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Úvodník (Renáta Šišmičová)
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce (28.5.2015, 15.6.2015)
Športové ozveny, konečné umiestnenie (Ing. Daniel Kutňanský)
Futbalový turnaj – 20.6.2015 (Ing. Daniel Kutňanský)
Zo školského zápisníka (Mgr.Ľubica Jakubíková, Bc.Zdenka Bujnová)
MDD v našej obci - 30.5.2015 (Miloš Buraj)
Demänovská dolina, Hrad Strečno (Gréta Mocková)
Hody na Gedelove – 21.6.2015 (PhDr. Irena Grácová)
Jún – Mesiac poľovníctva a ochrany prírody (Miroslav Grác)
Jubilanti – Jún, Júl, Narodenie detí, Prvé sväté prijímanie
Postrehy, Oznamy, Inzerát

ÚVODNÍK
Slnko, modrá obloha, zelená tráva,
dovolenka a prázdniny – len samé
pozitíva. To všetko nás najbližšie dva
mesiace čaká. Žiaci a študenti trpezlivo
vyratávajú posledné školské dni a „kujú“
plány na najbližšie dni a týždne. Rodičia
zas horlivo premýšľajú, ako zadeliť svoju
dovolenku, aby bolo o deti postarané,
u tých „šťastlivejších“ vypomáhajú starí
rodičia, tety či súrodenci. Každý z nás by
si mal rezervovať pár dní voľna a venovať
sa či už sebe, rodine, známym. Skúsme
spomaliť, ubrať tempo a napríklad si len
tak sadnúť s piknikovým košom na lúku,
pri brehu potoka, vyšliapať si chodníčkom
krátku túru, či s deťmi vybehnúť na ulicu
a ponaháňať loptu alebo precvičiť si už
skoro zabudnutý bedminton. A verte, že
naši najmenší si takéto okamihy určite
zapamätajú, tak ako ich mám z detstva aj
ja ešte stále vryté v mysli a sem-tam si
s úsmevom spomeniem na krásne dvojtrojdňové stanovačky v lese aj s našimi
susedmi. Spomienky na stan, sieťku
zavesenú medzi stromami, kotlík, lúku
plnú hrajúcich sa detí, to nevyťukáme na
google či facebooku, to sa musí zažiť.
Prajem Vám krásnu dovolenku a deťom
najkrajšie prázdniny. Užite si ich v zdraví
a pohode.
Renáta Šišmičová,
šéfredaktor KM

OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
ROKOVALO...
Uznesenia a zápisnice z rokovania
Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce
sú pre občanov obce k nahliadnutiu na
úradnej tabuli Obce Kovarce a na
internetovej stránke Obce Kovarce:
www.obeckovarce.sk
Na podnet od občanov obce budeme od
tohto čísla KM zverejňovať v bodoch
rokovanie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo na
svojom 6.zasadnutí dňa
28.mája 2015 prerokovalo:
1.Program
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
Obce Kovarce
2.Kontrolu plnenia uznesení
3.Návrh
Rozpočtového
opatrenia
č.2/2015/OZ
4.Záverečný účet Obce Kovarce za rok
2014
5.Výročnú správu Obce Kovarce za rok
2014
6.Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Kovarce vykonávanej
v Obci Kovarce v roku 2014
7.Návrh
plánu
kontrolnej
činnosti
hlavného kontrolóra Obce Kovarce na
II.polrok 2015
8.Protest prokurátora PD 60/15/4406-2
voči VZN Obce Kovarce č.2//1999
o podmienkach
predaja
výrobkov
a poskytovania služieb na trhových
miestach zo dňa 13.11.1998

9.Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia Obce Kovarce č.2/2015
o podmienkach
predaja
výrobkov
a poskytovania služieb na trhových
miestach (Trhový poriadok)
10.Zápisnicu
o vyhodnotení
ponúk
v zmysle § 42 ods. 8 zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – Obchodná
verejná súťaž na odpredaj hnuteľného
majetku obce: Multikára TO-791-AD,
Felícia TO-096-AM, Avia A 31N TO-206AL (skriňova), Avia 31 N TO-476-AA
11.Predloženie najvyššej ceny v EUR na
hnuteľný
majetok
Obce
Kovarce:
Multikára TO-791-AD
uchádzačom
Ing.Szabolcs Rási vo výške 650,00 EUR
12.Predloženie najvyššej ceny v EUR na
hnuteľný majetok Obce Kovarce: Felícia
TO-096-AM jediným uchádzačom Peter
Križan vo výške 450,00 EUR
12.Nepredloženie žiadnej ponuky na
hnuteľný majetok Obce Kovarce: Avia
A 31N TO-206-AL (skriňova) a na
hnuteľný majetok Obce Kovarce: Avia 31
N TO-476-AA
13.Oznámenie
p.Petra
Križana
o odstúpenie z predloženej ponuky na
kúpu Felície TO-096-AM
14.Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na odpredaj hnuteľného majetku obce
v zmysle § 281 až 288 zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
na hnuteľný majetok: Felícia TO-096AM,
Avia A 31N TO-206 AL (skriňova), Avia
31 N TO 476 AA
15.Návrh
na
nakladanie
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Kovarce, a to parc.č.351/84 o výmere
395 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
rodinný dom súp.č.170 postavený na
parc.č.351/84, parc.č.351/11 o výmere
1044 m2 – záhrady zapísané na LV
č.713
16.Informáciu starostu obce vo veci výzvy
Štátneho
fondu
rozvoja
bývania
Bratislava na zriadenie záložného práva
k nehnuteľnostiam:
bytovky
súp.543
a súp.č.544
17.Sťažnosť p.Ľjubov Šiškovej
18.Sťažnosť Ing.Milana Illáša
Obecné
zastupiteľstvo
na
7.zasadnutí
dňa
15.júna
prerokovalo:

svojom
2015

1.Program
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva Obce Kovarce
2.Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Kovarce na II.polrok
2015
3.Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Kovarce č.2/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach (Trhový poriadok)
4.Zápisnicu
o vyhodnotení
ponúk
v zmysle § 42 ods. 8 zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – Obchodná
verejná súťaž na odpredaj hnuteľného
majetku obce: Felícia TO-096-AM, Avia
A 31N TO-206-AL (skriňova), Avia 31 N
TO-476-AA
5.Predloženie najvyššej ceny v EUR na
hnuteľný majetok Obce Kovarce: Felícia
TO-096-AM uchádzačom Zsolt Tornyai
vo výške 270,00 EUR
6.Predloženie najvyššej ceny v EUR na
hnuteľný majetok Obce Kovarce: Avia
A 31N TO-206-AL (skriňova) jediným
uchádzačom Peter Oravec vo výške
525,00 EUR
7.Predloženie najvyššej ceny v EUR na
hnuteľný majetok Obce Kovarce: Avia 31
N TO-476-AA jediným uchádzačom Peter
Oravec vo výške 525,00 EUR
8.Návrh
na
nakladanie
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce
Kovarce, a to parc.č.351/84 o výmere
395 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
rodinný dom súp.č.170 postavený na
parc.č.351/84, parc.č.351/11 o výmere
1044 m2 – záhrady zapísané na LV
č.713
9.Návrh – Vnútorná smernica č.2/2015
o používaní súkromných motorových
vozidiel
na
služobné
účely
v podmienkach Obce Kovarce

ŠPORTOVÉ OZVENY
7.liga II.Trieda Okres Topoľčany
2014/2015 – jar
23. kolo 24.5.2015 17:00 hod.
OFK KOVARCE : TJ Zlatý Klas
Urmince (B) 3:1 (1:0)
Na 23. kolo cestovalo posledné mužstvo
tabuľky z Urminiec do Kovariec. Prvý
polčas patril domácim, ale ich tlak končil
väčšinou pred šestnástkou. Keď to už
vyzeralo, že sa do kabín odíde za
nerozhodného stavu, nacentroval loptu z
pravej strany E.Gregor a hosťujúci
obranca vlastným gólom otvoril skóre. V
druhom polčase ožili hostia, za čo boli
odmenení vyrovnávajúcim gólom. Misku
váh naklonil opäť na stranu domácich
technickou strelou Kutňanský. Gólovú
bodku pridal presnou strelou k žrdi
M.Gregor. Domáci si tak upevnili tretiu
priečku v tabuľke.
Góly:
33.vlastný,59.D.Kutňanský, 74.M.Gregor
Zostava OFK Kovarce:
Miroslav Klačanský, Rastislav Hula,
Dominik
Klačanský,
Jozef
Hippík
(81.Lukáš Málik), Juraj Kerek, Michal
Gregor,
Daniel
Kutňanský,
Adam
Števanka (78.Adam Števanka), Erik
Gregor, Jozef Jankovič, Jaroslav Bizoň
(56. Milan Černo)
Rozhodoval: Peter Trenčanský
75 divákov

24. kolo 31.5 2015 17:00 hod.
OFK Blesovce : OFK KOVARCE
0:5 (0:4)
OFK Kovarce pokračovali v dobrých
výkonoch aj u minuloročného účastníka
už
neexistujúcej
III.triedy
okresu
Topoľčany. Hostia predviedli skvelý vstup
do zápasu, keď už po 33. minútach viedli
0:4. Do čierneho postupne triafali bratia
Gregorovci, M.Mekýš, a R.Hula. Gólovú
bodku za stretnutím dal v 66. minúte
Bizoň, kartovú po druhej žltej karte
vylúčený domáci Murčo.
7.M.Gregor,
23.M.Mekýš,
Góly:
26.E.Gregor,
33.R.Hula
(11m),
66.J.Bizoň

Zostava OFK Kovarce:
Miroslav
Klačanský,
Juraj
Kerek
(41.Milan Černo), Rastislav Hula, Jozef
Hippík (67.Dominik Klačanský), Adam
Števanka,
Michal
Gregor,
Daniel
Kutňanský, Miroslav Mekýš, Erik Gregor,
Jaroslav Bizoň (72.Lukáš Málik), Jozef
Jankovič
Rozhodoval: Leonard Jakubička
50 divákov
25. kolo 07.6.2015 17:30 hod.
OFK KOVARCE : OFK Nitrianska
Blatnica 2:3 (2:2)
Kovarce privítali v poslednom domácom
zápase sezóny dobre hrajúcu Nitriansku
Blatnicu. Obe mužstvá nastúpili bez
svojich brankárov, čiže rukavice prischli
hráčom z poľa. Blatnica otvorila skóre už
v 7.minúte Stančekom. Diváci si na ďalšie
góly museli počkať až na poslednú 5minútovku prvého polčasu. Do kabín sa
odchádzalo za nerozhodného stavu 2:2.
Hneď po prestávke udreli po rohovom
kope hostia a domáci opäť prehrávali. Do
konca zápasu umnou hrou už Blatnica
náskok nestratila a zaslúžene odchádzala
z Kovariec s plným bodovým ziskom.
Góly: 40. Vlastný, 45. M.Gregor
Zostava OFK Kovarce:
Tomáš Karcol – Jozef Hippík (73.Pavol
Bobula), Rastislav Hula, Alexander
Bošanský, Adam Števanka - Daniel
Kutňanský, Miroslav Mekyš (56.Jozef
Gerši), Erik Gregor, Michal Gregor
(78.Dominik Ďurič) - Jozef Jankovič,
Jaroslav Bizoň (67.Milan Černo)
Rozhodoval: Erik Lang
65 divákov
26. kolo 13.6.2015 17:30 hod.
OFK Chrabrany : OFK KOVARCE
1:0 (0:0)
Na posledné
kolo
7.ligy
okresu
Topoľčany cestovali „sekerkári“ do
Chrabrian. Hostia začali nebojácne a do
polčasu si vypracovali niekoľko gólových
šancí. Po zmene strán ožili aj domáci, ale
Kovarce držali umnou hrou opraty zápasu
vo svojich rukách. To sa zmenilo
v 85.minúte, keď po sérií chýb v obrane
hostí rozhodol Pastva.
Zostava OFK Kovarce:
Richard Števanka – Tomáš Karcol
(68.Jozef Hippík), Rastislav Hula, Jozef

Jankovič, Michal Gregor - Daniel
Kutňanský, Jozef Gerši, Erik Gregor,
Alexander Bošanský - Jaroslav Bizoň
(84.Lukáš Málik), Milan Černo
Rozhodoval: Mário Sák
50 divákov
DORAST MO 2014/2015
23.kolo
voľno
24.kolo
TJ Zlatý Klas Urmince :
OFK KOVARCE 3:0 (2:0)
25.kolo
OFK KOVARCE : OFK Veľké Ripňany
10:0 (7:0)
Góly: 3x Michal Belan, 1x Dominik
Ďurič,1x Ján Čmiel, 4x Michal Gregor, 1x
Adrian Kerek
26.kolo
OFK
Nitrianska
Blatnica
:
OFK
KOVARCE 3:0 (0:0)
ŽIACI MO Skupina „B“ 2014/2015
16.kolo
voľno
17.kolo
OFK KOVARCE : OTJ Horné Obdokovce
7:1 (5:1)
Góly: 5x Adam Králik, 1x Michal Belan,
1x Dávid Gerši
18.kolo
TJ Oponice : OFK KOVARCE 0:6 (0:1)
Góly: 3x Adam Králik, 1x Nicolas Grác,
2x Dávid Gerši

KONEČNÉ UMIESTNENIE
MUŽSTIEV OFK KOVARCE
7.LIGA - II.TRIEDA - DOSPELÍ
1. Družstevník Čermany
2.OFK Nitrianska Streda
3. TJ Družstevník Norovce
4. OFK Kovarce
5. FK Orešany
6. OFK Nitrianska Blatnica
7. TJ Kamanová
8. TJ Čeľadince
9. OFK Chrabrany
10. TJ Sokol Šalgovce
11. OFK Blesovce
12. OFK Tesáre
13. TJ Družstevník Hajná Nová Ves
14. TJ Zlatý Klas Urmince

6.LIGA - U19 DORAST
MAJSTROVSTVÁ OKRESU
1. TJ Zlatý Klas Urmince
2. OFK Nitrianska Blatnica
3. OFK Obce Prašice
4. OFK Kovarce
5. TJ Slovan Krušovce
6. OFK Tovarníky
7. TJ Veľké Dvorany
8. OFK Metacolor Ludanice
9. TJ – ŠK Radošina
10. TJ Slovan Veľké Bedzany
11. OFK Hrušovany
12. OFK Veľké Ripňany
13. OFK Krnča
4.LIGA - U15 STARŠÍ ŽIACI
MAJSTROVSTVÁ OKRESU - SKUPINA B

1. OFK Solčany
2. TJ Slovan Krušovce
3. OFK Kovarce
4. OFK Hrušovany
5. TJ Nemčice
6. OFK Práznovce
7. OFK Chrabrany
8. TJ Oponice
9. OTJ Horné Obdokovce
Obecný futbalový klub Kovarce chce
poďakovať starému aj novému vedeniu
obce za finančnú a materiálnu podporu
v sezóne 2014/2015. Tak isto veľké
ďakujeme patrí všetkým sponzorom,
dobrovoľníkom,
rodičom,
fanúšikom
a všetkým,
ktorí
sa
akýmkoľvek
spôsobom
pričinili
o chod
futbalu
v Kovarciach.
Vidíme sa v sezóne 2015/2016 ☺
Podrobné hodnotenie mužstiev bude
uverejnené na stránke OFK Kovarce:
https://www.facebook.com/OFKKovarce
Spracoval: Ing.Daniel Kutňanský

FUTBALOVÝ TURNAJ
20.6.2015
Predposledná júnová sobota v našej obci
patrila futbalu. Poľovnícke združenie
Tribeč Kovarce a OFK Kovarce spojili
svoje sily a zorganizovali už tretí ročník
obľúbeného turnaja v malom futbale. Už
od skorých ranných hodín medzi sebou
súperili hráči šiestich mužstiev. O hladné
žalúdky sa už tradične starali poľovníci.
Špeciality z diviny v podobe guláša a
opekaného diviačika si nikto nechcel
nechať ujsť. Dodržiavanie pitného režimu
mal na starosti Marián Čitársky. A
nezabudlo sa ani na našich najmenších.
Popri povzbudzovaní ocinov počas
zápasov si naše ratolesti mohli zaskákať
na trampolínach a do sýtosti sa vyblázniť
v nafukovacom hrade. Taktiež si pre nich
poľovníci pripravili aj streľbu zo
vzduchovky. Turnaj vrcholil vyhlasovaním
výsledkov, kde ako "predkrm" vystúpili
naše malé mažoretky s futbalistami zo
škôlky. Potom si už mohli poľovníci
zakričať "toto sme tu ešte nemali" keď sa
im premiérovo podarilo zvíťaziť na turnaji.
Akcia
pokračovala
do
neskorých
večerných hodín voľnou zábavou v
sprievode DJ Petra Belana.
Poľovnícke združenie Tribeč Kovarce a
Obecný futbalový klub Kovarce týmto
ďakuje všetkým hráčom, fanúšikom a
vôbec všetkým zúčastneným za krásny
priebeh celého turnaja a teší sa na účasť
v nasledujúcom ročníku.
Konečné poradie tretieho ročníka
futbalového turnaja:
1. Poľovníci
2. K2
3. Pilčíci
4. Róm Team
5. Old Boys Kovarce
6. Dorastenci

Spracoval:
Ing. Daniel Kutňanský

ZO ŠKOLSKÉHO
ZÁPISNIKA
Zo života základnej školy
O niekoľko dní sa končí školský rok
2014/2015. Žiaci už netrpezlivo čakajú
nielen na vysvedčenia, ale aj na letné
prázdniny. Okrem známok si mnohí
odnášajú aj dobrý pocit z úspechov, ktoré
dosiahli v súťažiach, ale aj spomienky na
mnohé podujatia či výlety. Tento školský
rok bol veru bohatý na rôzne akcie, ale
hlavne na úspechy jednotlivcov alebo
družstiev v športe alebo v rôznych iných
vedomostných a umeleckých súťažiach.
Podujatia a súťaže v poslednom období

Blahoželáme Diane Lendelovej, ktorá sa
12.februára 2015 v okresnom kole
Dejepisnej olympiády v Topoľčanoch
umiestnila na 1.mieste. Krajské kolo sa
konalo 30.marca 2015 v Leviciach a
žiačka tu obsadila 13.miesto.
Noc s Hansom Christianom Andersenom
sme v našej škole organizovali prvýkrát.
Podujatie sa uskutočnilo 24.apríla 2015.
Na akcii sa zúčastnilo 26 žiakov, z toho 7
žiaci boli za žiacky parlament a pomohli
s celým programom.
28.apríla 2015 sme si vypočuli rôzne
ľudové piesne na speváckej súťaži Slávik
Slovenska.
Výtvarné súťaže
Erik Kunkel zo 6. triedy získal DIPLOM za
najkrajšiu kresbu na chovateľskej výstave
trofejí, ktorá sa konala 27. – 29. marca
v Krušovciach.
Janka
Cibulová
získala
2.miesto
v okresnom kole a 3.miesto v krajskom
kole výtvarnej súťaže „Deti v doprave“.
Športové úspechy
Minifutbal žiakov 1.stupňa - 3.apríla 2015
naša škola organizačne zastrešila
17.ročník futbalového turnaja školských
družstiev McDonalds CUP.
V obvodnom kole proti sebe súperilo 10
družstiev z rôznych škôl.
22.mája 2015
sa v
Ludaniciach
zúčastnili naši žiaci na MO v ľahkej
atletike žiakov ZŠ a OG okresu

Topoľčany.
Patrik
Borovka
získal 1.miesto v behu na 1000 m, Marek
Hupka získal 1.miesto v behu na 300 m
aj v behu na 60 m, Michal Belan získal
1.miesto v skoku do diaľky a v štafete
obsadili žiaci tiež 1.miesto.
Krajské kolo v atletike sa konalo 3.júna
2015 v Nových Zámkoch. Marek Hupka
získal 2.miesto v behu na 60 m aj na 300
m, Patrik Borovka získal v behu na
1000 m 2.miesto, v štafete obsadili
2.miesto a v poradí družstiev 1.miesto.
Po víťaznom krajskom kole v atletike
postúpili naši žiaci do celoslovenského
kola na Školské majstrovstvá Slovenska,
v ktorých sa 17.júna 2015 v Nových
Zámkoch umiestnil Marek Hupka na
3.mieste v behu na 300 m, Patrik
Borovka na 4.mieste v behu na 1000 m
a naše družstvo skončilo na 8.mieste.
Okrem týchto súťaží boli žiaci úspešní
v krajskom kole vo futsale, ale aj vo
futbale a v hádzanej.
Srdečne im blahoželáme!!!
V tomto školskom roku končí povinnú
školskú dochádzku v ZŠ v 9.ročníku 29
žiakov.
Umiestnenie žiakov
Gymnázium Topoľčany – 4 žiaci
OA Topoľčany – 3 žiačky
SZŠ Topoľčany – 2 žiačky
SPŠ stavebná, Nitra – 1 žiak
SOŠ techniky a služieb, Topoľčany –
2 žiaci
SOŠ obchodu a služieb, Topoľčany –
3 žiaci
SOŠ drevárska, Topoľčany – 3 žiaci
SOŠ potravinárska, Topoľčany –
1 žiačka
SOŠ agrotechnická, Topoľčany - 3 žiaci
Spojená škola , HA Nitra – 2 žiačky
SZŠ Nitra – 3 žiačky
SOŠ Cintorínska, Nitra – 1 žiačka
SOŠ potravinárska, Nitra – 1 žiak
Dňa 26.6.2015 sa v Kultúrnom dome v
Kovarciach
uskutoční
Venčeková
slávnosť, na ktorej sa deviataci zároveň
rozlúčia so školou.
Slávnostné ukončenie školského roka,
odovzdávanie vysvedčení a vyhodnotenie
súťaží sa uskutoční v utorok 30.júna
2015.
Spracovala: Mgr.Ľubica Jakubíková
Základná škola

Zo života materskej školy
Týždeň od 1. júna do 6. júna 2015 dostal
názov Týždeň detskej radosti. V ňom
sme sa venovali rôznym športovým
aktivitám:
♥
v pondelok
sme
boli
na
vychádzke k rybníku Luh a pri rieke Nitra.
Deti pozorovali kvety, kríky, stromy, hmyz
žijúci v okolí vodných tokov. Videli
hádzanie udice, zakrmovanie , pohyb rýb
pri hladine, chytanie rýb, vypúšťanie rýb
späť do rybníka. Chytali rybky do rúk,
počúvali spev vtákov, kŕkanie žiab,
hľadali rybničné korýtka a iné činnosti
v krásnej prírode okolo rybníka.
♥
v utorok sa terasa MŠ zaplnila
bicyklami rôznych veľkostí. Pre deti sme
pripravili pretekársku dráhu na školskom
ihrisku, kde si deti precvičili rôzne
zručnosti na bicykli a svoju šikovnosť.
Zopakovali si dopravné značky, podľa
ktorých sa na dráhe orientovali, vyskúšali
si dopravné situácie i jazdu v rôznych
podmienkach. Väčšina detí mala aj prilbu,
tak ako sa patrí na bezpečné
bicyklovanie.
♥
v stredu sa deti vybrali na
futbalové ihrisko, kde si na inom teréne
a v inom priestore zahrali futbal, loptové
a iné športové hry.
♥
na štvrtok sme mali pripravené
iné – výtvarné činnosti. Staršie deti
kriedami vymaľovali z tvrdého kartónu
nadrozmerné lúčne kvety, ktoré sme
potom pripevnili na ohradu areálu
a skrášlili nám školský dvor. Všetky deti
z oboch tried potom predvádzali svoje
umenie a fantáziu a pokreslili kriedami
celú asfaltovú plochu okolo materskej
školy. Vznikli nádherné farebné dielka,
škoda však, že o pár dní nám ich zmyl
dážď.
♥
v piatok
sa
deti
okrem
tancovania mohli hrať podľa vlastnej vôle
s hračkami a rôznym náradím.
Ďalší týždeň - v utorok 9.6. sme pripravili
pre deti a rodičov športovo - zábavné
aktivity zo schváleného projektu na šport
z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Podujatie otvorila riaditeľka materskej
školy a rodičom sa prihovoril a dodal
odvahu aj pán starosta, Ing.Andrej Čopík.
Na desiatich stanovištiach deti spolu
s otcom, mamou či starým rodičom

zdolávali športové úlohy. Pre zábavu boli
stanovištia doplnené aj inou zábavnovedomostnou úlohou. Na stanovištiach
pomáhali okrem učiteliek materskej školy
aj členovia výboru (Škottová Dagmar,
Mgr.Kovačiková Petra, Mgr.Lukačiková
Zora),
žiačky
základnej
školy
a praktikantka, za čo im patrí veľká
vďaka. Po absolvovaní disciplín deti
dostali sladkú odmenu, diplom a párky na
opekanie, ktoré si za pomoci rodičov
opiekli na ohni. Ten založil a staral sa
o bezpečnosť Marián Čitársky.
NSK nám schválil dotáciu 350 eur na
nákup športových potrieb. Zakúpená bola
gymnasticko-športová zostava, hojdačky
a iné drobné náradie.
deti sa veľmi tešili aj na
avizovaný výlet do ZOO na Ranč pod
Babicou v obci Bojná. Vo štvrtok 11.6. po
nás po desiate prišiel autobus a svoje
čaro malo aj cestovanie. Radosť deti bola
veľká, keď prezerali celý areál ZOO.
Obdivovali všetky cudzokrajné zvieratá,
ale aj tie, ktorých domovom je aj náš kraj,
ale nemáme ich už (bohužiaľ) ani kde
poriadne vidieť. Aj keď sme sa tam stretli
viaceré materské školy, užili sme si aj
hojdačky,
kolotoče
a iné
zábavné
činnosti. Svoje dojmy deti neskôr
preniesli na papier a výkres a vznikli
krásne výtvarné práce.
Za všetky činnosti počas oboch týždňov
boli deti odmenené. Na odmeny prispeli
Ivan Minárik - Solčany, Bofil – Nitra,
Tekoo – Topoľčany, Marián Čitárský –
Kovarce, Topec Topoľčany a ZRPŠ.
Počas
školského
roka
ovocím
a zeleninou pre deti prispeli p.Jozef
Popelušák a p.Jozef Ďurič.
Fotografie z akcií materskej školy si môžu
občania pozrieť na internetovej stránke
www.mskovarce.estranky.sk

♥

SKRÁŠĽUJEME AREÁL
MATERSKEJ ŠKOLY
Keďže chceme doplniť a skrášliť vonkajší
areál na hry pre deti, zorganizovali sme
brigádu aj pre rodičov. Pripravili sme
odpadový materiál – pneumatiky, ktoré
sme už začali „pretavovať“ do podoby
obrovskej žabky, bude aj slon, zebra,
žirafa, medveď a sedadlá okolo stromov
(lienka, včela, motýľ a iné). Na prvej
brigáde počas dvoch dní sa zúčastnili títo

rodičia: Petra Kovačiková, Pavol Černák,
Zora Lukačiková, Lucia Sotoňáková,
Dagmar Škottová, Peter Vojtuš, Jozef
Kovačik a Peter Kertész. Všetkým patrí
veľká vďaka za urobenú prácu. Je
potrebné ešte dokončiť časti tiel
jednotlivých
zvieratiek,
domaľovať
a doladiť, spojiť sedadlá, namaľovať ich
a veľa iných činností. Za pneumatiky
ďakujeme
p.Júliusovi
Klačanskému
a p.Milošovi Kopeckému.
Posledný týždeň – vo štvrtok 25.6.2015
jedenásti
budúci prváci dostanú
osvedčenie
o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania a slávnostne, za
účasti rodičov, sa rozlúčia s materskou
školou,
učiteľkami, ostatnými
zamestnancami i mladšími kamarátmi.
Spracovala: Bc. Zdenka Bujnová
riaditeľka MŠ

MDD v našej obci ...
Myšlienka
medzinárodného
dňa
deti vznikla na svetovej
konferencii pre blaho
deti
v Ženeve,
vo
Švajčiarsku
v roku
1925.
Na
tejto
konferencii zástupcovia
54
krajín
schválili
deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou,
detskou prácou, vzdelaným a inými
otázkami týkajúcimi sa detí na celom
svete. Po konferencii viacero vlád
zaviedlo v svojich krajinách takýto deň
s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň
poukázať na problémy týkajúce sa detí vo
svete. Práve 1.jún je sviatkom detí vo
viac ako 21 krajinách na svete.
Dňa 30.mája sa aj v našej obci
uskutočnilo športovo – kultúrne
podujatie k MDD. Od 14.00 hod. sa na
futbalovom ihrisku pohybovali vo veľkom
počte deťúrence od tých najmenších až
po tie vekovo staršie. Postupne sa
zapojili do rôznych športových súťaží:
skok vo vreci, vozenie vo fúriku, zručnosť
s nosením vody až po chytanie cukríkov
po ležiačky. Niektoré deti sa nevedeli
odrhnúť od trampolíny, iné zase
miestnych
poľovníkov
nenechali

vydýchnuť pri streľbe zo
vzduchovky, no a tí
odvážnejší si vyskúšali
aj zlaňovanie. Pri
ukážke
kynológov
sme
aj
niektorí
dospelí
obdivovali
výdrž
psov
zavesených na cvičnom rukáve.
Drobizg dostal do varu aj tradičný dážď
z požiarnickej prúdnice a jazda na
hasičskom aute len umocnila skvelú
atmosféru. Do toho všetkého nám všade
pobehovali
rôzne
pomaľované
postavičky, doplnené peknými účesmi
dlhovlasých slečien, za čo patrí vďaka
starším žiačkam našej základnej školy.
Počas celého dňa nám spríjemňoval
náladu hudobným doprovodom miestny
DJ Peter Belan. Koník s vlečkou bol
takisto veľkým zážitkom pre všetky deti,
ktoré vozil pomaly až do vyčerpania
svojich síl.
Veľká vďaka patrí celému kolektívu
komisie
športu
a kultúry
a
tiež dobrovoľníkom, ktorí prišli a boli
ochotní niečo spraviť pre všetky naše
deti.
Spracoval: Miloš Buraj

DEMÄNOVSKÁ DOLINA
HRAD STREČNO
Stalo sa už po druhýkrát, že sa
rôznorodá skupina obyvateľov
zišla za účelom spoločného
poznávania krás Slovenska.
V uplynulom roku sme za
upršaného
počasia
prešli
Prosieckou
dolinou,
označovanou za najkrajšiu
dolinu
s vodopádom,
krasovitými útvarmi, ktoré treba
zvládnuť
pomocou
rebríkov
a Kvačianskou
dolinou
s malebnými
Mlynmi – Oblazmi. Aj keď do nitky
premočení,
boli sme si istí, že si
spoločný výlet zopakujeme.
Skutočne,
13.júna 2015 sme sa
vybrali do Demänovskej doliny, ktorá je
paradoxne taktiež označovaná podľa jej
návštevníkov
za najkrajšiu. Okrem
masívnych horstiev, vápencových útvarov
láka dolina svojimi jaskynnými útvarmi –

Demänovskou
ľadovou
jaskyňou
a jaskyňou Slobody, ktorú sme aj my
navštívili.
Boli
sme
ohúrení
jej
rozľahlosťou, množstvom a pestrosťou
kvapľových útvarov každého druhu
a farebných odtieňov. Mierne unaveným
zvládnutím viac ako 900 schodov
v jaskyni nám bola odmenou asi 7 km
dlhá plavba na pltiach po Váhu v údolí
horstva Malá Fatra, ktorá končila priamo
pod hradom Strečno. Po načerpaní síl
v miestnych reštauráciách sme vystúpili
na hrad a zoznámili sa s jeho slávnou
históriu, aj náročnou rekonštrukciou.
Výlet bol zaujímaný nielen pre
dospelých, ale aj detičky, ktorým rodičia
touto formou od mala poznaním vštepujú
lásku a hrdosť k svojej domovine, veď
ťažko určiť, ktorý kút, ktorá dolina je
najkrajšia, ktorý hrad, kaštieľ, a je ich na
Slovenku neúrekom, má slávnejšiu
históriu.
Keď sme sa vo večerných hodinách
rozchádzali do svojich domovov, už sme
vedeli, že náš výlet nebol posledný, že
hlavné organizátorky pani Dagmar
Škottová a pani Milada Vrábelová znovu
niečo vymyslia pre tak skvelú skupinu,
ako sme sa zišli teraz. Pridajte sa k nám!
Gréta Mocková

HODY NA GEDELOVE
21.6.2015
21.jún 2015 bol trojjediným
dňom: Dňom otcov, letného
slnovratu
a hodovou
slávnosťou na Gedelove pri
sv.kríži na hranici katastra
obcí
Kovarce,
Súlovce
a Oponice. Pre všetkých
účastníkov tejto slávnosti bol
posvätným dňom. Už po šiestykrát sa
uskutočnila
hodová
slávnosť
na
Gedelove od vysvätenia obnoveného
kríža. Čím bola posledná slávnosť
pamätnou
a tým
aj
historickou?
Návštevou
nášho
najvyššieho
duchovného otca Nitrianskej diecézy
Mons. prof. ThDr. Viliama Judáka.
Napriek vrtkavému počasiu neodradila
táto udalosť dav cca 350 ľudí z blízkeho
i širokého okolia, aby sa zjednotil

a upevnil vo svojom vierovyznaní.
Prispela k tomu najmä slávnostná reč
hlavného celebranta svätej omše nášho
biskupa. Z obsahu jeho myšlienok si
snáď každý vzal za svoje, že človek bez
viery, aj keď môže mať všetko –
duchovne i materiálne, je prázdny. Sila
viery upevňuje a motivuje človeka
k činom a dobrým skutkom. V lone
krásnej zelenej prírody, cez klenbu
stromov, predierajúcej sa modrej oblohy
i zábleskov slnka i vzácnych daždivých
kvapiek sme hlbšie precítili tieto dary
života. Stáva sa však, že sa k nim
správame neraz macošsky. Preto nech
nás a všetkých ľudí sveta povzbudzuje
najnovšia pápežská encyklika o ochrane
životného prostredia a jeho obrodzovaní.
Naša matka Zem a pôda – naša živiteľka
nech nás živí našou vlastnou zásluhou
a nie plné regály z veľkých obchodov.
Snahou našich otcov a predkov bolo aj
vycestovať za zárobkom, hoci do
zámoria, aby mal na kúsok poľa a svojho
domu. Dnes sa staviame ľahostajne k ich
zveľaďovaniu a vlastnej zdravšej obžive.
Po návrate zo slávnosti sme mohli
konfrontovať tieto myšlienky s televíznymi
správami, keď americkí prezidentskí
kandidáti
protirečivo
reagovali
na
pápežovo
posolstvo
a chápali
ho
politicky. Každý mysliaci tvor vie, že
morálny apel na ľudstvo je právom
a povinnosťou najvyššieho pozemského
otca.
K nezabudnuteľnosti
prežitého
nedeľného odpoludnia prispeli duchovní
predstavitelia: Mons. prof. ThDr. Viliam
Judák – nitriansky diecézny biskup,
Miroslav Šidlo – sekretár, vdp.Ondrej
Tepličanec – farár farnosti Kovarce,
vdp.Juraj Nuota – farár farnosti Oponice,
vdp.Anton Kováčik – dekan dekanátu
Bošany, ThDr.Jozef Švercel – farár
farnosti Nitrianska Streda, vdp.František
Kovacs – farár farnosti Sikelnička,
vdp.Dušan Kajanovič – farár farnosti
Ludanice, organista, folklórna skupina
Kovarčanka,
terchovská
muzika
z Preselian, harmonikár i žlto dekorovaní
cyklisti z Ludaníc, starostovia obce
Kovarce, Oponice, Súlovce a všetci
prítomní nášho regiónu, za čo im patrí
naše poďakovanie.
Osobitnú
vďaku
vyjadrujeme
organizátorom
tohto
veľkolepého
podujatia,
darcom
pochúťkového

občerstvenia a pohotovým dovozcom
obecenstva.
Nech myšlienky, slová, priateľské
vzťahy pretrvajú a stanú sa odozvou
i prienikom do rodín účastníkov a širokej
verejnosti!
Spracovala: PhDr. Irena Grácová
redaktor KM

JUBILANTI - JÚN

ŠIMON POKUS
♥

Pavol Kovačik

♥

Antónia Matejová

- 60 rokov

♥

Anna Hustá

- 65 rokov

♥

Rudolf Kyčerka

- 65 rokov

♥

Jozef Kováčik

- 76 rokov

♥

Anna Kovačiková

- 79 rokov

JÚN – Mesiac poľovníctva

♥

Milan Sekereš

- 79 rokov

a ochrany prírody

♥

Ing.Milan Grác

– 81 rokov

♥

Ľudmila Vaňová

- 82 rokov

♥

Antónia Matejová

- 85 rokov

♥

Emília Kereková

- 88 rokov

♥

Margita Chodilková - 94 rokov

V ďalšom čísle Kovarského mesačníka sa
dozviete bližšie o minulosti na Gedelove,
o obnovení studne a veľa ďalších zaujímavostí.

Jún je tradične mesiacom, v ktorom
máme najviac priestoru a času na
prezentáciu poľovníctva, ale najmä jeho
ochranárskeho
poslania
pred
nepoľovníckou verejnosťou. Akcie ako sú
Apríl – mesiac lesov, Jún – mesiac
poľovníctva a ochrany prírody, či Deň
Zeme sú potrebné na to, aby sme si
všetci
pripomenuli
nevyhnutnosť
a potrebu ochrany prírody a zveľaďovania
životného prostredia. Prírodu treba
chrániť nielen určité obdobie v roku,
mesiac či týždeň, ale je to každodenná
nutnosť každého člena spoločnosti
a zvlášť nás poľovníkov. Našu činnosť
sledujú nielen odborné kruhy pôsobiace
v našej spoločnosti, ale možno ešte viac
nepoľovníci, ktorí chodia do prírody
a vidia ako vyzerá naša starostlivosť
o zver. Podľa toho si vytvárajú obraz
o našej
činnosti,
starostlivosti,
zveľaďovaní a ochrane zveri.
Vážení kolegovia, vážme si jeden
druhého, ctime si našich starších
poľovníkov a buďme vďační za prírodu
a všetko živé a neživé v nej, za
rozkvitnuté letné lúky so srnčími
zásnubami, za mrazivé jesenné rána
z nenapodobiteľnými zvukovými prejavmi
kráľa našich lesov, alebo za možnosť
pozorovať snehovými závejmi brodiacich
sa čiernych rytierov.
Prosíme Ťa preto, svätý Hubert,
patrón všetkých poľovníkov, zachovaj
nám naveky to, čomu sme zasvätili roky
nášho života a dopraj nám ešte mnoho
nezabudnuteľných chvíľ v lone panenskej
prírody. Lesu a Lovu zdar !!!
Miroslav Grác
predseda PZ Tríbeč

NARODENIE DIEŤAŤA

- 60 rokov

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME

JUBILANTI - JÚL
♥

Jozef Omasta

- 65 rokov

♥

Anna Gréková

- 75 rokov

♥

Emília Klačanská

- 75 rokov

♥

Jozefína Duranziová – 76 rokov

♥

Janka Jančovičová

- 77 rokov

♥

Zdenka Bujnová

- 80 rokov

♥

Rudolf Grác

- 80 rokov

♥

Jaroslav Polonský

- 82 rokov

♥

Filip Kutňanský

- 84 rokov

♥

Rudolf Krist

- 85 rokov

♥

Helena Opathová

- 86 rokov

♥

Helena Petráková

- 86 rokov

♥

Helena Šišmičová

- 86 rokov

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME

narodený 24.5.2015
v Topoľčanoch
Matka: Mária Mičíková, rod.Tvrdíková
Otec: Pavol Pokus

VIKTOR BOBULA
narodený 05.06.2015
v Topoľčanoch
Matka:
Zita Bobulová Lauková, rod.Lauková
Otec: Daniel Bobula, rod.Bobula
SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

Dňa 7.júna 2015 o 10.00 hod.
v Kostole svätého
Mikuláša
v Kovarciach pristúpilo k
prvému svätému prijímaniu osem detí:
Simona ČEPELOVÁ
Marek ČERY
Tamara DELIČOVÁ
Ján MAJTÁN
Olívia STIERANKOVÁ
Martina ŠUPOVÁ
Sarah VALENTEJE
Tamara VRBIČANOVÁ

POSTREHY …
Topoľčianskemu
tanečnému
klubu
NOVUM, v ktorom tancuje aj mládež
našej obce – Nicolas Grác a Sára
Klačanská, opäť pribudli ďalšie poháre
do už preplnenej vitríny z tanečných
majstrovstiev sveta DANCESTAR World
Dance Masters 2015, ktoré sa konali
koncom mája v chorvátskom meste
Poreč.
BLAHOŽELÁME !!!

Spevácka

skupina KOVARČANKA
reprezentovala našu obec s pásmom
„Žala naša Anička“ na folklórnych
slávnostiach Pod Marhátom v obci
Radošina dňa 20.júna 2015.

