúcich desaťročiach
v plnom rozsahu nenaplnili, nestráca
platnosť ani v súčasnych zloţitých
podmienkach
nášho
domáceho
i medzinárodného vývoja, pri hľadaní
cesty Slovenska, dnes uţ samostatného
a suverenného štátu do budúcnosti.
V súčasnom období znovu sledujeme

pochodujúce gardy odeté v čiernom,
ktoré chcú obnoviť ídei fašizmu. Proti
tomuto zlu, proti novodobej snahe
obnoviť sily, ktoré pred vyše polstoročím
stroskotali a padli, a dnes by sa ţiadnym
iným spôsobom nemali vzkriesiť, treba
postaviť ešte mocnejšiu silu verejnej
mienky,
aktívnej
politiky,
mieru
a spolunaţívania, a keď treba aj policajnú
a vojenskú silu. To všetko v záujme
budúcnosti ľudstva a mierového ţivota.
Váţení občania !
Sme presvedčení, ţe keď všetci
spojíme svoje schopnosti a úsilie za
dobro
našej
Slovenskej
republiky
a k láske k vlasti i z našich detí a vnukov
sa stanú vlastenci milujúci naše krásne
Slovensko,
potom
o budúcnosť
slovenského národa sa nemusíme
obávať a naši padlí hrdinovia môţu
spokojne snívať svoj sen o vlasti, za
ktorej slobodu obetovali svoje ţivoty.
Základná organizácia
Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
KOVARCE

V našej obci sa oslavy
66. výročia Slovenského
národného povstania
uskutočnia
dňa 27.8.2010 / piatok /



18.45 hod. zraz účastníkov
pietneho aktu pred kultúrnym domom

19.00 hod. pietny akt kladenia
vencov pri pamätníku padlých hrdinov
a k buste A.Makarenku pri ZŠ

19.30 hod. – kultúrny program
na ihrisku OFK Kovarce: symbolická
vatra,
vystúpenie
dychovej
hudby
Tribečanka,
speváckej
skupiny
Kovarčanka
a speváckej
skupiny
Nezábudka, guláš, bufet, pre deti
opekanie párok.
SRDEČNE VÁS VŠETKÝCH
POZÝVAME

UZNESENIA OZ
Obecné
zastupiteľstvo
na
zasadnutí
dňa
2.augusta
v uznesení č.6/2010:

svojom
2010,

A/ Berie na vedomie:
1.Kontrolu plnenia uznesenia č. 4/2010
zo zasadnutia OZ v Kovarciach dňa
3.mája 2010.
2.Audit účtovnej závierky Obce Kovarce
za rok 2009 vykonaný audítorom
Ing.Jozefom Adamkovičom dňa 1.7.2010.
3.Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu Obce Kovarce za
rok 2009.
4.Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k plneniu rozpočtu Obce Kovarce za I.
polrok 2010.
5.Stanovisko
Komisie
finančnej
a obecného majetku pri OZ v Kovarciach
k plneniu rozpočtu obce za I. polrok 2010.
6.Ţiadosť p. Juraja Rybana o odkúpenie
nehnuteľnosti – dielňa na porez dreva
a okolitých parciel.

B/ Schvaľuje:
1.Záverečný účet Obce Kovarce za rok
2009.
2.Plnenie rozpočtu Obce Kovarce za I.
polrok 2010.
3.Úpravu rozpočtu Obce Kovarce na rok
2010 podľa predloţeného návrhu.
4.Programový rozpočet obce Kovarce na
rok 2009 a výhľad na roky 2010 – 2011.
5.Zámenu:
- časti nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná
v Katastrálnom úrade Nitra, Správa
katastra Topoľčany, pre katastrálne
územie Kovarce na LV č.713 ako: parcela č. 348/3 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3 315 m2, ktorá je
v Geometrickom
pláne
č.41680391–
015/2010 zo dňa 14.1.2010, ktorý
vyhotovila Geodetická kancelária Tomáš
Belianský, IČO 41680391, 958 45 Veľký
Klíţ 95 a ktorý úradne overila Správa
katastra Topoľčany dňa 24.2.2010 pod
č.086/2010 označená ako:

- novovytvorená parcela č.348/9 –
zastavaná plocha o výmere 14 m2 , jedná
sa o parcelu registra ,,C“ evidovanú na
katastrálnej mape.
- a nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná
v Katastrálnom úrade Nitra, Správa
katastra Topoľčany, pre katastrálne
územie Kovarce na LV č. 713 ako: poţiarna zbrojnica s č. 16 pôvodne na
parcele č.50 (podľa GP na parcele č.
50/1), ktorých výlučným vlastníkom je
Obec Kovarce, za nehnuteľnosti, ktoré sú
zapísané v Katastrálnom úrade Nitra,
Správa
katastra
Topoľčany,
pre
katastrálne územie Kovarce na LV č. 574
ako: - parcela č.1062/4 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 63 m2, parcela č. 1062/5 – ostatné plochy
o výmere 97 m2, jedná sa o parcely
registra ,,C“ evidované na katastrálnej
mape a ktorých výlučným vlastníkom je
Rímskokatolícka
cirkev
–
farnosť
Kovarce, bez finančného vyrovnania.
Obec Kovarce znáša všetky náklady
spojené s vyhotovením zámennej zmluvy
a návrhu na vklad do katastra, správny
poplatok za vklad do katastra ako aj
prípadné ďalšie náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľnosti.

2.So ţiadosťou p. Juraja Matušíka, bytom
Kovarce č. 453 o umiestnenie garáţe na
parcele č.24/2 (za 6 b.j. s.č.543).

C/ Vydáva:

H/ Určuje:

1.Všeobecne
záväzné
nariadenie
č.6/2010
o poskytovaní
sociálnych
sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne sluţby.

D/ Súhlasí:
1.S vypracovaním znaleckého posudku
na ocenenie nehnuteľností parc. č.
348/10 – zastav. plochy a nádvoria vo
výmere 4 m2 a parc č. 348/11- zastav.
plochy a nádvoria vo výmere 12 m2
oddelené z pôvodnej parcely č.348/3
zastav. plochy a nádvoria o výmere 3315
m2 Geometrickým plánom č.41680391087/2010 zo dňa 1.7.2010, ktorý
vyhotovila geodetická kancelária Tomáš
Belianský, IČO 41680391, Veľký Klíţ 95,
a ktorý úradne overila Správa katastra
Topoľčany dňa
14.7.2010
pod
č.323/2010.

E/ Nesúhlasí:
1.So ţiadosťou p.Ireny Mičíkovej, bytom
Kovarce č.53 o náhradu a odstránenie
škôd, ktoré vznikli na majetku a pozemku
pri povodni.
2.So ţiadosťou p.Márii Borchovej, bytom
Kovarce č.54 s odstránením škôd po
povodni a s náhradou škody za úrodu.
3.S poskytnutým finančného príspevku
pre OZ Bašta na projekt ,,Encyklopédia
sakrálnych stavieb Slovenska.“

F/ Doporučuje:
1.Vyzvať Ing.Vladislava Rumana o
podanie
informácie
pre
Obecné
zastupiteľstvo v Kovarciach, ktorá sa týka
plánovanej výstavby lekárne v Obci
Kovarce na pozemku, ktorý mu pre tento
účel odpredala Obec Kovarce.

G / Splnomocňuje:
1.Mgr. Helenu Paučírovú, starostku obce
Kovarce k podpisu zámennej zmluvy
a návrhu
na
vklad
do
katastra
nehnuteľností.
1.Pre volebné obdobie 2011 – 2014
počet poslancov 9.
2.Ţe vo volebnom období 2010 – 2014
bude starosta Obce Kovarce vykonávať
funkciu v celom rozsahu (na plný
úväzok).

REFERENDUM
OKRSKOVÁ KOMISIA V KOVARCIACH
v zloţení: p.Edita Erdélyiová, p.Miriam
Belanová, p.Mária Kováčiková, p.Renáta
Šišmičová na svojom prvom zasadnutí
dňa 12.8.2010 ţrebom určila predsedu
a podpredsedu
OVK:
predseda
–
p.Renáta Šišmičová a podpredseda –
p.Mária Kováčiková. Členka p.Gabriela

Švecová dňa 16.8.2010 dodatočne zloţila
sľub člena OVK.

Referendum sa uskutoční dňa
18.septembra 2010 /sobota/ od
7.00 hod. do 22.00 hod. Miestnosť
na hlasovanie sa
nachádza
v spoločenskej sále kultúrneho
domu.
Občania, ktorí sa nemôţu dostaviť do
miestnosti na hlasovanie /zo zdravotných
dôvodov/ môţu poţiadať o hlasovanie do
prenosnej schránky, nahlásiť sa treba
telefonicky:



5316125 na Obecný úrad
Kovarce do 17.septembra 2010
do 12.00 hod.

Ako sa hlasuje?
Na hlasovacom lístku,
v príslušnom rámčeku
značkou „X“ vyznačí, ţe na otázku
odpovedá „ÁNO“, alebo ţe na otázku
odpovedá „NIE“. Oprávnený občan takto
hlasuje za kaţdú otázku samostatne. Po
úprave hlasovací lístok zloţí tak, aby jeho
úprava nebola viditeľná a hlasovací lístok
vloţí do schránky na hlasovanie.
ZNENIE OTÁZOK:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom zrušila
povinnosť fyzických osôb a právnických
osôb platiť úhradu za sluţby verejnosti
poskytované
Slovenskou
televíziou
a Slovenským rozlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom rozšírila
moţnosť prejednať konanie poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky ako
priestupok na všetky priestupky podľa
zákona o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky ústavným zákonom
zníţila počet poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou
od nasledujúceho volebného obdobia?

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom ustanovila,
ţe orgány verejnej moci môţu obstarávať
osobné motorové vozidlá s obstarávacou
cenou maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej repubiky ustanovila moţnosť
voliť poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky
a poslancov
Európskeho
parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom vyňala
osoby poverené výkonom verejnej moci
z moţnosti uplatniť právo na odpoveď
podľa tlačového zákona?

ŠPORTOVÉ OZVENY
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY A – MUŢSTVA
Čeľadince – KOVARCE
KOVARCE – Čeľadince
KOVARCE – Krušovce
Neporadza – KOVARCE
Malá Hradná – KOVARCE
Klátová Nová Ves – KOVARCE

0:1
0:3
1:6
4:1
0:0
2:0

Príchody hráčov A muţstva:
Jankovič /Ludanice/
Hesko /Továrniky/
Odchody hráčov A muţstva:
Labuda /Ludanice/
Kutňanský /Ludanice/
NOROVCE – KOVARCE
0:1 /0:0/
Zostava: Vrbjar, Mekýš Miloš, Grác,
Kovačik J. Kerek J., Švec, Hula, Mekýš
Miro, Kovačik M., Macko, Jankovič
Striedali: Belan, Bizoň
V priemernom zápase mal ambiciózny
nováčik v zápase tri vyloţené šance. Raz
naše muţstvo zachránila ţrď a dvakrát
zachraňovali
na
bránkovej
čiare
obrancovia /Mekýš, Grác/. O všetkom tak
rozhodla 70 minúta, keď domáci stoper
fauloval v 16-tke Jankoviča a nariadenú
penaltu premenil J.Kerek.

KOVARCE – BOJNÁ B
1:2 /0:2/
Zostava: Činčura, Belan, Grác, Kerek,
Kovačik J., Kovačik M., Hula, Mekýš M.,
Švec, Macko, Jankovič
Striedali: Krošlák, Kovačik T., Bizoň,
Jančovič M.
Hostia posilnení o hráčov Ačka prekvapili
domácich veľmi dobrou hrou, čo sa
odzrkadlilo
v dvojgólovom
vedení.
V druhom polčase sa domáci
zlepšili, avšak hosťujúci
gólman mal svoj deň. Jeden
gól domácich padol po
centri Jankoviča, ktorý si
obranca vrazil do vlastnej
brány.
NITRIANSKA STREDA – KOVARCE
1:0 /0:0/
Zostava: Vrbjar, Mekýš Miloš, Švec,
Činčura, Kerek J., Belan, Hula, Hesko,
Jančovič F. Macko, Jankovič
V derby
zápase
videli
fanúšikovia
priemerný futbal s gólovými šancami na
oboch stranách a stalý výkon
hlavného
rozhodcu.
Domáci rozhodli o svojom
víťazstve v 70 minúte strelou
z 25-tky.

DORAST
Solčany – KOVARCE
KOVARCE – Ludanice
Práznovce – KOVARCE

2:4
1:5
3:4
Rudolf Kyčerka
redaktor KM

NITRA, MILÁ NITRA...
Starobylá
Nitra
láka
mnohých
domácich a zahraničných návštevníkov
do svojho historického centra. Hradný
vrch s majestátnou katedrálou svätého
Emeráma patrí medzi klenoty nášho
národa. Stojí tu ako svietiaci maják, kde

uţ vyše tisícročie /1181 rokov/ prichádzali
naši predkovia, podobne ako my dnes,
vzdať vďaku a vysloviť prosbu Bohu za
ţivot a preţitie.
Tak to bolo aj s nami, dôchodcami
obcí Oponíc, Súloviec a Kovariec. Zájazd
organizoval pán Ján Vozár predseda
Základnej
organizácie
Jednoty
dôchodcov Oponice. Celú výpravu
sprevádzal vzdelaný a zanietený archivár
Roman Gerši - oponský rodák. Svätú
omšu v katedrále celebroval nedávny
oponský vdp.Dr.Marek Virág, dnes uţ
kňaz nitrianskej fary v kostole svätých
Petra a Pavla. Jeho zvučný hlas vtiahol
do
spevných
modlitieb
všetkých
prítomných. K tomu prispel aj mohutný
orgán, ktorý rozozvučal Roman Gerši.
Cítili sme sa ako v nebi. Po omši sme sa
dozvedeli od pána kostolníka históriu
chrámu.
Celý chrám má tri samostatné kostoly.
Prvý kostol postavil v roku 829 knieţa
Pribina a vysvätil ho arcibiskup Adalrám
zo Salzburgu. V ňom slávili bohosluţby
svätci Cyril /Konštantín/ a Metod - naši
vierozvestovia,
v staroslovianskom
jazyku. Relikvie svätého Cyrila sú
uloţené
v najstaršej
kaplnke
v romanskom slohu. Svätých Cyrila
a Metoda vymenoval pápeţ Ján Pavol II.
za patrónov Európy. Tu sú pochovaní aj
nitrianski pustovníci z 11. storočia
sv.Andrej Svorád a sv.Benedikt, ktorí sú
ochrancami a patrónmi Nitry a Nitrianskej
diecézy. Ich relikvie sú tu tieţ uloţené.
Druhý - horný kostol bol postavený
v 14. storočí v gotickom slohu a tretí dolný kostol je postavený v 17. storočí.
Oba kostoly boli zbarokizované v 18.
storočí. Bohatá výzdoba, sochy, fresky,
obrazy, plátna, jemná imitácia mramoru,
alabaster,
zlato
vypracované
od
renomovaných umelcov vyvolávajú obdiv
a vznešenosť pocitov.
Pod katedrálou sú krypty.
Jedna
biskupská,
druhá
kanonícka. Z mnohých mien,
ktoré
sme
vyčítali
z pamätných tabúľ nás
zaujali mená Fričovský
i Kubica, ktorí pôsobili

v Kovarciach i Oponiciach. Obaja boli
aktívnymi členmi Slovenského učeného
tovarišstva, ktorí spolu s Antonom
Bernolákom - zakladateľom slovenského
spisovného jazyka ju uvádzali do ţivota.
Bernoláčtinou
bolo
napísané
celé
klasicistické dielo Jána Holleho.
V diecéznej kniţnici sme videli vzácne
zbierky kníh od najstarších čias aţ po
dnešok vo viacerých jazykoch. Medzi
nimi bolo aj jazykovedné dielo A.
Bernoláka - Gramatica, Slavica z roku
1790.
V diecéznom múzeu nás zaujalo
misionárske poslanie solúnskych bratov
Cyrila a Metoda na našom území. Skôr
ako prijali túto misiu kristinizácie Veľkej
Moravy, sa na túto cestu pripravili.
Zostavili písmo - hlaholika. Vo výstavných
vitrínach sme videli tieto listiny. Preloţili
Sväté písmo do staroslovienčiny, ktoré
bolo zrozumiteľnejšie našim predkom.
Svoje učenie obhájili pred rímskou
stolicou, a tak starosloviensky jazyk sa
popri latinčine, gréčtine a hebrejčine stal
liturgickým jazykom. Osobne to pokladám
/okrem iného/ za najväčší výdobytok ich
posolstva u nás. Na mape sme videli celé
teritórium Veľkej Moravy za prvého, ţiaľ
aj jediného kráľa Svätopluka. Siahalo aţ
po Vislu - Krakov, Odru - Luţian na
severe a Blatenské jazero - Balaton,
oblasť Panónie na juhu a Bihár
z juhovýchodu. Škoda, ţe mocnosť
Veľkej Moravy trvala len 72 rokov.
V klenotnici múzea sa nachádzajú
unikátne monštrancie ako dôkaz kultúrnej
majstrovskej
vyspelosti
nášho
šperkovníctva.
Ešte jedno milé prekvapenie pripravil
pán Gerši. S rukavičkami na rukách
predloţil
Opončanom
a Súlovčanom
pamätnú listinu prvej písomnej zmienky
o obciach z roku 1234 a 1245. Obec
Kovarce si v tomto roku pripomína 730.
výročie z roku 1280.
Nitrianske biskupstvo zaloţené v roku
880 za svoje trvanie vystriedalo 81
biskupov.
Takto duchovne a kultúrne obohatení
sme preţili krásne odpoludnie 15.júla
2010 v Nitrianskom diecéznom sídle.

Cestou
k nemu
sme
prechádzali
Pribinovým námestím. Uprostred stojí
krásna
socha
knieţaťa
Pribinu
a v parčíku sa vypína súsošie svätcov
Cyrila a Metoda. Obe sú majstrovským
dielom akademickej sochárky Ľudmily
Cvengrošovej, ktorá má najväčšiu
zásluhu v zobrazovaní postáv Veľkej
Moravy.
Nehľadiac na únavu a letnú horúčavu
s istým zadosťučinením sme pociťovali
akoby svoj
osobný príspevok
k
nadchádzajúcemu tisíc tristému výročiu
príchodu slovanských vierozvestov aj do
našej starobylej Nitry tak, ako aj pieseň
pripomína.
PhDr.Irena Grácová
redaktor KM

KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV TRIBEČ
KOVARCE
KĽAK 1351 m.n.m.
Výstup na jeden
z najkrajších
výhľadových
vrcholov
na
Slovensku. Pretoţe je dominantou
v juţnej časti lúčanskej Malej Fatry
a výstup z Fačkovského sedla je
pomerne ľahký, je častým cieľom
mnohých turistov. Odmenou za
prekonanie asi 550 výškových
metrov
a2
hodiny
dobrého
šľapania je výborný výhľad.
Naša cesta začína sobotu 10.7.
o 8.hod. vyráţame smer Prievidza.
Aj napriek tomu, ţe akcia bola
zverejnená v Kovarskom mesačníku,
verejnosť neprejavila väčší záujem a tak
sme plne obsadili jedno auto (3 dospelí, 1
junior, 1 dieťa 5 rokov). Na Kľak vedie
viacero výstupových ciest, no my sme
zvolili najľahšiu z Fačkovského sedla
/802m/ vzdialeného od Kovariec asi 70
km. Z parkoviska, kde je uţ asi 30 áut
začíname túru o 10 hodine. Je krásne
slnečné počasie, na dnes hlásil SHMU
vyše 30°C, no my máme v tieni na

lúčnom chodníku ešte rannú rosu a pri
vstupe do lesa cítime ešte chlad.
Onedlho
v prudšom
stúpaní
do
Revánskeho sedla /1204m/ sa poriadne
zahrejeme. Na horskej lúke je uţ pred
nami väčšia skupina turistov. Niektorí si
opekajú, no väčšina leţí v tráve a opaľuje
sa na doobedňajšom slniečku, tak aj my
oddychujeme
a vychutnávame
prvé
krásne výhľady. Pokračujeme po hrebeni,
k vrcholu máme ešte asi 1 hodinku.
Chodník stúpa uţ iba mierne, o chvíľu
rozoznávame pri vrcholovom dvojkríţi
ľudské postavy. Prechádzame okolo
bývalej chaty, teraz uţ iba základy, ďalej
popod skalné steny, kúsok strmšie a uţ
sme na vrchole. Všetci sme prekvapení,
koľko je tu turistov, rodín s deťmi, aj
pretekárov v behu do vrchu cca 50
účastníkov. Mladé dievčatá aj starí
dedkovia, najstarší účastník má 74 rokov.
V tento deň navštívilo Kľak asi 150-200
ľudí. Nás však najviac očaril krásny
kruhový výhľad od Tríbča aţ po Vysoké
Tatry. Po hodinke odpočinku ideme
naspäť, ale ešte chceme pozrieť
vodopád, preto zostupujeme na druhú
stranu smerom na Vrícko prudkým
chodníkom asi 300 výškových metrov.
Niektorí z nás uţ reptajú, ţe keby vedeli,
ako je to ďaleko, tak nás počkajú hore.
Vodopád sa však páčil kaţdému, takţe
teraz ešte vyšľapať tých 300 m
a môţeme pokračovať miernym klesaním
naspäť do Revánskeho sedla. Posledné
výhľady na Veľkú Fatru a pokračujeme
zostupom do Fačkovského sedla. Uţ sa
tešíme na bryndzové halušky a pivko na
salaši. Bolo dobré. Pred Fačkovským
sedlom ešte zastavujeme pri prameni
národnej rieky Nitry. Aj sme sa chceli
napiť, len škoda, ţe vyteká z azbestovej
rúry. Akciu hodnotíme všetci veľmi
pozitívne a uţ
rozmýšľame
o budúcej.

DOLOMITY TALIANSKO
28.7.-1.8. sme uskutočnili zatiaľ
najhodnotnejšiu turistickú klubovú akciu.
Dolomity - krajina bizarných skalných
masívov prevyšujúcich 3000 m. Odváţne
via-ferraty, chodníčky a tunely vytesané
vojakmi z 1.sv.vojny, vysokohorské chaty
a fotogenické scenárie, ale aj príjemné
posedenie s rodákmi zo Slovenska
v kempe. Bolo toho oveľa viac, ale to
nestačí vidieť, to treba zaţiť.
V
stredu
večer
odchádzame
z Kovariec v počte 4 osoby a nespočetné
mnoţstvo kusov batoţiny rôznej veľkosti
a hmotnosti. Z Nitry stále po diaľnici, od
Viedne sa zotmelo, takţe výhľad sa zúţil
na známu diaľnicu A2. Mimo diaľnice sú
cesty úplne prázdne, tak o 3 hodine pár
km pred Talianskom vedľa riečky Dráva
nocujeme v aute. Hukot rieky, alebo to
očakávanie nasledujúceho dňa mi nedá
zaspať. Nakoniec predsa asi len hodinku
pospím. Ráno za svetla uţ vidíme
sextenské
3-tisícovky,
rýchlo
pokračujeme cez hranicu do obce
Sexten. Lanovka nám ide o 8,30 hod
a vyvezie nás o 600 m vyššie za 8,80€.
Dnes
máme
na
pláne
cestu
ALPYNISTEIG, podľa literatúry jedna
z najkrajších v Dolomitoch. V Taliansku
sú všetky turistické chodníky označené
červenou farbou, aj skratky, ktoré ani nie
sú zakreslené v mape. Musíme dávať
pozor, aj na mračná, ktoré nám čoraz
viac hustnú nad hlavami. Vrcholy 3ticísoviek ani nevidno. Mohutné skalné
masívy a snehové polia v nás vzbudzujú
rešpekt. Pred sebou máme sedlo, kam sa
máme dostať, vyzerá to dosť obtiaţne.
V spleti červených značiek odbočujeme
na zlú cestu, to sme vtedy ešte nevedeli.
Stretáme talianskeho drevorubača, ktorý
nám poradil ešte horšie. Dostávame sa
k via-ferrate,
niekoľkometrovému
ţeleznému rebríku a oceľovým lanám,
natiahnutých na strmej skale. Paráda,
ešte pár takých úsekov a môţu byť aj
ťaţšie. Naberáme výšku ako náš
Gerlach, viditeľnosť slabne a rokliny pod
nami sa zväčšujú. Dobehujeme väčšiu
skupinu Talianov, ony idú hore na ferratu,

my pokračujeme suťoviskom k stene
popod previsy k zaistenému úseku
oceľovým lanom. Začína pršať. Čakáme
pod previsom. Keď dobre zahrmí
a oceľové lano slúţi ako hromozvod,
radšej sa poberáme dolu. Slušne
premočení nasadáme na konský povoz,
potom autobusom do Sextenu. Autom
pokračujeme do centra Dolomitov Cortiny
d.Ampezzo. V kepme staviame ešte za
daţďa stan. Neskôr sa počasie umúdri.
Na naše počudovanie nasneţilo na
kopcoch, kde máme v pláne vystúpiť.
Pokračovanie nabudúce.
Peter Vojtuš
člen KST TRÍBEČ KOVARCE

Obec Nitrianska Streda v zastúpení obcí
Mikroregiónu Západný Tríbeč Práznovce,
Krnča, Solčany, Čeľadince, Kovarce,
Oponice a Súlovce

Vás pozýva

na pavučinový výstup
na Tríbeč
z jednotlivých obcí mikroregiónu

dňa 1.septembra 2010
pri príleţitosti „Dňa ústavy SR“
Stretnutie je o 12.00 hod. na Tríbči.
Občerstvenie, guláš je zabezpečený na
Ţabici.
Záujemci o výstup sa môţu nahlásiť
do 30.augusta 2010 na Obecnom úrade
v Kovarciach.

VÝSTAVA
OVOCIA A ZELENINY
Váţení
spoluobčania,
ľudí niekedy delíme
na záujmové skupiny
podľa povahy ich záľuby. Jednou takou
skupinou sú záhradkári, august je
posledným letným mesiacom, jeho koniec
uţ predznamenáva blíţiacu sa jeseň.
Jeseň je obdobím zberu úrody, ktorej
výsledok je obrazom celoročnej práce.
Na
porovnanie
svojich
úspechov,
oboznámenie
sa
s novinkami
v sortimente
a prezentáciu
svojho
snaţenia sa koná :

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov.
Základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov v Kovarciach
usporiada
Výstavu ovocia, kvetov a zeleniny
v spoločenskej sále
kultúrneho domu v Kovarciach
v dňoch : 25.9. – 26.9. 2010.
PROGRAM VÝSTAVY:
Piatok 24.9. 2010
Preberanie výpestkov na výstavu od
16.00 hod. – 18.00 hod.
Sobota 25.9. 2010
Preberanie výpestkov na výstavu od
08.00
hod.
–
09.30
hod.
Vyhodnotenie najkrajšieho jablka, hrušky
a zeleniny.
Udelenie diplomov
Otvorenie výstavy od 10.00 hod. – 19.00
hod.
Nedeľa 26.9.2010
Otvorenie výstavy od 09.00 hod. – 18.00
hod. Ukončenie výstavy. Vydávanie
exponátov späť vystavovateľom od 18.15
hod. – 19.15 hod.
Na výstavu môţe priniesť ovocie,
kvety,
zeleninu
a zaujímavú
zaváraninu kaţdý občan
našej obce aj z okolia.

Počas výstavy budú aj sprievodné akcie
a výstava včelárov.
Vystavovatelia majú pravo na vrátenie
svojich exponátov späť.
Záhradkári – kto to je ? Sú to všetci,
ktorí majú kladný vzťah k prírode, ich
srdcia a duše naplno ovládla láska
k záhradkám a záhradám. Sú to naši
občania organizovaní alebo nie, ktorí
majú zmysel pre krásu a dokáţu
zabezpečiť pre svoje rodiny dostatok
ovocia a zeleniny. Majú zmysel pre
plnohodnotné vyuţitie svojho voľného
času.
Záhradkári - čo sú to za ľudia?
Ľudia
pracovití,
snaţiví,
schopní
zveľaďovať, kaţdý kúsok zeme - potešiť
sa z kvitnúcich stromov,
pookriať
pohľadom na zakvitnuté záhony kvetov,
správne uţívať ţivot v záhrade, posedieť
v kruhu priateľov, ale aj odolní znášať
rozmary prírody - zatopené, alebo
suchom vyprahnuté záhrady, či mrazom
spálené kvietky. Navzdory tomu dokáţu
vytrvať
vo
svojom
úsilí.
Ako nás nájdete?
Jednoducho - prejdite sa po našej obci kaţdá rozkvitnutá predzáhradka, kaţdá
upravená záhrada s krásnymi chutnými
plodmi
ovocia,
kaţdé
upravené
preddomie je ich adresa - na kaţdej z
nich je
vidieť človeka pracovitého jednoducho záhradkára.
A ako sa nám darí? - nuţ príďte na
výstavu ovocia, kvetov a zeleniny
a posúďte sami. Navštívte nás na výstave
a preţite príjemné chvíle.
ZO SZZ
KOVARCE

ZO ŠKOLSKÉHO
ZÁPISNÍKA
Riaditeľstvo
Základnej
školy
v Kovarciach oznamuje ţiakom
a rodičom,
ţe
začiatok

školského roka 2010/2011
je vo štvrtok, 2.septembra.
Zraz ţiakov je pred budovou
základnej školy do 8.00 h.
Riaditeľstvo Materskej školy
v Kovarciach oznamuje,
ţe stretnutie prváčikov
s rodičmi
je
v budove
Materskej
školy
o 7.30
hodine. Prváčikovia si prinesú
školské tašky.

GAZDINKY NA
SLOVÍČKO
GÚĽANÁ ŠTRÚDĽA
Prísady - 22 dkg hladkej
múky, 12 dkg Palmarínu, 1
dcl mlieka, štipka soli
Postup - Vymiesime na hladké cesto,
necháme 2 hodiny stáť. Cesto vyvaľkáme
a ľubovoľne plníme.

ZEMIAKOVÝ KOLÁČ
S DROBNÝM OVOCÍM
Prísady – 600 g ovocia, 300 g zemiakov
uvarených v šupke, 250 g polohrubej
múky, 180 g cukru, 80 g tuku, 1 vajce, 1
kypriaci prášok, soľ; na posýpku 100 g
polohrubej múky, 70 g cukru, 70 g tuku
Postup - V mise vmiešame zmäknutý tuk
so ţĺtkom, 2/3 cukru do peny. Pridáme
zemiaky a múku s kypriacim práškom.
Z bielka a soli vymiešame sneh, doň
zašľaháme zvyšný tuk a sneh vmiešame
do cesta. Potom ho rozotrieme na
vymastený plech. Na povrch rozvrstvíme
ovocie, posypeme posýpkou. Pečieme 35
minút pri 170°C do zlatista.

TVAROHOVÝ KOLÁČ
Tmavé cesto – 20 dkg Hery, 20 dkg
práškového cukru, 1 vajce, prášok do
pečiva, 40 dkg hladkej múky, 3 lyţice
kakaa, 4 lyţice vlaţnej vody
Svetlé cesto – 15 dkg práškového cukru,
4 vajcia, 25 dkg hladkej múky, 5 lyţíc
vody, deci oleja, ½ prášku do pečiva,
vymastiť plech
Tvarohová plnka - 2 tvarohy, 1/8 masla
alebo kyslá smotana, 4 lyţice práškového
cukru, 2 vajcia, hrozienka
Postup - Vypracujeme tmavé cesto,
vyvaľkáme, dáme na plech. Vymiešame
tvarohovú plnku a navrstvíme na tmavé
cesto, môţme tam dať aj ovocie.
Vymiešame svetlé cesto, rozotrieme na
plech a pečieme.

NA SPOLOČNÚ
CESTU ŢIVOTOM VYKROČILI:
Mgr. RENÁTA JAMRICHOVÁ
a MARTIN KŇAZE
- manţelstvo uzatvorili dňa
17.7.2010 v Kovarciach

Mgr. ALEXANDRA PAVLOVÁ
a JURAJ KEREK
- manţelstvo uzatvorili dňa
24.7.2010
v Nitrianskej
Strede
SRDEČNE BLAHOŢELÁME

JUBILANTI
AUGUST









Maruna Martin
Geršiová Anna
Cibulová Marta
Hrašková Rozália
Balaţová Rozália
Flak Emil
Šišmičová Alţbeta
Kutňanská Mária

- 86 rokov
- 86 rokov
- 85 rokov
- 81 rokov
- 80 rokov
- 78 rokov
- 79 rokov
- 79 rokov

SRDEČNE BLAHOŢELÁME

NARODENIE DIEŤAŤA
VANESA VALENTEJE
narodená 4.7.2010
Otec: Ján Valenteje
Matka: Jaroslava rod.
Ševelová
SRDEČNE BLAHOŢELÁME

VIETE, ŽE ... ?
Nikto z nás netušil, ţe náš
priateľ, dlhoročný chovateľ
poštových holubov Janko
Stieranka spolu s manţelkou
Hankou sa v pretekoch súťaţe
VS3 (klubovej) za rok 2010
umiestnia na prvom mieste. V minulom
roku skončili ešte s lepším výsledkomv oblastnej súťaţi (krajskej) sa umiestnili
na druhom mieste. Po celý ţivot sa
zameriavajú na chov poštových holubov.
V spolupráci s viacerými chovateľmi sa
veľmi intenzívne a cieľavedome podieľajú
na zdokonalovaní poštových holubov.
Ostáva len veriť, ţe sa nájdu v ich rodine
chovatelia, ktorí budú pokračovať v ich
celoţivotnej práci. Bola by škoda, keby
práca a úsilie Stierankovcov zanikla.
Ing.Rudolf Kováčik

