OBSAH










Úvodník (Mgr.Ľubica Jakubíková)
71.výročie Slovenského národného povstania - program
Z rokovania OZ Obce Kovarce (2.7.2015, 23.7.2015, 6.8.2015)
Športové ozveny (Ing.Daniel Kutňanský)
Prázdniny nášho detstva (PhDr.Irena Grácová)
Z Vašich príspevkov – Rodinná túra (Miloš Buraj), Cintorín, miesto
pokoja (Marta Zelísková), Gedelov (Peter Gerši)
Gazdinky na slovíčko – Cibuľkový šalát (Drahomíra Kostolánska)
Jubilanti – August, Narodenie dieťaťa, Uzavretie manželstva
Poďakovanie, Oznam, Inzerát
ÚVODNÍK

Nedávno som počula deti, ako sa hrali
a spievali si pieseň Kolo, kolo mlynské.
Spomenula som si aj na ďalšie hry, ktoré
sme sa hrávali cez prázdniny.
Dnešné deti majú také možnosti, ktoré
sme my nemali. S mobilmi v rukách
a žijúce vo virtuálnom svete nám však
môžu závidieť obyčajné stanovačky na
dvore, posedenia pri táborákoch a letá
plné hier a nezabudnuteľných zážitkov.
Necestovali sme za hranice, spoznávali
sme naše malé a pekné Slovensko. Leto
sme častokrát trávili v pionierskom
tábore, kde sme si našli
nových
kamarátov. Nemuseli sme chodiť ani na
kúpalisko, stačilo nám kúpanie „na Driku“.
A odreté kolená svedčili o tom, že sme
behali po ulici, škriabali sme sa po
stromoch, bicyklovali sme sa a nesedeli
len doma ako niektoré dnešné deti, ktoré
sú síce obklopené technikou, ale
častokrát nevedia, čo s voľným časom.
Všetko je dnes akési iné. Vlani sme sa
hnevali, že bolo chladné leto, tento rok
nás zasa trápia extrémne horúčavy.
Dovolenkári sa tešia, že si môžu užívať
slnko, opaľovať sa a kúpať, iní sa
hnevajú, že už je toho ozaj dosť. Ľudia
niekedy neberú do úvahy varovania pred
vysokými teplotami. Denne počúvame
správy o nešťastiach, ktoré toto obdobie
prinieslo. Kolapsy z tepla, nešťastia pri
kúpaní, ale aj zabudnuté dieťa v aute.
To všetko prináša nielen horúce
počasie, ale hlavne uponáhľaný život...
Mgr.Ľubica Jakubíková, redaktor KM

Oslavy 71.výročia
Slovenského
národného povstania
sa uskutočnia
dňa 29.augusta 2015
(sobota)

18.00
hod.
zraz
účastníkov pietneho aktu pred
budovou základnej školy

18.10 hod. - pietny akt
kladenia
vencov
k buste
A.Makarenku pri ZŠ a pri pamätníku
padlých
hrdinov,
vystúpenie
speváckej skupiny Nezábudka

19.00 hod. – na futbalovom
ihrisku vystúpenie speváckej skupiny
Kovarčanka s pásmom „Dožinky“,
zapálenie
symbolickej
vatry,
občerstvenie – kotlíkový guláš, bufet,
príjemné posedenie a voľná zábava
SRDEČNE VÁS POZÝVAME

OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
ROKOVALO...
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce
na 8.zasadnutí dňa 29.júna 2015
nebolo
uznášania
schopné.
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce
na 9.zasadnutí dňa 2.júla 2015
prerokovalo:
1.Program
zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
Obce
Kovarce dňa 2.júla 2015
2.Kontrolu plnenia uznesení zo dňa
28.mája 2015 a 15.júna 2015
3.Návrh
Zásad
hospodárenia
a nakladania s majetkom obce
4.Zaradenie Obce Kovarce do územia
pôsobnosti
verejno-súkromného
partnerstva
Združenia
mikroregiónu
Svornosť a do územia pôsobnosti
verejno-súkromného
partnerstva
Občianskeho združenia Ponitran
5.Záložnú
zmluvu
č.406/986/2005,
predmetom ktorej je zriadenie záložného
práva na nehnuteľnosti vedené na liste
vlastníctva č.713, katastrálne územie
Kovarce,
Obec
Kovarce,
okres
Topoľčany, ktorých výlučným vlastníkom
je záložca v podieli 1/1 k celku a to:
bytový
dom
číslo
súpisné
543
postavený na parc. reg. CKN č.24/6,
popis stavby: 6 byt.jednotiek, bytový dom
číslo súpisné 544 postavený na parc.
reg. CKN č.24/7,
popis stavby: 6
byt.jednotiek,
parc.reg.CKN
č.24/6,
zast.plochy a nádvoria o výmere 215 m2,
parc.reg.CKN
č.24/7,
zast.plochy
a nádvoria o výmere 215 m2
6.Žiadosť Základnej školy Kovarce
o zmenu výšky príspevku na úhradu
nákladov na mliečnu desiatu
7.Pripomienky
k Návrhu
Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Kovarce
č.3/2015 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
8.Žiadosť p.Jaroslava Bizoňa, bytom
Kovarce o predĺženie nájomnej zmluvy
9.Žiadosť p.Pavla Mikulu, bytom Kovarce
o predĺženie nájomnej zmluvy
10.Žiadosť
p.Štefana
Kováčika
a p.Zuzany Gogovej, bytom Kovarce
o predĺženie nájomnej zmluvy
11.Žiadosť p.Miloša Buraja a manž.Lucie,
bytom Kovarce o predĺženie nájomnej
zmluvy
12.Žiadosť p.Michala Ferenčíka a Daniely
Majurníkovej,
bytom
Kovarce
o predĺženie nájomnej zmluvy
13.Žiadosť
p.Jozefa
Geršiho
a manž.Blaženy,
bytom
Kovarce
o predĺženie nájomnej zmluvy
14.Žiadosť
p.Bohumila
Kováčika
a manž.Márií,
bytom
Kovarce
o predĺženie nájomnej zmluvy
15.Žiadosť p.Jána Ríza a manž.Renáty,
bytom Kovarce o predĺženie nájomnej
zmluvy
16.Žiadosť
p.Mariána
Sajka
a manž.Martiny,
bytom
Kovarce
o predĺženie nájomnej zmluvy
17.Žiadosť p.Libuši Kováčikovej, bytom
Kovarce o odkúpenie vyradenej dlažby
a vydláždenie obecného pozemku
18.Žiadosť Pizzéria – Reštaurácia
Žovinec Kovarce 112 o schválenie
otváracích hodín v prevádzke Pizzéria –
Reštaurácia Žovinec
19.Sťažnosť
obyvateľov
bytovky
č.súp.469 na spoluobyvateľku p.Ľjubov
Šiškovú
20.Žiadosť p.Oľgy Danišovej, bytom
Partizánske vo veci platenia poplatku za
komunálny odpad v roku 2015
21.Sťažnosť p.Stanislava Vojtuša, bytom
Kovarce
na
susedov
p.Nadeždu
Rusňákovú, Emíliu Grácovú s rod.
a Andreu Rusňákovú vo veci nakladania
s komunálnym odpadom a odpadovou
vodou
22.Žiadosť
Poľovníckeho združenia
Tríbeč Kovarce o uzatvorenie zmluvy
o nájme za nebytový priestor v budove
súp.č.24 na parcele č.69
23.Žiadosť
p.Mariána
Čitárskeho,
Kovarce o nájom miestnosti bufetu
o výmere 12 m2 v budove Základnej
školy, Kovarce 164 na školské roky
2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 od

2.9.2015 do 30.6.2016, od 2.9.2016 do
30.6.2017 a od 2.9.2017 do 30.6.2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce
na 10.zasadnutí dňa 23.júla 2015
prerokovalo:
1.Program
zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
Obce
Kovarce dňa 23.júla 2015
2.Aktuálnu situáciu územnej pôsobnosti
verejno-súkromného
partnerstva
Občianskeho
združenia
Ponitran
a Združenia mikroregiónu Svornosť
3.Zaradenie Obce Kovarce do územia
pôsobnosti verejno – súkromného
partnerstva
Združenia
mikroregiónu
Svornosť
4.Informáciu starostu obce Ing.Andreja
Čopíka o pridelenej finančnej dotácie pre
Obec Kovarce – cvičebné stroje pre
vonkajšie posilňovne so spoluúčasťou
obce vo výške 3.650,00 EUR
5.Informáciu starostu obce Ing.Andreja
Čopíka o poskytnutí účelovej dotácie na
individuálne potreby obce „Výmena okien
a dverí na budove Školský klub detí“ vo
výške 13.000,00 EUR z Ministerstva
financií Slovenskej republiky
6.Predloženie cenových ponúk na akciu
„Výmena okien a dverí na budove
Školský klub detí“
7.Žiadosť p.Mariána Sajku s manželkou
Martinou Sajkovou o výpoveď z nájmu
bytu v 6 b.j. súp.č. 544
8.Zoznam
žiadateľov
o pridelenie
nájomného bytu v bytových domoch
č.543 a č.544, vlastníkom ktorých je
Obec Kovarce
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce
na 11.zasadnutí dňa 6.augusta 2015
prerokovalo:
1.Program
zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
Obce
Kovarce dňa 6.augusta 2015
2.Kontrolu plnenia uznesení zo dňa
2.7.2015
3.Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce
4.Plnenie rozpočtu obce za 1.polrok 2015
5.Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej
závierky
Obce
Kovarce
k 31.12.2014

6.Dodatok správy audítora o overení
súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou
7.Správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky Obce
Kovarce k 31.12.2014
8.Zloženie
ústrednej
inventarizačnej
komisie
9.Žiadosť o dotáciu pre DHZ Kovarce
o pridelenie finančnej dotácie vo výške
100,00 EUR na úhradu poplatkov za
vedenie účtu v banke
10.Informatívnu
správu
hlavného
kontrolóra č.1/2015 pre poslancov
obecného
zastupiteľstva
o stave
finančných prostriedkov na účtoch obce
Kovarce k 30.6.2015
11.Informáciu
starostu
obce
o pripravovanom projekte k vyhlásenej
výzve na zatepľovanie verejných budov zateplenie budovy Základnej školy
Kovarce
12.Rozpočtové opatrenie č.3/2015/OZ

ŠPORTOVÉ OZVENY
7.liga II.Trieda Okres Topoľčany
2015/2016 - jeseň
1.kolo 9.8.2015 17:30 hod.
OFK Tesáre : OFK KOVARCE
0:1 (0:0)
Prvý augustový víkend prišiel čas na štart
futbalových súťaží aj v našom okrese. Za
horúceho počasia sa odohrali prvé
zápasy VII. ligy. Domáce Tesáre privítali
OFK Kovarce. Od prvých minút sa hral
opatrný futbal a to aj v dôsledku veľkého
tepla. Mužstvá sa prvú štvrťhodinu len
sporadicky dostávali pred šestnástku.
Potom začali hroziť hostia, ale svoje
šance nedokázali premeniť na gól. Po
zmene strán sa hra otvorila a zápas začal
naberať na obrátkach. S pribúdajúcimi
minútami bolo každému jasné, že to bude
zápas o jednom góle. Ten sa podarilo
streliť hosťujúcemu O.Kerekovi, keď
zužitkoval jednu z mála kombinačných
akcií Kovariec. Domáci už nemali síl na
vyrovnanie a tak hostia vstúpili do nového
ročníka víťazstvom.
Jakubička
Rozhodoval:

55 divákov
Góly: 72. O.Kerek
Zostava OFK Kovarce:
Miroslav Klačanský, Jozef Jankovič,
Rastislav Hula, Tomáš Karcol (69.Milan
Černo), Alexander Bošanský, Michal
Gregor, Daniel Kutňanský, Miroslav
Mekýš, Erik Gregor, Jaroslav Bizoň
(60.Jozef Gerši), Oto Kerek (79.Dominik
Klačanský).
2.kolo 16.8.2015 18:00 hod.
OFK KOVARCE : OFK Nitrianska
Streda 2:3 (2:1)
Na prvé derby stretnutie v novej sezóne
fanúšikovia nemuseli dlho čakať. Už
v druhom kole na seba narazili Kovarce
a Nitrianska Streda. Bitka o vytúžené
body za veľmi peknej diváckej kulisy
začala svižne. Útoky sa striedali na jednej
aj druhej strane. Na začiatku boli však
efektívnejší domáci,
keď sa dvakrát
presadil
strelecky
agilný
O.Kerek.
V oboch
prípadoch
mu
asistoval
M.Gregor. Po druhom góle hostia pritvrdili
hru, čo im nepochopiteľne toleroval
hlavný rozhodca. Tomu sa hra vymkla
spod kontroly a do konca zápasu to už
bol boj hráčov jedného či druhého
mužstva s rozhodcom. Takýto scenár
viditeľne
vyhovoval
hosťom,
ktorí
dokázali stretnutie otočiť vo svoj
prospech. Domáci dohrávali v desiatich,
keď po štvrtom zranenom hráčovi už
nebolo možné striedať. Kovarce tak aj
naďalej pokračujú v mizérií domácich
„derby zápasov“, keď si už aj pamätníci
ťažko spomenú na plný bodový zisk
z podobného zápasu.
Rozhodoval: Marian Sák
135 divákov
Vyzbierané vstupné: 72 EUR
Góly OFK Kovarce: 5. 18. Oto Kerek
Zostava OFK Kovarce:
Miroslav Klačanský, Jozef Jankovič,
Rastislav Hula, Tomáš Karcol (10.Adam
Števanka) (84.Juraj Kerek), Alexander
Bošanský - Michal Gergor, Miroslav
Mekýš, Daniel Kutňanský, Erik Gregor
(83.Jozef Hippík) – Jozef Gerši
(50.Jaroslav Bizoň), Oto Kerek
Spracoval: Ing.Daniel Kutňanský

PRÁZDNINY NÁŠHO
DETSTVA
Dvor bol plný husí, kačíc, sliepok,
moriek. Chlievy obývali prasce, kozy.
V maštali sídlili kone alebo hovädzí
dobytok. Za včasného letného rána
všetky zvuky domáceho statku tvorili
hlučný budíček. Všetci členovia rodiny už
zaránky plnili svoju úlohu.
Kŕdeľ gagotavých husí vyvádzali z
dvora na pašu deti a to ešte pred
východom slnka, aby sa stihli napásť
a nepachtili. So sebou sme si brali
plachtičku, pretože pokým sa husi pásli,
zbierali sme klásky a viazali do vencov,
aby mala aj domáca hydina hody
z viazaníc. Len čo husi opustili dvor
a ocitli sa na ulici, gunár zagágal, to bol
povel na let husí. Niektoré vyleteli
vysoko, pozrážali elektrické drôty a po
jednom sa v letku postrácali. Chvíľu
trvalo, kým sme dali dohromady celé
stádo, aby sme ich zoradili a doviedli na
strniská. Hlučne bolo aj tam, najmä keď
sa zmiešali kŕdle s inými a bolo treba ich
zaradiť k svojmu kŕdľu. Stávalo sa, že im
zachutila okrem kláskov aj zeleň z listov
repy z vedľajšej role, alebo vyzobávanie
kláskov z rozostavaných krížov obilia.
Takže naháňačka pasákov za husami
trvala počas celej paše. Keď už mali husi
plné hrdlá až golvy, mohli sme sa vracať
domov. Batoh viazaníc sme vyhodili na
chrbát a takto vybavené sme opúšťali
strniská bosými nohami. Husi sme
zahnali do Dríku (rieky Nitry), kde sme sa
spolu s nimi kúpali. Husi zostali plážovať
na veľkom štrkovisku uprostred rieky.
V podvečer sa detské prázdninové
zamestnanie zopakovalo. Už sme nešli
osamote. Viaceré sme sa zomkli,
vybavené handričkami a plachtičkou,
ktorú sme rozprestreli na strnisku.
Pousedané sme povyťahovali šitie
a zhotovovali hračky. Zo „štrinflé“ sme
slamou vypchali hlavičku a celé tielko
bábiky. Vymýšľali sme aj ich odev.
Najkrajšiu bábiku – panenku vytvorila od
nás najstaršia Veronika Páleniková –
Halmová. Jej panenka mala skladanú
modrú sukničku s bielou blúzkou. Jej
šikovnosť sa preukázala aj v dospelosti,

keď sa stala krajčírkou. Vyrobili sme aj
handerné lopty. Najúspešnejšia bola
taká, keď sa odrazila od zeme, že bola
dostatočne natvrdo vypchaná.
Domov sme šli spoločne po západe
slnka. Vpredu kŕdeľ husí, za nimi
pasáčka, že sme tvorili dlhý rad poľnej
cesty. Aby sa husi neodrážali a išli
pospolu, spievali sme im riekanku:
„Radom húsky radom, nakŕmim vás
madom a gumára vencom, aby bol
mládencom.“ Husi udivene modrým okom
raz jedným, potom druhým bokom
načúvali a potom prijali našu pieseň
a postupne sa zoraďovali neraz až do
zástupu jedna za druhou, čo bolo naše
víťazstvo.
Keď sme doma ukazovali naše výtvory,
veľmi nás rodičia nechválili. Namiesto
viazaníc
sme
vyťahovali
bábiky,
zvieratká, lopty, ktoré sme zhotovili pre
vlastnú zábavu.
Každodenné zamestnanie detí trvalo celé
prázdninové mesiace. Medzitým sa
strniská rozorali, pásli sme na porastline.
Keď som si večer chcela prečítať
požičanú knihu, mama zakričali: „ Zhasni,
nepál elektriku, muchy štípu!“ Veru.
Dvere boli otvorené, od dvora do kuchyne
nás oddeľovali „šrangy“ , ktoré zhotovil
otec, aby sa hydina netlačila dovnútra,
a tak sa muchy voľne pohybovali.
Nestačili na ne ani lepkáče, ktoré viseli
z hrady povaly. Len oveľa neskôr sa
„módne“ zhotovovali sieťové dvere. Ale
ani to veľmi nepomohlo, muchy sa
neodbytne tlačili dovnútra. Žili sme vedno
so
zvieratkami
našimi
živiteľkami,
s ktorými sme sa aj zhovárali, alebo nás
nahnevali.
Takýto bol náš pastiersky prázdninový
život detí spred sedemdesiatich rokov,
ďaleko
neporovnateľný
s dnešným.
Súčasné deti, ak nezažijú prímorské leto,
akoby ani neprázdninovali.
PhDr.Irena Grácová
redaktor
KM

GEDELOV
Z VAŠICH PRÍSPEVKOV
RODINNÁ TÚRA
V sobotu ráno 11.júla 2015 sme
sa vybrali na už dlhšie
plánovanú
rodinnú
túru.
Našim cieľom bol vrch Veľký
Tribeč s výškou 829,6 m.n.m. Je to
najvyšší vrch Tribečského pohoria
tvoriaceho aj dominantu našej obce. Po
zraze pred miestnou reštauráciou sa na
cestu vydala skupinka piatich detí
a štyroch dospelých. V kľudnom tempe
s častými prestávkami na občerstvenie
sme po štyroch hodinách všetci vystúpili
na
malebnú
čistinku
obkolesenú
listnatými stromami tvoriacu vrchol
Tribča. Tu sme v tichu lesa pousedaní na
zemi zjedli zásoby, ktoré sme si doniesli.
Deťúrence nás počas oddychu zapísali
do vrcholovej knihy, potom sme sa ešte
pofotili na pamiatku a pobrali na
spiatočnú cestu. Dolu kopcom to deťom
šlapalo viac ako dobre, len neviem, či to
bolo túžbou po domove alebo vidinou
viac ako veľkej zmrzliny sľúbenej za
úspešný výstup. Domov sme dorazili
všetci živí a zdraví.
Miloš Buraj

CINTORÍN – MIESTO POKOJA
„Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí zomierajú
v Pánovi. Nechajme ich, nech si odpočinú od
svojich námah, veď ich skutky idú s nimi“.
Vraví sa, že cintorín je posvätné miesto,
kde zomrelí našli svoj pokoj. No nie je to
celkom pravda vďaka vandalom, ktorí ten
pokojný spánok rušia. Nevedia si nájsť
miesto a hľadajú rozptýlenie na cintoríne.
Pri pohľade na spúšť, akú zanechal
niekto po sebe, pichá pri srdci.
Porozbíjané kahance, povylievaný vosk,
olej, porozhadzované kvety, dokonca
olejom poliata ohrada, ktorá delí ihrisko
od
cintorína,
stavanie
bunkrov
a „čundrovanie“ na cintoríne. Čo je to?
Nový druh zábavy alebo vylievanie zlosti
na tých, ktorí neprehovoria a nemôžu sa
brániť? Zamyslíme sa nad tým a zistíme,
kde naše deti trávia svoj voľný čas a ako.
Urobme všetko pre to, aby sme takémuto
zlu predišli.
Marta Zelísková

Osadu Gedelov by sme dnes už hľadali
márne. Kedysi však na tomto mieste
existovalo osídlenie niekoľko desiatok
obyvateľov, niektoré pramene hovoria
o viac ako sto ľuďoch. Ich obydlia ležali
v katastrálnom území obce Kovarce
a obyvatelia Gedelova prináležali do
kovarskej farnosti. Prístup na túto lokalitu
je aj v súčasnosti praktickejší zo susednej
obce Súlovce, odkiaľ vedie cez Gedelov
na Brod lesná asfaltová cesta. Priamo
a najkratšou cestou z Kovariec, tak ako
po stáročia,
sa sem dostaneme po
prašných poľných a lesných cestách.
Hranica katastrálnych území Kovariec
a Súloviec prechádza pár metrov poniže
gedelovského kríža .
Dosiaľ známa prvá písomná zmienka
o horskej osade Gedelov pochádza
z roku 1754. Píše sa o nej ako
o susedstve Nitrianskej sídelnej kapituly,
ktorej patril asi kilometer a pol vzdialený
majer Betlehem. Na starších mapách je
však táto lokalita poblíž potoka Dubnica
označená ako Mníšek. Tento názov
napovedá, že vlastníkom tohto územia
bol v minulosti jeden z mníšskych rádov,
ktorý mal sídlo niekde v blízkom okolí.
Pod iným označením je možné sa
stretnúť
s Gedelovom
v súvislosti
s panským majerom vystavanom na tejto
lokalite. Bol často označovaný ako
Lehôtka. V zachovalých dokumentoch zo
začiatku 19. storočia sa píše, že
k panskému majeru Lehôtka patrí vodný
mlyn vystavaný na potoku Dubnica,
poblíž stojí 6 domov a lesovňa. Rôzne
hospodárske
stavby
boli
určite
samozrejmosťou a dokonca na nejakom
neďalekom rázcestí stála prícestná
baroková kaplnka Panny Márie.
V priebehu
storočí
Gedelov
patril
viacerým
známym
osobnostiam
z kovarských dejín. Počas prevádzky
bývalého cukrovaru osadu vlastnil Pavol
Wehle. V tom čase sa na priľahlých 192
jutároch polí a pasienkov sústreďovali na
produkciu cukrovej repy ako vstupného
produktu do fabriky. V roku 1874 získal
Wehleho majetok Andrej Wagner.
V povedomí súčasníkov je tento človek
známy ako staviteľ kostolíka sv. Anny,
ktorý je neodmysliteľnou súčasťou
panorámy hôr nad Kovarcami. Na tabuli

v kostolíku bolo napísané, že Andrej
Wagner
je
kovarský
zemepán,
budapeštiansky lekár a člen lekárskeho
konzília
cisára
Františka
Jozefa.
Wagnerovým obľúbeným miestom sa na
sklonku jeho života stal aj Gedelov.
Z kostolíka nad Kovarcami je sem iba
kúsok, nebolo náročné sa sem dopraviť.
Na jar v roku 1884 si na objednávku
nechal
vyhotoviť
kamenný
kríž
s nápisom: Z milosti Ježiša Krista dal
vyhotoviť Andrej Wagner 18.6.1884.
Tohto dňa sa však už nedožil. Kamenný
kríž neďaleko kameňom vykladanej
studne potom sprevádzal všetkých
obyvateľov Gedelova až dodnes. Akoby
zázrakom sa jeho ruiny dožili aj týchto
rokov. Bol súčasťou aj života jedného
z posledných
obyvateľov
Gedelova
polesného
Štefana
Brichtu,
neodmysliteľnou postavou tunajších hôr
v medzivojnovom období aj počas druhej
svetovej vojny. Cez vojnu sa jeho malé
hospodárstvo stalo obeťou nájazdu
vyhladovaných partizánov, ktorí si na
cestu späť odviedli zo stajne aj kravu.
Brichta tu pôsobil ešte niekoľko
povojnových rokov, po znárodnení lesov
a vzniku socialistického lesníctva však
toto miesto spustlo. Jeho potomstvo
môžeme nájsť roztrúsené v okolitých
obciach aj okresnom meste.
Ešte na začiatku sedemdesiatych rokov
minulého storočia stála v týchto miestach
posledná stavba. Tá slúžila lesníkom
a lesným robotníkom ako horáreň.
Budova zmizla zo sveta v čase výstavby
asfaltovej cesty zo Súloviec okolo
Betlehemu cez Gedelov až na Brod. Na
Brode padla za obeť snahám bývalého
režimu o vyhladenie podobných lokalít z
máp nášho okresu ďalšia samota. Dnes
na týchto miestach nájdeme z bývalých
obydlí iba úlomky tehál v priľahlom
potoku, kde ich zhrnuli buldozéry po tom,
čo ich nahlodal zub času.
Pred viacerými rokmi sa o tieto úlomky
histórie začal zaujímať kovarský farár
Ondrej Tepličanec. Podarilo sa mu
vytvoriť akési voľné združenie nadšencov
a prívržencov odvážnej myšlienky obnovy
a oživenia tejto historickej lokality. Prvý
rok sa im podarilo zreštaurovať kamenný
podstavec kríža, ktorý dal v roku 1884
vyhotoviť vtedajší kovarský zemepán

a vlastník okolitých lesov Andrej Wagner.
Na podstavci zostal čitateľný dátum 18.6.
Tento deň sa stal základom pre
novovzniknuté Gedelovské hody a od
roku 2011 sa v najbližšiu nedeľu od tohto
dátumu slávi sv.omša. Postupom času sa
okolo kríža vytvorila udržiavaná plocha,
na ktorej už niekoľko rokov stojí altánok,
do ktorého zamierili unavené nohy
nejedného pútnika.
Tento rok sa snahy budovateľov
Gedelova upriamili na starú studňu.
Niektorí z nich si pamätali, keď si z nej
ako malé deti ťahali vodu dreveným
zariadením na princípe vahadla, ľudovo
nazývaným bič. Kamením vykladaná
studňa pre nich pripravila pár prekvapení.
Jej hĺbka je takmer šesť metrov, kamenný
obklad je vo veľmi zachovalom stave
a vodný stĺpec má výšku viac ako tri a pol
metra. Na malý zázrak sa však podobalo,
keď pri čistení stude našli na jej dne po
odstránení takmer štyroch metrov nánosu
kamenia, dreva, lístia a odpadkov
liatinový korpus ukrižovaného Krista.
Odliatok bol síce silno znečistený, boli na
ňom malé poškodenia,
ale po
zreštaurovaní sa dnes vyníma na
drevenom kríži na pôvodnom kamennom
podstavci z roku 1884 pár metrov od
studne. Nenašiel sa síce zatiaľ žiadny
pamätník, ktorý by potvrdil, že korpus je
skutočne z pôvodného kríža, neexistuje
však dôvod myslieť si opak. Škoda, že sa
nezachoval pôvodný kamenný kríž, ktorý
podľa rozprávania jedného z miestnych
skôr narodených, rozstrieľal guľovnicou
pred mnohými rokmi jeden „súdruh
poľovník.“
Kameňom vykladanú studňu zdobí
a zabezpečuje nad zemou zrubová
dubová obruba a nad ňou sa týči
impozantné vahadlo, ktoré na potešenie
nielen detí naozaj ťahá vodu. Vďaka
zručnosti miestnych majstrov sa dá na
Gedelove skutočne nazrieť do minulosti.
Mons.Viliam Judák sa v kázni počas
omše konanej na tomto mieste 22.6.2015
zmienil o aktuálnych aktivitách pápeža
Františka, ktorý sa v poslednej svojej
encyklike aj verejných vystúpeniach
a kázňach venuje ochrane životného
prostredia. Na tomto čarovnom mieste
uprostred hôr, v deň letného slnovratu
a na mieste, ktoré má skutočnú minulosť

a svoje dejiny zneli slová o tom, že nie
sme vlastníkmi a majiteľmi sveta, ale iba
jeho správcami, skutočne príznačne
a nadobúdali tu značnú pridanú hodnotu.
Peter Gerši

GAZDINKY
NA SLOVÍČKO
CIBUĽKOVÝ ŠALÁT
400 g jabĺk
4 väčšie cibule
1 dcl horúcej vody
2 polievkové lyžice octu
1 polievková lyžica cukru
1 čajová lyžica mletého korenia
1 červená paprika
petržlenová vňať
200 g majonézy
Olúpané jablká nakrájame na rezance,
pokrájame cibuľu, zalejeme horúcou
vodou, do ktorej sme pridali ocot, cukor,
korenie,
pridáme
pohár majonézy
a premiešame. Ozdobíme petržlenovou
vňaťou a červenou paprikou.
Recept pre Vás vybrala a vyskúšala:
Drahomíra Kostolánska

JUBILANTI
AUGUST











Ing.Hnát Ján

60 rokov

Vican Július

60 rokov

Varga Pavol

60 rokov

Činčurová Paula

78 rokov

Ondruš Milan

79 rokov

Flak Emil

83 rokov

Kutňanská Mária

84 rokov

Šišmičová Alžbeta

84 rokov

Balážová Rozália

85 rokov

Geršiová Anna

91 rokov

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

NARODENIE DIEŤAŤA

POĎAKOVANIE

DÁVID KOVÁČIK
narodený dňa 30.6.2015
Otec: Tomáš Kováčik
Matka:
MUDr.Natália
Kováčiková rod.Gálisová

PAULÍNA KÔPKOVÁ
narodená dňa 1.7.2015
Otec: Tomáš Kôpka
Matka: Kristína Števanková
rod.Ondrušová

ANETA HATALOVÁ
narodená dňa 25.7.2015
Otec: René Hatala
Matka:Ing.Hana Hatalová
rod.Kováčiková
SRDEČNE BLAHOŽELÁME

NA SPOLOČNÚ CESTU
ŽIVOTOM VYKROČILI
Michal Ferenčík
Daniela Majurníková
Manželstvo uzatvorili dňa
27.6.2015 v Kovarciach

Zuzana Vršanová
Marek Černo
Manželstvo uzatvorili dňa
11.7.2015 v Trenčíne

Mária Šišmičová
Miroslav Kováčik
Manželstvo uzatvorili dňa
1.8.2015 v Kovarciach

Zuzana Jančiová
Martin Šarina
Manželstvo uzatvorili dňa
15.8.2015 v Kovarciach
SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Obec
Kovarce
v mene našich
najmenších detí
ĎAKUJE
Poľovníckemu
združeniu
Tribeč
Kovarce
za
zhotovenie a osadenie lavičiek, stola,
šmýkalky a hojdačky na „detskom ihrisku“
pri kultúrnom dome. Oceňujeme Vašu
chuť a pomoc bezodplatne prispieť či už
svojim časom, prácou a materiálom pre
rozvoj našej obce. Tešíme sa na ďalšie
Vaše „kúsky“, deti a ich rodičia ich budú
s radosťou využívať.

OZNAMY
ZBER
PLASTOVÉHO
ODPADU
a ZBER
TETRAPAKOV
(obaly
z mlieka, džúsov)
bude
v jeden deň:
26. augusta 2015 (v
stredu). Uviazané vrecia s plastovým
odpadom a uviazané vrecia s tetrapakmi
žiadame vyložiť ráno v deň vývozu alebo
v predvečer vývozu pred rodinné domy.

Slávnostné zahájenie školského roka
2015/2016 bude dňa 2.septembra 2015
(streda) o 8.00 hodine pred budovou
základnej školy. Príchod žiakov do
základnej školy je o 7.30 hod.
Prváčikovia sa stretnú v materskej
škole o 7.30 hod. (so školskou taškou),
odkiaľ ich spolu
žiaci ZŠ, učiteľky
a rodičia o 7.45 odvedú na slávnostné
zahájenie školského roka do základnej
školy.
Riaditeľstvo materskej školy oznamuje,
že prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do
16.00 hod. Deti nastupujú do MŠ ráno do
8.00 hod.

HODY

v našej
obci
13.septembra 2015.

budú

dňa

