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Úvodník (PhDr.Irena Grácová)
Z rokovania obecného zastupiteľstva – 1.10.2015
Športové ozveny, umiestnenie - OFK A-mužstvo, Dorast, Žiaci
Zo školského zápisníka, MRÁZIK, Tržnica (Mgr.Ľubica Jakubíková)
Terénny odber krvi v obci (Renáta Šišmičová)
Medzinárodné interpretačné organové kurzy (Mgr.Veronika Danišová)
Gazdinky na slovíčko – Pagáčiky, Výborné medové pečivo
Jubilanti – November
Pozvánka, Oznam, Inzerát

ÚVODNÍK
Clivý november.
Na jeho začiatku sme si s nostalgiou
pripomínali našich blízkych, ktorí už nie
sú medzi nami. Zapaľovali sme sviečky,
ktorých plamienok a živé kvety na ich
hroboch oživovali naše spomienky,
vzájomnú lásku a obetavosť, ktorá dávala
zmysel ich životu. Boli to naši rodičia,
súrodenci, manželia, priatelia, známi,
naši spoluobčania. Život kráča ďalej, my
sme ich nasledovníkmi.
Je
tu
aj
17.november
spred
dvadsiatich šiestich rokov. Spomienky
naň sa tiež menia na nostalgické
hľadanie stratených nádejí. Jeho hrdý
názov „Nežnej“, „Zamatovej“, „Revolúcie“
stráca na význame, až sprenevera týchto
jemných slov. Spomeňme si na jeho
plusy
a mínusy!
Heslá
Sloboda!
Demokracia! Voľný trh všetko vyrieši!
Zostali len pokrikom na preplnených
námestiach. Ocitli sme sa v dezilúzii.
Ekonomika sa dostala do rúk pár
„šťastlivcov“, alebo sme prešli na
otvorenú ekonomiku, kde zisk uniká do
krajín investorov. Slovo „robotník“ má
hanlivý názov a keď by sa dožadoval
sociálnych výhod zamestnanca, ocitne sa
na ulici. Vznikli zástupy vydedencov –
bezdomovcov, ktorých sa štítime, keď
nás zastavujú na ulici, alebo obsadzujú
miesta v čakárni na staniciach. Otvoril sa
nám svet, do ktorého utekajú najmä
mladí ľudia a rodiny za živobytím
a domov sa

sotva
vrátia. Ale máme mobily,
smartfóny, internet, takže sme s nimi
a vnúčatami v dennom styku. Dlaňou ich
hladkáme do prázdna. Rovnostárstvo
sme vymenili za „smotánku“ a odpad pre
tých neznačkových, ktorým stačí čínsky
obchod a secondhand. Východ sme
zamenili za Západ a usilujeme sa byť
ešte západnejšími. Filtrujeme ich kultúru,
až sme zdivočeli. S obavou pozeráme,
počúvame správy, kto koho okradol,
oklamal, zabil. Kde sa podela naša
morálna výbava?
Pojem sloboda sa dnes označuje za
„ľudské práva“. Opováž sa povedať,
ukázať prstom na škodcu, máš dočinenia
so zákonom, alebo si extrémistom. Kto sa
teba zastane? Spravodlivosť je v rukách
mocných. Dávna súdržnosť medzi ľuďmi
akoby neexistovala. Alebo „slobodné
voľby“? Prázdne sľuby. Potom je na čo sa
vyhovoriť. Za všetkým sú peniaze.
Informačné kanály aj politické strany
a hnutia chrlia každý svoju pravdu, ale
skutočnú pravdu si usúď sám. Pritom
človek musí mať svoje presvedčenie,
vieru, nádej, lásku – svoje duchovné
bohatstvo.
Presvedčenie,
pevnosť
a odvaha robia človeka človekom a národ
národom. Ak nemá v sebe tieto hodnoty,
žije len preto, aby prežil.
PhDr.Irena Grácová
redaktor KM

OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
ROKOVALO...
Obecné zastupiteľstvo
Obce Kovarce na
13.zasadnutí
dňa
1.10.2015 prerokovalo:
1.Program
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
Obce
Kovarce
dňa
1.októbra 2015.
2.Oznámenie starostu obce Ing.Andreja
Čopíka
o uprázdnení
mandátu
v Obecnom zastupiteľstve Obce Kovarce
vzdaním sa mandátu poslanca p.Jozefa
Kapustu (§ 25 ods. 2 písm. c) Zákona
č.369/1990 zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.).
3.Oznámenie, že nastupujúci náhradník
za poslanca Obecného zastupiteľstva
Obce Kovarce PhDr.Gabriela Švecová
zložila
zákonom
predpísaný
sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
4.Informáciu starostu obce Ing.Andreja
Čopíka o nepredložení žiadnej ponuky na
kúpu hnuteľného majetku Obce Kovarce:
Avia 15 N, EČV:TO851BC.
5.Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na odpredaj hnuteľného majetku obce
v zmysle § 281 až 288 zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
na hnuteľný majetok: Avia 15 N,
EČV:TO851BC.
6.Zadanie objednávky na vypracovanie
Geometrického plánu na prerozdelenie
parcely
č.1060/7
k.ú.Kovarce
a zapísaním Geometrického plánu na
Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny
odbor.
7.Vypracovanie novej Nájomnej zmluvy
k pozemku uzatvorenú podľa § 663
a násl. OZ č.40/1964 Zb. v platnom znení
medzi účastníkmi zmluvy: Prenajímateľ:
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kovarce
a Nájomca: Obec Kovarce.

ŠPORTOVÉ OZVENY
7. liga II. Trieda Okres
Topoľčany 2015/2016 jeseň
12.kolo 25.10.2015 14:00 hod.
OFK Blesovce : OFK KOVARCE
1:3 (0:3)
V 12.kole to bol v Blesovciach zápas
v réžii hostí. Tí od začiatku diktovali
tempo hry, ale spočiatku sa im nedarilo
v koncovke. Zmenil to až Jankovič, keď
premenil dva nariadené pokutové kopy.
Ten istý hráč tesne pred prestávkou ešte
zblízka skompletizoval svoj hetrik.
V druhom polčase pridali na obrátkach aj
domáci, čo viedlo ku skorigovaniu skóre.
Kovarce si teda z Blesoviec odviezli
zaslúžené tri body. Ešte treba dodať, že
rozhodcovská dvojica Grman a Lieskovec
podala veľmi slušný výkon.
Rozhodoval: Miroslav Grman
45 divákov
Góly OFK Kovarce: 5, 35, 39 Jozef
Jankovič
Zostava OFK Kovarce:
Miroslav Klačanský – Rastislav Hula,
Milan Grác, Adam Števanka, Juraj Kerek
– Michal Gregor (63. Milan Černo), Daniel
Kutňanský, Miroslav Mekýš, Erik Gregor
– Oto Kerek (31. Patrik Borovka), Jozef
Jankovič
13.kolo 1.11.2015 13:30 hod.
OFK KOVARCE : Hajná Nová Ves
3:1 (2:1)
V dušičkovú nedeľu na seba narazili
mužstvá z opačnej strany tabuľky. Na
začiatku to ale nebolo badať, keď sa
hostia ujali veľmi rýchlo vedenia.
Následne pretrhol streleckú smolu
O.Kerek a začínalo sa odznova. Potom
sa začalo celozápasové dobíjanie bránky
Hajnej. Domácim pri každej šanci chýbal
buď kúsok šťastia, alebo väčší pokoj pri
zakončovaní. Tesne pred odchodom do
kabín sa mazácky hlavou presadil
skúsený Jankovič. Druhý polčas sa niesol
v podobnom duchu ako ten prvý. Domáci
stále búšili do súpera, ale lopta si stále
nevedela nájsť cestu do siete. Podarilo

sa to až v 75.minúte Kutňanskému, ktorý
upokojil domáce rady. Je treba povedať,
že hostia neprišli len brániť, ale počas
celého zápasu hrozili po rýchlych
protiútokoch. Po predvedenom výkone si
určite nezaslúžia okupovať posledné
priečky súťaže.
Rozhodoval: Ján Klačanský
35 divákov
Vyzbierané vstupné 29 EUR
Góly OFK Kovarce: 8. Oto Kerek, 45.
Jozef Jankovič, 75. Daniel Kutňanský
Zostava OFK Kovarce:
Miroslav Klačanský – Rastislav Hula,
Milan Grác (46.Juraj Kerek), Adam
Števanka, Michal Gregor (70.Milan
Černo), Patrik Borovka (75.Alexander
Bošanský), Daniel Kutňanský, Miroslav
Mekýš, Erik Gregor – Oto Kerek
(80.Pavol Bobula), Jozef Jankovič
14.kolo 8.11.2015 11:00 hod.
OFK Krtovce : OFK KOVARCE
3:1 (2:0)
V zápase o špicu tabuľky na seba narazili
dve vyspelé mužstva. Prvé šance mali
hostia,
ale
domáci
brankár
bol
pripravený. Potom sa k slovu dostali
domáci, ale Klačanský tiež stál na svojom
mieste. V 33. minúte Herda využil sériu
chýb Kovariec a otvoril skóre. O 8 minút
nariadil hlavný rozhodca pokutový kop a
bolo už 2:0. Kovarce po zmene strán
pridali a nestarnúci Jankovič znížil hlavou
na 2:1. Následne pokračovala ich mierna
prevaha, ale vyrovnať sa im nepodarilo.
Mohol to ešte zmeniť P.Bobula, ale
zblízka
neprestrelil
Michalca.
V
90.minúte, keď hrali hostia vabank,
spečatil konečné skóre Murčo.
Rozhodoval: Miroslav Petruš
220 divákov
Góly OFK Kovarce: 50. Jozef Jankovič
Zostava OFK Kovarce:
Miroslav Klačanský – Rastislav Hula,
Adam
Števanka
(73.Alexander
Bošanský), Juraj Kerek, Michal Gregor –
Patrik
Borovka,
Daniel Kutňanský
(82.Pavol Bobula),
Miroslav
Mekýš,
Erik Gregor – Oto
Kerek,
Jozef
Jankovič

15.kolo 15.11.2015 13:30 hod.
OFK KOVARCE : TJ Družstevník
Norovce 2:1 (1:0)
Posledné jesenné kolo v Kovarciach
prinieslo pekný, bojovný futbal. Obe
mužstvá sa snažili o čo najlepšiu
východiskovú
pozíciu
pred
jarnou
časťou. Prvú šancu mali hostia, ale
Klačanský sa vyznamenal. Potom
prebrali opraty zápasu domáci a po strele
domáceho E.Gregora sa otváralo skóre.
Následne sa hralo medzi šestnástkami s
minimom šancí na jednej, či druhej
strane. V druhom dejstve Norovce pridali
a zaslúžene vyrovnali Mackom. O tom, že
si Kovarce zaspievajú víťazné „Ó Begino“
rozhodol najmladší hráč na ihrisku,
P.Borovka, ktorý nechytateľnou strelou
rozradostil domácich priaznivcov. Tí prišli
na zápas aj napriek zlému počasiu, za čo
im, ale aj za podporu počas celej sezóny
úprimne ďakujeme.
Rozhodoval: Július Ševčík
55 divákov
Vyzbierané vstupné 32 EUR
Góly OFK Kovarce: 23. Erik Gregor, 88.
Patrik Borovka
Zostava
OFK
Kovarce:
Miroslav
Klačanský – Rastislav Hula, Adam
Števanka,
Juraj
Kerek,
Dominik
Klačanský – Michal Gregor, Erik Gregor,
Patrik Borovka, Pavol Bobula (65.Daniel
Kutňanský) – Oto Kerek, Jozef Jankovič

Obecný futbalový klub Kovarce chce
touto cestou poďakovať vedeniu obce za
finančnú
a materiálnu
podporu
v kalendárnom roku 2015. Ďalej veľká
vďaka smeruje aj k vedeniu Základnej
školy v Kovarciach za sprostredkovanie
telocvične pre potreby našich mužstiev.
A neposlednom rade treba poďakovať
všetkým sponzorom, dobrovoľníkom,
rodičom, fanúšikom a všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o chod
futbalu v Kovarciach.
Vidíme sa v jarnej časti 2016 ☺
Ing.Daniel Kutňanský

UMIESTNENIE MUŽSTIEV
V TABUĽKÁCH
DOSPELÍ
(VII.LIGA
OBFZ
TO) SEZÓNA 2015/2016:
3.Miesto
(16 účastníkov)
DORAST (VI.LIGA - D - U19 - OBFZ
TO) SEZÓNA 2015/2016:
5.Miesto
(11 účastníkov)
ŽIACI
(IV.LIGA - Ž - U15 - SK.B OBFZ TO) SEZÓNA 2015/2016:
3.Miesto
(8 účastníkov)

ZO ŠKOLSKÉHO
ZÁPISNÍKA
DORAST
VI.LIGA - U19 OBFZ TO 2015/2016
10.kolo
OFK Veľké Ripňany : OFK KOVARCE
3:1 (1:0)
Gól OFK: Michal Belan
11.kolo
OFK KOVARCE : TJ-Slovan Krušovce
6:0 (3:0)
Góly OFK: 3x Michal Gregor, 2x Adam
Králik, Miroslav Borovka

28. október 2015 - Európsky deň
rodičov a škôl - Našu školu navštívili
rodičia i starí rodičia našich žiakov, prišli
sa pozrieť na vyučovacie hodiny a cez
prestávky mohli ochutnať rôzne nátierky,
ktoré prichystali pani kuchárky. Tento
deň bol venovaný aj Medzinárodnému
dňu školských knižníc – žiaci robili
projekty venované Ľudovítovi Štúrovi, aby
sme si pripomenuli 200. výročie jeho
narodenia, na hodinách sa venovali aj
téme peňazí a finančnej gramotnosti,
robili návrhy na vlajku našej školy
a pripomenuli sme si aj ostatné
významné dni a udalosti prostredníctvom

rozhlasových relácií. Popoludní žiaci z 2.
stupňa odohrali divadelné predstavenie
Materinská láska bývalým zamestnancom
našej
školy
a rodičom.
Všetkým
zúčastneným ďakujeme za návštevu!
Aj tento školský rok sme sa zapojili do
projektu Záložka do knihy spája školy,
žiaci na hodinách tvorivého čítania
a písania čítali knihy, vyberali z nich
zaujímavé myšlienky, ktoré zapisovali na
záložky a využívali pri ich vytváraní rôzne
techniky. Záložky sme si potom vymenili
so
žiakmi
zo
Základnej
školy
v Liptovskom Jáne.
Pasovanie prvákov sa uskutočnilo
16.novembra 2015. Prváčikov navštívili
rozprávkový kráľ s kráľovnou a šašo, aby
si vyskúšali ich šikovnosť - recitáciu
básne, spev piesní, tanec. Po splnení
úloh ich pani riaditeľka slávnostne
pasovala za právoplatných žiakov školy.

Predvianočné
predstavenie

MRÁZIK
Každý
rok
netrpezlivo
očakávame
VIANOCE.
Tešíme sa na ich atmosféru,
vraciame sa do detských rokov
a tešíme sa na rozprávky. A k tým,
ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou
vianočných sviatkov, určite patrí aj
ruská ľudová rozprávka

MRÁZIK.
Pozývame rodičov, starých rodičov,
ale aj všetkých, ktorí ju chcú vidieť
v podaní žiakov našej základnej
školy.

Predstavenie sa uskutoční
v kinosále kultúrneho domu
v piatok 4.decembra 2015
o 16.30 hod.
Po kultúrnom programe sa môžu
všetci
účastníci
zastaviť
na

VIANOČNEJ TRŽNICI.
Mgr.Ľubica Jakubíková,
ZŠ Kovarce

TERÉNNY ODBER
KRVI V OBCI
Dňa 7.novembra 2015 sa
v našej
obci
už
po
druhýkrát v tomto roku
uskutočnilo
krásne
podujatie
„Terénny
odber krvi“, ktoré
zorganizovala
Obec
Kovarce v spolupráci
s Národnou
transfúznou službou v Nitre.
Od skorého rána pracovníčky obce,
dobrovoľníci
a pracovníci
NTS
pripravovali všetko potrebné pre hladký a
príjemný priebeh tohto podujatia. Veľmi
nás potešila skutočnosť, že veľa mladých
ľudí ochotne hneď zrána prichádzali
s úsmevom na tvári, v dobrej nálade,
navzájom povzbudení a hlavne s dobrých
srdiečkom venovať niečo zo seba aj
úplne cudzím ľuďom, ktorí túto vzácnu
tekutinu potrebujú. Po odbere mal každý
darca
pripravenú
malú
pozornosť
v podobe darčeka, pohostenie a maškrtu.
Medzi darcami nechýbali znovu naši
známi z marcového odberu, potešili nás
naše odvážne dievčatá – prvodarkyne,
rodinky s deťmi, vždy silné mamičky,
ktoré nahrádzajú aj v tomto úkone svoje
polovičky ☺. Samozrejme, že sa našlo aj
zopár silných a odvážnych mužov
a chlapcov, ktorí sú krásnym príkladom
pre
ostatných.
Ďakujeme
našim
spoluobčanom, ale aj obyvateľom
susedných obcí – Ludanice, Solčany, či
Topoľčany. Všetkým
veľmi
úprimne
ĎAKUJEME!
Tejto krásnej akcie sa
zúčastnilo
vyše
tridsať darcov, ktorým
patrí náš
obdiv, dvadsiati štyria
naplnili vaky vzácnou
tekutinou:
STIERANKA Tomáš, KRAJČOVIČ Jozef,
ŠKOTTOVÁ Dagmar, KRUMPÁLOVÁ
Marcela,
Bc.BUJNOVÁ
Zdenka,
JANÍKOVÁ
Michaela,
GRÁCOVÁ
Katarína,
KRISTOVÁ
Alexandra,
MIKLOVIČ Peter, ZELÍSKOVÁ Marta,

BOŠANSKÝ
Alexander,
Mgr.LUKÁČIKOVÁ Zora, KROŠLÁK Ján
ml., CHOTÁR Juraj, MIKULA Pavol,
Ing.ŠEBESTOVÁ Lucia, Ing.ŠEBEST
Martin, Mgr.KLAČANSKÁ Miroslava,
KUNKEL Milan, OPÁT Michal, OPÁT
Stanislav, BILIK Ladislav, KOŽUCHOVÁ
Nikola, KUBALIAKOVÁ Viera.
Zároveň chceme poďakovať lekárovi a
zdravotníckemu personálu z NTS v Nitre
za láskavý prístup, pohodu a srdečnosť,
ktorou nás obklopovali celé dopoludnie.
Renáta Šišmičová
redaktor KM

MEDZINÁRODNÉ
INTERPRETAČNÉ
ČEMBALOVÉ
A ORGANOVÉ KURZY
Stáva
sa
nám
tradíciou, že naša
farnosť
Kovarce,
Občianske
združenie
Topoľčianska
hudobná jeseň – jar, Tríbečské osvetové
stredisko v Topoľčanoch a Súkromné
konzervatórium
Dezidera
Kardoša
v Topoľčanoch usporadúvajú v našom
farskom
kostole
sv.Mikuláša
medzinárodné interpretačné čembalové
a organové kurzy na historickom organe
Jána Pažického z Rajca r.1768. Tento
rok sa konali v dňoch 21. – 25. októbra
2015 pod vedením doc. Jaroslava Tůmu
(ČR – Praha) a prof. Stefana Baiera
(Nemecko – Regensburg). Títo dvaja
školitelia nám predviedli svoje bohaté
skúsenosti a zručnosti v nedeľu na
koncerte, kde hrali na organe i čembale.
Na interpretačnom kurze sa zúčastnili
absolventi,
zo
Slovenska,
Česka
a Nemecka, študujúci organovú hudbu
doma i v zahraničí. Na záver kurzu,
v sobotu, nám predviedli nadobudnuté
znalosti organovej hudby títo absolventi:
Chudá
Júlia,
Súkromné
konzervatórium Dezidera Kardoša
Topoľčany,
Látal
Martin,
Súkromné
konzervatórium Dezidera Kardoša
Topoľčany,

Malčovský Michal, konzervatórium
Bratislava,
Mičúnek
Juraj,
Súkromné
konzervatórium Dezidera Kardoša
Topoľčany,
Minarovičová
Mária,
Súkromné
konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany,
Mosnár
Marek,
Akademie
múzických umění Praha,
Nagy István, Kolárovo
Noga
Jozef,
Konzervatórium
Bratislava,
Slovík Juraj, Akademie múzických
umění Praha,
Šlechtová
Jitka,
Konzervatoř
České Budějovice,
Trubač
Vojtěch,
Janáčkova
konzervatoř a Gymnázium Ostrava,
Uhlík
Martin,
Janáčkova
konzervatoř a Gymnázium Ostrava,
Iveta Zaťková, Hochschule fűr
katholische
Kirchenmusik
&
Musikpädagogik Regensburg.
Všetkým účastníkom, tak školiteľom ako
i absolventom, ďakujeme za ich odborné
a umelecké prevedenie organovej hudby
a prajeme veľa úspechov v ďalšom
vzdelávaní hudby.
Mgr.Veronika Danišová

GAZDINKY
NA SLOVÍČKO
PAGÁČIKY
2 šálky uvarených postrúhaných
zemiakov
3 šálky polohrubej múky
2 dcl oleja
1 šálka mlieka, 1 vajce, soľ
1 kocka kvasníc, trochu cukru do kvasníc
♥
Suroviny
zamiesime,
necháme
nakysnúť. Vykrajujeme malé pagáčiky,
potrieme vajíčkom, osolíme, posypeme
sezamom,
makom,
vegetou,
rascou – kto ako má rád. Dáme
piecť.
Vyzývame našich čitateľov, aby
prispeli svojimi receptami do
vianočného čísla KM – december
2015. Ďakujeme.

VÝBORNÉ MEDOVÉ PEČIVO
1000 g hladkej múky, 2,5 dl vody, 300 g
kryštálového cukru, 500 g medu, 250 g
masla, 3 vajcia, 2 kopcovité lyžičky sódy
bikarbóny, 1 lyžica škorice, pomleté
a preosiate koreniny – ½ lyžice klinčekov,
spolu ½ lyžice feniklu a anízu, 150 g
posekaných orechov, orechy na ozdobu.
Múku dvakrát preosejeme a asi 200 g
z nej odoberieme. Vo vode rozvaríme
cukor a med. Horúcim sirupom zalejeme
800 g múky a varechou vypracujeme.
Pridáme maslo a cesto dobre vymiešame
a echáme vychladnúť. Do vychladnutého
cesta vmiešame vajcia, zvyšok múky
zmiešanej
so
sódou
bikarbónou
a koreninami. Nakoniec pridáme orechy,
môžeme ich dať iba do polovice cesta,
a tak budeme mať dva druhy pečiva.
Cesto necháme odležať najmenej 2 – 3
dni. Plech vystelieme papierom na
pečenie a lyžičkou naň pokladieme kôpky
cesta ďalej od seba. Vrch môžeme
ozdobiť polovičkami orechov. Dáme do
rozohriatej rúry a upečieme. Medovníčky
uložené v uzavretej plechovej škatuli
alebo v sklenenom pohári nám dlho
vydržia
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