O B S A H
 Úvodník (Ing. Andrej Čopík, starosta Obce Kovarce)

REFERENDUM



Športové ozveny – Prípravné zápasy



Referendum 7.2.2015



Zo školského zápisníka – Mgr.Ľubica Jakubíková, Oznam ZŠ Kovarce



Uskutočnilo sa.... (Mgr.Veronika Danišová)



AeroMobil 3.0 (PhDr. Irena Grácová)



Gazdinky na slovíčko - Fašiangové šišky



Jubilanti – Január, sobáš



Obecný úrad informuje, Inzerát

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčania!
Stojíme na prahu nového roka 2015,
v ktorom každého z nás čaká veľa
nových a neznámych udalostí a ktorý
zároveň znamená aj nové štvorročné
obdobie v živote našej obce. Pri tejto
príležitosti si dovoľujem - v mene svojom,
v mene nových poslancov obecného
zastupiteľstva, ako aj v mene všetkých
obyvateľov
Kovariec
vysloviť
poďakovanie doterajšiemu vedeniu obce,
Mgr.Helene Paučírovej a poslancom
obecného zastupiteľstva – menovite pani
Janke Psicovej, Mgr.Zuzane Erdélyiovej,
Ing.Rudolfovi Kováčikovi, Ing.Martinovi
Vinklerovi, Ing.Jaroslavovi Švajlenovi,
pánom Otovi Vrbjarovi, Petrovi Sivákovi,
Jozefovi Kapustovi, ako aj Mariánovi
Patrovičovi, za všetko pozitívne, čo počas
výkonu svojho mandátu starostky a
poslancov pre obec urobili. Naše
poďakovanie patrí aj zamestnancom
Obecného úradu a všetkým, ktorí im v ich
práci výrazne pomáhali a ktorých touto
cestou prosíme o pomoc a podporu v
ďalšom období.
Pred nami sú značne náročné štyri
roky, počas ktorých nás čaká veľa úloh a
práce pre zlepšenie života nás všetkých.
Spomeniem len zopár – dobudovanie
kanalizácie, oprava chodníkov a ciest,
vytvorenie priestoru pre voľnočasové
aktivity. Nemôžeme sľúbiť, že sa nám
všetko podarí, ale môžeme sľúbiť, že
vyvinieme maximálne úsilie, aby sme čo
najviac z našich zámerov zrealizovali. Pri

REFERENDUM
7.februára 2015 (sobota)
od 7.00 hod. do 22.00 hod.
V obci Kovarce je vytvorený jeden
volebný
okrsok,
miestnosť
na
hlasovanie
sa
nachádza
v spoločenskej sále Kultúrneho domu
Kovarce.

tomto nám môžete byť Vy, obyvatelia
Kovariec, veľmi nápomocní jednak
dobrou radou, jednak upozornením, ak by
sme sa vydali nesprávnym smerom, ako
aj priložením ruky k dielu.
Uvedomujeme si, že v súčasnej dobe
nás trápia nielen už spomenuté, priestory
pre voľnočasové aktivity mládeže a detí,
ale napríklad aj rozbité cesty. Napriek
tomu chceme poprosiť nielen deti a
mládež, ale aj dospelých – rodičov,
starých rodičov a seniorov o citlivosť a
trpezlivosť, ako aj úctu a rešpekt k
hodnotám vytvoreným predchádzajúcimi
generáciami. Len ak sa budeme
vzájomne rešpektovať a spoločne ťahať
za jeden povraz, vyhneme sa zbytočným
nedorozumeniam
a
konfliktom,
a
prispejeme tak k lepšej vzájomnej
komunikácii.
Preto chcem popriať nám všetkým do
nového roka 2015 všetko len to najlepšie
– veľa zdravia, šťastia, úspechov,
vzájomného porozumenia a pokoja.
Ing. Andrej Čopík
starosta Obce Kovarce

ŠPORTOVÉ OZVENY
PROGRAM Prípravných zápasov OFK
Kovarce - zimná príprava 2015
1.2.2015
KOVARCE : Oponice
8.2.2015
KOVARCE : Prašice
14.2.2015
KOVARCE : Veľké Ripňany
8.3.2015
KOVARCE : Nemčice
15.3.2015
KOVARCE : Veľké Ripňany

Politické strany, hnutia a petičný výbor
delegovali svojich členov do okrskovej
komisie pre referendum v Kovarciach:
p.Janka Hodálová – SMER – sociálna
demokracia
sl.Mária Šišmičová – petičný výbor
Aliancia za rodinu
p.Renáta Šišmičová – MOST-HÍD
p.Erika Jančovičová – KDH
Keďže
okrsková
komisia
pre
referendum musí mať najmenej 5 členov
(§14 odst.3), starosta obce vymenoval
piateho člena okrskovej komisie:
p.Mária Kováčiková – pracovníčka obce
V zmysle Zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č.564/1992 Zb.
o spôsobe vykonania referenda § 14
odst.2 členovia okrskovej komisie určili
žrebom zo všetkých prítomných členov
svojho predsedu a podpredsedu:

p.Janka Hodálová – predseda
p.Mária Kováčiková - podpredseda
Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do
miestnosti na hlasovanie (zo zdravotných
dôvodov) môžu požiadať o hlasovanie do
prenosnej schránky, nahlásiť sa treba
telefonicky:



5316125 na Obecný úrad Kovarce
do 6.februára 2015 do 12.00 hod.
Ako sa hlasuje?
Na hlasovacom lístku, v príslušnom
rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na
otázku odpovedá „ÁNO“, alebo že na
otázku odpovedá „NIE“. Oprávnený
občan takto hlasuje za každú otázku
samostatne. Po úprave hlasovací lístok
zloží tak, aby jeho úprava nebola
viditeľná a hlasovací lístok vloží do
schránky na hlasovanie.

ZNENIE OTÁZOK:
1. Súhlasíte s tým, aby
sa
manželstvom
nemohlo
nazývať
žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným
mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia)
detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
vyžadovať účasť detí na vyučovaní v
oblasti
sexuálneho
správania
či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé
nesúhlasia s obsahom vyučovania?".

ZO ŠKOLSKÉHO
ZÁPISNIKA
Posledný deň v kalendárnom
roku prebiehal v našej škole už
v predvianočnej
atmosfére. Na
chodbe sa ligotal stromček a žiaci sa
už tešili na prázdniny, rozdávali si medzi
sebou darčeky, medovníčky. V dobrej
nálade odchádzali hlavne tí, ktorí boli
vyhodnotení a odmenení za umiestnenie
a účasť v súťažiach, ktoré sa uskutočnili
v mesiaci november a december. Najviac
žiakov sa zúčastnilo na súťaži Šaliansky
Maťko, úspešní boli nielen riešitelia
Pytagoriády,
ale
aj
účastníci
predmetových olympiád.
Aj tento rok sa darilo našim žiakom
v celoslovenskom kole súťaže Nebuď
otrokom drog. Odborná porota
v
zložení
PhDr. Jaroslav Rezník
–
generálny riaditeľ TASR, Ing. Richard
Jajcay – riaditeľ úseku obchodu a
marketingu TASR, Jana Ikrényiová –
vedúca redaktorka www.skolskyservis.sk
ocenili aj naše žiačky. Diana Lendelová,
žiačka 7. ročníka, vyhrala tablet a
Viktória Bálešová, tiež žiačka 7. ročníka,
vyhrala fotoaparát. Žiačkam srdečne
blahoželáme!
Vyučovanie v základnej škole sa
v novom roku začalo 8. januára 2015
a na druhý deň sme sa všetci stretli na
novoročnom koncerte v kostole, kde

sme si zaspomínali na sviatočné obdobie
prostredníctvom
vianočných piesní
a kolied. Fašiangy sa už tradične spájajú
s karnevalom a bude to tak aj tento rok.
Karneval v našej škole sa uskutoční
13.februára 2015.
Mgr.Ľubica Jakubíková
OZNAM
ZÁKLADNEJ ŠKOLY KOVARCE
Zápis detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky
v
Základnej
škole
v Kovarciach sa bude konať:

10.2.2015 (utorok) o 15.00 hod.
v budove Základnej školy Kovarce.

USKUTOČNILO SA ...
Vianoce sú sviatkom radosti, lásky,
pokoja, rodinnej pohody a zároveň i
oddychu. Stromček, Štedrý deň s
večerou, darčeky... a mnoho iného sú
neodmysliteľnou
súčasťou
týchto
sviatkov. Pre kresťanov sú tieto sviatky
ešte bohatšie, pretože oslavujú narodenie
Ježiša Krista, ktorý za nich položil život. A
tak ako pominulé roky i tentokrát dňa
25.decembra sa v našom farskom kostole
sv.Mikuláša odohrala JASLIČKOVÁ
AKADÉMIA, ktorú si pre nás pripravili
nielen deti, ale už tradične aj dospelí.
Zobrazili v nej nielen narodenie Ježiša,
návštevu pastierov a kráľov v maštaľke,
ale priblížili nám i život v súčasnosti.
Život, do ktorého spadajú nielen bežní
ľudia, ktorí sa dokážu o seba a rodiny
postarať, ale aj bezdomovci, sociálne
slabší ľudia, chorí ľudia. A úlohou nás
všetkých je okrem toho základného aj to,
aby sme dokázali svoje srdcia otvoriť aj
pre tých druhých a vedeli im pomôcť.
Počas jasličkovej nám zahrali terchovskú
hudbu spolu s piesňami Paškovci z
Preselian, čím nám tak neopísateľne
krásne spestrili akadémiu, ako sme ju
ešte nikdy nemali. Všetkým účinkujúcim

patrí úprimné poďakovanie i Pán
Boh zaplať za odvahu a ochotu.
Súčasťou
kovarských
vianočných sviatkov sa stáva už aj
„Trojkráľový
koncert“
organovej
hudby vždy dňa
6.januára.
Tohtoročnými
organizátormi
boli:
Farnosť
Kovarce,
Tríbečské
osvetové
stredisko
Topoľčany,
Súkromné
konzervatórium
Dezidera
Kardoša
(SKDK) v Topoľčanoch. Na koncerte
odzneli skladby známych svetových
skladateľov: Michna, Muffat, Vaňhal,
Frescobaldi a iní. Hudbu na organe
tentokrát predviedli: Juraj Mičúnek (SKDK
Topoľčany ako pedagóg organovej hry),
Iveta Zaťková (HfKM, Regensburg),
Tomáš Hodál (SKDK Topoľčany), Marek
Mosnár (VŠMU Praha). Za ich odborné a
umelecké prevedenie organovej hudby
ďakujeme a všetkým prajeme veľa
úspechov v ďalšom vzdelávaní hudby.
K organovému koncertu sa tento rok
pridal aj chrámový zbor a orchester
kostola Nanebovzatia Panny Márie v
Topoľčanoch. Predviedli nám piesne
vianočnej omše – Radostnú zvesť, ktorej
autormi sú Anton Hlinka a Jozef Halmo,
rodák z Bošian, ale odzneli aj iné
vianočné koledy v ich prevedení. Čo nám
umožnilo v plnej nádhere sa rozlúčiť s
týmito sviatkami. Taktiež im veľmi pekne
ďakujeme a prajeme veľa zdarov v
ďalšom pôsobení.
Mgr.Veronika Danišová

SCI-FI O LIETAJÚCICH
AUTÁCH SA STÁVA
SKUTOČNOSŤOU
Sny
o lietajúcich
autách
opantali
mnohých ľudí už od
vynájdenia
automobilizmu spred storočia. Vzniklo aj
niekoľko pokusov ako skombinovať
automobil s lietadlom, avšak „deň, keď
bude aeromobil v každej garáži ešte
neprišiel,“ ako predpovedali optimisti.
Svojho ideálu sa konštruktéri nevzdávali,
čo ovplyvnila aj doba kozmických letov
v druhej polovici 20.storočia. Zázraky

a objavy
sa
nemusia
konať
len
v Amerike. Prvý a nádherný slovenský
AeroMobil 3.0 ako prvý svojho druhu na
svete oslavoval svoju svetovú premiéru
29.októbra 2014 vo Viedni. Prečo práve
slovenský
model
zaujal
svetovú
verejnosť, keď bolo viacero prototypov
a sprevádzala ich masová marketingová
kampaň? „Najmä preto, že vyzerá
nádherné.“
Zakladateľom
a vedúcim
Ateliéru Transport dizajnu na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave je
docent inžinier Štefan Klein. Jeho
absolventi
nachádzajú
uplatnenie
v najlepších európskych automobilkách.
Predstavitelia slovenskej spoločnosti
AeroMobil predpokladajú, že by sa ich
lietajúce auto mohlo začať predávať už
v roku 2020, čo je oproti svetovým
predpovediam predstih.
Dňa 13.januára 2015 prevzal p.Štefan
Klein ocenenie „Rad Ľudovíta Štúra II.
Triedy“
od
prezidenta
Slovenskej
republiky Ing.Andreja Kisku.
Čím ma tento slovensko–svetový
unikát zaujal? Autora diela Štefana
Kleina uviedli v televíznom Krištáli roka
2014, v Anjeloch strážnych A.Heribanovej
počas Vianoc na Dvojke RTVS,
v novinách a časopisoch (Oko, Pravda)
a iné, ale nie tak intenzívne, akoby si
tento počin zasluhoval. Jeho korene sa
spájajú aj s našou obcou Kovarce.
Štefan Klein je vnukom našej rodáčky
Paulíny
rodenej
Števankovej
z Kovariec č.d. 79. Bola jednou z ôsmich
detí rodičov Anny a Mikuláša Števanku.
Mimochodom otec Mikuláš Števanka bol
richtárom obce Kovarce na začiatku
20.storočia (viď pomník v zadnej časti
cintorína). Ich dcéra Paulína Šišková sa
vydala do Ivanky pri Nitre. Jej dcéra Otília
(jedna z troch Otiliek) sa vydala do Nitry
za Štefana Kleina. Majú dvoch synov. Od
detstva vynaliezavých, pravých potomkov
svojich úspešných predkov. Lietadlá sa
stali ich doménou – koníčkom. Riskantný
bol ich prelet ľahkým lietadlom cez
Atlantik.
Z detských
dobrodružstiev
nevyrástli, sú z nich profesionáli vo
svojom odbore. Ich objaviteľstvo sa viaže
aj na iné konštrukčné nástroje
a
poľnohospodárske stroje. Fungujú skôr
v zahraničí napr.Anglicko, keď náš
priemysel je viac v rukách cudzích

investorov. Štefan Klein ako svetový
špičkový dizajnér sa zaslúžil o svetové
prvenstvo elegantného lietajúceho auta.
Je to vyústením tvorivej súdržnosti
rodinnej výchovy, činorodého hľadačstva
a vynálezcovstva,
je
povýšením
úspešného
generačného
rodu
Kleinovcov.
O čom píše svetová tlač? Napríklad:
„Slovenská spoločnosť AeroMobil vzlietla
na špicu vývojárskych pretekov so svojím
lietajúcim autom“ (Magazín PSFK, denník
Washington Post) „PRETEKY? Áno, veď
AeroMobil nie je jediným prototypom,
ktorý sa uchádza o titul prvého prakticky
využívaného
lietajúceho
auta.
Konkurenciou je model Transition“.
Spracovala: PhDr. Irena Grácová
člen RR KM

GAZDINKY
NA SLOVÍČKO
FAŠIANGOVÉ ŠIŠKY
1 kg polohrubej múky
1 kocka droždia
6 dcl mlieka
1 smotana na šľahanie 33%
1 malá lyžička soli
2 malé lyžičky cukru
4 žĺtky
Vypracujeme redšie cesto, hodinu
necháme kysnúť, vykrajujeme šišky
a smažíme v oleji.

JUBILANTI
JANUÁR
 Grác Stanislav
- 60 rokov
 Sklenárová Helena – 60 rokov
 Deličová Magdaléna - 75 rokov
 Kovačik Milan
- 76 rokov
 Paučir Milan, Mgr. - 77 rokov
 Plocháňová Eva
– 78 rokov
 Patrovičová Filoména– 81 rokov
 Chotárová Helena - 83 rokov
 Garguláková Anna - 86 rokov

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

NA SPOLOČNÚ CESTU
ŽIVOTOM VYKROČILI:
Richard Dunka
a Oxana Suchá
manželstvo uzatvorili
dňa 20.12.2014 v Kovarciach

Eva Mošaťová
a Ivan Behinský
manželstvo uzatvorili
dňa 10.1.2015 v Kovarciach

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

OBECNÝ ÚRAD
INFORMUJE ....
Občania
obce
môžu
daň
z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za kalendárny rok
2015 platiť v kancelárií Obecného úradu
v Kovarciach od 2.februára 2015.
Pre rok 2015 zostáva daň z
nehnuteľností
(pozemok,
stavba),
poplatok za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad a daň za psa v
rovnakej výške ako v roku 2014.
Poplatky a dane sa pre rok 2015
nemenili !!!
Ak daňovník v priebehu roku 2014
nadobudol novú nehnuteľnosť alebo mu
daňová povinnosť z dôvodu predaja,
darovania nehnuteľnosti zanikla, alebo
nastala iná skutočnosť na vyrubenie dane
(vydané
stavebné,
kolaudačné
rozhodnutie....), je povinný podať daňové
priznanie najneskôr do 31.1.2015 na
Obecnom úrade v Kovarciach. Taktiež je
potrebné do tohto termínu podať aj
daňové priznanie k dani za psa u
daňovníka, ktorému daňová povinnosť
vznikla. Úľavu za poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad, ktorú si
daňovník chce na rok 2015 uplatniť
(pracujúci a zdržiavajúci sa celoročne v
zahraničí, študenti), je potrebné na
Obecný úrad v Kovarciach doručiť formou
potvrdenia najneskôr do 31.1.2015!

Správca poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady určuje
paušálnu sadzbu poplatku pre:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt –
0,045 EUR za osobu a kalendárny deň
(t.j. 16,425 € ročne)
b) fyzická osoba, ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva
byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu, alebo jej časť na iný účel ako
na podnikanie – 0,045 EUR za osobu a
kalendárny deň (t.j. 16,425 € ročne)
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať
alebo
užíva
nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie a podnikateľ,
ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania – je zavedený
množstvový zber:
zberná nádoba 110 l - 0,020 EUR
zberná nádoba 1100 l – 0,015 EUR
Správca dane určuje sadzbu dane za
jedného
psa
a
kalendárny
rok
nasledovne:
3,32 EUR za psa chovaného v rodinnom
dome alebo vo viacbytovom dome
5,00 EUR za psa chovaného v objektoch
a na pozemkoch firiem a organizácií
KALENDÁR ZVOZU
KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2015

MESIAC
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

DEŇ
8
5
5
2
14
11
9
6
3
1
12
10

DEŇ
22
19
19
16
28
25
23
20
17
15
26
24

DEŇ

30

29

Žiadame občanov, aby si smetné nádoby
s komunálny odpadom presunuli z dvorov
pred svoje rodinné domy v predvečer
vývozu, nakoľko pracovníci Schwarz Eko
s.r.o. Topoľčany uskutočňujú vývoz už
v skorých ranných hodinách!!!

Občianske združenie Diakonie Broumov
v spolupráci s Obcou Kovarce vyhlasuje
ZBIERKU POUŽITÉHO OBLEČENIA,
ktorá sa uskutoční
do 22.marca 2015.
Občania môžu darovať: oblečenie na
leto, zimu (dámske, pánske, detské),
lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky,
utierky, záclony, domáce potreby - riad
biely i čierny, poháre – nepoškodené,
perie, prikrývky plnené perím alebo
vatou,
vankúše
a deky,
obuv
nepoškodenú, zviazať gumičkou, aby sa
páry nestratili, hračky, elektroniku do 20
kg (žehličky, hriankovače, kulmy, holiace
strojčeky,
hodinky,
váhy,
mixéry,
kávovary, vŕtačky, mikrovlnné rúry,
počítače).
Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec
či škatúľ, aby sa nepoškodili transportom.
Občania môžu veci nosiť do vestibulu
kultúrneho domu.

ODBER KRVI V OBCI KOVARCE
Národná transfúzna služba pracovisko
Nitra pozýva všetkých občanov

na „terénny odber krvi“,
ktorý sa uskutoční v sobotu
21.marca 2015
v čase od 8,00 do 12,00 hod.
v spoločenskej sále Kultúrneho
domu Kovarce.

Darovať krv môže každý občan, vo veku
od 18 - do 60 rokov, ktorý sa cíti byť
zdravý. Na odber je potrebné so sebou
priniesť občiansky preukaz a kartičku
poistenca. Pred odberom sa odporúčajú
ľahké raňajky a dostatočné množstvo
tekutín. Vítaní sú aj prvodarcovia.
Záujemcovia
sa
môžu
prihlásiť
v kancelárií obecného úradu alebo
u p.Miloša Buraja. V mene tých , ktorým
Vaša krv pomôže zachrániť život, alebo
prinavrátiť zdravie Vám ďakujú pracovníci
Národnej transfúznej služby v Nitre.
KRONIKÁR OBCE KOVARCE
Obec Kovarce vyzýva občanov, ktorí
majú
záujem
vykonávať
funkciu
kronikára Obce Kovarce, aby osobne
alebo písomne zaslali svoju žiadosť na
Obec Kovarce – Obecné zastupiteľstvo
v termíne do 15.2.2015.

UZNESENIA A ZÁPISNICE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE KOVARCE
Uznesenia
z rokovania
Obecného
zastupiteľstva Obce Kovarce sú pre
občanov k nahliadnutiu na úradnej tabuli
Obce Kovarce. Zápisnice a uznesenia
obecného
zastupiteľstva
sú
tiež
zverejnené na www.stránke Obce
Kovarce: www.obeckovarce.sk
OZNAM
SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO
ZVÄZU
Slovenský rybársky zväz, Miestna
organizácia Topoľčany oznamuje, že
vydávanie členských známok a povolení
na rybolov pre rok 2015 je v termínoch:
07.02.2015 od 8,00 do 12,00 hod.
21.02.2015 od 8,00 do 12,00 hod.
07.03.2015 od 8,00 do 12,00 hod.
21.03.2015 od 8,00 do 12,00 hod.
28.03.2015 od 8,00 do 12,00 hod.
31.03.2015 od 15,00 do 17,00 hod.
Povolenia na rybolov sa budú vydávať
tak ako doteraz, t.j. peňažná úhrada sa
bude realizovať priamo pri vydávaní
povolenia. Každý člen predloží členský
preukaz a brigádnicky preukaz.

INZERÁT
Záujemcovia o kúpu moridla na
zemiaky sa môžu prihlásiť do 5.februára
2015 na adrese KOVARCE č.339.
Kúpim
staré
lankové
lyžiarske
viazanie, vhodné na upnutie vojenských
kanád. Môže byť aj s lyžami. Cena
dohodou.
Tel.: 0904563632.
Prijímame záväzné objednávky na
sadzbové zemiaky, žlté – odroda
SORAYA, cena: 1 EUR/1 kg. Objednávky
sa prijímajú v predajni Čitársky, č.tel.:
5316219 do 28.2.2015.

