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Premiestnite tri zápalky tak, aby 
ostali iba štyri štvorce.  

 
 

 

 

 

 

Odoberte dve zápalky tak, aby 
ostali iba 2 štvorce.  
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ÚVODNÍK 
 
SEPTEMBER. 
     Pre niektorých začiatok 
obyčajného ďalšieho mesiaca 
v roku. Čo znamená pre 
školákov? 
     Začiatok nového školského 
roka pre žiakov pokračujúcich vo 
vzdelávaní,  kedy by mali po 
prázdninách, oddychu, relaxe začať 
nasávať ďalšie vedomosti a poznatky zo 
všetkých oblastí. Iné prostredie novej 
školy pre nových študentov, nové tváre, 
nové priateľstvá, nové pravidlá a zasa 
„učenie“. Plné očká očakávania pre 
malých prváčikov, ako sa im tie všetky 
písmenká podaria. Obyčajne platia slová 
básnika: 

„spod prstov lezie písmenko 
a padá, chúďa nechce stáť. 

Druhé sa stavia v rad, 
lež vyšlo trochu na tenko. 

To tretie je už akurát“. 
A je tu aj nová pani učiteľka, ktorá bude 
pre deti vzorom v konaní a správaní a jej 
slová sú pre prváčika obyčajne posvätné. 
Radosť pre nás  v materskej škole na 
kopu nových zážitkov, ktoré deti cez 
prázdniny zažili a budú ich s radosťou 
všetkým rozprávať.  
     Slzičky v očiach  našich najmenších – 
aj keď všetky začiatky sú ťažké – keď  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odprevádzame  spolu „tú našu najlepšiu 
mamu“, ktorá musí bežať do práce 
zarobiť korunky, aby im mohla kúpiť tie 
najkrajšie hračky, ktoré by chceli.  
Ale pre september je cieľ všetkých 
učiteľov spoločný – vychovať šikovných, 
múdrych a rozumných ľudí pre dnešnú 
spoločnosť, ktorí rozlúsknu tú abecedu 
života bez problémov a veľa dokážu.   
                            

Bc.Zdenka Bujnová 
redaktor  KM 

 
 
 

SLOVENSKÉ  
NÁRODNÉ  

POVSTANIE 
 
     V tomto roku 
si Povstanie 
pripomíname po 
68. krát. 
V našich 
mysliach, v 
historickej 
pamäti nesmie 
zovšednieť, lebo patrí k hrdinským 
a najslávnejším činom našich 
novodobých dejín. Malý slovenský národ 
sa postavil proti veľkej nemecko – 
hitlerovskej presile do boja proti fašizmu 
za slobodu, demokraciu a ľudské práva. 

V tomto boji nebol osamotený. Stal sa 
súčasťou protifašistického zápasu 
európskych národov. Tým sa slovenský 
národ zaradil medzi víťazné národy 
druhej svetovej vojny. 
     Mnohí priami účastníci SNP položili 
svoje životy zoči-voči nepriateľovi, mnohí 
boli odvlečení do zajateckých 
a koncentračných táborov a už sa 
nevrátili. Tí, čo sa s podlomeným zdravím 
vrátili, potvrdzovali hrozby fašistickej 
tyranie. Smutné svedectvá prežila i naša 
obec Kovarce. Mená padlých desiatich 
účastníkov z obce sú vyryté na 
Pamätníku Slovenského národného 
povstania. Zastavme sa a pokloňme sa 
ich pamiatke! Tridsaťjeden sa vrátilo zo 
zajatia a koncentrákov, 25 židovských 
rodín skončilo v táboroch smrti. 
     Živé spomienky na Povstanie a vojnu 
môžu odovzdávať dnes svojim vnúčatám 
a pravnúčatám už len potomkovia 
partizánov a vojakov spomedzi 80 tisíc 
jeho účastníkov. A tak spomínam... 
     Mala som sedem rokov. Vrátila som 
sa z paše s husami. Okno bolo otvorené. 
Pod ním batôžtek. Rozbalila som ho, 
vypadli otcove šaty. Večer z role sa vrátili 
mama a sestra. Šaty sme oplakávali, 
mysleli na otca. Len čo sa zamestnal 
v miestnom Agrasole v čase žatvy, odišiel 
k partizánom. Žili sme v strachu. Keď sa 
blížili Vianoce, mama nám chcela upiecť 
mrežovník. V tom sme začuli silné 
bombardovanie. Vybehli sme na dvor. 
Nad Baťovanmi svetlomety ožarovali 
hory, za nimi výbuchy. Koláč zostal 
nedopečený, od plaču sme usnuli všetky 
tri v jednej posteli.  Raz som sa včas ráno 
zobudila. Oproti v posteli som videla 
zarasteného bradatého chlapa, vedľa 
kvér = puška. Začala som kričať. Bol to 
otec. Rozhneval sa, že ho mať 
nezobudila. Odskočil k svojej rodine, keď 
prevážal kone cez Tribeč do Velčíc. 
Odišiel za tmy pre nás do neznáma. Ešte 
v ten deň dopoludnia k nám domov vtrhli 
Nemci. Vyplašená som zo dvora vbehla 
dnu mame oznámiť: „ Nemci idú k nám!“ 
Pre istotu ma zavrela v izbe, aby som nič 
neprezradila. Otec sa nám vrátil až po 
zatlačení partizánov do hôr, keď sa im 
podarilo prešmyknúť sa z nemeckej línie.  
     Keď prechádzam mestom 
Partizánske, pokloním sa k pamätníku na 

mieste, kde partizánom (i otcovi) dávali 
zbrane a ládovali ich do nákladných áut 
smerom do hôr.  
     Oproti nás bývala o dva roky mladšia 
kamarátka Otilka, ktorej otec sa 
z Povstania viac nevrátil. Mala len päť 
rokov. Sotva si ho stačila zapamätať. 
Pracoval v mlyne, preto jej mohol kúpiť aj 
hračky. S jej modrým kočiarikom 
a bábikou som sa aj ja rada hrávala.  
     Koľko bolo rodín, ktorých otec - živiteľ 
sa už domov nevrátil?! 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK  

  A-MUŽSTVO, DORAST, ŽIACI 
 
D O S P E L Í 
1.kolo – 12.8.2012 
Továrníky B - KOVARCE 
Výsledok: 6 : 0 
2.kolo – 19.8.2012 
KOVARCE – Tesáre 
Výsledok: 2 : 2 
Góly: Erik Gregor, Marek Kováčik  
3.kolo – 26.8.2012 
Čermany - KOVARCE 
Výsledok: 2 : 1 
 
 

D O R A S T 
1.kolo – 18.8.2012 
KOVARCE - Koniarovce  
Výsledok: 0 : 6 
2.kolo – 25.8.2012 
Urmince - KOVARCE   
Výsledok: 11 : 2 

 
Ž I A C I 
1.kolo – 26.8.2012 
Krnča - KOVARCE   
Výsledok: 0 : 2 
 

O B S A H 
 Úvodník (Bc.Zdenka Bujnová) 
 Spomienka na Slovenské národné povstanie (PhDr.Irena Grácová) 
 Športové ozveny (OFK  A-mužstvo, Dorast, Žiaci) 

 Zo školského zápisníka – Oznam ZŠ a MŠ 
 Klub slovenských turistov (Peter Vojtuš)  
 Jubilanti – August, sobáš 
 Gazdinky na slovíčko – Cuketové rezne so šunkou a syrom 
 Oznamy 
 Inzerát 



ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
 
Riaditeľstvo Základnej školy v Kovarciach 
oznamuje žiakom a rodičom, že 
začiatok školského roka 
2012/2013 je v pondelok, 
3.septembra. Zraz žiakov je pred 
budovou základnej školy do 
7.30 hod. 
 
 
 
 
Riaditeľstvo 
Materskej školy v Kovarciach 
oznamujeme novým prváčikom, že 
stretnutie detí s rodičmi bude 
dňa 3.septembra 2012 o 7,30 hod. 

v materskej škole. 
O 7.45  pre nás prídu deti zo základnej 
školy spolu s pani učiteľkou a spoločne 
pôjdeme  na slávnostné zahájenie 
nového školského roka do základnej 
školy. 
Deti si nosia novú školskú tašku (nie 
prezúvky či iné pomôcky), do ktorej si 
zbalia v škole svoje „prvé školácke veci“. 
 

Bežím, bežím do školičky, 
poza humna, poza kríčky. 

Učiť sa mi zachcelo, 
preto je mi veselo. 

 

Dostal som dnes 
vzácny dar, 

krásny nový šlabikár. 
Onedlho celkom sám, 
celý si ho prečítam. 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
HREBEŇOVKA 

TRÍBEČA 
NITRA- ŽIBRICA 

 
Pohorie TRÍBEČ so 
svojou nadmorskou 
výškou a rozlohou 
patrí medzi tie 
menšie pohoria. Jeho hlavný hrebeň cca 
40 km sa tiahne od Nitry po obec Skýcov, 
ale pohorie pokračuje až po obec Veľké 
Pole. Minulý rok na jar sme prešli vyššiu 
a náročnejšiu časť tohto hrebeňa od 
Skýcova po Tríbeč 829 m do Kovariec. 
Tento rok sme mali v pláne dokončiť 
druhú časť hrebeňa. Je koniec mája, 
sobota dopoludnie. Autom máme 
namierené do Nitry pri Liečebný ústav 
pod Zoborom. Tu je naše východisko na 
túru a keď všetko pôjde podľa dnešného 
plánu, tak sa sem podvečer vrátime pre 
auto. Na dnes je predpoveď počasia 
priaznivá - slnečno. Preto nesmie 
v batohu okrem „jediva“ chýbať hlavne 
dostatok „pitiva“, ako hovoria naše deti, 
ktoré máme so sebou. Od parkoviska 
nastupujeme hneď na strmší chodník 
k modrej značke. Po chvíli šliapania 
zastavujeme pri Svoradovom prameni na 
krátke osvieženie studenou vodou. 
Chodník ďalej pokračuje krížovou cestou 
s 12 zastaveniami na lúke k Svoradovej 
jaskyni. Jaskyňa nie je veľká a podľa 
historických predpokladov v nej 
v 12.storočí prebýval pustovník Svorad. 
Ďalej pokračujeme horskou lúkou, na 
ktorej už slniečko dobre „pripeká“. 
Našťastie opäť vchádzame do lesa a ním 
pokračujeme do Sedla pod Zoborom. 
Pretože času nemáme nazvyš, na 
Pyramídu k vysielaču pozrieť nejdeme, aj 
keď deti by chceli, ale pokračujeme na 
Zobor 587 m. V peknom altánku máme 
dlhšiu prestávku na oddych. Vrchol 
Zobora nie je zalesnený, preto máme 
výhľady na všetky strany. Odteraz už po 
hrebeni pohoria pokračujeme tzv. 
Ponitrianskou magistrálou. Klesanie 
a stúpanie sa nám viackrát opakuje, ale 
nie s veľkým prevýšením. Pomaly sa 

blížime k výraznému vrcholu Žibrica 616 
m. Cestou natrafíme na staršiu chatu, pri 
ktorej dohorieva ohník. Turisti si práve 
doopekali a zberajú sa na odchod. 
Rýchlo pozbieram suché konáre 
a priložím, aby nevyhaslo. Tak aj my 
poopekáme, čo sa našlo v batohoch, 
najviac aj tak chutí slaninka s cibuľkou. 
Deťom sa najviac páči, že horí ohník. Zo 
sedla pod Žibricou je pekný pohľad na 
prírodu aj na samotný kopec, na ktorý 
vedie strmý chodník. Keďže je vrchol 
zalesnený, nie je z neho takmer žiadny 
výhľad. Dlho sa tu nezdržujeme, pretože 
máme v pláne ešte pohľadať malú 
jaskyňu, ktorá sa tu nachádza. 
S hľadaním jaskyne veľa šťastia 
nemáme. Radšej schádzame dolu do 
Podhorian na kofolu. O chvíľu už 
prichádza autobus, ktorý nás priviezol 
naspäť do Nitry. K autu ešte šliapeme 
pešo, ale neskôr radšej využívame MHD. 
Domov prichádzame šťastní a spokojní 
z pekného turisticky prežitého dňa. 
Možno o rok sa nám podarí prejsť celý 
zostávajúci úsek z Nitry do Kovariec.  

 
Peter Vojtuš 

Klub Slovenských turistov 
Tribeč Kovarce 

 
 

J U B I L A N T I 
 AUGUST 

 

 Belanová Helena         60 rokov 

 Černá Marta                 70 rokov 

 Činčurová Paula          75 rokov 

 Ondruš Milan               76 rokov 

 Flak Emil                      80 rokov 

 Kutňanská Mária          81 rokov 

 Šišmičová Alžbeta       81 rokov 

 Balážová Rozália         82 rokov 

 Hrašková Rozália        83 rokov 

 Geršiová Anna             88 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

NA  SPOLOČNÚ 
CESTU ŽIVOTOM 

VYKROČILI: 
 
 

 
Veronika  Stolárová 
            a Juraj  Matejov 

- manželstvo uzatvorili dňa 10.8.2012 
v Kovarciach 
 
 
 
 

GAZDINKY  
 NA   SLOVÍČKO 

 
CUKETOVÉ  REZNE 

 SO ŠUNKOU A SYROM 
 

1 cuketa, 3 zemiaky, 10 dkg tvrdeho syru, 
10 dkg hydinovej šunky, cibuľa, 3 strúčky 
cesnaku, soľ, korenie, 2 vajíčka, 
strúhanka 
 Cuketu postrúhame spolu so zemiakmi 
nahrubo. Necháme chvíľu postáť a vodu 
zlejeme. Pridáme prelisované strúčky 
cesnaku, nastrúhanú cibuľu a na malé 
kúsky nakrájanú šunku. Vmiešame 
vajcia, nahrubo postrúhaný syr, posolíme, 
okoreníme a podľa potreby zahustíme 
strúhankou. Z masy formujeme rezne, 
ktoré obaľujeme v strúhanke a 
vyprážame na rozpálenom oleji. Po 
vypražení posypeme syrom. Podávame 
so zemiakmi. 
 
 

CESNAK, 
po ktorom Vám nebude tažko 

Rada je určená pre tých ktorý majú 
zažívacie problémy po použití cesnaku . 
Jednoducho každý strúčik rozrežete na 
výšku a zo strednej časti vyberiete 
stredný pásik , ktorý tam uvidíte v jednej 
aj druhej polke . Ten stred robí šarapatu v 
žalúdku nakoľko je to nový mladý cesnak 
nestráviteľný. 



S T O Č N É 
 
     Obec Kovarce upozorňuje 
občanov, že vlastník stavby 
alebo vlastník pozemku je 
povinný pripojiť stavbu alebo 
pozemok, kde vznikajú odpadové 
vody, na verejnú kanalizáciu 
v častiach, kde je kanalizácia 
vybudovaná. Žiadame občanov, 
aby nahlásili, k akému termínu 
bude ich nehnuteľnosť pripojená. 
 
     Upozorňujeme občanov, ktorí 
majú svoje nehnuteľnosti 
napojené do verejnej kanalizácie 
a túto skutočnosť nenahlásili 
v kancelárií Obce Kovarce, aby 
tak urobili čo najskôr, keď tak 
urobia – nebudú voči týmto 
občanov vyvodené sankcie 
v zmysle Všeobecného 
záväzného nariadenia č.1/2011 
o verejnej kanalizácii, 
o odvádzaní odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou 
a o poplatku za odvádzanie 
a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou. 
 
      V zmysle uznesenia 
Obecného zastupiteľstva 
v Kovarciach č.131  pracovná 
skupina, ktorá je vytvorená 
z poslancov obecného 
zastupiteľstva a pracovníka 
obce, vykonáva kontroly 
napojenia domácnosti do 
verejnej kanalizácie od 1.augusta 
2012. 
 
 

O Z N A M Y 

 
 
Zber plastového 
odpadu /plastové 
PET flaše z 
minerálok, plastové 
obaly 
z potravín, čistiacich prostriedkov – 
šampónov, aviváže, pracích 
prostriedkov, plastové fólie, NIE 
FĽAŠE Z OLEJOV/ bude  
18.septembra 2012 - UTOROK. 
Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom žiadame vyložiť ráno v deň 
vývozu alebo v predvečer vývozu 
pred rodinné domy.   
Poznámka:  PET – flaše žiadame 
stláčať z dôvodu úspornejšieho 
napĺňania vriec. 
 
 
Splatnosť poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na 
kalendárny rok 2012 je nasledovná: 
- jednorázovo do 31.3., ak ročný poplatok 
nepresiahne 35,00 € 
- v dvoch rovnakých splátkach do 31.3. 
a 30.6. ak ročný poplatok presiahne 
sumu 35,00 EUR a nepresiahne sumu 
50,00 EUR 
- v troch rovnakých splátkach do 31.3., 
30.6. a 30.9. ak poplatok presiahne sumu 
50,00 EUR a nepresiahne sumu 70,00 
EUR 
- v štyroch rovnakých splátkach do 31.3., 
30.6., 30.9. a 30.11. ak poplatok 
presiahne sumu 70,00 EUR 
Obec Kovarce upozorňuje tých občanov, 
ktorí nemajú zaplatenú prvú a druhú 
splátku za tuhý komunálny odpad, aby si 
svoju podĺžnosť prišli vyplatiť do 
kancelárie Obce Kovarce. V opačnom 
prípade nebude týmto občanom 
vyprázdnená smetná nádoba. 

TERMÍNY   VÝVOZOV 
06.09.2012 
20.09.2012 
04.10.2012 
18.10.2012 

 

Slovenská nezisková organizácia 
POMOCNÝ ANJEL  
z Nižnej na Orave  

organizuje 
ZBER  NEPOTREBNÉHO, 
OBNOSENÉHO  ŠATSTVA  

A TEXTILU 
v termíne do 4.septembra 2012 

Zbiera sa: 
- dámske, pánske, detské letné 
a zimné oblečenie, posteľné 
obliečky, uteráky, záclony, závesy, 
prestieradlá, metrový textil, deky, 
tkané koberce, periny. Nezáleží na 
tom, či je to posledná móda lebo už 
majú veci možno i desiatky rokov. 
Prosíme občanov, aby posteľné 
prádlo, uteráky a utierky zabalili 
osobitne a označili. 
Občania môžu veci nosiť do 
vestibulu kultúrneho domu. 
Nezbiera sa: 
- hračky, obuv, domáce potreby, 
matrace, koberce a veľmi znečistené 
veci. 
 
 
 

Ďalší  
zber šatstva, obuvi a hračiek  

sa uskutočňuje 
 aj  do kontajnerov,  
ktoré sú umiestnené  
pri kultúrnom dome. 

Občania môžu obnosené a čisté 
šatstvo nosiť a vkladať do týchto 
nádob bez toho, aby bolo šatstvo 
zabalené. Do nádob je prísny zákaz 
vkladať komunálny a iný odpad!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcia s podporou 
Nitrianskeho 
samosprávneho kraja – 
Obec Nitrianska Streda 
v zastúpení obcí 
Práznovce, Krnča, 
Solčany, Čeľadince, Kovarce, 
Oponice a Súlovce vás 
pozýva dňa 

1.septembra 2012  
pri  príležitosti dňa Ústavy SR, 

na výstup na Tríbeč. 
Trasy povedú z jednotlivých obcí po 

vyznačených turistických 
chodníkoch. Všetci 

účastníci sa stretnú 
o 12.00 hodine na 
Tríbči. Občerstvenie sa 

bude podávať na Žabici 
pod Tríbčom cca o 13.00 
hodine. 
 

 
 
 
 
 
 
Hody v našej obci 
budú dňa 
16.septembra 2012. 
 
 

 
 
 
 

I N Z E R Á T 

 
 
Predám detský 
bicykel pre 10 – 12 
ročného chlapca. 
Málo používaný. 
Cena 70 EUR 
(pôvodná cena 
300 EUR) 

 0905 229334 
 


