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O Z N A M Y 

 

Oslavy 67.výročia  
Slovenského  

národného povstania 
 sa uskutočnia 

dňa 27.8.2011  /sobota/ 
 18.45 hod. zraz účastníkov 
pietneho aktu pred kultúrnym domom 

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

 19.30 hod. – kultúrny program 
na ihrisku OFK Kovarce: zapálenie 
symbolickej vatry, bufet, pre deti 
opekanie párok 

SRDEČNE  VÁS  VŠETKÝCH 
POZÝVAME 

 
 
1.septembera si pripomíname Deň 
Ústavy Slovenskej republiky. 
 
Zber plastového odpadu bude  
5.septembra 2011 - pondelok. Uviazané 
vrecia s plastovým odpadom ţiadame 
vyloţiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hody v našej obci budú dňa 
18.septembra 2011. 
 
 
Upozorňujeme občanov, ktorí nemajú 
zaplatenú ani jednu splátku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, ţe im nebude vypráznená 
smetná nádoba v najbliţší vývoz 

 

I N Z E R Á T 

 
Predám truhlicový mrazák. Cena 60,-
EUR.  
            0907 247969 
   
Potraviny-Čitársky oznamuje, ţe prijíma 
záväzné objednávky na zákusky k hodom 
do 12.9.2011 
 
Dám do prenájmu zariadenú garsónku 
v Kovarciach. 

 0944 266786 

 
Predám 4-izbový byt o výmere  86 m2 
v Kovarciach. Pôvodný stav je výhodný 
pre úpravy podľa predstáv nového 
majiteľa. 

 0908 161836 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 
Letné pozdravy... 
....prichádzajú do našich 
poštových schránok 
z rôznych kútov sveta, 
kde sa rozpŕchli naši 

najbliţší a priatelia za oddychom 
dovolenkovať. Letné pláţe, vlnenie mora 
sú priam reklamou nasledovať našich 
vinšovníkov. Cestujeme rôzne: lietadlom, 
autobusom, autom, bicyklom i pešo. Tak 
robia prevaţne naši turisti, ktorí majú 
v nohách rozdielne výšky našich krásnych 
pohorí, v srdciach hrejivý pocit z ich 
zdolávania a pôţitku pohľadu z výšky do 
širokého okolia kraja. 
     A predsa: „Skutočné veci sú ľudským 
okom neviditeľné“ – povedal Saint Exupéry 
ústami Malého princa. Treba načúvať 
a preciťovať naším srdcom, aby sme 
pochopili zmysel veci najmä v dnešných 
časoch, keď sa svet obracia na ruby. 
Streľba, masakra ľudí, rôzne katastrófy, za 
ktorými je ľudská zlomyseľnosť 
i nedbanlivosť, nie sú dnes ničím 
výnimočným. Prejavuje sa všade, trebárs 
aj naschváľ zničenom cestnom poriadku na 
výlepke autobusovej zástavky, rozbitých 
skiel, ukradnutým smetným košom 
a znečisťovaním prostredia. Nuţ, aj takí 
sme! Na hony vzdialení „myslieť a načúvať 
srdcom“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nestrácajme však vieru a nádej 
v dobro človeka, ľudí. Pričiňme sa o to! 
Veď koľkí z nás si zaslúţia uznanie 
i poďakovanie za dobré slovo a skutky. 
Kieţ by sme boli takí všetci a správali sa 
rozumne, čestne, morálne v duchu 
všeľudských hodnôt a pravidiel. 
 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor  KM 

 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
UZNESENIA 

zo zasadnutia   
Obecného zastupiteľstva 

 v Kovarciach,  
konaného  dňa 20. júna 2011 

 
Uznesenie č. 45/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1. Zmenu programu zasadnutia OZ : 
1.1  Bod 10 písm. a) - na  konci vety doplniť 
slová a k zmene rozpočtu obce Kovarce na 
rok 2011; 
1.2 Bod 10 písm. b) - na  konci vety doplniť 
slová a k zmene rozpočtu obce Kovarce na 
rok 2011; 

1.3 Bod 10 písm. d) – na konci vety doplniť 
slová a k zmene rozpočtu obce Kovarce na 
rok 2011; 
1.4 Bod 12 písm. b) -  vypustiť. 
2. Upravený program  zasadnutia 
obecného zastupiteľstva  
B/ Berie na vedomie 
1. Určenie overovateľov zápisnice:  
    - p. Peter Sivák 
    - Ing. Andrej Čopík 
2.Určenie zapisovateľky zápisnice: 
p.Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce. 
C/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu v zloţení: 
    - p. Janka Psicová 
    - p. Oto Vrbjar 
    - p. Jozef Kapusta 
   
Uznesenie č.  46/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1.Oznámenie o ukončení nájmu bytu č. 6 
v NBD s.č. 544 nájomcami: Michal Kováč 
a manţelka Zora k 30.6.2011. 
B/ Schvaľuje 
1.Komisiu pre prevzatie bytu č. 6 v NBD 
s.č. 544 od nájomcov Michal Kováč 
a manţelka Zora:  Ing.Andrej Čopík, 
p.Marián Patrovič, p.Jozef Kapusta. 

 
Uznesenie č. 47/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Určuje 
1.Podmienky pre pridelenie bytu č. 6 
v NBD s.č. 544: 
a)Ţiadateľ/ţiadatelia s trvalým  pobytom 
v obci Kovarce; 
b)Rodina s dieťaťom/deťmi; 
c)Nevlastniaci nehnuteľnosť vhodnú na 
bývanie; 
d)Dátum podania ţiadosti o pridelenie 
bytu. 
B/ Schvaľuje 
1.Nových nájomníkov bytu č. 6 v NBD 
s.č. 544: p. Marián Sajko a manţelka 
Martina. 
C/ Nariaďuje: 
1.Novým nájomníkom bytu č. 6 v NBD 
s.č. 544 p. Mariánovi Sajkovi a manţelke 
Martine uhradiť finančnú zábezpeku vo 
výške 887,10 € v termíne do 1.7.2011. 
 
 
 

Uznesenie č. 48/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1.Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
k plneniu rozpočtu obce Kovarce za I. Q 
2011 a k zmene rozpočtu obce Kovarce 
na rok 2011. 
2.Stanovisko Komisie finančnej a správy 
obecného majetku pri OZ k plneniu 
rozpočtu obce Kovarce za I. Q 2011 
a k zmene rozpočtu obce Kovarce na rok 
2011. 
B/ Schvaľuje 
1.Plnenie rozpočtu obce Kovarce za I. Q 
2011. 
2.Zmenu rozpočtu obce Kovarce na rok 
2011 
 
Uznesenie č 49/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1.Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
k záverečnému účtu obce Kovarce za rok 
2010. 
B/ Schvaľuje 
1.Záverečný účet obce Kovarce za rok 
2010. 

 
Uznesenie č 50/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1.Správu predsedu komisie na ochranu 
verejného záujmu o podanom  Oznámení 
funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov podľa ústavného 
zákona NR SR č. 357/2004  Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení 
ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. po 
ujatí sa verejnej funkcie starostky obce 
Kovarce - Mgr. Heleny Paučírovej za rok 
2010. 
 
Uznesenie č 51/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Súhlasí 
1.So zriadením bezodplatného vecného 
bremena na nehnuteľnosti 348/3, 1075, 
348/2 pre budúceho oprávneného ZSE  
Distribúcia, a.s., Čulenova č. 6, Bratislava 
pre účely vybudovania nových 
elektrických inţinierskych sietí. 
 
 
 

O B S A H 

 Úvodník /PhDr.Irena Grácová/ 

 Uznesenia obecného zastupiteľstva /20.6.2011, 27.6.2011/ 

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

 Klub slovenských turistov  - Jánošíkové diery /Peter Vojtuš/ 

 Jánošíkové dni – Terchová  /PhDr.Irena Grácová/ 

 Zo školského zápisníka  - Základná škola /Mgr.Dagmar Boháčiková/ 

 Milan Rastislav Štefánik  /PhDr.Irena Grácová/ 

 Škoda-auto Múzeum /Peter Illáš/ 

 Gazdinky na slovíčko – Nakladaná cuketa, Pikant 

 Jubilanti – August, Sobáš 

 Oznamy, Inzerát 



Uznesenie č. 52/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Berie na vedomie 
1.Ďakovný list UNSS, ZO Topoľčany za 
poskytnutie finančného príspevku vo 
výške 16,50 € 
2.Informáciu o vypracovanej projektovej 
dokumentácii na rekonštrukciu 
autobusového prístrešku a spevnenej 
plochy pred rodinným domom s.č. 225. 
3.Sťaţnosť rodiny Buchovej na 
obmedzený prístup k ich rodinnému 
domu po miestnej komunikácii spôsobený 
odstavenými osobnými autami 
pracovníkov spoločnosti Tatal na ceste – 
parc. č. 40/1. 
4.Informáciu starostky obce o stave 
prebiehajúcich súdnych konaní týkajúcich 
sa projektu „Zvýšenie úrovne vzdelania, 
príprava ţiakov a študentov smerom 
k potrebám spoločnosti zaloţenej na 
vedomostiach a sociálnej inklúzie“. 
5.Návrh poslanca p. Jozefa Kapustu na 
odpredaj AVIE DHZ Kovarce inému obecnému 
DHZ. 
6.Informáciu starostky obce  o novele 
zákona  NR SR č. 442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o návrhu nového VZN 
o verejnej kanalizácii, o odvádzaní 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
a o poplatku za odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou  
pripraveného prevádzkovateľom ČOV 
a verejnej kanalizácie AQUAViTA  Ţarnovice – 
Ing. Tatiana Herchlová, odborne spôsobilá osoba  
a o podmienkach pripojenia na verejnú 
kanalizáciu a  postihy za nepripojenie 
domácnosti občanov na verejnú 
kanalizáciu v tých častiach obce, kde je 
verejná kanalizácia uţ vybudovaná. 
B/ Súhlasí  
1.S poskytnutím finančného príspevku 
pre ZO JDS Kovarce na dopravu pri 
zorganizovaní zájazdu na Jánošíkove dni 
do Terchovej vo výške 500,-€.  
C/Poveruje 
1.Starostku obce Mgr. Helenu Paučírovú 
k zadaniu objednávky geodetického 
vytýčenia hraníc pozemkov parc. č. 33/1 
– záhrady vo výmere 964 m

2
 a parc. č. 

35/2 – ostatné plochy vo výmere 290m
2
. 

 
 
 

Retrospektívne  
k nájomným bytom 

 
Dňa 20. 6. 2011 sa o 18.00 hod. konalo 
v spoločenskej sále kultúrneho domu 
riadne zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva (OZ) v Kovarciach, ktorého 
jedným z bodov programu bol výber 
nájomcov bytu č. 6 v NBD s. č. 544, čo je 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa 
ktorého „OZ rozhoduje o základných 
otázkach ţivota obce...“ a zasadnutie 
ktorého je zásadne verejné. Bolo by 
moţné odvolať sa aj na ďalšie zákony, 
podstatné však je, ţe obecné 
zastupiteľstvo bolo podľa počtu 
prítomných poslancov (nadpolovičná 
väčšina) uznášania schopné (zápisnica 
zo zasadnutia). Vzhľadom na veľký počet 
ţiadateľov o pridelenie nájomného bytu 
prítomní poslanci OZ zostavili poradovník 
ţiadateľov podľa nasledovných kritérií: 

 trvalé bydlisko ţiadateľa (ov) – 
Kovarce, 

 uprednostnenie mladých rodín 
s deťmi, 

 bez vlastníctva bytu, resp. domu, 
 dátum podania ţiadosti 

o pridelenie bytu. 
V súvislosti s vyššie uvedenými faktami je 
preto nepochopiteľné, ba priam 
zaráţajúce, ak sa niekto z neúspešných 
ţiadateľov o pridelenie bytu pokúša 
obviniť kohokoľvek zo samosprávy obce 
z uprednostňovania alebo akejkoľvek 
manipulácie so ţiadosťami. Verím, ţe 
táto retrospektíva nájde svojho adresáta 
bez uvádzania konkrétnych osôb. 

Ing.Andrej Čopík, zástupca starostky 

 

UZNESENIA  
z mimoriadneho  zasadnutia   

Obecného zastupiteľstva  
v Kovarciach,  

konaného  dňa 27. júna 2011 

 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 53/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1.Doplnenie a zmenu programu 
mimoriadneho zasadnutia OZ : 
a)Bod 7 - Prerokovanie ţiadosti DHZ 
Kovarce o poskytnutie finančnej dotácie pre 
účely zorganizovania sústredenia členov 
DHZ – druţstvo dorastu 
b) Body 7. a 8. označiť ako body 8. a 9. 
 2.Program  zasadnutia obecného 
zastupiteľstva  
 
B/ Berie na vedomie 
1. Určenie overovateľov zápisnice:  
    - p. Jozef Kapusta 
    - p. Oto Vrbjar 
2.Určenie zapisovateľky zápisnice: 
p.Renáta Šišmičová, pracovníčka Obce 
Kovarce. 
C/ Volí: 
1. Návrhovú komisiu v zloţení: 
    - Ing. Andrej Čopík 
    - Ing. Rudolf Kováčik 
    - p. Janka Psicová 
 
Uznesenie č. 54/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1.Plat starostky obce Kovarce Mgr. 
Heleny Paučírovej s účinnosťou od 
1.6.2011: 
a)podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 
1522,62 € 
b)podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. 
zvýšený o 15 % (228,39 €) 
     
Uznesenie č. 55/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Schvaľuje 
1.Časový a obsahový plán rokovaní OZ 
na II. polrok 2011. 
 
Uznesenie č. 56/VI 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach 
A/ Súhlasí  
1.S poskytnutím finančnej dotácie vo 
výške 500,– € pre DHZ Kovarce pre účely 
zorganizovania sústredenia členov DHZ – 
druţstvo dorastu. 
 
 
 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 

 
 

A-MUŢSTVO 
 
 
13.8.2011 
 
OFK TESÁRE – OFK KOVARCE 
Výsledok: 2 : 1 
Gól: Krošlák Ľuboš 
 
 
 
21.8.2011 
 
OFK Kovarce – ŠK Veľké Ripňany 
Výsledok: 1 :1 
Gól: Jančovič Filip 
 
 
 

DORAST 
13.8.2011 
 
TJ URMINCE – OFK KOVARCE 
Výsledok: 15 : 1 
Gól: Gregor Erik 
 
 
 
20.8.2011 
OFK Kovarce – OTJ Horné Obdokovce 
Výsledok: 0 : 5 
 

 
 

STARŠÍ  ŢIACI 
 

21.8.2011 
 
OFK Kovarce – OTJ Horné Obdokovce 
Výsledok:  1: 2 

 
 
 
 
                                            
 

 
 
 



KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
TERCHOVÁ – JÁNOŠIKOVÉ DIERY 

 
     Po dlhom plánovaní a vyberaní 
termínu sme nakoniec 12.júna naplnili 
autobus 48 turistami, vrátane detí 
z ôsmych obcí, hlavne z nášho regiónu. 
Naším cieľom bolo prejsť tzv. Jánošíkové 
diery,  sústavu vodopádov a rebríkov 
v roklinách a tiesňavách Bieleho Potoka 
v Malej Fatre. Najlepšie východisko na 
túto trasu je obec Terchová od 
parkoviska pri hoteli Diery 520 m. 
     Sem sa dostávame za cca 3 hodiny 
od Kovariec. Rozdelený do troch skupín 
vyráţame o 10.30 hod na túru. Ako prvá 
nastupuje najsilnejšia skupina, ktorá 
prejde celú trasu okrem odbočky na Nové 
diery s výstupom na Veľký Rozsutec 
1610 m, dvaja z nich stihnú aj Malý 
Rozsutec a zostup do Štefanovej. Druhá 
v poradí nastupuje skupina na stredne 
náročnú trasu, ktorá meria cca 17 km 
s najvyšším bodom v sedle 
Medzirozsutce 1200 m. Túto trasu si 
vybralo 19 ľudí vrátane dvoch 6 ročných 
detí. Uţ od začiatku naberáme dobré 
turistické tempo, ktorým sviţne 
prechádzame nádhernú skalnú tiesňavu 
Dolné diery. V mieste Ostrvné 
odbočujeme z hlavnej trasy na Nové 
diery. Tu sa nachádza úzka skalná 
tiesňava zo sústavou kovových rebríkov 
a burácajúcich vodopádov, pri ktorých 
takmer nepočuť vlastného slova. Po 
návrate na hlavnú trasu si naše úšné 
bubienky trochu oddýchnu od „padajúcej 
vody“ na oddychovom mieste Podţiar. Tu 
na lúke pri otvorenom bufete nás dobehla 
aj tretia skupina tvorená prevaţne deťmi, 
ktorá ide najľahšiu trasu. My po dlhšej 
prestávke pokračujeme tiesňavou Horné 
diery z mnoţstvom menších, ale aj 
väčších vodopádov k miestu Pod 
Pálenicou. Ďalej pokračujeme Tesnou 
rizňou poslednými dvoma väčšími 
vodopádmi na lúku Pod Tanečnicou. 
Odtiaľto vidíme prvýkrát Veľký aj Malý 
Rozsutec. Príroda je tu veľmi fotogenická, 
tak tu chvíľu pobudneme. Cez sedlo 
Medzirozsutce traverzujeme Veľký 

Rozsutec po modrej značke do sedla 
Medziholie, kde nás uţ čaká prvá 
skupina. Viditeľnosť nie je veľmi dobrá, 
ale Choč vzdialený cca 30 km vidíme 
zreteľne. Po poslednej prestávke obe 
skupiny spoločne zostupujeme do obce 
Štefanová 625 m, kde nás uţ čaká 
autobus. Ešte spoločné foto z Rozsutcom 
v pozadí a o 17.30 hod. odchádzame 
krásne unavení a plní záţitkov domov. 
 
     Dúfam, ţe naši občania, ktorí 
nechodia pravidelne na turistiku boli 
spokojní a zachovajú nám svoju priazeň 
aj naďalej. Cez babie leto pripravujeme 
ďalšiu bus-akciu, pravdepodobne do 
Súľovských skál pri Ţiline. Zasa budeme 
objednávať slnečné počasie. Akcia bude 
opäť vhodná pre deti aj dospelých. 
 

V budúcom čísle Kovarského 
mesačníka: akcia 
GROSSGLOCKNER – 
najvyšší kopec Rakúska a 3-
tisícovka v DOLOMITOCH. 

 
Peter Vojtuš 

člen KST Tríbeč Kovarce 
 
 

 

Z ČINNOSTI 
SPOLOČENSKÝCH 

ORGANIZÁCIÍ 

  
NAVŠTÍVILI SME JÁNOŠÍKOV KRAJ... 
 
Dôchodcovská organizácia v Kovarciach 
organizovala autobusový zájazd na 
Jánošíkove dni v Terchovej 
30.augusta 2011. Zájazdu sa zúčastnili 
občania Kovariec, ale aj Súloviec 
i Topoľčian, keďţe naši občania 
neprejavili oň dostatočný záujem. 
Finančne prispela Obec Kovarce. 
Organizátorkou zájazdu bola pani Terézia 
Horáková. 
      Obec Terchová so štyritisíc 
obyvateľmi sa stáva centrom 
medzinárodného folklórneho festivalu, 
kedy po štyri festivalové dni počet 
účastníkov sa rozrastie o niekoľko 

desiatok tisíc naviac, ba bolo aţ 
rekordných 75 tisíc ľudí. 
     V tohoročnom programe 49.ročníka 
učinkovalo 1200 učinkujúcich na štyroch 
pódiách. Okrem folklórnych vystúpení sa 
prezentovali aj ľudové remesla a iné 
ţánre. 
     Vo štvrtok sa uskutočnila výstava 
hudobných nástrojov Terchovskej doliny. 
Večer vystúpila Terchovská muzika, ktorá 
si v tomto roku pripomína 120.výročie 
svojho účinkovania. Za toto obdobie sa 
preslávila nielen na domácich 
a slovenských pódiách, ale aj na štyroch 
kontinentoch sveta. Právom sa uchádza 
o zápis do reprezentatívneho zoznamu 
národného kultúrneho dedičstva 
Slovenska, ale aj do zoznamu UNESCO. 
     V piatok sa predviedli folklórne 
skupiny Jánošíkovho kraja. V sobotu sa 
uskutočnilo niekoľko programov, ţe sme 
si nestačili vybrať. Vo veľkom amfiteátri 
Nad bôrami odpoludnia v detskom 
programe Ratolesti sa vystriedalo desať 
detských folklórnych súborov. Učinkovala 
aj Martinka Bobáňová, ktorú poznáme 
z televízneho Minitalentu. To, čo ukázali 
stovky terchovských detí a okolia na 
javisku, je zárukou, ţe slovenský folklór 
nevyhynie. Bola to novinka, mohla by 
zaloţiť novú tradíciu veľkého detského 
programu, v ktorom by vystupovali 
najlepšie detské súbory zo Slovenska. 
     Druhou novinkou bol program Škola 
tanca, ktorý sa konal vo veľkom 
festivalovom stane. Mohli sme sa učiť 
terchovské tance. 
     Súčasne odpoludnia pred Obecným 
úradom v Terchovej odhalili novú sochu 
Jánošíka. Niektorých z nás pri tomto akte 
zachytila aj televízna kamera. 
     Tí, ktorí sa chceli dotknúť obrovskej 
oceľovej sochy najslávnejšieho 
slovenského zbojníka a ľudového hrdinu 
Juraja Jánošíka, ktorá sa vypínala na 
podvrší nad Terchovou, vyskúšali sme 
svoje horolezeské schopnosti a pokochali 
sa aj v kráse okolitej prírody. Lebo 
Terchová je vstupnou bránou do krás 
Malej Fatry. Nádherná panoráma 
Veľkého Rozsutca – kamenného 
krásavca udrie do očí kaţdého 
návštevníka Terchovej. Prekrásne 
Tiesňavy – Jánošíkove diery – pod 
Rozsutcom s bohatými skalnými útvarmi, 

vodopádmi, kaskádami potoka, bohatá 
kvetena, ale aj Vrátna dolina boli nám na 
dosah. Škoda, ţe ani počasie, ani čas 
nám neumoţňovali uvidieť ich. 
      Nepodarilo sa nám uvidieť ani 
večerný medzinárodný galaprogram, 
v ktorom učinkovali špičkové súbory zo 
Slovenska, Česka, Maďarska a Ukrajiny 
a záverečný ohňostroj. 
     Navštívili sme však rímsko-katolicky 
kostol zasvätený sv.Cyrilovi 
a sv.Metodovi a uvideli sme pohyblivý 
betlehém, ktorý zhotovili terchovskí 
rezbári. Terchovú zdobia dva potoky: 
Biely a Vratňanska. Spokojní 
a občerstvení terchovskými špecialitami 
sme sa večer spevmi vracali domov. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor  KM 

 
 

ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

  
     Skončil sa ďalší školský rok a zdá sa, 
ţe sme všetci spokojní – ţiaci, učitelia  
a predpokladám, ţe aj rodičia. Konečne 
ţiaci majú na chvíľu vytúţený pokoj od 
školy, nemusia ráno vstávať, môţu 
oddychovať, pozerať televíziu, môţu robiť 
to, čo chcú alebo čo im dovolia rodičia, 
plánovať si ako vyuţiť krásne letné 
prázdninové dni, aby boli čo 
najpríjemnejšie, plné radosti 
a nádherných záţitkov... 
     Tejto radosti však predchádzala tvrdá 
práca v škole počas celého školského 
roka. Niektorí ţiaci vynaloţili veľké úsilie 
na to, aby nazbierali čo najviac 
vedomostí, aby boli úspešní, 
reprezentovali školu vo vedomostných, 
športových a rôznych iných aktivitách 
organizovaných školou,  ale aj aby mali 
dobré známky, ktoré tieto vedomosti 
symbolizujú. Iní zas moţno len 
nevenovali dostatočnú pozornosť 
školským povinnostiam, moţno sa im len 
nechcelo a moţno si nesprávne myslia, 
ţe vzdelávanie sa nie je pre nich to 
podstatné... Nech je uţ ako chce, verte, 
ţe to, čo sa  človek naučí v škole mu 
nikto nevezme a ţe to je jediné 



bohatstvo, ktoré sa mu určite v dnešnej 
dobe zíde.  
     Povaţujem za veľmi dôleţité, aby si 
kaţdý z nás uvedomil hodnotu vzdelania. 
Uţ pred tisíckami rokov antický filozof 
Seneca povedal: „Nikto sa nestáva 
múdrym len náhodou.“ Práve poslaním 
školy je, aby vedomosti, poznanie, 
skúsenosti nevychádzali z náhody, aby 
sme presne vedeli, čo, kedy a akým 
spôsobom chceme dosiahnuť. V týchto 
zdanlivo jednoduchých Senecových 
myšlienkach je zahrnutý princíp 
vzdelávania. Je dôleţité, aby ţiak, ktorý 
absolvuje školu,  nebol len nositeľom 
encyklopedických vedomostí, ale aby 
vedel vykročiť do ţivota samostatne. Aby 
dokázal nielen presne popísať ţivot, ale 
ho aj uţitočne, šťastne, s prehľadom, 
sebavedomím no i  pokorou ţiť.  
     Ţijeme vo svete, v ktorom si musíme 
vedieť hľadať cestu k vzájomnému 
porozumeniu, k pravde a láske. Znamená 
to, ţe sa musíme usilovať vytvárať cestu 
k takému poznaniu a vzdelaniu, ktoré nás 
povýši k ideálom človečenstva a doby, v 
ktorej ţijeme.  
     Nasledovné slová nechcem pouţiť 
ako otrepanú frázu. Byť učiteľom nie je 
práca, byť učiteľom je ţivotným poslaním. 
Základom povolania pedagóga sú 
hodnoty overené časom. Pravda a láska. 
Pravda k podstate poznania ľudského 
bytia a láska k povolaniu pedagóga, láska 
k dieťaťu, ktorému pripravujeme miesto 
v ţivote a v budúcnosti.  
     Nedávno som v jednom školskom 
časopise čítala výsledky ankety, v ktorej 
ţiaci odpovedali na otázku: Aký by mal 
byť ideálny pedagóg?  Mnohé  boli 
zaujímavé a často sa opakovali. Ideálny 
učiteľ by mal byť podľa ţiakov múdry, 
spravodlivý, tvorivý, schopný vypočuť si 
ţiakov a pomôcť im, priateľský a mal by 
mať zmysel pre humor. K týmto 
odpovediam by sme mohli pridať ešte 
ďalšie. Mal by byť obetavý a tolerantný. 
Mal by dokázať u ţiakov a študentov 
rozvíjať sociálne a komunikačné 
kompetencie, schopnosť vedieť 
spolupracovať s inými, budovať vzťahy, 
kooperatívne riešiť problémy. Moţno by 
sme všetky tieto poţiadavky mohli zhrnúť 
do jednej vety: Ideálny učiteľ alebo 
vychovávateľ by mal byť človek, ktorý 

hľadá pravdu a učí ju hľadať aj svojich 
ţiakov.  
     Chcela by som sa poďakovať všetkým 
učiteľom za to, ţe sa stali pre svojich 
ţiakov úspešnými a neúnavnými 
hľadačmi pravdy a svetla na ceste ich 
poznania.  
     Ďakujem všetkým zamestnancom 
školy za doterajší zodpovedný 
a profesionálny prístup k práci, za ľudský 
postoj a veľkorysé srdce pri plnení 
náročných úloh. Poďakovanie taktieţ 
patrí aj všetkým rodičom, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom snaţili škole 
pomáhať a taktieţ firme NEÓN OKAVER 
– SVETELNÉ REKLAMY, s.r.o. za 
sponzorský dar (neónové trubice a logá 
školy a obce).  
     Ţelám všetkým  veľa zdravia, pohody, 
lásky a tvorivých síl do ďalšieho ţivota. 
 

Mgr.Dagmar Boháčiková 
riaditeľka základnej  školy 

 
 
 
 
 

 
Riaditeľstvo Základnej 
školy v Kovarciach 
oznamuje ţiakom 

a rodičom, ţe začiatok 
školského roka 

2011/2012 je v pondelok, 

5.septembra. Zraz ţiakov je pred 

budovou základnej školy do 7.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 

MILAN RASTISLAV 
ŠTEFÁNIK 

            
           Patrí medzi najvýznamnejšie 
osobnosti našej histórie, ako to dokazujú 
mnohé prieskumy. 
           Narodil sa v Košariskách ako 
šieste z dvanástich detí evanjelického 
farára dňa 21.júla 1880. Ako štrnásťročný 
odišiel na stredoškolské štúdia, najskôr 
do Šamorína, kde sa učil maďarsky, 
prešiel na evanjelické lýceum do 
Bratislavy, potom do Šoprone 
a maturoval v Maďarskom Sarvaši v roku 
1898. Do Prahy odišiel na Vysokú školu 
technickú – stavebné inţinierstvo (podľa 
vôle otca), ale vyštudoval astronómiu. Po 
obhajení dizertácie o novej hviezde 
v súhvezdí Cassiopea získal titul doktora 
filozofie na Karlovej univerzite v roku 
1904. Počas vysokoškolského štúdia sa 
venoval a zapájal do literárnej 
a spoločenskej činnosti, kde sa spriatelil 
nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj 
s významnými osobnosťami:  T.G. 
Masaryk, Jaroslav Vrahlický, František 
Xaver Šalda, Mikuláš Šnajder Trnavský 
a iní. Pracoval v literárnom spolku 
Detvan, kde sa stal aj jeho predsedom, 
spoluzakladal Hlas – časopis pre 
literatúru, politiku a sociálne otázky, kde 
mladá slovenská generácia presadzovala 
svoje názory na pomery a politiku na 
Slovensku. 
          S túţbou venovať sa vede odišiel 
do Paríţa v r. 1904. Začiatky boli taţké. 
Chudobný chlapec s rakúsko-uhorským 
občianstvom aţ do roku 1912, štipendium 
nedostal, po francúzsky ešte nevedel, 
pomáhali mu noví priatelia. 
          Aţ v apríli 1905 sa dostal ako 
stáţista do hvezdárne v Modune 
profesora Jula Jarrssona, ale plat 
nedostával. V júni 1905 roku ho vyslali na 
Mont Blanc do observatória pozorovať 
Slnko a Mars. Na tento vrchol Álp vystúpil 
ešte šesťkrát. Smutne sa podieľal aj na 
demontáţi tejto významnej 
pozorovateľne. 
         Precestoval celý svet – do krajín 
Tichomoria, Strednej Ázie, ďalekého 
východu, Afriky, Ameriky. Štefánik sa 
zaujímal o všetko. Počas pracovných 

ciest s astronomickým bádaním 
v Španielsku, Rusku, Turkménsku, 
Alţírsku, Tunisku, na Malte, Cejlone, 
Tahiti, Novom Zélande, v Austrálii, 
Brazílii, USA, Paname, Ekvádore, 
Japonsku sa prejavoval nielen ako 
hvezdár – vedec, ale bol aj vnímavý 
pozorovateľ ţivota. 
         Podľa jeho bohatej pozostalosti 
môţeme Štefánika všestrannejšie 
hodnotiť, neţ ako uvádzame v nadpise 
článku. Bol vášnivým zberateľom 
umeleckých predmetov. Mnohé zbierky 
majú veľkú umelecko-historickú hodnotu. 
Napríklad v súčasnosti môţeme vidieť 
v Slovenskom národnom múzeu 
v Bratislave výstavu Štefánikovej vzácnej 
zberateľskej kolekcie z ciest po svete. 
Medzi najvýznamnejšie exponáty patrí 
súbor drevorezov a drevorytov maliara 
svetového mena Paula Gangeuina, ktoré 
Štefánik objavil na Tahiti. Je to 
najcennejšia kolekcia tohto francúzskeho 
umelca, ktorú vytvoril na Tahiti, ešte pred 
pobytom Štefánika. 
         Štefánik miloval aj knihy. Vlastnil 
rozsiahlu kniţnicu – vyše tisíc zväzkov 
nielen náučnej, odbornej, ale aj diela 
svetovej klasiky. Diela velikánov čítal 
v originále, kedţe ovládal svetové jazyky. 
Mal blízko k hudbe a výtvarnému umeniu. 
Jeho veľkou záľubou bolo fotografovanie. 
Nešlo len o zábery zatmenia Slnka 
a rôznych nebeských úkazov, rovnako 
cenné sú aj jeho krajinárske obrázky ako 
aj zo ţivota ľudí. 
          Štefánikov paríţsky byt na ulici 
Leclerc 6 vydal svedectvo o jeho 
všestrannej osobnosti. Zvlášť ma udivuje, 
ţe počas svojho krátkeho ţivota, hoci 
niţšieho vzrastu, ani nie pekného 
vzhľadu, ale modrých očí, „mäkké, neţné 
oči, sálajúce ohňom“, vyţaroval osobné 
čaro, vedel sa vyberane správať, 
obliekať, pohybovať sa v najvyšších 
kruhoch paríţskej spoločnosti i krásnych 
ţien, politikov, štátnikov. O jeho 
inteligencii, estetickom cítení 
a umeleckom vkuse vypovedá vyše 2000 
vzácnych predmetov, ktoré sa 
nachádzajú v múzeách a archívoch 
Slovenska i Prahy. Tvorili súčasť jeho 
ţivota a jeho dokonalú osobnosť. 
         Dosiahol za krátky čas úspechy vo 
vede. Veľmi úspešná bola jeho cesta do 



Ekvádoru 1913 roku, kde vybudoval 
meteorologické i telegrafické siete 
strategického významu. Francúzska 
vláda ho za to ocenila vysokým 
vyznamenaním – Kríţ rytiera čestnej 
légie a priniesla mu spoločenské uznanie 
uţ ako francúzskemu občanovi. 
         V prvej svetovej vojne sa Štefánik 
stal letcom. Tu uplatnil svoje 
meteologické vedomosti v praxi. Stal sa 
priekopníkom vojenskej leteckej 
meteorológie. Za mnohé odváţne 
výzvedné lety nad nepriateľským územím 
mu udelili vyznamenanie Vojnový kríţ 
s palmou. Aj napriek zlému zdravotnému 
stavu a útrapam vojny rýchlo stúpal po 
rebríčku hodností. V júni 1918 roku sa 
stal brigádnym generálom. 
         Štefánik od začiatku spájal boj za 
Francúzsko s bojom za oslobodenie 
Slovenska. Pripojil sa k zahraničnému 
odboju. V Európe a najmä v Paríţi ako 
skvelý diplomat kliesnil cestu dvom 
predstaviteľom Česko – Slovenskej 
národnej rady v zahraničnom odboji – 
predsedovi Tomášovi Garriguovi 
Masarykovi a Eduardovi Benešovi – 
tajomníkovi a o jej vznik sa sám príčinil 
a stal sa jej podpredsedom. Štefánik sa 
stal hlavným organizátorom 
československých zahraničných légií. 
         Po vzniku Česko – Slovenskej 
republiky M.R.Štefánik dostal v prvej 
česko-slovenskej vláde Karla Kramařa 
post ministra vojny. 
         Dňa 4.mája 1919 sa Štefánik vracal 
spolu s dvoma talianskými dôstojníkmi 
a mechanikom z Talianska na lietadle 
Caproni CA33 do vlasti. Krátko nato, ako 
sa lietadlo objavilo nad Bratislavou, sa za 
dodnes nevyjasnených okolností zrútilo 
neďaleko Ivanky pri Dunaji. Štefánikov 
ţivot sa skončil náhle na prahu ţivota 
v oslobodenej vlasti, o ktorú sa zaslúţil. 
         Odišiel z vlasti ako neznámy, 
chudobný študent. Vrátil sa mŕtvy ako 
hrdina. Zomrel malý – veľký človek 39-
ročný. Pochovaný je v  mohyle na Bradle, 
priamo nad svojím rodiskom. 
         Jeho mohylu dal postaviť jeho 
priateľ z praţských štúdií, architekt Dušan 
Jevekovič. Toto unikátne architektonické 
dielo obdivuje celý svet. 

Spracovala: PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

NÁVRH NA VÝLET... 

 
V auguste 2008 som po prvý krát 

navštívil ŠKODA AUTO MÚZEUM 
v Mladej Boleslave. Návšteva na mňa 

urobila taký dojem, ţe za rok som musel 
ísť znovu. Takţe pokiaľ ste toto múzeum 
ešte nenavštívili a premýšľate kam 
vycestovať, vrele doporučujem. Mladá 
Boleslav sa nachádza v stredočeskom 
kraji, kde má sídlo viac neţ storočná 
automobilka Škoda. Múzeum stojí na 
mieste, kde kedysi bola továreň Laurin 
a Klement. Rozdelené je na tri časti, 
v ktorých sa predstavujú významné 
modely mladoboleslavskej automobilky. 
Po zaplatení vstupného môţete začať 
prehliadku. Výstava začína bicyklami, 
ktoré sa začali vyrábať v roku 1895. 
Pokračujeme motocyklami „Slavia“, 
prvým vyrobeným vozidlom „Voiituretta“ – 
1905 a končí u špeciálov určených pre 
Rallye „WRC“ Octavia a Fabia. 
V expozícií „100 rokov firmy“ na Vás 
čakajú desiatky automobilov známych 
i skoro zabudnutých. Niektoré sú veľmi 
dobre umiestnené, takţe je moţné 
obdivovať ich zo všetkých strán. 
expozícia „spiaca krása“ predstavuje 
veterány, ktoré zatiaľ čakajú na 
renováciu. Treťou časťou je galéria 
motorov, ktorá ukazuje vývoj konštrukcie. 
Sú tam tieţ prototypy motorov určených 
do vozov, ktoré sa nedostali do sériovej 
výroby. Prístup do múzea je 
bezbarierový, pohodlné a bezplatné 
parkovanie je samozrejmosťou. V múzeu 
predávajú tieţ reklamné predmety. Kaţdý 
fanúšik značky Škoda si príde na svoje. 
Aktuálne informácie nájdete na 
www.skoda-auto.cz. Ako som uţ 
spomínal, po roku opäť viedla cesta do 
Mladej Boleslavi. Po telefonickej 
objednávke som si pozrel výrobný závod. 
Montáţ fabii druhej generácie 
a motoráreň. Fotografovanie je prísne 
zakázané. Na záver to bola ešte 
prehliadka depozitára, v ktorom sú 
vystavené prototypy, štúdie vozidiel 
/Favorit, Tubor, Roomster, Yeti a iné/. Po 
skončení prehliadky nasledoval ešte 
krátky film o histórií firmy Laurin 
a Klement. Blízko múzea sa nachádza 

zákaznícke centrum „ŠKODA AUTO“, 
kde sú vystavené moderné autá, ktoré sa 
vyrábajú priamo v Mladej Boleslave 
a pobočných závodoch Kvasiny 
a Vrchlabí /Fábia, Octavia, Roomster, 
Superb a Yeti/. Menšiu zbierku modelov 
si môţete pozrieť na adrese: Peter Illáš, 
Kovarce 264, tel.0910460886. Modely sa 
dajú tieţ objednať. 

Peter Illáš 
 

GAZDINKY  
 NA  SLOVÍČKO 

 
 

JESENNÉ INŠPIRÁCIE 
 
 

NAKLADANÁ CUKETA 
3 kg očistenej cukety - nastrúhať, 1 kg 
papriky a 1 kg očistenej cibule – na tenko 
pokrájať. 
Nálev: 2,5 l uvariť vodu , 4 dcl octu, 30 
dkg cukru, 1 nakladač.  
Zaliať nakrájanú zmes, nechať postáť  
jednu hodinu. Rozmiešať rukami 
a nakladať do pohárov, 20 minút 
sterilizovať. 
Pouţijeme ju na majonézový šalát. Pohár 
vyklopíme na sito, necháme stiecť, 
pridáme 2 – 3 dl majolky,  30 dkg mäkkej 
salámy alebo šampióny, kukuricu a pod. 
Podávame s chlebom. 
 
 
 
 

PIKANT 
3 kg červenej papriky 
1 kg rajčín 
10 ks feferóny 
10 ks strúčkov cesnaku 
3 dcl octu 
3 dcl oleja 
1 deko 
10 – 20 dkg cukru. 
Všetko zmlieť, papriku s feferónkou 
zvlášť. Dáme variť, pridáme papriku. 
Varíme 45 minút. Horúce dáme do 
pohárov. Sterilizujeme 10 minút pri bode 
varu. 

 

J U B I L A N T I 
 AUGUST 

 

 Gešiová Anna              87 rokov 

 Hrášková Rozália        82 rokov 

 Baláţová Rozália         81 rokov 

 Šišmičová Alţbeta       80 rokov 

 Kutňanská Mária          80 rokov 

 Flak Emil                      79 rokov 

 Ondruš Milan               75 rokov 

 Chotár Milan                60 rokov 

 Matula Dušan              60 rokov 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 
 

 
 

 
NA SPOLOČNÚ CESTU 
ŢIVOTOM VYKROČILI: 

 
 

Lenka  Sajková  
            a Jozef Juritka 

- manţelstvo uzatvorili dňa 
2.7.2011 v Oravskej Polhore 
 

 
 
 

Eva  Belanová   
a  Juraj  Grič 

- manţelstvo uzatvorili dňa 
23.7.2011 v Topoľčanoch 
 

 

SRDEČNE   
BLAHOŢELÁME 

 
 

http://www.skoda-auto.cz/

