ÚVODNÍK
A leto je za nami. Síce ešte v tomto
období sa tešíme „babiemu letu“
a vychutnávame si posledné teplé lúče
slnka, „zamestnávame sa“ upratovaním
záhrad, zavárame a zbierame posledné
plody úrody. Uţ len spomíname na
krásne chvíle oddychu cez dovolenku,
niektorí „oddýchnutí“ typickou slovenskou
dovolenkou a poniektorí zaslúţeným
oddychom či uţ pri mori, v horách alebo
u svojich príbuzných. Dúfam, ţe kaţdý
načerpal potrebné sily a elán do práce
alebo školy. Ţiaci si znovu sadli do lavíc
a rozbiehajú kolobeh povinností a úloh.
Otvorením školského roka aj rodičom
pribudli úlohy. Aj keď by sa mal ţiak
pripraviť sám do školy, nám to nedá
a skontrolujeme,
pomôţeme,
či poradíme. Či uţ
prichystaním
pomôcok na pracovné alebo výtvarné
vyučovanie, alebo hľadaním obrázkov a
článkov potrebných na vyučovaciu
hodinu. Ale čo by sme pre naše ratolesti
neurobili? Verím, ţe naša láskavosť
a dobrota bude odmenená, a tak ako sa
správame k našim deťom či blízkym, tak
sa budú správať oni k nám.
Prajem Vám v nasledujúcim dňoch
krásne chvíle, plné radosti a spokojnosti,
aby Vám „slniečko“ svietilo aj keď je deň
zachmúrený.
Renáta Šišmičová
šéfredaktor
KM

UZNESENIA
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

7.

Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 12.augusta 2009
v uznesení č.10/2009:
A/ VYDÁVA:
1. Dodatok č.1 VZN č.3/2008 o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 10.septembra
2009 v uznesení č.11/2009:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A/ BERIE NA
VEDOMIE:
Uprázdnenie mandátu v Obecnom
zastupiteľstve Kovarce ukončením
mandátu
poslanca
p.
Štefana
Moravčíka,
ktorý mu zanikol
v súlade s § 25, ods. 2, písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
Písomné vzdanie sa mandátu
poslanca Obecného zastupiteľstva
v Kovarciach p.Danky Kováčikovej,
Kovarce č. 472
Nastúpenie náhradníka a zloţenie
sľubu poslanca OZ Ing. Maximiliána
Vicana
Informáciu Mgr. Dagmar Boháčikovej,
riaditeľky ZŠ Kovarce o zahájení
šk.roka 2009/2010
Informáciu
Bc. Zdenky Bujnovej,
riaditeľky MŠ Kovarce o zahájení
šk.roka 2009/2010
Informáciu o Uznesení Okresného
súdu
Topoľčany
vo
veci
navrhovateľa – ţalobcu: Zdenka

8.

9.

10.

11.

12.

Lukáčiková voči odporcovi Obec
Kovarce o zaplatenie 2.207,39 eur
s príslušenstvom
a uloţenie
zaplatenia súdneho poplatku 132,eur odporcovi Obec Kovarce
Informáciu o Uznesení Okresného
súdu
Topoľčany
vo
veci
navrhovateľa – ţalobcu: Zdenka
Davidovičová voči odporcovi Obec
Kovarce o zaplatenie 2.111,13 eur
s príslušenstvom
a uloţenie
zaplatenia súdneho poplatku 126,50
eur odporcovi Obec Kovarce
Informáciu o Uznesení Okresného
súdu
Topoľčany
vo
veci
navrhovateľa – ţalobcu: RNDr.
Roman Krajčovič
voči odporcovi
Obec Kovarce o zaplatenie 1.327,76
eur
s príslušenstvom a uloţenie
zaplatenia súdneho poplatku 79,50
eur odporcovi Obec Kovarce
Informáciu Ing. Miroslavy Lahovej z
MŠ SR o vyčíslení celkovej sumy vo
výške 41.384,47 € /1.246.748,72 Sk/,
ktorú musí Obec Kovarce vrátiť MŠ
SR za projekt: Zvyšovanie úrovne
vzdelania,
príprava
ţiakov
a študentov smerom k potrebám
spoločnosti
zaloţenej
na
vedomostiach a sociálnej inklúzie –
kód projektu 11230100175. Z toho
Finančné vyrovnanie /nezúčtované
zálohové platby/ vo výške 5.575,42
€ /167.965,10 Sk/ a Nezrovnalosti,
ktoré vznikli pri realizácii projektu vo
výške 35.809,05 € /1.078.783,42 Sk/
Informáciu o Ţiadosti
o vrátenie
finančných prostriedkov vo výške
5.575,42 €
/167.965,10 Sk/ –
N10901925/Z01, zaslanú MŠ SR
Oznámenie p. Janky Krajčíkovej
o ukončení
nájmu
nebytových
priestorov /lekáreň/, dom s.č. 24
k 30.9.2009 postavený na parc. č. 69
a parc. č. 70 v k.ú. Kovarce
Informáciu o opätovnom vyhlásení
výberového konania na obsadenie
funkcie hlavného kontrolóra Obce
Kovarce

13. Informáciu o
neprihlásení
sa
ţiadneho uchádzača do výberového
konania na obsadenie
funkcie
hlavného kontrolóra Obce Kovarce
14. Protest poslanca OZ p.Jaroslava
Bujnu proti vypísaniu ankety na
označenie ulíc názvami a označenie
rodinných
domov
orientačnými
číslami
a proti
dezinformovaniu
občanov obce Kovarce
B/ POVERUJE:
1. Starostku
obce
Mgr.Helenu
Paučírovú
preveriť
podmienky
poskytnutia úveru od Dexia Banky
Slovensko, a.s. za účelom uhradenia
finančného
vyrovnania
a nezrovnalosti, ktoré vznikli pre
realizácii
projektu:
„Zvyšovanie
úrovne vzdelania, príprava ţiakov
a študentov smerom k potrebám
spoločnosti
zaloţenej
na
vedomostiach a sociálnej inklúzie“,
kód projektu: 11230100175
Obecné zastupiteľstvo na
svojom
mimoriadnom
zasadnutí
dňa
17.septembra
2009
v uznesení č.12/2009:
A/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu Ing. A.Maťovej z Dexie
Banky Slovensko, a.s. o podmienkach
poskytnutia poţadovaného úveru pre
Obec Kovarce za účelom uhradenia
finančného vyrovnania a nezrovnalostí,
ktoré vznikli pri realizácii projektu:
Zvyšovanie úrovne vzdelania, príprava
ţiakov a študentov smerom k potrebám
spoločnosti zaloţenej na vedomostiach
a sociálnej inklúzie“, kód projektu:
11230100175
B/ SCHVAĽUJE
1. Prijatie úveru vo výške 41.384,47 €
/1.246.748,72 Sk/ za účelom uhradenia
finančného vyrovnania a nezrovnalostí,
ktoré vznikli pri realizácii projektu:

„Zvyšovanie úrovne vzdelania, príprava
ţiakov a študentov smerom k potrebám
spoločnosti zaloţenej na vedomostiach
a sociálnej inklúzie“, kód projektu:
11230100175, na dobu 5 rokov.
2. Zabezpečenie úveru vlastnou zmenkou
obce.

OBECNÝ ÚRAD
INFORMUJE



Zber plastového odpadu je
15.októbra 2009 – štvrtok o 8.00 hod.
Uviazané vrecia s plastovým odpadom
ţiadame vyloţiť ráno v deň vývozu alebo
v predvečer vývozu pred rodinné domy.

HĽADAJME TO ČO NÁS
SPÁJA A NIE TO ČO
NÁS ROZDEĽUJE
Váţení spoluobčania!
Čas beţí
a človek s ním. Ani si
neuvedomujeme tú závratnú rýchlosť,
ktorá sa nedá k ničomu porovnať. Nie je
tomu ani tak dávno, keď sa občania
vo voľbách do orgánov samosprávy
2.12.2006 rozhodovali komu svojím
hlasom dajú dôveru, a uţ sa volebné
obdobie 2007-2010 prehuplo do svojej
poslednej tretiny, kedy pomaly začínam
hodnotiť svoju prácu – prácu pre občanov
našej obce. Zamýšľam sa, či moje činy
a moje
skutky
vţdy
zodpovedali
všeobecným poţiadavkám a objektívnym
očakávaniam občanov. Mám radosť
z toho, čo sa nám spoločným úsilím
podarilo a čo slúţilo nášmu občanovi.
Uvedomujem si však aj tiene nedostatkov
a zisťujem, ţe práve v dobrých ľudských
vzťahoch je podstata a zmysel, ale aj
príčina, či sú v nás a okolo nás tiene

väčšie
ako
hrejivé
lúče
radosti
z dosiahnutých úspechov.
Kladiem si otázky a hľadám odpovede:
Urobila
som
dosť
pre
našich
spoluobčanov ? Mohla som niekedy
urobiť viac? Jedna otázka zostane asi
natrvalo nezodpovedaná – otázka, ktorú
si pravdepodobne kladiem nielen ja, ale
moji viacerí kolegovia - starostovia
a starostky. Čo všetko je potrebné urobiť,
aby sme spoločne mali radosť zo ţivota ?
Súhrn toho, čo sa v obci od januára
2007 doteraz vykonalo má priniesť toto
stručné
vyhodnotenie.
Reálne,
hmatateľné, viditeľné a overiteľné. Robím
tak preto, aby som občanov informovala
ale aj preto, aby bola moţnosť objektívne
hodnotiť, prípadne porovnávať. Názory
na toto obdobie sú i budú určite rôzne.
Nie všetkým sa splnili ich ţelania
a predstavy, prípadne na veci, ktoré sa
riešili majú iný názor. Nájdu sa občania,
ktorí budú uplynulé obdobie hodnotiť
kladne, ale aj takí, ktorí ho zhodnotia
kriticky.
Bytová oblasť
Určite si mnohí pamätáte, keď na
začiatku volebného obdobia – v januári
2007 bolo potrebné riešiť problémy okolo
novovybudovaných bytoviek, ktoré boli
síce 30. novembra 2006 skolaudované
a prevzaté do uţívania, ale noví
nájomníci sa do nich nemohli nasťahovať
z dôvodu poškodených rozvodov kúrenia
vo všetkých dvanástich bytoch. Podlahy
v bytoch mali oprávnene prívlastok
„plávajúce“, pretoţe podkladový betón
bol na mnohých miestach taký nerovný,
ţe podlaha na ňom doslova „plávala“.
Tých problémov, ktoré sa bytoviek týkali
a ktoré bolo potrebné urgentne riešiť
s dodávateľom stavby bolo však oveľa
viac. Do bytov
sa nájomníci mohli
nasťahovať v priebehu mesiaca
apríla
2007.
V rámci
bytovej
oblasti
ešte
pripomeniem, ţe obec síce v súčasnosti
nestavia nové nájomné byty, ale na

základe poţiadaviek mladých rodín, ktorí
sa rozhodli riešiť bývanie výstavbou
vlastných
rodinných
domov,
obec
zabezpečuje vybudovanie elektrických
sietí na ulici za ČOV /Na záhumní/.
Úlohou obce je zabezpečiť vypracovanie
projektu na vybudovanie tohto druhu
inţinierskych sietí, ktoré následne
vybuduje
i finančne
pokryje
Západoslovenská
energetika.
Vypracovanie projektu uţ zabezpečuje
projektant – p. Ing. Hain. Pôvodný
elektrický transformátor umiestnený na
pozemku pri kostole bude nahradený
novým, výkonnejším. Aj jeho výstavbu
a financovanie
zabezpečí
Západoslovenská energetika.
ČOV a verejná kanalizácia
Obec Kovarce ţije od roku 1999
výstavbou ČOV a verejnej kanalizácie.
Postupná dostavba kanalizácie bola a aj
zostala jednou z najdôleţitejších priorít,
s ktorou som nastupovala do funkcie
starostky. V roku 2007 sme pokračovali
vo
výstavbe
kanalizácie
súbeţne
s hlavnou cestou smerom do Nitry /ul.
Nitrianska/ a verejná kanalizácia bola
vybudovaná aj v troch priľahlých uliciach
/Tríbečská, Hurbanova,Štúrova/. Spolu
sa vybudovalo 928 m stokových sietí a
169,5
m
kanalizačných
prípojok.
Prestavaných bolo celkom 5.775.000,- Sk
/191.694,88
€/,
z toho
dotácia
z Environmentálneho fondu bola vo výške
5.500.000,- Sk /182.566,55 €/ a vlastné
finančné prostriedky obce – 275.000,- Sk
/9.128,32 €/.
V roku 2008 boli na výstavbu verejnej
kanalizácie pouţité finančné prostriedky
vo výške 5.704.605,- Sk /189.358,19 €/,
z toho: dotácia
z Environmentálneho
fondu
vo
výške
4.000.000,Sk
/132.775,67
€/
a vlastné
/obecné/
finančné prostriedky vo výške 1.704.605,Sk /56.582,52 €/. Na ulici Nitrianskej
a ulici Sládkovičovej
bolo spolu
vybudovaných 555 m stokových sietí
a zdruţených prípojok DN 200 a 84 m

kanalizačných prípojok DN 150. V tomto
roku obec znovu pokračuje v budovaní
verejnej kanalizácie na ulici Nitrianskej.
Spoločnosť Combin Banská Štiavnica
začala práce realizovať 23.9.2009 a
ukončené by mali byť do konca
novembra s tým, ţe časť vozovky musí
byť pokrytá novou vrstvou asfaltu.
Environmentálny fond poskytol pre rok
2009
finančnú dotáciu na výstavbu
kanalizácie vo výške 165.970,- €
/5.000.012,- Sk/, finančná spoluúčasť
obce je minimálne vo výške 5 %
z poskytnutej dotácie, t.j. 8.298,50 €
/250.000,- Sk/. Spolu by tak malo byť
prestavaných 174.268,49 € /5.250.012,Sk/.
Tak ako som uţ uviedla, obec od roku
1999 buduje verejnú kanalizáciu i ČOV.
Časť kanalizácie a ČOV
bola daná
v roku 2004 do dočasného uţívania na
dobu jedného roka, t.j. do 31.8.2005. Po
nástupe do funkcie som poţiadala
ObÚŢP
v Topoľčanoch
o predĺţenie
povolenia na dočasné uţívanie ČOV.
Ţiadosť
však
bola
ObÚŢP
v Topoľčanoch zamietnutá z dôvodu, ţe
platnosť predchádzajúceho povolenia na
dočasné uţívanie sa skončila pred jeden
a pol rokom. Preto som následne
poţiadala ObÚŢP o vydanie povolenia
na
uvedenie
ČOV
a vybudovanej
kanalizácie do trvalej prevádzky. Pri
geodetickom zameriavaní stavby ČOV
bolo geodetmi zistené, ţe stavba ČOV
a prístupová cesta k nej je postavená na
pozemku, ktorého vlastníkom nie je obec
Kovarce, ale SR a pozemok je v správe
Slovenského
vodohospodárskeho
podniku. Bolo potrebné pre začatia
kolaudačného konania zosúladiť stav
vlastníctva k pozemku a vlastníctva
stavby
ČOV, t.j. pozemok od SR
odkúpiť.
Po viac ako ročných
vybavovaniach na príslušných úradoch
/SVP Ţilina a Piešťany, MŢP SR/
pozemok prešiel
do vlastníctva obce
Kovarce na základe kúpnej zmluvy
v marci tohto roku.

Ku kolaudačnému konaniu boli
postupne v rokoch 2007 - 2009
geodeticky zamerané všetky doteraz
vybudované stokové siete, šachty
a
prípojky
a následne bol vyhotovený i
projekt
skutočného
vyhotovenia.
V súčasnosti pracovníci obce za účasti
aktivačných pracovníkov dokončujú ešte
niektoré predkolaudačné práce na ČOV
/zvýšenie a rozšírenie ochranných valov,
vybudovanie
chýbajúceho
kovového
zábradlia a kovových lávok na čistenie
hrablíc, výmena a natieranie krytov na
otvoroch kalových nádrţí, vybudovanie
nových prístupových
schodov
k
nádrţiam/. Areál ČOV bol rozšírený,
upravený, zhutnená bola cesta na ktorej
býva v čase spracovania kalu umiestnený
pojazdný
kalový
dehydrátor.
Na
umiestnenie spracovaného kalu boli
zakúpené dva kontajneri. V štádiu
vybavovania sú dokumenty, ktoré je tieţ
potrebné predloţiť ku kolaudácii /napr.
prevádzkový poriadok ČOV, prevádzkový
poriadok stokových sietí/.
Oblasť školstva
V oblasti školstva, v priebehu letných
prázdnin v roku 2007 bola z vlastných
finančných prostriedkov obce vykonaná
celková
rekonštrukcia
sociálneho
zariadenia v MŠ na prízemí. Postupne
bol oplotený a uzavretý areál MŠ. V roku
2008
musela obec urgentne
riešiť
havarijný stav poškodenej drevenej
deliacej steny na prízemí MŠ. Táto bola
odstránená a nahradená
stenou zo
sadrokartónu,
prechodové drevené
dvere
boli
nahradené
plastovými.
V súčasnosti obec zabezpečuje v MŠ
výmenu nefunkčných detských WC,
ktoré sa nachádzajú na poschodí.
Výmena okien a dverí na budove
základnej školy v roku 2008 za celkové
finančné náklady vo výške 127.132,70 €
/3.830.000,Sk/
prispela
síce
k estetickému vzhľadu štyridsaťosem
ročnej budovy, ale určite bude mať
hlavne konečný efekt
vo finančnej

oblasti – v úsporách spotreby energií.
Finančné prostriedky na výmenu okien
a dverí
vo
výške
126.136,89
€
/3.800.000,- Sk/ získala obec z MŠ SR,
z vlastných zdrojov obec prispievala
finančnými prostriedkami vo výške
995,81 € /30.000,- Sk/. Ako prioritná
úloha na úseku školstva zostáva pre
obec
výmena podlahovej krytiny
v školskej jedálni a v priľahlých chodbách
a výmena okien na budove ŠJ a ŠKD
a dovymieňanie okien na budove MŠ.
Správa a údrţba cintorína
a dom smútku
Udrţiavacie práce
a úpravy boli
vykonané v roku 2008 aj v domu smútku.
Bočné dvere cez ktoré v čase daţďov
voda stekala do domu smútku boli
svojpomocne zamurované, steny interiéru
boli nanovo omietnuté a vymaľované,
osvetlenie
domu smútku
bolo
nahradené novými svetlami. Na čelnú
stenu bol umiestnený dubový kríţ –
práca mladého rezbára P.Mušinského zo
Stropkova. Rekonštrukciou prešiel i starší
katafalk /bol umiestnený na izolačnú
platňu, aby nedochádzalo k úniku chladu,
sklo v hornej časti bolo nahradené
izolačným lepeným sklom, povrch
katafalku
bol
natretý/.
Pôvodné
koţenkové lavice boli nahradené ľahšie
manipulovateľnými
čalúnenými
stoličkami.
Na cintoríne boli z okolia hlavnej
prístupovej cesty odstránené staré tuje,
na miesta ktorých boli vysadené mladé
tuje. V roku 2007 darovala pre potreby
cintorína
obci spoločnosť Combin
Banská Štiavnica štyri smetné nádoby.
Ich umiestením vedľa chodníkov sa pre
návštevníkov
cintorína
uľahčila
manipulácia s odpadom z hrobov. Ţiaľ
i napriek
tomu
niektorí
občania
nechávajú obaly z kahancov /umelé
i sklenené/
pohodené za hrobovými
miestami, prípadne im nerobí problém
prehodiť ich cez oplotenie na ihrisko
OFK. Pred kosením cintorína ich musia

najskôr vyzbierať pracovníci vykonávajúci
aktivačnú činnosť pre obec, aby pri
kosení
nedošlo
nielen
k úrazu
pracovníkov
ktorí
kosia,
ale
aj
k poškodeniu náhrobných kameňov.
Pracovníci obce umiestnili na cintoríne
drevenú ohradu určenú na biologický
odpad z hrobov /kvety, čečina/. Aj v tomto
prípade
však
niektorí
občania
nerešpektujú názov umiestnený na
ohrade „Prírodná zelená hmota“
a
vhadzujú tam namiesto toho zostatky
kahancov, umelé vence a umelé kvety,
kameninové a umelé kvetináče, t.j. odpad
ktorý má byť umiestnený v kontajneri.
Zdravotné stredisko
V roku 2008 bola obci poskytnutá
i dotácia z rezervy predsedu Vlády SR vo
výške 19.916,35 € /600.000,- Sk /, ktorá
bola účelovo určená na vykonanie
rekonštrukčno-udrţiavacích
prác na
zdravotnom stredisku. Za tieto finančné
prostriedky boli na ZS vymenené okná
a dvere, vykonané rekonštrukčné práce
na štyroch sociálnych zariadeniach
a linoleum
v čakárňach
nahradený
dlaţbou. V tomto roku Ministerstvo
financií SR poskytlo obci účelovo určené
finančné prostriedky vo výške 5.000,- €
/150.630,-Sk/
na
vybudovanie
bezbariérového vstupu do budovy
zdravotného strediska. Práce budú
uskutočnené v mesiaci október.
Verejná zeleň a oddychová zóna
pre mamičky s deťmi
Uţ v roku 2007 bola kamenná drť
z ulice do Ludaníc odvezená /bola
pouţitá
na
spevnenie
účelovej
komunikácie
za ČOV k domu p.
Michlíka/ a nahradená zeminou do ktorej
bola zasiata tráva, ktorú udrţiavajú
pracovníci obce a aktivační pracovníci.
Pri kultúrnom dome bolo vybudované
detské ihrisko – oddychové miesto pre
mamičky s deťmi. Boli tu umiestnené
šmýkalky, húpačky, pieskovisko, lavičky.
Čo nás môţe všetkých tešiť je to, ţe od

jari do neskorej jesene je toto miesto
takmer pravidelne plné detí. Pre oddych
okrem detského ihriska vyuţívajú rodičia
s deťmi tieţ miestne futbalové ihrisko,
ktoré je uţ dva roky otvorené.
Oblasť kultúry a správy obce
Na úseku kultúry bola činnosť
zameraná na jednotlivé kultúrne podujatia
/Deň matiek, Október – mesiac úcty
k starším,
Jánske
ohne/,
obnovu
niektorých zaniknutých tradícií /napr.
Pochovávanie basy za pomoci členov
z klubu dôchodcov z Topoľčian/, oslavy
uskutočňované v spolupráci so SZPB
/oslobodenie obce, ukončenie vojny,
SNP/. V minulom roku sa nám síce
nepodarilo
zrealizovať
kultúrnospoločenskú akciu Play Back Schow, ale
obec veľmi úspešne pripravila a
zrealizovala
regionálne
kultúrnospoločenské stretnutie „Kultúrne Vianoce
2008“. Mrzí ma ako starostku, nezáujem
o prácu na poli kultúrnej činnosti, čo sa
týka aj mladej generácie. Prečo sa nám
vytráca ľudová tradícia ? Prečo by sme
v obci nemohli za pomoci ľudí, ktorí by
nekritizovali, ale pomohli zabezpečiť také
akcie zachovania ľudových zvykov, ako
napr. Pochovávanie basy ?
Do oblasti kultúry patria aj naše
pamiatky
zaradené
v zozname
pamätihodností obce Kovarce, ktorý
schválil
Pamiatkový
úrad
v Nitre.
Niektoré z nich sa nám podarilo
v priebehu dvoch rokov zreštaurovať, ako
napr. sochu sv. Floriána, sochu sv. Jána
Nepomuckého, kríţ pri kostole, kríţ
pôvodne umiestnený na pozemku rod.
Markovičovej, ktorý bol premiestnený do
brezovej aleje pri kultúrnom dome, kríţe
na cintoríne. Zreštaurované a obnovené
pamätihodnosti boli postupne naším vdp.
farárom Tepličancom posvätené.
Pracovníkmi obce bol obnovený pomník
Padlých hrdinov II. svetovej vojny
a pomník letcov sovietskej armády na
cintoríne.

Spoločenská miestnosť
kultúrneho
domu, v ktorej sa uskutočňuje väčšina
kultúrnych podujatí bola v mesiaci januári
2008
upravená
a z časti
i zrekonštruovaná. Bočné pódia
boli
odstránené,
parkety
prebrúsené,
vytmelené a nalakované. Všetky tieto
práce boli vykonané svojpomocne,
pracovníkmi
obce
a aktivačnými
pracovníkmi, preto náklady na vykonanie
úprav a udrţiavacích prác pozostávali
iba z nakúpenia potrebného materiálu.
Podobnými svojpomocne vykonávanými
úpravami prešla hneď na začiatku tohto
roka obradná miestnosť s priľahlými
priestormi. Ţalúzie z okien, poškodené
počas krádeţe v júli roku 2008, boli
odstránené
a nahradené
záclonami
pastelovej
farby,
miestnosti
boli
vymaľované,
konštrukcia
lustra
v obradnej miestnosti bola natretá bielou
farbou, dvere boli prečalunené bielou
koţenkou.
Do
vstupnej
chodby
a prípravnej miestnosti boli nainštalované
zrkadlá v rámoch v priliehavej farbe.
Koberec a sedačku v obradnej miestnosti
vyčistila spoločnosť z Nitry, nové kryty na
radiátory zhotovil náš občan p. Peter
Gerši. Zostáva ešte prečaluniť obradný
pult.
V súvislosti s budovou kultúrneho
domu chcem ešte uviesť, ţe naša obec
v júli
2008 podala ţiadosť na
Ministerstvo
hospodárstva
SR
o zaradenie
do
pilotného
projektu
„Energetická efektívnosť vo verejných
budovách“
o pridelenie
finančných
prostriedkov na zvýšenie energetických
úspor v budove KD /výmenu okien na
KD, zateplenie budovy, zmena systému
vykurovania v KD/. SIEA – spoločnosť
poverená MH SR vykonala energetický
audit
budovy KD a vyhodnotila
predpokladané energetické úspory po
vykonaní rekonštrukčných prác. MH SR
zaregistrovalo
spolu
69
ţiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov
a po vykonaní energetických auditov
zaradilo ţiadosti do poradovníka podľa

výšky energetických strát zistených pri
vykonávaní energetického auditu. Naša
obec je v poradí na 50-tom mieste.
V súčasnosti spoločnosť SIEA robí
technické hodnotenia budov, ktoré sú
v poradí po 43. miesto. Výsledky
hodnotení budú podľa Ing. Kovářa známe
o 4-5 mesiacov a podľa nich budú
pracovníci
SIEA postupovať ďalej.
Poradie obcí a budov, ktoré sú zaradené
podľa redukovanej miery úspory si môţe
pozrieť kaţdý občan na internetovej
stránke spoločnosti SIEA – www.
siea.gov.sk.
Tak ako som uţ v našom mesačníku
uviedla, stavebný dozor pre prestavbu
stavby s.č. 446 – označovanú tieţ ako
budova budúceho obecného úradu,
poţiadal o vyjadrenie statika a vydanie
statického posudku k tejto stavbe. Z tohto
posudku vyplynulo, ţe v stavbe je moţné
pokračovať iba pod podmienkou, ţe
strecha z budovy bude odstránená,
nakoľko
hrady
sú
staré,
slabé
a narušené, poškodené sú i drevené
stropy miestností, na stavbe chýba
betónový obvodový veniec. V minulosti
sa do stavby uţ investovalo viac ako
milión korún a na základe zisteného
skutkového stavbu by bolo potrebné do
nej investovať ešte nemalé finančné
prostriedky, ktoré v súčasnosti obec
nemá. Preto sme v minulom roku
pristúpili tieţ k svojpomocnej úprave
piestorov kultúrneho domu, v ktorých sa
nachádzajú kancelárie obecného úradu.
Pracovník vykonávajúci menšie obecné
sluţby pre obec p. Šprinc poloţil dlaţbu
do dvoch kancelárií a chodby. Tieto
miestnosti aj vymaľoval. Do kancelárie
pracovníčok obecného úradu bol v tomto
roku zakúpený nový nábytok /skrine,
stoly/ a zhotovený prepáţkový deliaci
pult. V tomto roku p. J. Zeliska poloţil
dlaţbu v kancelárii starostky. V obidvoch
kanceláriách obecného úradu bolo
potrebné vymeniť elektrické vedenie
/nahradiť
pôvodné
hliníkové
drôty
medenými/. Tieto práce nám urobil

p.Jagelka. Menšie udrţiavacie práce si
vyţiadala i miestnosť – veľká zasadačka,
nachádzajúca sa na II. poschodí. I tieto
práce vykonal p. Zeliska s p. Rybanským.
Váţení spoluobčania!
Či sa nám podarilo niečo vytvoriť,
vykonať
a zvládnuť
za
obdobie
uvádzaných rokov 2007-2009 máte
moţnosť
posúdiť,
máte
moţnosť
zhodnotiť. Tak ako som uţ v úvode
uviedla, nie všetkým sa splnili ich ţelania
a predstavy. Tí, ktorí majú moţnosť
vypúšťať odpadové vody zo svojich
domácnosti do verejnej kanalizácie
pretoţe bývajú na uliciach, kde uţ je
verejná kanalizácia vybudovaná, chcú
mať zrekonštruované cesty poškodené
pri budovaní kanalizácie a pre tých, ktorí
ešte moţnosť odvádzať odpadovú vodu
do verejnej kanalizácie nemajú,
je
prioritou jej vybudovanie. Realizovanie
všetkých týchto aktivít je však vţdy
závislé
od
mnoţstva
finančných
prostriedkov, ktoré má obec k dispozícií
a od naliehavosti vecí, ktoré je potrebné
riešiť. Nie je tomu inak ani dnes, v čase
keď štát pristúpil ku kráteniu podielových
daní pre obce a mestá o 17 %, čo pre
našu obec znamená zníţenie príjmovej
časti
rozpočtu
o 58.055,€,
t.j.
o 1.748.964,93 Sk. Hľadať vo výdavkovej
časti rozpočtu poloţky, v ktorých bude
potrebné túto sumu zníţiť, nie je ľahké.
Preto skôr ako budeme vyslovovať slová
kritiky:
- nič sa v obci nerobí a nič sa neurobilo,
- nič nie je vidieť,
- prečo sa nepodávajú projekty,
- budovanie kanalizácie – to je nič, to
predsa nie je vidieť, to je v zemi,
snaţme sa vidieť uţ dosiahnuté výsledky
– výsledky práce kolektívu, ktoré tak ako
som uţ uviedla, sú hmatateľné, viditeľné
a overiteľné a majme na mysli, ţe máme
hľadať to čo nás spája a nie to čo nás
rozdeľuje.
Mgr.Helena Paučírová
starostka obce KOVARCE

ŠPORTOVÉ OZVENY
A-MUŢSTVO II.trieda
TESÁRE – KOVARCE
2:1
V prvom zápase sezóny sa hral sotva
priemerný
futbal.
Hostia
šokovali
fanúšikov uţ v 15. sekunde, keď
inkasovali prvý gól. V druhom polčase
inkasovali hostia druhý krát po priamom
kope a nešťastnom terči nášho obrancu.
Do hry nás vrátil utešenou strelou
striedajúci F.Jančovič. V závere mal
vyrovnanie na kopačkách J.Jankovič, ale
domáci gólman s dávkou šťastia zabránil
gólu.
Zostava: Činčura, Švec, Grác, Kerek O.,
Mekýš Miloš, Kutňanský, Mekýš Miroslav,
Kovačik J., Krošlák L., Jankovič J., Belan
Striedali: Jančovič F., Kovačik M.
KOVARCE – KONIAROVCE
4 : 0 /0 : 0/
Za pekného počasia sa hral futbal
výbornej úrovne. Domáci svoju prevahu
vyjadrili gólovo uţ v druhom polčase.
Okrem gólov zvonilo brvno hosťujúcej
brány po strelách Kutňanského D.
a Geršiho J.
Zostava: Vrbjar T., Kerek J., Grác,
Činčura, Kerek O., Kutňanský, Mekýš
Miroslav, Gerši J., Švec, Jankovič,
Jančovič F.
Striedali: Belan P., Jančovič M., Ďurík M.
CHRABRANY – KOVARCE
0 : 2 /0 : 0/
Domáci mali v zápase miernu prevahu aj
vďaka
oklieštenej
zostave
hostí.
Paradoxne, góly strielali hráči hostí. V 60.
minúte D.Kutňanský centrom našiel
J.Jankoviča, ktorý na dvakrát prekonal
brankára domácich. Naše víťazstvo poistil
v 80.
minúte
krásnou
strelou

D.Kutňanský. V závere sa viackrát
vyznamenal brankár Činčura, ktorý si tak
uhájil čisté konto.
Zostava: Činčura, Kerek O., Grác, Kerek
J., Mekýš Slavomír, Kutňanský, Jankovič,
Švec, Mekýš Miloš, Belan, Černo M.
Striedal: Ďurík M.
KOVARCE – ZÁVADA
1 : 2 /1 : 0/
V prvom polčase mali miernu prevahu
domáci hráči, ktorí však svoje šance
nepremenili. V 25. minúte kopal nepriamy
kop T.Kovačik a hosťujúci obranca
hlavičkoval loptu do vlastnej brány.
V druhom polčase sa hostia zlepšili a po
dvoch rýchlych brejkoch vsietili dva góly
a uštedrili domácim prvú prehru na
svojom ihrisku.
Zostava: Činčura, Kerek, Grác, Kovačik
T., Mekýš Miloš, Kutňanský, Jankovič,
Švec, Kerek O., Belan, Jančovič M.
Striedali: Jančovič F., Michalides
VEĽKÉ BEDZANY – KOVARCE
3 : 0 /0 : 0/
V priemernom zápase mali v prvej
polovici územnú prevahu naši hráči, ktorí
ju však gólovo nezúţitkovali. Domáci oţili
v druhom polčase, keď si nepriamy kop
nešťastne vrazil do vlastnej brány náš
brankár. Od tejto chvíle bolo na ihrisku uţ
len jedno muţstvo a domáci zaslúţene
vyhrali.
Zostava: Činčura, Kerek J., Kovačik T.,
Krošlák, Kerek O., Kutňanský, Kovačik J.,
Švec, Jančovič M., Belan, Jankovič
Striedali: Michalides, Gregor
KOVARCE – KUZMICE
2 : 1 /2 : 0/
V hodovom zápase domáci ukázali dve
tváre futbalu. V prvom polčase hrali
vynikajúco, z mnoţstva šancí skórovali
len dvakrát, keď sa presadili Jankovič J.
a Macko M. V druhom polčase nás od
blamáţe zachránili dve tyče a skvelými
zákrokmi brankár Vrbjar.

Zostava: Vrbjar, Kerek O., Kovačik T.,
Grác, Mekýš Miloš, Kutňanský, Mekýš
Miroslava, Gerši J., Kovačik J., Jankovič,
Macko
Striedali: Krošlák, Kerek J., Jančovič M.

DORAST
Oponice – KOVARCE
2:0
KOVARCE – Preseľany
1:1
gól: F.Jančovič
Kamanová – KOVARCE
0:7
góly: Jančovič F. 3, Bošanský A. 2,
Prevuzňák P., Gregor E.
Ludanice – KOVARCE
3:0
KOVARCE – Hrušovany
1:1
gól: Gregor E.
Solčany – KOVARCE
13 : 0
KOVARCE – Nitrianska Streda
1:1
gól: Kostolník M.

ŢIACI
KOVARCE – Ludanice
5:0
góly: Karcol L., Karcol T., Pacalaj, Krist,
Polonský
Solčany – KOVARCE
2:1
gól: Karcol L.
KOVARCE – Hrušovany
14 : 0
góly: Karcol L. 5, Polonský 3, Karcol T. 2,
Kutňanský A. 2, Kutňanský D., Borovka
KOVARCE – Koniarovce
0:4
Preseľany – KOVARCE
4:0
KOVARCE – Chrabrany
1:2
gól: Karcol L.
Kyčerka Rudolf,
redaktor KM

ZO ŠKOLSKÉHO
ZÁPISNIKA
Zdá sa mi, ţe to bolo
včera,
keď
sme
sa
rozchádzali na prázdniny
a uţ sa opäť roztáča
kolotoč školského roka. Dva
mesiace letných prázdnin
ubehli ako voda. Je tu
september
so
svojou
slávnostnou atmosférou.
Obrovská hlučná riava zaplavila
chodby školy. Odrazu všade plno detí.
Kráčam pomedzi ne a rozmýšľam.
Krásna symbióza – ŠKOLA a JA – obidve
nové. JA plná predsavzatí a s obrovským
optimizmom a ŠKOLA plná hľadania,
poznávania,
múdrosti
a skúsenosti.
Zváţnel mi krok. Nie, nie je to ľahká
práca - byť učiteľkou, kamarátkou, mať
naporúdzi láskavé slovo, vedieť pochopiť,
povzbudiť, zváţiť situáciu priamo na
mieste za katedrou. Pokarhať a neublíţiť,
mať v okamihu dostatok argumentov, keď
ţiaci začnú chápať, ţe teória sa od praxe
akosi príliš vzďaľuje. Dať sa na cestu
hľadania a poznávania samého seba,
skúšania svojich moţností. Dať sa na
cestu nekonečných chvíľ strávených nad
detským kostrbatým písmom. A napriek
všetkému, sú to práve deti - ţiaci, ktorých
zmysel
pre
realitu,
spravodlivosť
a úprimnosť s istou dávkou detského
humoru mi dáva povznášajúci zmysel a
pocit, ţe moje miesto nie je nikde inde,
ale PRÁVE TU !
Pre niektorých z nás bol čas
dovoleniek skrátený o dôleţitú prácu na
novom školskom programe, ktorý ideme
od septembra napĺňať. Máme všetci pred
sebou ďalší náročný rok, rok zmien, ktoré
prináša nový školský zákon a školská
reforma. Určite sa veci nedajú zmeniť tak,
ako keby sme šibli čarovným prútikom.

Budú to zmeny postupné, ktoré musíme
robiť spoločne – ţiaci, učitelia i rodičia.
Preto mi dovoľte, aby som poďakovala
celému
pedagogickému
zboru
za
vykonanú prácu. Na nás všetkých
a našich ţiakoch záleţí, ako sa nám
podarí uskutočňovať zmeny, zmeny
k novému, lepšiemu. Prácu učiteľov
i ostatných zamestnancov školy si vysoko
váţim. Viem, koľko úsilia a námahy treba
vynaloţiť
pri
plnení
výchovnovzdelávacích
úloh
a zabezpečení
prevádzky školy.
Naša škola postupne prejde celkovou
rekonštrukciou
a
modernizáciou
všetkých priestorov školy. Určite sa veľa
vecí nebude dať riešiť bez menších či
väčších problémov, ale ako sa hovorí,
„trpezlivosť ruţe prináša“. Veľmi dôleţitá
bude
naša
spolupráca
s obcou
a miestnym
zastupiteľstvom. Chcem
touto cestou poďakovať pani starostke za
ochotu a pomoc pri riešení existenčných
problémov školy. Je neodškriepiteľné, ţe
aj jej leţí osud školstva na srdci.
Ďakujeme aj za darčeky pre prváčikov,
ktoré pripravili.
Na prahu nového školského roka
ţelám rodičom a zamestnancom školy
veľa radosti z výchovy a vzdelávania detí,
aby im prinášali iba potešenie a všetkým
prajem pevné zdravie, mnoho šťastia,
ľudského porozumenia, trpezlivosti a
vzájomnej úcty.
A ako povedal Seneca: „Usilujte sa
urobiť zo života niečo, čo je hodné
človeka....“
Mgr. Dagmar Boháčiková
riaditeľka ZŠ
Druhého septembra sa
znovu
otvorili brány
škôl
v školskom
roku 2009/2010 a my
sme spolu s rodičmi
slávnostne odviedli 12
prváčikov do základnej
školy. Do našej materskej
školy
bolo
zapísaných

k tomuto septembru 39 detí, v prepočte
s deťmi mladšími 42.
Predprimárne
vzdelávanie v poslednom ročníku pred
nástupom do 1. ročníka základnej školy
navštevuje 15 detí. V rámci
reformy
školstva
bol
vypracovaný
Školský
vzdelávací program, ktorý má názov
lienka Lenka. Deti v jednotlivých triedach
boli pomenované , mladšie – motýliky,
staršie – ţabky. V ŠkVP
sa
prostredníctvom
obsahových
a výkonových štandardov snaţíme, aby
absolvent predprimárneho vzdelávania
získal všetky potrebné kompetencie,
dané štátnym vzdelávacím programom,
bol plne pripravený na vstup do základnej
školy
v oblastiach
perceptuálnomotorickej,
kognitívnej
a sociálnoemocionálnej. Deti majú moţnosť uplatniť
svoje vedomosti a nadanie aj v krúţkoch
–
hudobno-pohybovom,
výtvarnom,
turistickom
a v oboznamovaní
s anglickým jazykom. Počas letného
obdobia bola vymaľovaná trieda starších
detí, vrátane umývateľného sokla,
kancelária vedúcej ŠJ, steny vo vestibule,
haly na poschodí a chodby pred triedami.
Vo vestibule nám nakreslil p.Jankovič
Jozef obrázky, ktoré sme svojpomocne
vymaľovali,
čo
nás
inšpirovalo
k namaľovaniu
aj
ostatných
rozprávkových motívov pred triedami.
Strop v triede nám namaľoval p.Kvaltýn
Rastislav, steny sme namaľovali samé.
Maliarsky materiál do triedy uhradil
p.Ďurček Peter.
Schody nám opravil p.Belan Peter,
výlevku do kuchyne daroval p.Piaček
Peter,
kolotoč
osadil
na miesto
p.Prevuzňák Pavol, panely na výtvarné
práce urobil p.Opat Stanislav. Všetkým
veľmi ďakujeme. Nielen menovaným, ale
aj ostatným občanom, ktorí sa snaţia
pomôcť nám.
Bc.Zdenka Bujnová
riaditeľka školy

Z PRAMEŇOV
NAŠEJ HISTÓRIE
STRIEDANIE PANOVNÍKOV NA
UHORSKOM TRÓNE
Za dvadsať rokov /1438 – 1458/ sa ich
vystriedalo päť. Ţigmund Luxemburský –
nemecko-rímsky cisár, český a uhorský
kráľ panoval päťdesiat rokov. Muţského
potomka sa nedočkal. Preto svoju dcéru
Alţbetu
zasnúbil
s Albrechtom
Habsburským.
Zásnuby
sa
konali
v Bratislave v roku 1411. Snúbenec mal
14 rokov, snúbenica 2 roky. Svadba sa tu
uskutočnila po desiatich rokoch. Kráľ
Ţigmund pri svojej smrteľnej posteli
v Znojme ţiadal od uhorských a českých
veľmoţov, aby zvolili jeho zaťa Albrechta
na trón v presvedčení, ţe tri krajiny –
Rakúsko, Uhorsko, Čechy osobou
jedného
panovníka
ľahšie
odolá
tureckému
nebezpečenstvu.
A tak
z rakúskeho vojvodu sa Albrecht stal
kráľom českým /27.december 1437/,
uhorským /1.január 1438/ a rímskonemeckým /18.marca 1438/.
Jeho panovanie začalo neslávne.
Časť šľachty ho neuznávala ani
v Čechách, ani v Uhorsku. Povaţovali ho
za priţelca, čo sa nenaučil ani ich jazyku.
Na východe vyčíňal valašský knieţa
/Rumusko/ Dracula, na Spiš, Šariš
prenikali poľskí šľachtici a v Budíne
vypukla
vzbura
medzi
Maďarmi
a Nemcami. Na juhu turecký sultán
Murad II. zhromaţdil proti Uhorsku
obrovské vojsko. Na protitureckej výprave
kráľ ochorel na úplavicu. Niesli ho na
nosidlách, no cestou domov zomrel po
roku vládnutia 27.októbra 1439 ako 42
ročný. Nedočkal sa ani budúceho
následníka trónu – svojho dediča. Alţbeta
bola len v piatom mesiaci tehotenstva.
Podľa testamentu sa mal budúci kráľ

natrvalo usadiť v Bratislave. Lenţe
uhorská
šľachta
nebola
jednotná.
Kráľovná vdova Alţbeta si myslela, ţe
dokáţe vládnuť aj sama. Podporovali ju
v tom časť šľachty a banské mestá na
Slovensku, kde bola nemecká väčšina.
Porodila syna v Komárne 22.februára
1440. Dostal meno Ladislav a dala ho
rýchlo korunovať – 15.mája 1440. Tajne
sa zmocnila svätoštefanskej koruny, ktorá
bola prísne stráţena na hrade Vyšehrad.
Krádeţ vykonala jej komorná. Prevaţná
väčšina uhorskej šľachty Ladislava
neuznala. Za kráľa korunovala poľského
kráľa
Vladislava
Jagelovského.
Korunovácia sa uskutočnila 17.júna 1440.
Vladislav I. – uhorský kráľ pochádzal
z jagelovskej dynastie, vďaka ktorej sa
Poľsko – litovské kráľovstvo stalo
najvýznamnejšou
mocnosťou
vo
východnej Európe. Jeho matka Hedviga
/Jadviga/ bola dcérou uhorského kráľa
Ľudovíta I. Veľkého /z Anjou/. Medzi
šľachtou vypukli boje. Od začiatku stál na
strane Vladislava I. mocný uhorský
veľmoţ
Ján
Huňady.
Pochádzal
z Valašska – Rumunska. Osvedčil sa ako
neohrozený vojak – Turkobijec a prispel
k ich poráţke.
V tábore kráľovnej Alţbety stál Ján
Jiskra z Brandýsa – z Moravy. Poţiadala
ho o to sama kráľovná. Boje sa
odohrávali najmä na Slovensku, keďţe
Jiskra sídlil na hrade vo Zvolene
a obsadil Spiš, Šariš, aby bránil kráľovi
spojenie s Poľskom. Čiastočný zmier
privolalo turecké nebezpečenstvo. Prvá
výprava v lete 1443 dosiahla úspech.
Druhá o rok
neskôr skončila úplnou
poráţkou pri Varne, kde zahynul aj
mladučký kráľ Vladislav I. Mal len
dvadsať rokov. Za Vladislava I. vzrástol
význam Levoče. Po smrti Vladislava I.
uhorský snem uznal nároky Ladislava
nazývaného Pohrobok na trón. Osud bol
k nemu neţičlivý. Nemal ani tri mesiace,
uţ bol kráľom, no ledva zavŕšil štvrtý
mesiac ţivota uţ ho zbavili kráľovského
titulu. Ako trojročný úplne osirel. Jeho

matka
Alţbeta
náhle
zomrela
17.decembra 1442, asi ju otrávili. Mala 33
rokov. Ladislava vychovával strýko –
rímsko-nemecký cisár Ferdinand III.
Získal tým moţnosť zasahovať do
vnútorných záleţitostí Čiech, Uhorska
a Rakúska, kde mal Ladislav nárok na
trón. Ladislav mal len päť rokov, preto
správcom
–
gubernátorom
krajiny
uhorský snem poveril Jána Huňadyho
najmocnejšieho z veľmoţov. Vnútorné
problémy v krajine sa však zhoršovali,
intrigy, boje medzi sebou sa stupňovali.
Najviac trpelo obyvateľstvo najmä na
Slovensku. Juh krajiny ohrozovali Turci.
Huňadymu sa darilo nad nimi víťaziť. Aj
Jiskrovi zlomil moc, ale krajinu Jiskra
s bratrikmi opustil aţ keď mu kráľ
Ladislav odobral rozsiahly majetok. Hoci
predtým bol jeho chránencom.
Najväčšiu výpravu viedol Ján Huňady
proti Osmanskej ríši na jeseň 1448, ale
po prehratej bitke na Kosovom poli
znamenalo
katastrofálnu
poráţku
uhorských vojsk.
Ladislav V. Pohrobok zasadol na
uhorský
trón
ako
trinásťročný.
Inauguračnú prísahu zloţil na uhorskom
sneme v Bratislave 29.januára 1453.
Zväčša sa však zdrţiaval vo Viedni, kde
aj vyrastal. Bol hračkou v rukách
veľmoţov. Kráľ viedol
záhaľčivý,
márnotratný ţivot. Obľuboval dobré jedlá,
silné vína, rozkoš. Nevynikol ani ako
štátnik, ani ako diplomat, ani ako
vojvodca. Mal sa oţeniť v Prahe s dcérou
francúzskeho kráľa Karola VII. Natoľko si
uţíval presýtené jedlá a ťaţké vína, ţe
upadol do kómy, z ktorej sa uţ neprebral.
Zomrel
ako
sedemnásťročný
23.novembra 1457. Rok pred ním zomrel
na mor aj Ján Huňady.
Spracovala: PhDr.Grácová Irena,
redaktor KM

POSVATENIE
ZNOVUOBNOVENÉHO
KRÍŽA
Dňa 15.septembra 2009
o 15.hod.
sa
za
prítomnosti cirkevného
sudcu
a správcu
farnosti
Oponice
vdp.farára
Mareka
Virága,
správcu
farnosti
Kovarce
vdp.farára
Ondreja
Tepličanca,
starostky
obce
Mgr.Heleny
Paučírovej a občanov obce
konala
slávnosť,
a to
posvätenie
znovuobnoveného kríţa pri kultúrnom
dome.
Príhovor
starostky
obce
Kovarce
Mgr.Heleny Paučírovej:
Dnešný deň, keď si Slovensko a
Katolícka cirkev pripomína Sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, ktorú
pápeţ Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za
hlavnú Patrónku Slovenska, bude do
kroniky obce Kovarce zapísaný tieţ ako
významný, pamätný deň. Ako všetci
dobre viete, od roku 2008 sa uskutočňujú
reštauračné
práce
niektorých
pamätihodností našej obce. Medzi tieto
pamätihodností patrí aj kríţ, ktorý bol
pôvodne umiestnený pred domom so s.č.
68, ktorý pôvodne patril
rodine
Markovičovej. Ako sa uvádza v prvej
monografii obce,
v Histórii Kovariec:
„Na
pätke
kamenného
kríţa
obdĺţnikového pôdorysu stojí podstavec,
v ktorom bola pôvodne osadená tabuľka
s nápisom. Kríţ s Ukriţovaným chýba, do
podstavca bol dodatočne osadený
ţelezný kríţ, ktorý pochádza z 19.
storočia.“
Tí skôr narodení si iste
pamätajú pôvodnú podobu tohto kríţa
s ukriţovaným i tabuľku s nápisom, ktorá

tu bola umiestnená. Ţiaľ z pôvodného
kríţa zostala iba kamenná pätka. Po
odstránení
ukriţovaného
bol
do
kamennej pätky umiestnený ţelezný kríţ,
ktorý bol podľa vyjadrení niektorých
starších občanov pôvodne umiestnený
pred DSS. Pozemok, na ktorom bol
umiestnený kríţ, rodina Markovičových
získala znovu do vlastníctva. Pán Jozef
Markovič súhlasil s tým, aby bol kríţ
premiestnený na iné miesto a následne
obnovený.
Ďakujem všetkým, ktorí svojou
spoluprácou pomohli k obnove tejto
pamätihodnosti našej obce: vdp. farárovi
Tepličancovi, p.J.Lacykovi-reštaurátorovi,
p. P.Prevuzňákovi a v neposlednom rade
pracovníkom a pracovníčkam obecného
úradu.

GAZDINKY
NA SLOVÍČKO
Pripravte
si
dokonalé
a jedinečné marinády, ktoré
zlákajú ochutnať mäso aj
zarytého vegetariána :-)
Pikantná marináda
4 lyţice oleja, 2 čili papričky,
3 strúčiky cesnaku, citrónová
šťava, čerstvá petrţlenová
vňať, bazalka, kôpor, oregano,
korenie
Bylinková marináda
hrsť čerstvého petrţlenu a paţítky, 4
lyţice oleja, 2 lyţice sójovej omáčky, 2
strúčiky cesnaku, cibuľa, korenie, soľ
Kečupová marináda
4 lyţice kečupu, 1 lyţica paradajkového
pretlaku, 2 lyţice sójovej omáčky, 3 lyţice
olivového oleja, 3 lyţice medu, 2 lyţice
octu, 1 lyţica horčice, šťava z 1 citróna

Diabolská marináda
5 lyţíc citrónovej šťavy, 2 lyţice
worcesterskej omáčky, 2 lyţice sójovej
omáčky, 2 lyţice medu, 2 lyţice oleja, 7
strúčikov cesnaku, soľ, korenie
Cesnaková marináda
1 strúčik cesnaku, 2 lyţice olivového
oleja, 2 lyţice citrónovej šťavy, 1 lyţica
sekaného rozmarínu

JABLKOVÁ TORTA
I SLÁVNOSTNE
Potrebujeme:
300 g očistených
jabĺk,
350
g
polohrubej múky,
2 vajcia, 150 g
práškového
cukru, 100 ml
oleja,
150
ml
mlieka, 2 lyţice rumu, 100 g mletých
orechov, 100 g hrozienok, 1 lyţicu mletej
škorice, po 1 vrecúšku vanilínového
cukru a prášku do pečiva, pikantný dţem,
čokoládovú polevu a šľahačku navrch.
Postup: Do misy dáme vajcia, cukor, olej,
mlieko a vymiešame dopenista. Pridáme
očistené a nadrobno nakrájané jablká
a postupne aj preosiatu múku s práškom
do pečiva, vanilínový cukor, mleté
orechy, hrozienka vopred namočené do
rumu a mletú škoricu. Cesto dobre
vymiešame a vylejeme do vymastenej
tortovej formy vysypanej polohrubou
múkou. Pečieme vo vyhriatej rúre asi 30
minút, podľa potreby i dlhšie, aţ sa
okraje začnú oddeľovať od formy.
Upečenú tortu môţeme len posypať
práškovým cukrom, ale na slávnostnejšiu
príleţitosť ešte mierne teplú potrieme
pikantným dţemom a po vychladnutí
polejeme
čokoládovou
polevou
a ozdobíme šľahačkou.

JUBILANTI
SEPTEMBER









Ďuričová Veronika - 80 rokov
Kostolanský Július – 79 rokov
Michalíková Margita- 77 rokov
Jančovič Štefan

– 76 rokov

Černo Ján

– 70 rokov

Opathová Anastázia–70 rokov
Sajková Mária

– 65 rokov

SRDEČNE BLAHOŢELÁME

NARODENIE
DIEŤAŤA:

KATARÍNA JANČIOVÁ
narodená 20.8.2009 v Topoľčanoch
Otec: Peter Janči
Matka: Katarína rod. Stančíková

ADAM ČERNÁK
narodený 24.8.2009
v Topoľčanoch
Otec: Pavol Černák
Matka: Jana rod.Cirkovská

SRDEČNE BLAHOŢELÁME

NA SPOLOČNÚ CESTU
ŢIVOTOM
VYKROČILI:
IVETA

KOVÁČIKOVÁ
A ŠTEFAN ŠÚRY
- manţelstvo uzatvorili dňa 7.9.2009
v Kovarciach
SRDEČNE BLAHOŢELÁME

MANŽELSKÉ DESATORO

1. Milujte sa navzájom
2. Stojte pri sebe v dobrom i zlom
3. Trpezlivosť spolu majte
4. Navzájom sa počúvajte
5. Verní si navždy buďte
6. Na druhého sa nehnevajte
7. Každý deň sa usmievajte
8. Na seba vždy čas si spravte
9. Pripravení buďte na všetko
10. Sploďte si spolu dieťatko

OZNAMY
Dňa 17.10.2009 o 15.00 hod.
v spoločenskej sále
kultúrneho domu sa uskutoční
slávnostné posedenie
našich starších spoluobčanov
pri príleţitosti mesiaca Októbra mesiaca úcty k starším.
V kultúrnom programe vystúpia
deti z materskej školy
a ţiaci
základnej
školy.
K počúvaniu
a k dobrej
nálade
Vám zahrá ľudová
hudba „Borievka“ so
sólistom
Jánom
Abrózom
a
sviatočné
chvíle
spríjemní ľudový rozprávač.
Srdečne pozývame všetkých
starších spoluobčanov !

