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ÚVODNÍK
Ako ten čas letí...
Nedávno boli Vianoce
a začal sa nový rok,
kde-tu
ešte
zostala
zabudnutá výzdoba, ale
ten
čas
ozaj
letí
a nezastaví sa. Pomaly
sa končí aj február
s fašiangovými plesmi, pochovávaním
basy, mladí zamilovaní oslávili sviatok
sv.Valentína. V škole dostali žiaci výpisy
s polročným
hodnotením
výchovnovyučovacích výsledkov a už vykročili do
druhého polroka. V tomto mesiaci k nám
zavítali budúci prváčikovia a zúčastnili sa
na slávnostnom zápise, kde nám ukázali,
čo sa doteraz naučili a ako sa pripravujú
na vstup do základnej školy. Deviataci sa
chystajú
v najbližšom období na
talentové skúšky, na ktorých preukážu
svoje schopnosti a talent. No a všetci
žiaci 9.ročníka absolvujú celoslovenské
testovanie a tí, ktorí chcú ísť na stredné
školy s maturitnými odbormi, budú robiť
prijímacie skúšky. Čoskoro tu máme
jarné prázdniny, ktoré ešte mnohí využijú
na poslednú lyžovačku, veď zima nás
obdarila snehovou nádielkou hlavne
v našich horách. A už čakáme na jar
a sviatky jari, ako sa spieva v piesni:
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude...“
Mgr. Ľubica Jakubíková
redaktor KM

REFERENDUM
VÝSLEDKY HLASOVANIA
Okrsková komisia pre referendum v
Kovarciach
zverejňuje
výsledky
hlasovania
v
okrsku
č.1
dňa
7.februára 2015:
Počet oprávnených občanov zapísaných
v okrsku do zoznamu na hlasovanie
..........................................................1207
Počet oprávnených občanov, ktorým sa
vydali hlasovacie lístky....................... 214
Počet odovzdaných platných hlasovacích
lístkov................................................. 213
Počet
odovzdaných
neplatných
hlasovacích lístkov..................................1
Účasť občanov na hlasovaní v referende
v %............................................... 17,73%
Na otázku č.1
"Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným
mužom a jednou ženou?"
počet hlasov ÁNO - 209
počet hlasov NIE - 3
Na otázku č.2
"Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia)
detí a ich následná výchova?"
počet hlasov ÁNO – 200
počet hlasov NIE – 8

Na otázku č. 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?".
počet hlasov ÁNO – 186
počet hlasov NIE – 20

KARNEVAL
v základnej škole
Hoci
bol
piatok
trinásteho, v našej škole
bol tento februárový
deň veselý. Popoludní
sme
sa
všetci
presťahovali
do
tanečnej
sály
kultúrneho
domu, kde sa uskutočnil karneval.
Masiek bolo veru veľa. Keď mali všetci
vytvoriť kruh, zaplnili celú sálu. A masky
boli od výmyslu sveta – rozprávkové
bytosti, postavičky z filmov, ale aj rôzne
moderné výtvory, ktoré vyrábali deti spolu
s rodičmi. Všetci sa zabávali, tancovali
a nakoniec boli aj odmenení. Program,
sprievodné hry a organizáciu karnevalu
mali na starosti
členovia žiackeho
parlamentu. Poďakovať chceme aj našim
kuchárkam a rodičom, ktorí pripravili
fašiangové občerstvenie pre všetkých
zúčastnených..
Mgr. Ľubica Jakubíková
redaktor KM

KARNEVAL
v materskej škole
Fašiangy sa krátia a tak sme
pre deti
pripravili
k ukončeniu
fašiangového
obdobia
karneval. Predtým bola
materská škola pre vysoký
výskyt
chorých
detí
zatvorená
a pretože
chorobnosť
bola
ešte
pomerne vysoká, neorganizovali sme
karneval v kultúrnom dome, ako sme
pôvodne plánovali.

V piatok 13.februára už od otvorenia sa
materská škola začala napĺňať rôznymi
rozprávkovými postavičkami, maskami ako sa hovorí od výmyslu sveta. Po celý
deň sa masky zabávali, tancovali, hrali sa
rôzne hry, jedli i oddychovali. Fotografie
z karnevalu
sú
umiestnené
na
internetovej stránke MŠ:
www.mskovarce.estranky.sk
Bc. Zdenka Bujnová
riaditeľka materskej školy

OZNAM
Riaditeľka Materskej školy,
Kovarce 450 oznamuje rodičom, že
od 2.marca do 20.marca 2015
prebieha

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ
ŠKOLY k budúcemu školskému
roku 2015/2016.
K zápisu si prineste k nahliadnutiu rodný
list dieťaťa. Rodičia môžu
prísť
aj
s dieťaťom
a pozrieť si priestory MŠ.
Prihlášku rodičia dostanú
v materskej
škole,
po
vypísaní
potrebných
údajov ju dajú potvrdiť
detskému lekárovi a vrátia
do materskej školy.
Prednostne sa prijímajú:
•
deti
s odloženou
povinnou
školskou
dochádzkou
a dodatočne
odloženou školskou dochádzkou,
•
deti navštevujúce materskú
školu posledný rok pred nástupom do
1.ročníka základnej školy,
•
deti staršie ako 4 roky,
•
deti,
ktoré
neboli
prijaté
v minulý školský rok.
Pri zvýšenom záujme rodičov sa príjmu
prednostne deti, ktorých rodičia sú
zamestnaní.
Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa
v materskej škole je 7,00 € (určený VZN
č.6/2013 Obce Kovarce) a za stravovanie
je 1,12 € ( 0,24 € desiata, 0,60 € obed,
0,21 € olovrant a 0,07 € režijné náklady).
Materská škola je v prevádzke v čase od
6,30 do 16,00 hodiny.
Bc.Zdenka Bujnová
riaditeľka materskej školy

MAŠKARNÝ PLES
V ZSS „CLEMENTIA“
,,Krásne prežitý deň
v spoločnosti milých
ľudí.“ Túto vetu si
mohol povedať každý,
kto
sa zúčastnil
tradičného
Maškarného
plesu
klientov
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Ples sa konal dňa
17.februára 2015 a zúčastnili sa ho klienti
a pracovníci
siedmych
zariadení:
,,CLEMENTIA“
ZSS
Kovarce,
,,HARLEKÝN“
ZSS
Topoľčany,
,,BENEFIT“
ZSS
Ľudovítova,
,,V KAŠTIELI“ ZSS Horné Obdokovce,
,,SVETLO“ ZSS Olichov a HUMANITY –
CSP Veľká Lehôtka. Boli pozvané aj naše
kamarátky zo ZSS ,,HARMÓNIA“ Horné
Štitáre, ale nemohli sa plesu zúčastniť
z dôvodu veľkého výskytu chrípky, čo
nám bolo veľmi ľúto.
Boli sme radi, že sme medzi nami
mohli privítať aj významných hostí z radu
poslancov NSK pánov Karola Gerháta,
Ľubomíra Bošanského a Karola Zaťku.
Klienti sa tešili, že po dlhšej dobe opäť
vidia pána Jozefa Hrdého, ktorý
v minulosti pôsobil v našom zariadení ako
riaditeľ, čo mu aj patrične prejavili.
Začiatok plesu otvorila pracovníčka
zariadenia Janka Magušinová milým
príhovorom. Menovite privítala všetkých
prítomných
hostí,
ale
spomenula
i pozvaných, ktorí sa podujatia nemohli
zúčastniť. Potom vystúpili klienti nášho
zariadenia
s programom
na
tému
,,Pochovávanie basy“. Toto vystúpenie sa
prítomným veľmi páčilo, čo vyjadrili
silným
potleskom.
Nasledovalo
predstavenie
klientov,
ktorí
boli
premenení na šašov, pirátov, doktorov,
trestancov, rôzne zvieratká a ďalšie
masky a hneď potom nasledovalo prvé
tanečné kolo. Do tanca nám hrala
miestna hudobná skupina, ktorá splnila
každé hudobné želanie našich klientov.
Všetci sme sa spoločne v dobrej nálade

a príjemnej atmosfére zabávali do
večerných hodín, kedy sme sa museli
rozlúčiť s kamarátmi, lebo mali pred
sebou dlhú cestu.
Týmto by sme chceli poďakovať
sponzorom, vďaka ktorým sa mohlo toto
podujatie uskutočniť a starostovi Obce
Kovarce Ing.Andrejovi Čopíkovi za
ochotu poskytnúť kultúrny dom, v ktorom
sa uvedené podujatie konalo.
Mgr.Katarína Klačanská
ZSS „CLEMENTIA“ Kovarce

POCHOVÁVANIE BASY
V OBCI DŇA 15.2.2015
Nadišiel smutný čas, pochovať basu
zas...
Tak sa stalo v nedeľu 15.februára
2015. Na jej pohrebe sa zúčastnilo
početné kovarské obecenstvo všetkých
vekových kategórií. Slávnostné defilé
tvorili všetky tri hudobno–spevácke
súbory
Tríbečanka,
Kovarčanka,
Nezábudka, ďalší milovníci kultúry
a hasiči.
Veselá fašiangová nálada sa začala
karnevalovým
sprievodom,
ktorého
ozdobou bol krásny kovarský kroj
v predvedení Kovarčanky a s nimi kráčali
postaršie dámy z Nezábudky, ktoré „ktorá
nad ktorú“ chceli vyniknúť v seniorskej
miss – prehliadke. Nepochybne hlavnú
pozornosť pútala Irenka Patrovičová so
svojím outfitom, ale žiadna sa nemusela
zahanbiť
za
svoju
vynaliezavosť
a nápaditosť.
Preteky boli aj v spievaní o fašiangoch
a žartovných situáciách, ktoré akoby
z rukáva povyťahovali obe skupiny, i keď
nemožno uprieť hlasový neprekonateľný
fond Kovarčanky.
To ešte do spoločenskej sály nakúkalo
predjarné slniečko v nedeľné odpoludnie,
ako nám v príhovore pripomenul starosta
obce Ing.Andrej Čopík a vyháňalo zimu
zo svojho panovania.
Keď sa zotmelo, náladu pozdvihli
kovarské Babovřesky a veru dali fleka aj
Zdeňkovi Troškovi či Petrovi Jančovi
z Hornej Dolnej. Päť báb sa ledva
dokrívalo doprostred parketu, ale kriku

narobilo
vrchovate.
Z nákupnej
káričky
povyťahovalo akciový
tovar, ktorý išiel na
dračku,
až
jedna
druhej závideli. Ale
pampersky sa hodili
každej. Trmu – vrmu
musel krotiť pán farár,
ale ani to nešlo, až po
otvorení
fľaše
šampanského
a prípitkom:
„Vejdi
a neuškoď“.
Za rytmického „gangnam style“ baby
odhodili palice a predviedli tanečné
kreácie. Odrazu sa na parkete odohral
Hriešny tanec, na ktorom by sa do sýtosti
nasmial aj Patrick Swayze a jeho tanečná
partnerka Greyová. Tanečné až baletné
kreácie predviedla Zuzana Opatová,
sťaby Maja Plesecká a jej odvážny
partner Miloš Buraj. Výbuchy smiechu
v sále zvyšovali ich akcieschopnosť.
A to nebolo všetko. Ďalšiu hudobnú
prestávku
vyplnil
cigánsky
tanec
s dodatkom „Tukabel“. Ošperkované
pestrofarebné vyobliekané, parochňo –
vlasaté cigánky si prišli na svoje.
Ukradnutý tovar ponúkali za lacný peniaz
a do tanca vyburcovali usadených pánov,
čomu
sa
nedalo
odolať.
Tanec
doprevádzala hudba Kmeťovho bigbendu. Búrlivý smiech, obdiv, aplauz
patril všetkým dievčatám z Kovarčanky
za ich vrcholne komické výkony.
Zábava vrcholila, keď prišiel signál, že
naša milovaná basa zomrela. Bolo ju
treba pochovať so všetkou úctou
a pietou. Keď ju na nosidlách vynášali
krásne odetí mladí hasiči, pohrebnému
sprievodu išlo srdce puknúť od veľkého
žiaľu. Pevne zomknutí okolo truhly ju
oplakávali a lamentáciami prekrikovali
plačky, ktoré sa vrhali na truhlu, aby si
z nej po kalíšku mohli upiť z fľaše ležiacej
pri nebohej. Utíchli až s príchodom
kňaza. Toho privážal sám organista na
zvláštnom papa-mobile. Nielen base aj
všetkým
udelil
svoje
požehnanie
kropením. V smútočnej reči nezabudol
spomenúť zásluhy basy vo viere, že na
Veľkú noc zmŕtvychvstane. Skôr ako sa
s nebohou celkom nerozlúčili, bolo treba
urobiť zbierku za všetky trovy. Plačka
Zuzka podstrčila každému prítomnému
óferový mešec. Aj keď sa celkom

nenaplnil, niekto preukázal
štedrosť
20
eurovkou,
desiatkou aj 5 eurovkou
a drobné centíky tiež stáli za
námahu ich spočítania a tak
úsilie aktérov a organizátorov
sa ohodnotilo na necelých 79
eur. Pánboh zaplať!
Fašiangová zábava, krásne
zaranžované prostredie, sčasti
zdedené od predchodcu –
základnej školy a dotvorené
najmä
zásluhou
Majky
Šišmičovej vrátane Pamätnej
knihy obce, chutnej kapustnice Kvetky
Halmovej, dobrých šišiek vyrobených
Nezábudkou
a iného
občerstvenia,
skvelej zábavy, hudby, tanca sú viac ako
peniaze. Ide o dobrý pocit z vydareného
diela tohtoročných fašiangov, čo vyznelo
aj z vystúpenia pána starostu.
Vďaka aj obecenstvu, ktoré prispelo
k dobrej zábave – manželia Danišoví,
pán
Darmo
si
vyskúšal
kvalitu
zoperovaných nôh, solidarite a podpore
obyvateľov Cintorínskej ulice svojim
hereckým aktérom a všetkým ctiteľom
dobrej zábavy.
PhDr.Irena Grácová
redaktor KM

"Môžete mať najkrajšie telo,
ale nikdy nebudete šťastní,
ak vás nebude mať
kto čisto milovať.
Môžete mať krásny dom snov,
ale nikdy v ňom nebudete
šťastní,
ak v ňom budete bývať sami.
Môžete byť svetoznáma slávna
osobnosť,
ale nikdy nebudete šťastní,
ak medzi známymi
nebudete mať priateľa."

Jubilanti
FEBRUÁR

GAZDINKY
NA SLOVÍČKO
FANTASTICKÝ JABLKOVOORECHOVÝ KOLÁČ
200 g polohrubej múky
200 g kryštálového cukru
4 vajcia
1dl oleja
1 dl mlieka
1PL kakaa
1 prášok do pečiva
5 ks jabĺk
150 g nasekaných orechov
Zálievka: 1 vajce, 1 šľahačková smotana,
100 g kryštálového cukru, 1 vanilka.
Postup: Žĺtky a cukor vymiešame,
pridáme olej, mlieko, kakao, múku
s práškom a nakoniec sneh z bielkov.
Vylejeme
do
pekáča,
nastrúhame
očistené jablká, posypeme orechmi
a pečieme asi 25 minút. Potom vylejeme
na koláč zálievku a spolu dopečieme.
Recept pre Vás vybrala a vyskúšala:
Lenka Krajčová

Marcové číslo Kovarského mesačníka
bude už veľkonočné, preto by sme Vás
chceli
poprosiť
o zaujímavé
recepty a nápady
k Veľkej
noci.
Ďakujeme.











Borovková Emília
Páleniková Anna
Jančovičová Erika
Sajková Marta
Kopná Emília
Belanová Emília
Števčík Michal
Šišmičová Pavlína
Grácová Mária

- 60 rokov
- 60 rokov
- 65 rokov
- 65 rokov
- 70 rokov
- 70 rokov
- 78 rokov
- 78 rokov
- 79 rokov

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME !

Poznámka:
Mená
jubilantov
sa
zverejňujú pri dožití veku: 60
rokov, 65 rokov, 70 rokov, 75 rokov a nad
75 rokov sa v KM zverejňuje každý jubilant.
Žiadame jubilantov, ktorí nechcú zverejniť svoje
jubileá
v Kovarskom
mesačníku
alebo
vyhlásením v miestnom rozhlase, aby túto
skutočnosť nahlásili v predstihu v kancelárií
obecného úradu.

Čaša naplnená dobrým vínom,
balík dobrej nálady,
šťastia, zdravia vrchovato,
veľkú dávku pohody...
Lásky, vášne podľa chuti,
sviežosť ducha, radosť z dní,
smiechom, vtipom nešetriť
a obklopiť sa priateľmi.
Kto tento recept užíva
dlhých rokov sa v šťastí dožíva!

OZNAM
OBEC KOVARCE pozýva používateľov
internetu na web stránku OBCE
KOVARCE:
www.obeckovarce.sk
na
ktorej
nájdete
veľa
potrebných informácií o obci a
obecnom úrade (kontakty, tlačivá
a formuláre, faktúry, zmluvy), ďalej
o obecnom
zastupiteľstve
(uznesenia, zápisnice). K nahliadnutiu je
fotogaléria, firmy v obci (reštaurácie,
obchody, služby), zdravotné stredisko
(kontakty),
spoločenské
organizácie
v obci, spoločenská rubrika a veľa
ďalších informácií.

Obec Kovarce oznamuje verejnosti
nové e-mailové adresy OBCE
KOVARCE:
starosta@obeckovarce.sk
zahorska@obeckovarce.sk
sismicova@obeckovarce.sk
kovacikova@obeckovarce.sk
Upozorňujeme
verejnosť,
aby
nezasielali poštu na e-mailovú
adresu obce:
obec.kovarce@centrum.sk
nakoľko táto e-mailová adresa nie je
pre obec sprístupnená a nie je
funkčná.
ZBER ODPADU
Zber plastového odpadu a obalov z
tetrapakov v našej obci bude 5.marca
2015 (štvrtok). Uviazané vrecia s
plastovým odpadom a vrecia s tetrapakmi
žiadame vyložiť ráno v deň vývozu alebo
v predvečer vývozu pred rodinné domy.

POZVÁNKA
NA ČLENSKÚ SCHÔDZU
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Kovarciach srdečne pozýva
svojich členov na výročnú členskú
schôdzu dňa 5.marca 2015 (štvrtok)
o 15.00 hod. v spoločenskej sále
Kultúrneho domu v Kovarciach.

ZBIERKA POUŽITÉHO
OBLEČENIA
Obec Kovarce oznamuje, že zbierka
použitého oblečenia končí 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.

ZÁKAZ VOĽNÉHO POHYBU PSOV
Obec Kovarce na základe oznámenia
občanov obce vyzýva a upozorňuje
všetkých majiteľov psov na zákaz
voľného pohybu a túlanie psov po obci.
Každý majiteľ psa je povinný zabezpečiť,
aby pes nemal voľný prístup na verejných
priestranstvách obce.

