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ÚVODNÍK 

 
     Pri pohľade do kalendára  a myšlienke 
na blížiace sa veľkonočné sviatky by si 
gazdinky priali určite krajšie počasie  na 
jarné upratovanie bytu. Určite si väčšina 
z nás myslí, že nás ten chlad už  potrápil 
dosť, aj snehu a vetra sme si užili, plynu 
a dreva sme tiež dosť skúrili a chrípka 
nás niektorých potrápila. Takže slniečko, 
kde si? 
     S deťmi v materskej škole si hovoríme 
rôzne riekanky o vítaní jari a možno by  
nám  aj jedna  pomohla. napr.: 

  S Morenou  šla zima spať, 
 len sa ku nám nenavráť. 

 Posledný sneh kryje zem, 
 príď slniečko, príď už sem! 

Alebo: Vyjdi, vyjdi slniečko.....  
Nech gazdinky umyjú okná (aby cez ne 
mohlo nazrieť aj do príbytkov), záhradkári 
nech vyčistia záhony, pripravia pôdu na 
jarnú výsadbu (mnohí z nás už majú 
doma zásobu semien a rastlín), deti nech 
už môžu viac behať po vonku a nabrať 
sily po dňoch pri počítači, kvety a tráva 
nech sa môžu objaviť v svojej kráse 
a ulahodiť nášmu zraku a nech to  
slniečko ohreje nielen naše telo ale aj 
našu dušu. Nech prinesie trochu radosti  
do našich rodín aj v čase veľkonočných 
sviatkov. 
 

Bc.Zdenka Bujnová,  
redaktor KM 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK  

  A-MUŽSTVO 
 
14.kolo – 17.3.2013 
KOVARCE – Tovarníky B 
Výsledok: 1 : 1 
Gól: Hippík Jozef 
 
15.kolo – 24.3.2013 
Tesáre - KOVARCE 
Výsledok: 1 : 4 
 

ROKOVANIE 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach na 
svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 
28.februára 2013 prerokovalo: 
1. Postup pri voľbe hlavného kontrolóra - 
§§ 18, 18a zákona SNR č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien. 
2. List p.Gabriely Šiškovej, uchádzačky 
o funkciu hlavného kontrolóra obce 
Kovarce, doručený na Obecný úrad 
v Kovarciach dňa 28.2.2013 o 14,56 hod. 
prostredníctvom e-mailovej pošty, ktorým 
oznamuje Obecnému zastupiteľstvu obce 
Kovarce, že sťahuje svoju prihlášku zo 
dňa 14.2.2013, ktorou sa prihlásila do 
výberového konania voľby hlavného 

kontrolóra obce Kovarce, ktoré sa 
uskutoční dňa 28.2.2013. 

BLAHOPRIANIE  
KU DŇU UČITEĽOV 

 
    Pošepkala nám 

dnes včielka, 
že má sviatok pani 

učiteľka. 
Po schodoch sa hrnie 

žiakov veľa, 
idú jarné kvietky zbierať. 

Pozbierajme kvietky všetky, 
zanesme ich milé dietky 
všetkým pani učiteľkám. 
Veď len ony pri nás stáli, 
keď sme boli krpci malí 

a hlavy nám trápili, 
keď nás písmenká a násobilku učili. 

A keď prišli ďalšie skúšky, 
poskytli nám svoje rúčky. 

Všetko, čo nás naučili, 
v živote sme využili. 

Prijmite dnes tieto kvietky 
od vašich žiakov všetky. 
Nech vám táto básnička  
vyčarí úsmev na líčkach. 

Autor: 
Klaudia Urbániková, 7.B trieda 

 
 

  Milá pani učiteľka 
dnes je váš deň veľký. 

Patria vám kvety a my ich s láskou 
podávame do vašich dlaní 

s tisícami najkrajších prianí. 
Zdravia, šťastia, 

aby ste pri nás silné nervy mali, 
aby ste do našich hlávok 

veľa vedomostí vliali. 
V tento deň vám za všetko ďakujeme, 

že sa úctivo správať budeme, 
za všetkých sľubujeme. 

 
Členovia žiackeho parlamentu 

      Učíme sa žiť od narodenia. Vedie nás 
k tomu matka, otec, rodina, škola, 
spoločnosť, život sám. Základné žezlo 
výchovy a vzdelávania od útleho veku 
nielen po dospelosť človeka preberá 
škola a jej majstri – učitelia. Pokiaľ si deti 
najmä prváčikovia zvyknú na túto 
premenu, neraz sú aj slzičky v očkách, 
úzkosť, ale krátko potom si svoju pani 
učiteľku  zamilujú snáď aj na celý život. 
     Prečo by aj nie? Hoci ich má pred 
sebou niekoľko, každé z nich čaká, že ich 
povedie za ručičku od písmenka 
k písmenku, od jednoduchšieho 
k zložitejšiemu. Potom už sama nevystačí 
na rozdávanie sa im, pridáva sa širší 
okruh činiteľov, odborníkov jednotlivých 
predmetov a typov škôl. Tak to ide od 
základného stupňa k vyššiemu, od 
základnej školy cez stredné a vysoké 
školy, až sa z deti stávajú dospelí, 
zodpovední sami za svoj život. 
     Celý proces výchovy a vzdelávania 
neprebieha priamočaro. Veľa závisí od 
schopností, vôle, zručnosti, morálky 
a iných vplyvov žiakov, pričom 
nerozhoduje len päťkritériová stupnica. 
     Osobnosť učiteľa nenahradí ani 
najatraktívnejšie vybavená 
zmodernizovaná škola. Lebo učiteľské 
povolanie je jeho poslaním. Takýto 
prístup učiteľa k svojmu „remeslu“ je 
požehnaním a veľkým prínosom pre 
formovanie osobnosti žiakov, študentov 
a odborníkov – špecialistov. 

     Sme radi a sme hrdí, že máme 
v kovarskej škole takýchto učiteľov, 
spoľahlivých sprievodcov do života 
našich detí. 
     V mene rodičov i občanov 

Kovariec Vám, Vážení páni učitelia, 
úprimne ďakujeme, že sa so všetkou 
zodpovednosťou podieľate na výchove 
a vzdelávaní našej mládeže a srdečne 
Vám blahoželáme k sviatku Dňa učiteľov. 
     Tieto slová vďaky a uznania za Vašu 
obetavú, žiaľ nedocenenú prácu 
vyjadrujeme z poznania činnosti školy 
navonok. 
     O vnútornom živote školy sa radi 
dozvedáme z nejedného článku 
v Kovarskom mesačníku a obdivujem 
vynaliezavosť, dôvtip, rozmanitosť foriem 

O B S A H 
☺ Úvodník (Bc.Zdenka Bujnová) 

☺ Športové ozveny – OFK A-Mužstvo 

☺ Rokovanie obecného zastupiteľstva (28.2.2013) 

☺ Blahoprianie ku dňu učiteľov (PhDr.Irena Grácová) 

☺ Marec – mesiac knihy (Lenka Šišmičová) 

☺ Seniori hodnotili činnosť za uplynulý rok (PhDr.Irena Grácová) 

☺ Klub slovenských turistov (Peter Vojtuš, Marek Vrbičan) 

☺ Jubilanti – Marec, Narodenie  dieťaťa, Sobáš 

☺ Oznamy, Pozvánka na výstavu, Inzerát 



a metód práce s cieľom zážitkového 
vyučovania a výchovného pôsobenia. 
K spoznávaniu krás rodiska, regiónu, 
vlasti slúžia vychádzky (Hrdovická), 
výlety (lyžovačka), zájazdy po Slovensku, 
zapájanie žiakov do tvorivej činnosti cez 
školský rozhlas, časopis, mediálne, 
žiacky parlament, tvorivá práca s knihou 
a literatúrou, estetická úprava tried školy 
je takisto dvojúčinná, ako aj udržiavanie 
a rozvíjanie tradícií – fašiangy, Vianoce, 
Mikulášska oslava – priam zimná 
rozprávka naživo a iné. 
     Učiteľ národov Ján Ámos Komenský 
spred 215 rokov by Vám zaiste tiež 
zagratuloval. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 

MAREC –  
MESIAC  KNIHY 

 
      Už tradične mesiac 
marec spájame nielen 

s príchodom jari, 
ale i mesiacom 

knihy. Kniha,  
najväčší priateľ 
človeka od vynálezu 

kníhtlače, patrí medzi 
neodmysliteľných spoločníkov mladých či 
starých. Žiaľ, čím ďalej tým viac mladí 
ľudia zanedbávajú beletriu a radšej 
využívajú internet alebo sa neprítomne 
pozerajú na televíznu obrazovku. Zmeňte 
to a navštívte našu Obecnú knižnicu! 
Otvorená je každú sobotu od 13. do 16. 
hodiny.  
     Knižný fond sa snažíme stále 
obohacovať o nové knihy, určite si niečo 
vyberiete.  
     Knihy, ktoré pribudli v roku 2012 sú: 
 
Beletria pre dospelých a mládež : 
Millerová,L.L.- Strážca zákona, Pištoľník; 
Nagyová-Džerengová- Pozri sa na seba; 
Kleypasová,L.- Sladký ocko; 
Pilcherová,R.- Domov, Zimný slnovrat, 
Hľadači mušlí, Posledné zbohom, 
Tajomná žena; Willettová,M.- Rodinné 
puto; Myrer,A.- Posledný kabriolet; 

Bickmorová,B.- Splnený sen; 
Quicková,A.- Zlomyseľná vdova; 
Malinová,S.- Láska na prvý pohľad; 
Brinkley,D.- Svetlo nádeje; Kauffman, D.- 
Podraz; Dailey,J.- Prebudenie; Dean,C.- 
Len raz ma pobozkaj; Fischerová,M.L.- 
Rivalka, Dragúnsky dom; Matrayová,M., 
Kruger,A.- Atentát; Hirschfeld,B.- Dallas 
Muži, Dallas Ženy; Porterová,E.H.- 
Pollyanna; Gardonová,B.- Stretnutie pod 
hodinami; Nasibov,A.- Ostrov šialencov; 
King,S.- Štyri po polnoci; La Plante,L.- 
Talizman; Gibsonová,R.- Láska na ľade; 
Hamzová,M.- Zlomený kvet; Pronská,J.- 
Zradená ľúbosť, Prekliata láska; 
Robinsonová,A.- Dokonalá romanca; 
Asherová,B.- Všetky manželove milenky; 
Phillipsová,S.E.- Prvá dáma; 
Quinnová,J.- Tajné denníky slečny...; 
Spencerová,L.V.- Spomienky na leto; 
Haganová,P.- Mesačné orchidey; 
Martinová,K.- Vrchol; Leigh,V.- Tajomný 
ochranca; Christie,A.- Zabudnutá vražda; 
Gardner,E.S.- Perry Mason 
a nebezpečná vdova; Bahre,J.- Nemý 
sudca; Smith,D.- Cudzinec; Soule,M.- Už 
nie som dievčatko; Parmett,D.- Ohnivý 
anjel; Gill,J.- Nežný dobyvateľ; 
Gladden,T.- Tajomstvo starého domu; 
Connell,S.- Dievča z plagátu; Thorton,E.- 
Princezné- Vyvolená princezná 
 
Pre deti:   
Petiška,E.- Rozprávková čítanka, 
Rozprávkový deduško; Ďuríčková,M.- 
Braček z tekvice...; Warhola,J.- Na 
návšteve u slávneho strýka; 
Janczarski,C.- Leto Macka Uška; 
Uličiansky,J.- Drak Plamienok; 
Kováčik,M.- Vrabeceda; Bendová,K.- Kde 
bolo, tam nebolo; Pavlovič,J.- Veselí 
prváci; Mora,F.- Čarovný kožuštek; 
Hronský,J.C.- Sokoliar Tomáš; 
Šmahelová,H.- Dievčatko zo zámku; 
Rozprávková záhrada; Saja,K.- 
Škriatkovia z basy; Moric,R.- Srnček 
Parožtek; Hauff,W.- Rozprávky z púšte 
i mora; Karadžic,V.S.- Zlatá jabloň a 9 
pávov; Dobiáš,R.- Lupeň zlatej ruže; 
Bažov,P.- Malachitová škatuľka; 
Hanák,M., Štíplová,L.- Čo si rozprávajú 
zvieratká v noci; Hoffmann,E.- Luskáčik 
a Myší kráľ; Twain,M.- Tajomný cudzinec; 
Dickens,Ch.- Príhody Olivera Twista; 
Conan Doyle,A.- 2x Sherlock Holmes 

 
Poézia:  
 Hudecová,K.- Z lanských snehov, Manon 
roku 2000, Kadečo 
 
Náučná:   
Ahoj, Viedeň!; 10 NEJ Vídeň; Univerzita 
Komenského v BA; Hridzík,F., 
Hričovský,I.- Jablone a hrušky; Dangl,V., 
Segeš, V.- Vojvodcovia; Ottova kuchárka- 
Rezne; Leikert,J.- Osobnosti Slovenska 
I., Osobnosti Slovenska II.; Newark,T.- 
Rozhodujúce bitky dejín; Trainito,E.- 
Podmorské divy sveta; Ottov historický 
atlas- Slovensko; Stichmannová-
Marnyová- Čo to tu kvitne?; Dierschke,V.- 
Aký je to vták?; Fletcher,N.- Poľné kvety; 
Plaček,M., Bóna,M.- Encyklopédia slov. 
hradov; Hrady, zámky a kaštiele na 
Slovensku; Mikulka,L.,  Pijanovská,I.- 
Letné olympijské hry; Zlatá generácia- 
Rozlúčka bez fanfár; Jones,B.- 
Encyklopédia Formuly 1. 

Lenka Šišmi čová, 
knihovní čka obecnej knižnice 

 
V týchto listoch múdrosť taká, 

na stole ťa kniha čaká. 
Čo je v nej ťa veľmi láka, 
radšej čítať, než sa flákať. 

S dobrou knihou nuda nie je, 
rozprávka sa z nej už smeje. 

Toľko vecí nájdeš tam, 
kniha to je dobrý pán. 

Autor: 
Klaudia Urbániková, 7.B trieda 

 

SENIORI HODNOTILI 
ČINNOSŤ  

ZA  UPLYNULÝ  ROK 

 
     Výročná členská schôdza Základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Kovarciach sa uskutočnila 
7.marca 2013  o 15.00 hod. 
v spoločenskej sále Kultúrneho domu 
v Kovarciach. 
     V úvodnej časti sme si pripomenuli 
103.výročnie Medzinárodného dňa žien 

a zablahoželali sme všetkým 
účastníčkam tohto stretnutia. Prejav 
vďaky všetkým ženám – matkám, 
manželkám, pracovníčkam a občiankam 
sme vyjadrili aj piesňou „Iba jednu 
mamičku máš...“ v podaní sólovej 
speváčky Márií Križanovej Danišovej za 
hudobného doprovodu pána Vladimíra 
Križana. 
     V priebehu roka oslávilo svoje životné 
jubileum a výročie vyššieho veku 46 
našich členov. Všetkým sme uvili kyticu 
piesní, ktorú predviedla spevácka 
skupina Nezábudka s úspešným 
harmonikárom. Recitál básne Milana 
Rúfusa  „Starká“ predniesol pán Anton 
Debnár. 
     Nezabudli sme venovať pietnu 
spomienku našim šiestim bývalým 
členom, ktorí od nás navždy odišli 
s dojímavou piesňou „Halleluja“ s duo-
sólom, zborom a harmonikou, čo vyznelo 
zvlášť dôstojne a dojímavo. 
     V celom kultúrnom programe zazneli 
piesne, s ktorými sa predstavila 
Nezábudka na XV.ročníku okresnej 
prehliadky speváckych skupín 
v Radošine a na regionálnych 
slávnostiach v Hrušovanoch a na Krnči. 
     Správa o činnosti za uplynulý rok, 
ktorú predniesla predsedníčka ZO JDS 
Kovarce pani Helena Belanová, 
obsahovala aj informácie hlavne o zmene 
predsedu Ústredia JDS, ktorým sa stal 
Ing.Ján Lipiansky PhDr, keď bývalý 
RNDr.Kamil Vajnorský už zo zdravotných 
dôvodov nekandidoval a stal sa čestným 
predsedom za jeho obetavú činnosť. 
Pripomenuli sme valorizáciu dôchodkov 
od 1.januára 2013 o 11,20 EUR a iné 
úľavy pre dôchodcov, najmä čo sa týka 
zdravia a jeho prevencie. 
     Neustálu pozornosť venujeme 
rozvíjaniu členskej základne. V minulom 
roku oslávili 60 rokov 17 občania, ktorých 
sme pozvali medzi nás. Niektorí prijali 
naše pozvanie a radi sme ich uvítali. Je 
nám ľúto, že skalní starší členovia sa pre 
zdravotné príčiny už nezúčastňujú našich 
podujatí, alebo sú aj iné dôvody. Našou 
snahou je ponúknuť zaujímavý program 
pre všetkých našich členov. To sme 
vyjadrili aj v Zameraní činnosti na ďalšie 
obdobie v rôznych oblastiach: kultúrno – 
záujmovej, športovo – turistickej, 



zdravotno – osvetovej. Organizujeme 
zájazdy do kúpeľných miest – najbližšie 
Malé Bielice 12.marca 2013, kultúrno – 
poznávací zájazd do Hlohovca v máji 
2013 s návštevou nášho rodáka 
vdp.Petra Debnára, týždenný pobyt pri 
mori v Taliansku – Palmová riviéra – 
september a iné. Vláda SR prispieva 
štátnou dotáciou vo výške 50 EUR na 
relaxačné pobyty v rekreačných 
hotelových 15 zariadeniach Slovenska. 
Škoda, že tieto ponuky dostatočne 
nevyužívame. Obec Kovarce nám 
zabezpečuje cestu do Malých Bielic, na 
Gedelov i na zájazd do Hlohovca. 
Prispieva na občerstvenie, poskytuje 
priestory na podujatia, za čo úprimne 
ďakujeme. Ďakujeme aj našim členkám 
z Nezábudky, ktoré dobrovoľne pripravujú 
chutné občerstvenie, aj z vlastných 
zdrojov prispievajú k jeho obohateniu. 
O celom diani Vás pravidelne 
informujeme v Kovarskom mesačníku. 
     Výročnú členskú schôdzu úspešne 
viedla predsedajúca pani Ľudmila 
Blahová, ktorá sa stala voľbou 
obnoveného výboru ZO JDS jeho 
podpredsedníčkou a Danka Rybanová je 
novou členkou výboru. Ďakujeme pani 
Terézií Horákovej za jej doterajšiu 
činnosť. Želáme výboru a všetkým členov 
ZO JDS úspešné napredovanie v ďalšej 
činnosti. 

PhDr.Irena Grácová 
ZO JDS Kovarce 

 
 
 

 

OZNAM  JDS 

 
Okresná organizácia JDS v Topoľčanoch 

organizuje 
rekreačný pobyt do Talianska   

od 2.9.2013 do 11.9.2013  
v Palmovej Riviere.   

V cene zájazdu 255 EUR je zahrnutá 
polpenzia, ubytovanie v penzióne 
Miramare s balkónmi a terasou 
s výhľadom na more, doprava 
klimatizovaným autobusom. Záujemcovia 
o rekreačný pobyt sa môžu prihlásiť 

u pani Ľudmily Blahovej, 
tel.038/5316487. 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
VEĽKÝ GRIČ 

via ferrata 
     Väčšinu územia Slovenska pokrývajú 
národné parky a zalesnené územia. 
Niektoré menšie a nižšie ako napr. „náš“ 
Tríbeč, alebo Považský Inovec. Väčšiu 
časť však tvoria pohoria blížiace sa 
k výške 1500 m a viac, čo je hranica 
k vysokohorskej turistike, napr. Veľká 
a Malá Fatra, Nízke a samozrejme 
Vysoké Tatry, ktoré sa so svojou výškou 
radia už medzi Veľhory. Takže možnosti 
pre vybudovanie zaistených ciest tzv. via 
ferrat je na Slovensku mnoho, ale aj tak 
by sa dali zrátať na prstoch jednej ruky. 
Jedna takáto ferratka sa nachádza aj 
v pohorí Vtáčnik v severovýchodnej časti 
na skalnatom kopci Veľký Grič 971m. 
     Pretože väčšina z nás má už 
skúsenosti z ťažkých Dolomitských ferrat, 
rozhodujeme sa prejsť túto našu 
v zimných, sťažených podmienkách. Z 
Kovariec vyrážame ráno 13.januára 
autom štyria - Števo, Braňo, Marek a ja. 
Po ceste ešte berieme na Nitrianskej 
Strede ďalšieho Peťa. Pokračujeme cez 
Partizánske do baníckeho mesta 
Handlová 416 m – východiska na túru. 
Značka k ferrate nevedie žiadna 
a z internetu máme len matný opis cesty. 
Asi po polhodinke nachádzame to 
správne miesto na zaparkovanie auta. 
Práve vedľa nás sa chystajú dvaja lezci, 
ktorí nás usmerňujú na prístupovú cestu. 
Za obcou zasneženou lúkou a neskôr 
lesom priamo k stene Veľkého Griču. Z 
diaľky ešte pozeráme, kadiaľ asi vedie 
ferratka, vyzerá to na pravú stranu steny. 
Na úpätí steny pokračujeme šikmo hore, 
neskôr traverzom  vo svahu z veľmi 
veľkým sklonom. V málo prešľapanej 
stope sa brodíme v asi po kolená snehu. 
Už z diaľky počujeme ľudské hlasy 
a ostrý zvuk lezeckého čakana. Mladý 
lezecký pár sa pokúša naliezť do steny. 
Dievčiny sa pýtame na našu ferratku. 
„Ešte chvíľku a na strome bude nápis 

reťaze, ale je to celé zasnežené a bez 
mačiek to asi nevyjdete“. Strom 
s nápisom nachádzame naozaj onedlho, 
ale reťaze nevidno. Pred sebou máme 
prudký zasnežený žľab a nad ním 
skalnatá stienka. Marek si nasadzuje 
mačky. Ja som si svoje nové v tom zhone 
zabudol v aute. Skúsim to aj tak. V 
prudkom svahu a tvrdom snehu 
masívnymi vojenskými kanadami 
vykopávam stupy aj pre ostatných za 
mnou. Sklon je taký veľký, že si musíme 
pomáhať aj rukami, ktoré v rukaviciach 
zapichujeme do snehu namiesto 
čakanov. Vystúpali sme asi 50 m. Keď sa 
tu šmyknem a nezastavím, zoberiem zo 
sebou aj Peťa a Braňa podomnou 
a zastavíme sa až na kmeňoch stromov 
pod nami. Konečne som pri reťazach, 
ktoré sú zväčša pod snehom. V lete by 
bola táto ferratka určite ľahká. 
Pravdepodobne by sa dala prejsť aj bez 
pomoci reťaze, ale teraz keď sú všetky 
chyty a stupy pod snehom je reťaz 
nevyhnutná. V najstrmších úsekoch si 
treba reťaz omotať o ruku, a tak sa 
vyzdvihnúť vyššie. Je to dobrá zaberačka 
na ruky a chrbát, také fitnes v prírode aj 
s adrenalínom. Počasie je zatiaľ dobré, 
polooblačno, takže sa veľmi 
neponáhľame. Výhľady sú obmedzené 
len na stranu Handlovej. Celá zaistená 
časť meria asi 200 m, z toho prvú ťažšiu 
polovicu máme za sebou. Tu nás už čaká 
Števo a Marek, ktorí obišli „náš“ úsek po 
nezaistenom skalnom teréne z menším 
sklonom. Ako vidíme, druhá ľahšia časť 
vedie traverzom pod ešte stále vysokou 
stenou. Neskôr prechádzame úzkym 
zasneženým chodníkom ponad lezeckú 
dvojicu do sedielka, kde ferrata končí. V 
pláne sme mali vystúpiť na vrchol 
Veľkého Griču, ale nikde žiadne značky 
ani prešľapaný chodník. V zime sem asi 
veľa turistov nechodí. Dolu sa púšťame 
lesom, zase strmým žlabom  
v nezreteľnej stope. Keď terén naberá 
väčší sklon, každý to schádza ako sa mu 
dá. Šmýkame sa po nohách, po zadku 
a so sebou berieme masy snehu. Marek 
v mačkách ide bezpečnejšie,  zhora nás 
sleduje a všetci z toho máme veľkú šou. 
S prekvapením zisťujeme, že lepšie sme 
ani zostúpiť nemohli. Stopy, na ktoré sme 
onedlo natrafili sú tie naše, ktorými sme 

pred pár hodinami prišli. Pekný okruh. 
Začína snežiť, najvyšší čas na odchod. V 
lete to odporúčam každému turistovi, 
ktorý má záujem o vysokohorskú 
turistiku.                   

Peter Vojtuš,  
KST Tríbe č Kovarce 

 
 

KST Tríbeč 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2013 

 
APRÍL 

14.04.2013  
Beckov-Čachtice  
ľahké - rodinná turistika 
21.04.2013  
Deň zeme - čistenie tur.chodníkov 
ľahké 
28.04.2013  
Marhat-Rotunda sv. Juraja  
ľahké - rodinná turistika 
 

MÁJ 
12.05.2013  
Mlyňany    
ľahké - rodinná turistika 
25.05.2013  
Výstup čitateľov - Krásy Slovenska 
stredne náročné 
26.05.2013  
Terchová    
BUS - ľahké - rodinná turistika 
 

JÚN 
09.06.2013  
Šutovský vodopád - Chleb  
stredne náročné 
15-17.06.13  
Regionálny zraz turistov Práznovce 
16.06.2013  
Hody na Gedelove 
22.06.2013  
Nízke Tatry-Skalka   
BUS - KST Žochár 
23.06.2013  
Gaderská dolina 16km  
CYCLO - stredne náročné 
 

JÚL 
07.07.2013   
Súľovské skaly    
ľahké - rodinná turistika 
13-14.07.13  
Vysoké Tatry    



VHT – náročné 
 

AUGUST 
04.08.2013  
Ostrihom    
ľahké - rodinná turistika 
16-18.08.13  
Vysoké Tatry    
VHT – náročné 
23-25.08.13  
Vysoké Tatry    
VHT – náročné 
 

SEPTEMBER 
08.09.2013  
Uhrovský hrad    
ľahké - rodinná turistika 
14.09.2013  
Tribeč (829)- Sv.omša   
stredne náročné 
21.09.2013  
Babia hora (1725)   
stredne náročné 
 

OKTÓBER 
06.10.2013  
Hrušov      
ľahké - rodinná turistika 
19-20.10.13  
Nízke Tatry – hrebeňovka  
náročné 
 

NOVEMBER 
30.11.2013  
Tribeč (829)    
KST Žochár - stredne náročné 
 

DECEMBER 
Turistika podľa záujmu  

Marek Vrbi čan 
KST Tríbe č Kovarce 

 

J U B I L A N T I 
 M A R E C 

 

� Jozefína Kompanická   
                                                 – 88 rokov 

� Jozefína Holáková   – 83 rokov 

� PhDr.Irena Grácová – 76 rokov 

� Emília Hozová          – 70 rokov 

� Terézia Horáková     – 65 rokov 

 
SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

NARODENIE DIEŤAŤA 
 

TEREZA BUCHOVÁ 
narodená 19.2.2013  

Otec: Miroslav Bucha 
Matka: Mária rod.Bisáková 
 
ˇ 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

 
NA SPOLOČNÚ CESTU 
ŽIVOTOM VYKROČILI 
 

NATÁLIA   VALACHOVÁ 
  MARIAN  KUCHAR 

 
- manželstvo uzatvorili 
dňa 16.2.2013  
v Kovarciach. 
 

SRDEČNE   
BLAHOŽELÁME 

 

O Z N A M Y 

 
ZBER PLASTOVÉHO ODPADU  
a ZBER TETRAPAKOV (obaly 
z mlieka, džúsov)  bude v jeden deň:  
23.apríla 2013 – utorok. Uviazané 
vrecia s plastovým odpadom a uviazané 
vrecia s tetrapakov, ktoré 
je potrebné triediť 
osobitne  do vriec, 
žiadame vyložiť 
ráno v deň vývozu 
alebo v predvečer 
vývozu pred 
rodinné domy.  
 
 
 
ZBER ELEKTROODPADU trvá do 
5.apríla 2013. Elektroodpad 
žiadame uskladňovať na dvore pri 
kultúrnom dome počas pracovných 
dní a hodín Obecného úradu. 
Elektroodpad žiadame nosiť 

kompletný (nie rozobratý – bez 
motorov).  

OBECNÝ  ÚRAD 
INFORMUJE 

 
Správca poplatku v zmysle zákona NR 
SR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších zmien a doplnkov 
a vydaného VZN obce Kovarce č.2/2013 
o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady určuje 
paušálnu sadzbu poplatku pre: 
- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý 
pobyt alebo prechodný pobyt  – 0,045 
EUR za osobu a kalendárny deň /t.j. 
16,425 € ročne/ 
- fyzická osoba, ktorá je na území obce 
oprávnená užíva ť alebo užíva byt (byt 
v bytovom dome, byt v rodinnom dome), 
nebytový priestor, pozemnú stavbu, 
alebo jej časť na iný ú čel ako na 
podnikanie – 0,045 EUR za osobu 
a kalendárny deň /t.j. 16,425 € ro čne/ 
- právnická osoba,  ktorá je oprávnená 
užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na iný 
účel ako na podnikanie a podnikate ľ, 
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 
     Obec na základe písomnej žiadosti 
zníži poplatok podľa najnižšej sadzby za 
obdobie, za ktoré poplatník obcí 
preukáže na základe podkladov, že viac 
ako 90 dní v zdaňovacom období sa 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území 
obce Kovarce. Podkladmi pre zníženie 
poplatku sú hodnoverné doklady, 
z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní 
pobytu poplatníka mimo obce Kovarce: 
- potvrdenie študentského domova alebo 
internátu o ubytovaní, 
- potvrdenie SŠ alebo VŠ, že poplatník je 
študentom školy a čestné vyhlásenie 
poplatníka (študenta SŠ a VŠ), že nie je 
ubytovaný v študentskom domove alebo 
v internáte, ale v súkromnom podnájme 

spolu s vyhlásením, koľko dní 
v zdaňovacom období sa nezdržiava 
alebo nezdržiaval na území obce 
- pri práci vykonávanej mimo územia 
obce alebo mimo územia Slovenskej 
republiky potvrdenie zamestnávateľa 
o zamestnaní spolu s potvrdením alebo 
dokadom o ubytovaní. 
 

P O Z V Á N K A  
NA  VÝSTAVU 

 
PET CAR MODEL vás pozýva 

na VÝSTAVU AUTOMODELOV   
dňa 6.apríla 2013  

v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.  
v spoločenskej sále  

Kultúrneho domu v Kovarciach. 
 

I N Z E R Á T 

 
Obecný futbalový klub Kovarce h ľadá 

vhodného uchádzača / uchádzačku  
na pracovnú pozíciu: 

 hospodár / hospodárka. 
Požiadavky: 
- spoľahlivá osoba 
- zodpovedný prístup ku 
všetkým požadovaným 
pracovným činnostiam (príprava 
ihriska pred zápasom, upratovanie 
kabínových priestorov, atď.) 
- ochota pracovať v sobotu, v nedeľu, cez 
sviatok podľa potreby a pokynov OFK 
Kovarce 
Všeobecné podmienky: 
- hmotná zodpovednosť za zverené 
hodnoty 
predpokladaný nástup – ihneď 
Odmena: 
100 EUR / mesačne 
Viac informácií o pracovnej náplni 
a ďalšie informácie poskytne výbor OFK: 
p.Peter Miklovič, predseda  
p.Erich Gregor, tajomník 
Ing.Daniel Kutňanský, manažer 
 
 
 
Opatrím die ťa. 
0905 402864 



 
 
 
 

Veľká noc – najvýznamnejší 
sviatok cirkevného roka 

 
     S príchodom vytúženej jari 
prichádza  veľkonočné obdobie.  
Dnes, často už len z rozprávania 
starých či prastarých mám, si 
môžeme  len predstavovať ako asi 
vyzerali veľkonočné sviatky na 
dedine kedysi. Mnohé veľkonočné 
tradície a zvyky pochádzajú zo 
staršieho, predkresťanského, 
obdobia. Ich hlavným motívom bolo 
vítanie jari a života. Zvyky mali 
pomôcť ožiť „mŕtvej“ prírode po 
zimnom spánku.  
Pre kresťanov je Veľká  noc 
najvýznamnejším sviatkom 
cirkevného roka, je oslavou 
vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych. 
V kresťanskom slávení Veľkej noci je 
tajomstvo utrpenia , smrti 
a vzkriesenia nielen pripomienkou 
dávnej histórie, ale silou pre 
človeka do každého dňa, aby 
povstal k novému plnému 
životu.  
 
Milí spoluobčania, 
pri príležitosti blížiacich sa sviatkov 
Veľkej noci dovoľte mi zaželať Vám  
ich pokojné prežitie v kruhu svojich 
najbližších. Slávenie Veľkej noci 
nech je pre Vás prameňom nádeje, 
radosti a pokoja. 
 

                                                                                                        
Helena Paučírová,  

starostka obce 
 
 
  
 

 

 
 

 
 

KUS KOLÁČA OD KORBÁČA 

 
Popri najstaršom a najzná-
mejšom veľkonočnom jedle – 
vajíčku, sa v jednotlivých 
oblastiach Slovenska pripravovali 
rôzne regionálne jedlá. Na 
západnom Slovensku sa na 
Zelený štvrtok zvykli piecť tzv. 
judášky. Je to pečivo 
z kysnutého cesta rôznych 
tvarov, stáčané i zapletané. 
Zvlášť obľúbené boli figúrky 
zvieratiek a vtáčikov, praclíky 
a iné. Pomenovania týchto 
chutných i pekných koláčov sa 
viažu ku kresťanskej vierouke 
a spájajú sa s biblickou postavou 
Judáša. Dlhý, tenký valček, 
z ktorého sa pečivo tvaruje, 
predstavuje podľa ľudovej viery 
povraz, na ktorom sa Judáš 
obesil po zrade Ježiša. Pečivo je 
v čerstvom stave veľmi chutné, 
ale jeho najväčšou prednosťou je, 
že pri dlhšom státí nezosychá 
a nestráca tým svoj tvar. Tak sa 
môže ešte dlho používať na 
dekoráciu. 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
redaktor KM 

 
 

Maľujže, dievčička, 
farebné vajíčka, 

aby si mala čím 
obdariť Janíčka...  

 
 

 
 

 

VEĽKÁ NOC 
 

     Podobne ako mnoho  iných 
kresťanských sviatkov, aj Veľká noc sa 
preniesla aj mimo cirkvi. Už od jej 
vzniku je to čas osláv a veselia. Dnes je 
aj komerčne dôležitá, pretože sa na ňu 
viaže veľa zvykov, ktorých uskutočnenie 
si vyžaduje nejaké úsilie prípadne 
nákup. Predávajú sa napríklad 
veľkonočné pohľadnice, ozdoby alebo 
sladkosti v podobe veľkonočných 
vajíčok, barančekov alebo zajačikov. 
 
Na Veľkonočný pondelok je prastarou 
tradíciou hodovanie, polievanie a 
korbáč. Od rána muži a chlapci chodia 
po domácnostiach svojich známych a 
polievajú alebo korbáčujú ženy a 
dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z 
vŕbového prútia. Korbáč je spletený z 
ôsmich, dvanástich alebo až 
dvadsiatichštyroch prútov a je zvyčajne 
od pol do dvoch metrov dlhý a ozdobený 
pletenou rukoväťou a farebnými 
stužkami. Podľa tradície muži pri 
hodovaní prednesú koledy. Či sa najprv 
korbáčuje alebo polieva a potom 
spievajú či recitujú koledy záleží na 
situácii. Aj keď korbáčovanie môže byť 
bolestivé a polievanie nepríjemné, nie je 
ich cieľom spôsobiť krivdu. Skôr je 
korbáč symbolom záujmu mužov o 
ženy. Nenavštívené dievčatá sa môžu 
dokonca cítiť urazené. Vykorbáčovaná 
či poliata žena dáva mužovi farebné 
vajíčko ako symbol jej vďaky a 
odpustenia. Treba spomenúť, že 
zvyčajne sa používa iba jedna metóda. 
Na strednom a západnom Slovensku 
väčšinou 
korbáčovanie a 
na východe 
polievanie. 
                                                                                                                                                                                                           

GAZDINKY    
NA   SLOVÍČKO 

 
KÁVOVÉ ZRNÁ 

 

 Piškóty detské 100 g 
 Vlašské orechy 50 g 
 Cukor práškový 60 g 
 Maslo 100 g 
 Káva mletá 4 lyžička kávová vrchovatá 
 Kakao 4 lyžička kávová vrchovatá 
 Rum 10 lyžička kávová rovná 
 Čokoláda na varenie 1 ks 
 
Piškóty a orechy pomelieme najemno, 
zmiešame s cukrom, zmäknutým 
maslom, pridáme mletú zrnkovú kávu, 
kakao a rum a všetko zmiešame pevnou 
varechou alebo rukou na hmotu, z ktorej 
tvarujeme guľky trochu podlhovastého 
tvaru. Každý kus stlačíme rúčkou 
varechy, aby vznikla cestička 
pripomínajúca kávové zrno. Zrná 
necháme stuhnúť v chladničke, medzitým 
si rozpustíme čokoládu na 
varenie, v ktorej potom 
zrná namáčame a opäť 
necháme stuhnúť. 
 
 
SALAJKOVÝ 
KOLÁČ 
 
CESTO:½ kg hladkej múky,  ½ kg 
palmarínu,       1 vajce, 1 žĺtok, 1 prášok 
do pečiva,        1 vanilka, 14 dkg 
práškového cukru,        1 zlatý klas, 1 dcl 
mlieka - vyvaľkať dva pláty, dať piecť na 
plytký pomastený plech. 
PLNKA: 2 zlaté klasy, 1 liter mlieka, 1 
lyžica kakaa, 1 vanilka, 2 žĺtky, 2 lyžice 
kryštálového cukru – zo všetkého uvariť 
puding, ešte teplé vyliať na plát, na vrch 
dáme druhý plát, nechať vychladnúť. 
NA VRCH:3 dcl kryštálového cukru, 3 
bielky, ½ pohára marhuľového džemu, 3 
lyžice vody – vyšľahať mixérom. 
Overené, vyskúšané Otíliou Grácovou  
 



VEĽKONOČNÝ 
ŠALÁT  

 
Suroviny: 
5 vajec natvrdo, 100 g salámy Junior 
(môže byť aj slovenská točená alebo iná 
diétna saláma), 50 g tvrdého syra, 100 g 
zelenej papriky, 100 g žltej papriky, 125 g 
rajčín, 75 g sladkokyslých uhoriek, 50 g 
cibule, 100g majonézy (kyslej smotany), 
100 g bieleho jogurtu, 1 lyžička horčice,  
soľ, čierne korenie mleté 
Postup: 
Varené vajcia nahrubo posekáme, 
salámu, syr a papriku nakrájame na 
pásiky, rajčiny sparíme, olúpeme a 
nakrájame na kocky, pridáme na kocky 
nakrájané uhorky, na jemno nakrájanú 
cibuľu, majonézu, biely jogurt, horčicu, 
soľ, čierne korenie a všetko zľahka 
premiešame. Vychladíme a podávame na 
liste hlávkového šalátu. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
    VRSTVENÝ  ŠALÁT 
 
Do misky  (používam misku kysku) 
postupne ukladáme suroviny: 
1-2 nakrájané póry, 
1 konzervu kukurice, 
1 pohár zaváraného zeleru – 3 dl pohár 
zelerového šalátu z Kauflandu, 
1 konzervu krájaného ananásu, 
3 uvarené, posekané vajcia, 
40 dkg šunky alebo šunkovej salámy na 
pásiky, 
1 majolku 
Všetko navrstviť – nemiešať. Zatvoriť 
a nechať v chladničke do druhého dňa. 
Pred podávaním premiešať, prípadne 
dochutiť.  

MRKVOVÝ ŠALÁT 

 
2 kg nastrúhanej mrkvy, 2 biele jogurty, 5 
PL tatárskej omáčky (podľa chuti môže 
byť aj viac), 1 hlávka cesnaku, vegeta 
podľa chuti. Všetko zamiešať. 
Výborne chutí na opečenom chlebe, 
kolieskach bagety či inom chrumkavom 
pečive. 

Recepty pre Vás vybrala a vyskúšala:                                                                                                    
Bujnová Zdenka 

 
 
 
 
 
 
Na piatu pôstnu nedeľu, ktorá sa 
volá i Smrtná, sa predtým na 
dedinách vynášala Morena. 
Predstavovala symboliku smrti a 
zimy. Zväčša bola zo slamy a 
zostrojila sa aspoň deň predtým. 
Pritom bolo zvykom, že každá 
mladá budúca nevesta na ňu 
prispela nejakou časťou kroja. V 
nedeľu, po omši, s ňou dievčatá 
išli po dedine a pritom spievali. 
Nesmeli ju však obrátiť  tvárou k 
žiadnemu domu, lebo sa verilo, že 
by do neho priniesla chorobu a 
smrť. Keď došli k vode, Morenu 
odstrojili, zapálili a 
hodili do studenej 
vody. 
 

 
 

Gúľaj sa, vajíčko, 
cez hory, cez doly, 
zanes pozdravenie 

môjmu šuhajovi. 
 

Oblej ma, šuhajko, 
veď je voda na to, 
dostaneš vajíčko 
veľkonočné za to 

      Medzi zvyky patrilo i 
to, že gazdiná ako prvé 
olúpala vajíčko a 

rozkrojila ho na toľko častí, koľko 
bolo členov v rodine. Každému z 
neho dala kúštik. Mal mu v nešťastí 
pripomenúť, s kým ho jedol a 
nešťastie potom od neho odíde. 
      Zajac sa s Veľkou nocou spája 
vďaka príbehu. Hovorí sa, že pred 
mnohými rokmi, keď ešte zvieratá žili 
v zhode a priateľstve, ako dobrí 
susedia bývali vedľa seba opica, 
líška, vydra a zajac. Vydra sa 
jedného dňa vybrala k rieke. Na 
brehu našla sedem zviazaných rýb. 
Keď trikrát zavolala a neohlásil sa 
nik, kto ich stratil, ryby zjedla. Líška 
na ceste za potravou prišla zase k 
drevorubačovmu domu, kde našla 
chutné, mäkké mäso z diviny. Ani jej 
na otázku, komu patrí, nik 
neodpovedal, a tak mäso zjedla. 
Opica zase vyliezla na banánovník a 
tiež sa dobre najedla. Len zajac celý 
deň skákal, ale okrem trávy nič 
nenašiel. Pán Boh si povedal, že sa 
pôjde pozrieť, či sú jeho stvorenia 
ochotné navzájom si pomôcť. 
Prezliekol sa za pútnika a išiel k 
rieke. Vydra, ktorá bola najedená, ho 
pozvala na obed. Podobne pochodil 
aj u líšky a opice. Len zajac mu 
povedal: "Ja sa živím iba trávou, čo 
nie je nič pre teba. A tak, keď si 
hladný, zober si mňa." Pán Boh bol 
zajacovou dobrosrdečnosťou dojatý, 
a tak mu povedal: "Odteraz budeš 
ľuďom prinášať radosť. Zajtra 
oslavujú sviatok jari, prinesieš im 

veľkonočné vajíčka na dôkaz 
toho, že sa všetko 

prebúdza a začína sa 
nový život." 

O Z N A M 
 

PREHĽAD BOHOSLUŽIEB 
V KOSTOLE sv.MIKULÁŠA  

na VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 
 

PONDELOK 18.00 
UTOROK 18.00 
STREDA 18.00 
ZELENÝ ŠTVRTOK 18.00 
VEĽKÝ PIATOK 

- krížová cesta 
- bohoslužba 

 
10.00 
15.00 

BIELA SOBOTA 
- obrady Veľkonočnej vigílie 

 
19.30 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   8.00 
10.30 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK   9.00 
 

„Ja som vzkriesenie a život, 
kto verí vo mňa, bude žiť naveky.“   Jn 

11,25 
      

Boží Syn, Ježiš Kristus, 
prišiel na tento svet ako 
nevinný Baránok. 

Bezhraničná láska 
k ľuďom ho priviedla 

až na drevo kríža. Svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním zvíťazil nad 
hriechom a otvoril nám nebeskú 
bránu k večnému životu. To dokáže 
len skutočná LÁSKA! 
     Veľká Noc je najväčším 
kresťanským sviatkom. Je pre nás 
znamením nádeje, radosti 
a víťazstva. A preto Vám prajem, 
nech Vám prežívanie veľkonočného 
tajomstva Kristovej smrti 
a zmŕtvychvstania pomáha 
premieňať utrpenia a námahy života 
na prostriedok vykúpenia a radosť 
zo spásy. 

ONDREJ TEPLIČANEC 
správca  farnosti 

 


