PRÍHOVOR
STAROSTKY OBCE
K NOVÉMU ROKU 2009
Jar, leto, jeseň, zima. 365 dní.
Celý
rok
plníme
kalendár
vlastnými činmi, vlastnou prácou,
vlastnými krokmi, ktoré sa nedajú
zastaviť. Opätovne sme,
milí
spoluobčania,
prekročili prah jedného
roka. List z kalendára,
ktorý mal dátum 31.
december
2008
je
poloţený na stole ako
minulosť.
Podali sme si ruky a zaţelali si
novoročné vinše. Stalo sa uţ zvykom, ţe
na začiatku nového roka si ţeláme
navzájom šťastie, ktoré si kaţdý
prestavujeme inak. Prajeme si zdravie,
pretoţe je potrebné k tomu, aby sme na
našej ceste mohli bez prekáţok kráčať
vpred. Ţeláme si úspechy v osobnom
ţivote,
v práci
a v medziľudských
vzťahoch a prajeme si lásku a úctu
človeka k človeku. V neposlednom rade
prajeme
si
šťastie
na
slušných
a úprimných ľudí okolo nás.
Váţení spoluobčania, uplynulý rok
2008 máme za sebou. Teraz nastáva
obdobie,
keď
začíname
hodnotiť
a bilancovať, čo všetko sa nám podarilo
v odchádzajúcom roku úspešne zvládnuť,
čo sa nám nepodarilo podľa našich
predstáv. Je dobré sa z času na čas
pozastaviť, obzrieť sa. Pozrieť sa na
chyby, ktoré sme urobili a vyvarovať sa
im. Preto obzrime sa a prajme si, aby
sme svoje chyby v prvom rade dokázali
rozpoznať a poučiť sa práve z nich.
Potom môţeme byť optimisti a smelo
pozerať do budúcnosti a veriť, ţe
nadchádzajúci rok bude rokom krajším,
milším a určite aj plnohodnotnejším pre
nás všetkých, ako ten predchádzajúci.

Milí spoluobčania, ďakujem Vám
všetkým za spoluprácu a pomoc, za slová
povzbudenia v uplynulom období.
Dovoľte, aby som Vám i ja na prahu
Nového roka 2009 zaţelala všetkým bez
rozdielu to, čo je pre človeka prvoradé
a najdôleţitejšie – pevné zdravie. Tým
najmladším, naším deťom, chcem
zaţelať šťastné a radostné detstvo, ich
rodičom – prácu, sociálnu istotu a
rodinnú pohodu. Tým najstarším prajem
pokojnú starobu v kruhu svojich blízkych.
Ţelám všetkým pokojný a šťastný
ţivot.
Mgr. Helena Paučírová
starostka obce Kovarce

UZNESENIA
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Obecné
zastupiteľstvo
na
svojom
mimoriadnom
zasadnutí
dňa
12.januára
2009
v uznesení č.1/2009:

2. Podmienky pre kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra obce Kovarce:
a/ kvalifikačný predpoklad – ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie
ekonomického smeru
b/ prax v podvojnom účtovníctve minimálne 5 rokov
3.Prihlášku, spolu so stanovenými
náleţitosťami
kandidát
na funkciu
hlavného kontrolóra musí odovzdať
najneskôr do 14 dní pred dňom konania
voľby na Obecnom úrade v Kovarciach,
t.j. do 16.2.2009
D/ SPLNOMOCŇUJE:
1. Starostku obce Kovarce uverejnením
výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce Kovarce v okresnom
a krajskom týţdenníku „MY“

OBECNÝ ÚRAD
INFORMUJE



A/ BERIE NA VEDOMIE:
1.Informáciu
starostky
obce
o neprihlásení sa ţiadneho kandidáta na
funkciu
hlavného
kontrolóra
obce
Kovarce

Povinnosť
podať
daňové
priznanie k dani z nehnuteľnosti pre
rok 2009 je do 31.januára 2009 /len
u tých občanov, ktorí v priebehu roka
2008 nadobudli nehnuteľnosť - kúpa,
dedičstvo, darovacia zmluva.../.

B/ VYHLASUJE:
1.Výberové konanie na funkciu hlavného
kontrolóra obce Kovarce na deň 2.3.2009



C/ STANOVUJE:
1. Náleţitosti pre kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra obce Kovarce:
a/ písomná prihláška do výberového
konania
b/ doklad o vzdelaní
c/ výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace
d/ stručný profesijný ţivotopis

Občania môţu daň
z nehnuteľnosti
vyplatiť
v kancelárií Obecného úradu
v Kovarciach od 2.februára
2009.
Vyrubená
daň
z nehnuteľností pre rok 2009 je splatná
do 31.decembra 2009 alebo do 15 dní od
vydania platobného výmeru. Všeobecné
záväzné nariadenie obce Kovarce
č.1/2009 o dani z nehnuteľností je
vyvesené na úradnej tabuli Obce
Kovarce.



Poplatok
za
komunálne
odpady
a drobné
stavebné
odpady na kalendárny rok
2009 môţu občania platiť
od 2.februára 2009 do
pokladne
Obecného
úradu.
Splatnosť poplatku je nasledovná:
- jednorázovo do 31.3., ak suma
nepresiahne € 33,19
- v dvoch rovnakých splátkach do 31.3.
a 30.9. ak suma nepresiahne € 49,79
- v troch rovnakých splátkach do 31.3.,
30.6. a 30.9. ak suma nepresiahne €
66,38
- v štyroch rovnakých splátkach do 31.3.,
30.6., 30.9. a 30.11. ak suma presiahne
€ 66,38
Sadzba poplatku:
- fyzická osoba s trvalým pobytom
€ 12,08
- fyzická osoba s prechodným pobytom
€ 6,02
Všeobecné záväzné nariadenie obce
Kovarce č.2/2009 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady je vyvesené na úradnej tabuli
Obce Kovarce.



Upozorňujeme občanov, ktorí
nezaplatili daň z nehnuteľnosti za
rok
2008
a tieţ
poplatok
za
komunálny odpad za rok 2008, aby
uvedenú podĺţnosť vyplatili do konca
januára 2009 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



Zber plastového odpadu bude
dňa 25.februára 2009 o 8.00 hod.
Uviazané vrecia s plastovým odpadom
ţiadame vyloţiť ráno v deň vývozu alebo
v predvečer vývozu pred rodinné domy.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby
vrecia napĺňali plastovým odpadom – len
plasty z minerálky /nie plasty z aviváţe,
šampónov/.

ŠPORTOVÉ OZVENY

Nitrianska Streda – Lazio
Forest – Oponice
AC Šama-hu – Dynamo
Inter – Amatéri Ludanice

1:5
12 : 8
3 : 10
11 : 2

9.kolo
Inter – Šama-Hu
Forest – Amatéri Ludanice
Lazio – Oponice
Dynamo – Nitrianska Streda

8 : 10
9:6
8:3
6:3

ZIMNÁ HALOVÁ LIGA 2008/2009
1.kolo
Nitrianska Streda – Lazio
Forest – Oponice
AC Šama-Hu – Dynamo
Inter – Amatéri Ludanice
2.kolo
Inter – AC Šama-Hu
Forest – Amatéri Ludanice
Lazio – Oponice
Dynamo – Nitrianska Streda
3.kolo
Nitrianska Streda – Oponice
Forest – Lazio
Inter – Dynamo
AC Šama-Hu – Amatéri Ludanice

11 : 2
9:6
14 : 2
4:2

10.kolo
TO-B Nitr. Streda – Oponice
12 : 5
Forest – Lazio
odloţené
Inter – Dynamo
10 : 4
AC Šama-Hu – Amatéri Ludanice
6 :6

2:3
13 : 0
6:5
4 : 14

11.kolo
Forest – Dynamo
9:6
Inter – Oponice
8:5
TO – B Nitr.Streda – Am. Ludanice 19 : 2
AC Šama-Hu – Lazio
6 : 12

4:2
3:6
6:4
4:3

11 gólov: Košecký P., Mekýš Miroslav,
Šuta P., Košťál
10 gólov:
9 gólov: Višňovský M., Hipik, Belan,
Višňovský L., Hula, Benko
8 gólov: Síleš, Ryban J., Zachara, Arpáš
7 gólov: Činčura, Čerňan, Matejčík,
Bizoň, Gerši J.
6 gólov: Német, Ryban P.
5 gólov: Potoč, Chobot M. - Forest,
Kovačik M., Bazala
4 góly: Bisák, Šuta Š., Mekýš Miloš,
Bačovský, Štadler, Grác Š., Čery
3 góly: Grác M., Grman, Kerek, Kováč,
Fixel, Gerši P., Krchňavý, Jančovič O.,
Mekýš S.
2 góly: Labuda, Bujna, Vrbjar, Kusý P.
1 gól: Buček, Segíň, Petrík, Magdina,
Adamkovič,
Čičo,
Miklovič,
Ďurík,
Kutňanský O., Lukáč, Rusnák, Chobot M.
- Dynamo, Macko, Piaček, Pakši, Bartolik
Vlastný: Bujna, Síleš

Tabuľka zimnej halovej ligy 2008/2009
4.kolo
Forest – Dynamo
Inter – Oponice
Nitr. Streda – Amatéri Ludanice
AC Šama-Hu – Lazio

8 : 12
4 : 12
7:1
4:8

5.kolo
AC Šama-Hu – Oponice
Amatéri Ludanice – Dynamo
Lazio – Inter
Nitrianska Streda – Forest

2:3
7:6
17 : 7
4:7

1

6.kolo
Dynamo – Lazio
16 : 10
AC Šama-Hu – Nitrianska Streda
1:9
Amatéri Ludanice – Oponice
5:5
Inter – Forest
4 : 10
7.kolo
Amatéri Ludanice – Lazio
Nitrianska Streda – Inter
AC Šama-Hu – Forest
Oponice – Dynamo
8.kolo

5 : 11
6:4
5 : 16
4:8

2
3
4
5
6
7
8

TO – B
Nitr.Streda
Forest
Lazio
Inter
Dynamo
AC Šamahu
Oponice
Amatéri
Ludanice

11

8

0

3

90:39

24

10
10
11
11
11

8
8
5
5
4

0
0
0
0
1

2
2
6
6
6

96:57
85:61
68:75
78:88
58:79

24
24
15
15
13

11
11

2
1

1
2

8
8

58:78
39:95

7
5

Strelec kola: Kutňanský D. 5
Strelci:
31 gólov: Labuda P.
28 gólov: Uhrík M. – Dynamo
24 gólov: Bobošík
23 gólov: Ambróz
19 gólov: Šiška, Chuťka
16 gólov: Chobot R.
15 gólov: Kovačik J., Krošlák L., Jankovič
14 gólov: Kutňanský D.
13 gólov: Košecký – Amatéri Ludanice,
Kusý, Tomašovich
12 gólov: Krošlák O., Chobot V. Dynamo, Beňuš

Kyčerka Rudolf,
redaktor KM

„ZBOHOM KORUNA
- VITAJ EURO!“
Pod týmto názvom
a veľmi dôstojne sme sa
lúčili s našou slovenskou
šestnásťročnou
korunou vo večernom
galaprograme
v Slovenskom
národnom
divadle
v Bratislave 8.1.2009.
Prišlo naň veľa vzácnych hostí, vládnych
predstaviteľov zo susedných krajín, ale aj
z Cypru, Malty, Slovinska, ktorí prijali
euro za svoju menu uţ pred nami.
Európsku Úniu reprezentoval pán Enrico
Barusso. Ich vystúpenia vyjadrovali obdiv
k Slovensku a jeho pripravenosti k prijatiu

eura. Nielen uznanlivé slová, ale aj
vysoká úroveň kultúrneho programu
reprezentovali naše Slovensko pred
svetom. Dvanásť hviezdičiek uţ nebude
viať len na vlajkách, ale aj minciach
v našich peňaţenkách. A tie vám ich
poriadne zaťaţia. Je ich osem. Dvojeuro
a jednoeuro má na rubovej strane
staroslovenský
motív
návršie
s dvojkríţom od akademického sochára
Ivana Reháka z Bratislavy. 50, 20 a 10
centové mince majú na rube Bratislavský
hrad so slovenským znakom a nápisom
Slovensko. Autori mincí sú kremnickí
umeleckí výtvarníci Pavol Karoly a Ján
Černaj. Centovky v hodnote 5, 2, 1 zdobí
motív Kriváňa od kremnického rytca
Drahomíra Zobeka. Lícna strana je
spoločná. Okrem ôsmich mincí máme
sedem bankoviek.
Staré mince môţeme vymieňať
v banke do júna a bankovky do konca
roka 2009. Duálne zobrazovanie tovarov
bude v obchodoch platiť po celý rok.
Od 1.januára 2009 sme získali uţ isté
skúsenosti
s platením
v obchodoch.
Väčšiu hrdosť na nové platidlo pocítime
v zahraničí,
medzi
vyše
tristodvadsaťmiliónovými platcami eurom,
medzi ktorými sa budú skvieť slovenské
symboly. Áno. Naša slovenská krajina uţ
nebude takou neznámou v Európe, ale aj
vo svete. Zviditeľňujeme sa kaţdým
úspešným počinom v športe, kultúre
i ekonomicky. Na cestu otváraniu sa
svetu prispieva spoločné euro, ktorého
sme uţ nositeľmi. Bodaj by ho v našich
vreckách a peňaţenkách nevysýchalo,
ale čoraz viac pribúdalo. Nech nás radšej
zaťaţia. Tak vitaj euro!
Zbohom koruna! Odteraz si uţ
muzeálna. Je nám za tebou ľúto. Veď si
niesla honosný názov. Pochádzaš zo
symbolického šperku - kráľovskej koruny
ešte z čias kráľa Františka Jozefa z roku
1892. Aj keď sme vlastných kráľov
nemali, udomácnila si sa. A tak vo
výstavných vitrínach múzeí popri vyše
dvetisícročnej keltskej mince - biatek,
lebo zobrazovala neohrozeného vládcu

Biateca, ale aj mincí starých Grékov, ktorí
prví začali raziť mince uţ v 6.storočí pred
Kristom a volali sa drachmy. Najskôr
zobrazovali zvieratá, bohov, Alexandra
Veľkého - Macedónskeho. Rímske mince
sa nachádzali aj na našom území
a nazývali sa denáre - strieborné a zlaté
solidy v čase tisícročia. Veď Rímska ríša
siahala od Španielska aţ po Áziu a od
Britských ostrovov aţ po Afriku, teda
platilo sa mimo i u nás. Zobrazovala
rímskych cisárov Nera, Antónia Augusta,
Júliusa Cézara, Marka Aurélia a ich
príbuzenstvá.
Na
Veľkej
Morave
domácim platidlom bola hrivna. Objavili
sa aj byzantské mince, ktoré k nám
priniesli solúnsky bratia svätý Cyril
a svätý Metod. Tí ich síce nepotrebovali.
V 8.storočí za panovania franského
cisára Karola Veľkého sa platilo denármi.
Denár z latinského slova decem, čiţe
desať. V Európe platili aţ do 14.storočia.
V 14. storočí za Karola IV. - českého
kráľa a cisára sa platilo zlatým dukátom
a strieborným grošom od latinského slova
tučný, lebo bol ťaţký. Keď jeho hodnota
upadala „Nestojí to ani za deravý groš“výstiţne povedané. Prvé zlaté dukáty na
Slovensku vyšli z Kremnickej mincovne
roku 1325 za panovania schopného
uhorského
kráľa
Karola
Róberta,
pochádzajúceho z Neapola. V 16.storočí
rakúsko- uhorský kráľ a cisár Ferdinand I.
Habsburský
dal
raziť
toliare
z banskoštiavnického striebra. Z toliara
obmenou vznikol americký dolár.
Do tejto bohatej historickej zbierky
vstúpila aj naša koruna. Jej pomenovanie
však pretrváva uţ 118 rokov. Ucelenú
historickú zbierku môţete uvidieť na
Bratislavskom hrade.
Aj Kovarčania sa s ňou slávnostne
rozlúčili 31.decembra 2008 aţ do uvítania
eura 1.1.2009 na spoločnom stretnutí
v Kultúrnom dome v Kovarciach.
PhDr.Grácová Irena,
redaktor KM

ZO ŽIVOTA
SPOLOČENSKÝCH
ORGANIZÁCIÍ
Náš vzácny jubilant tridsaťpäťročná TRIBEČANKA
Sme
ňu,
našu
Tribečanku,
právom hrdí. Uţ si
nevieme náš ţivot v obci bez nej ani
predstaviť. Ba niekedy ju berieme ako
samozrejmosť, lebo korunuje kaţdú
významnú udalosť v obci.
Skúsme sa však na chvíľu zamyslieť.
Čím by sme boli bez nej? Kto by nás
sprevádzal vo chvíľach radostných, či
panychýdnych
pri
poslednom
odprevádzaní našich blízkych? Kto by
viac vzniesol dôstojnosť pri poklone
k pomníkom padlých? Kto by nás
reprezentoval navonok v súťaţiach iných
hudieb, na Agrokomplexe v Nitre, na
rôznych oslavách u nás doma, v regióne
a inde? Skutočne. Je neodmysliteľnou
súčasťou nášho ţivota. Hody bez nej by
neboli hodami, ani svadby a iné
spoločenské zábavy, plesy, významné
výročia, udalosti a pamätné dni bez jej
puncu by nedotvárali slávnosť chvíle.
Preto - buď a zostaň verná nám,
Tvojim obdivovateľom a občanom.
Všetci dobre vieme, čo znamená byť
vytrvalým hudobníkom aj spevákom.
Koľko voľného času si vyţaduje vytvoriť
bohatý repertoár, byť v danej chvíli na
rôznych miestach a v čase účinkovania,
koľko energie, vôle, úsilia a zdravia stojí
vaša vytrvalosť a húţevnatosť.
Tridsaťpäť rokov je dlhý i krátky čas.
Ale pre toho, ktorý ide v radoch
Tribečanky po celý čas, je to úctyhodný
vek. A vo vašej dychovej hudbe sú takíto
počiatočníci aţ po dnešok.
na

ĎAKUJEME VÁM. Je to prosté slovo,
vyjadruje však našu úctu a úprimnosť
voči Vám.
Za tridsaťpäť rokov sa v kapele
vystriedalo tridsaťpäť účinkujúcich. Mnohí
sa rozleteli do sveta, alebo navţdy odišli
zo sveta. Spomíname na Vás.
Pri tejto príleţitosti, váţení jubilanti, je
cťou spomenúť aj všetkých priekopníkov
a iniciátorov myšlienky zaloţiť dychovú
hudbu a dať jej hrdý názov nášho
symbolu Tríbča - TRIBEČANKA. Im
vďačíme nielen za dobrý úmysel, ale aj
za zabezpečenie hudobných nástrojov
a organizovanie tohto hudobného telesa.
Čo Vám popriať do budúcna? Prosíme
Vás naďalej vytrvať vo Vašej ušľachtilej
činnosti. Prosíme aj ďalších stúpencov
z radov mladých hudobníkov, Vašich
nasledovníkov, aby pokračovali vo Vami
začatom diele. Prajeme Vám veľa zdravia
a nadšenia pre Vašu obetavú a zásluţnú
prácu pre našu obec.
PhDr.Grácová Irena
redaktor KM

GAZDINKY
NA SLOVÍČKO
MORSKÝ VÁNOK
Cesto:
2,5 dcl vody a 15 dkg Cery - prevaríme.
Počas varu pridáme 15 dkg polohrubej
múky,
premiešame,
odstavíme
a miešame
do
polovychladnutia.
Postupne vmiešame 6 celých vajec
a poriadne vymiešame, hmotu rozdelíme
na dva diely. Rukou roztiahneme na dva
vymastené a neposypané plechy a dáme
piecť.
Plnka č.1:
½ l mlieka, 2 vanilky, 2 Zlaté klasy, 15
dkg kryštálového cukru - uvaríme hustú
kašu, necháme vychladnúť a vmiešame
jednu Heru.

Plnka č.2:
1 prášková šľahačka, 1 vanilkový tortový
krém. Kaţdé vyšľaháme podľa návodu
a zmiešame dohromady.
Na upečené prvé cesto natrieme plnku
č.1, potom plnku č.2, prikryjeme druhým
cestom a posypeme práškovým cukrom.
Po naplnení odloţíme do chladničky
a krájame o 2-3 hodiny.
Recept pre Vás pripravila:
Kereková Emília

JUBILANTI
JANUÁR














Holáková Mária

- 90 rokov

Karcol Adam

- 90 rokov

Chotárová Paulína

- 87 rokov

Pecháčová Ľudmila - 86 rokov
Cifra Jozef

- 82 rokov

Garguláková Anna

- 80 rokov

Chotárová Helena

- 77 rokov

Klačanský Milan

- 76 rokov

Patrovičová Filoména- 75 rokov
Kovačik Milan

- 70 rokov

Bujnová Emília

- 70 rokov

Lukačiková Lukrécia - 65 rokov
SRDEČNE
BLAHOŽELÁME

NARODENIE DIEŤAŤA:
BUCHA PAVOL
narodený 17.12.2008
Otec: Pavol Bucha
Matka: Gabriela rod.Plešková
SRDEČNE BLAHOŽELÁME

OZNAM
Obec Kovarce
pozýva občanov na
„

POCHOVÁVANIE
BASY “

v sobotu 21.februára 2009
o 18.00 hod.
do tanečnej sály
kultúrneho domu.
Občerstvenie je zabezpečené,
srdečne Vás všetkých
pozývame,
príďte sa príjemne zabaviť.

Riaditeľstvo Základnej školy v Kovarciach
oznamuje rodičom predškolákov, ţe
zápis prvákov bude dňa 9.februára
2009 o 15.00 hod. v budove základnej
školy. Bliţšie informácie sú u p.riaditeľky
v Materskej škole Kovarce.
Riaditeľstvo Základnej školy v Kovarciach
oznamuje, ţe jarné prázdniny budú od
16.februára do 20.februára 2009.
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
v Kovarciach srdečne pozýva svojich
členov na výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční v spoločenskej sále
kultúrneho domu v Kovarciach dňa
17.februára 2009, t.j. v utorok o 15.00
hod.

INZERÁT
Predám šrotovník.
Opáthová Anastázia, Kovarce č.268
Darujem peknú fenku nemeckého
ovčiaka 11 mesačnú, poslušnú, ľahko
ovládateľnú.



5316251 alebo Kovarce č.34

