
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ú V O D N Í K 

       Vážené naše 
seniorky,  
vážení naši seniori!  
     Jeseň – je tu opäť. 
Opäť krásna, 
neopakovateľná. Stromy 
sa odievajú do 
pestrofarebných šiat – 
hýria najkrajšími farbami – zlatožltá, 
červená, hnedá. Spoza mrakov sa 
predierajú skúpe slnečné lúče babieho 
leta, naše tváre hladí chladný vietor. Aj v 
živote človeka nastáva jeseň, prichádzajú 
spomienky, hodnotenie doterajšej 
námahy. Je tu jeseň prinášajúca múdrosť, 
pokoj a vyrovnaný pohľad na život. 
     Staroba – prichádza pomaly, 
nenápadne, ale zároveň neúprosne. 
Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a 
jeden druhému práve teraz povedali milé 
slovo, že sa máme radi. Lebo všetko na 
svete môže človek zastaviť, každý pohyb, 
každý nepokoj, čo však nezastaví, 
nespomalí, je čas. Starnutie prichádza 
pomaly, nenápadne. Sem-tam vás niečo 
zabolí, objaví sa vráska, skôr či neskôr 
obelejú vlasy. 
     Nad starobou nevyhrá nikto a preto 
nezabúdajme, že všetci raz budeme starí. 
Vážme si všetko, čo pre nás naši starší 
spoluobčania počas svojho aktívneho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
života vytvorili. Veď  pracovali, aby sa 
nám žilo lepšie. Vzdajme im preto úctu. 
Úctu, ktorá má byť spontánna a sústavná, 
veď starší ľudia si ju zaslúžia. 
Nezabudnime na pozdrav, ktorý je 
najjednoduchším prejavom ľudskej 
spolupatričnosti a rešpektovania iných 
ľudí. A buďme vďační za ich životné 
skúsenosti, ktoré môžu odovzdať nám 
mladším. 
     Jedna ľudová múdrosť hovorí, že 
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má 
pružný krok. Človek je krásny podľa 
múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa 
slov, podľa vrások a bielych vlasov. 
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú 
radi.“ 
Vážené naše seniorky,  
vážení naši seniori! 
     Prajeme Vám pevné zdravie, veselú 
myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo 
života. Prežite ďalšie roky obklopení 
láskou, úctou a pozornosťou svojich 
najbližších a dni vášho zrelého veku 
prepletené vďačnosťou nás všetkých. 
Nech je vaša jeseň plná farieb, z ktorých 
každá bude znamenať jedno krásne 
prežité obdobie života. Tešte sa zo života 
a buďte vďační za to, čo máte. A 
nezabudnite, že život je krásny. 
 
Poznámka: Príhovor starostu obce prednesený 
dňa 16.10.2016 pri stretnutí dôchodcov pri 

príležitosti Mesiaca októbra – mesiac úcty 
k starším. 

Ing. Andrej Čopík 
starosta obce Kovarce 

OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO  

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na svojom 21.zasadnutí dňa 6.10.2016 
prerokovalo: 
 
1.Upravený program zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce 
dňa 6.októbra 2016. 
2.Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 12.9.2016.  
3.Návrh poslanca p. Rudolfa Kyčerku na 
doplnenie člena Komisie športu a kultúry: 
p. Mariána Čitárskeho. 
4.Oznámenie p.Vladimíra Sajku 
o nepokračovaní v nájme časti 
nebytových priestorov v budove súp.č.24. 
5.Informáciu starostu obce o podanom 
podnete Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 
sv. Mikuláša Kovarce na Krajský 
pamiatkový úrad Nitra, pracovisko 
v Topoľčanoch vo veci vyhlásenia 
prícestného kríža z roku 1773 (kríž pri 
zdravotnom stredisku) za národnú 
kultúrnu pamiatku. 
6.Informáciu starostu obce  
o prebiehajúcom stavebnom konaní 
stavby „Zberný dvor Kovarce“. 
7.Zapracovanie finančných  prostriedkov 
do rozpočtu obce v roku 2017 na terénne 
úpravy stavby „Zberný dvor Kovarce“. 
8.Návrh na zvolanie Verejného 
zhromaždenia obyvateľov časti obce 
Kovarce – za účelom prerokovania 
zámeru otvorenia novej ulice medzi 
ulicami Nitrianska a Štefánikova. 
9.Žiadosť o schválenie využitia územia 
v k.ú. Kovarce na ťažbovú/banskú 
činnosť spoločnosťou KAMEŇ ARENIT 
s.r.o., so sídlom Streďanská 1013/25, 
955 01 Topoľčany. 
10.Návrh na zvolanie Verejného 
zhromaždenia obyvateľov obce Kovarce 
– za účelom prerokovania zámeru 
využitia územia v katastrálnom území 
Kovarce v pohorí Hôrka na 
ťažbovú/banskú činnosť. 
11.Sťažnosť Júliusa Kostolanského, 
Kovarce 469 na majiteľov pozemku 
Vítkovské stajne s.r.o., Vítkovce vo veci 
osadenia nového oplotenia.  

12.Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o znení uznesenia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce 
č.329/IV/2014, písm. D, bod 2 zo dňa 
15.apríla 2014. 

VEREJNÉ 
ZHROMAŽDENIE 

OBYVATEĽOV 

 
 Spoločnosť KAMEŇ ARENIT s.r.o. 
Topoľčany – zámer využitia územia 

v k.ú. Kovarce v pohorí Hôrka na  
na ťažbovú/banskú činnosť 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
uznesením č.275/2016, písm. B, bod 1 
zvolalo verejné zhromaždenie obyvateľov 
Obce Kovarce na prerokovanie zámeru 
využitia územia v k.ú. Kovarce v pohorí 
Hôrka na ťažbovú/banskú činnosť na deň 
22.októbra 2016 o 17.00 hod. v kinosále 
kultúrneho domu. Verejného 
zhromaždenia sa zúčastnilo 177 
obyvateľov, 8 poslancov, hlavný kontrolór 
obce, dvaja zástupcovia S-CHKO 
Ponitrie. Konateľ firmy KAMEŇ ARENIT 
s.r.o. svoju neúčasť písomne 
ospravedlnil, o čom boli občania na 
zhromaždení oboznámení starostom 
obce. Obec spolu s poslancami 
obecného zastupiteľstva pripravili  
prezentáciu, ktorá bola prítomným 
občanom premietnutá na plátne 
v kinosále. Svoju prezentáciu mali 
pripravenú aj zástupcovia S-CHKÚ 
Ponitrie, ktorí priniesli pre občanov aj 
obrázkový a písomný materiál týkajúci sa 
územia, v ktorej sa má uvedený zámer 
uskutočňovať a ktorý informoval 
o chránenom a vzácnom vtáctve, 
rastlinstve a neraste na pohorí. Na 
zasadnutí bolo občanom prednesené 
nesúhlasné stanovisko PZ „Hrdovická“ 
Nitrianska Streda - Kovarce 
k pripravenému zámeru. Občania boli 
taktiež informovaní, že dňa 21.októbra 
bola v podateľni Obce Kovarce 
zaregistrovaná petícia proti ťažbe 
kameňa, pod ktorú sa podpísalo 654 
obyvateľov. Počas verejného zasadnutia 
obyvateľov boli poslancom odovzdané 
ďalšie hárky petície proti ťažbe kameňa, 

O B S A H 
� Úvodník  - Ing. Andrej Čopík 

� Z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.10.2016 

� Verejné zhromaždenie obyvateľov dňa 22.10.2016, Pozvánka 

� Športové ozveny - Ing. Daniel Kutňanský 

� Október – Mesiac úcty k starším - PhDr. Irena Grácová 

� Dôchodcovia cestovali... „Praha, mesto miest“ - PhDr. Irena Grácová 

� Organový a čembalový koncert – Mgr. Veronika Danišová 

� Gazdinky na slovíčko  

� Spomienka – Pamiatka zosnulých, Oznam 

� Jubilanti – Október, narodenie detí, uzavretie manželstva 

� Oznam, Inzerát, Pozvánka 

 



ktoré budú dodatočne zaprotokolované 
v podateľni Obce Kovarce. Po prezentácií 
a diskusií, v ktorej sa vyjadrili viacerí 
občania, či už so svojím názorom alebo 
otázkou smerujúcou zástupcom S-CHKO, 
poslancom či starostovi, poslanci 
umožnili občanom vyjadriť svoj názor aj 
v pripravenej ankete. Prítomní obyvatelia 
na anketovom lístku vyznačili, či súhlasia 
alebo nesúhlasia so zámerom firmy 
KAMEŇ ARENIT s.r.o. – s ťažbou 
kameňa v pohorí Hôrka. Bolo 
odovzdaných 177 anketových lístkov, na 
ktorých bol 177 krát vyznačený nesúhlas 
s ťažbou kameňa v pohorí Hôrky! 
 

Renáta Šišmičová 
zapisovateľka 

 

 

 
 
 

PO Z V Á N K A 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 

uznesením č.274/2016, písm. B, bod 1 
zo dňa 6.10.2016 a v zmysle § 11b 

zákona č.369/1990 o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  

 

zvolalo verejné 
zhromaždenie obyvateľov 

časti  Obce Kovarce  
na deň  26.novembra 2016  

o 16.00 hod. v Kinosále 
kultúrneho dome 

v Kovarciach. 
 
Program zhromaždenia: 

Prerokovanie zámeru 
otvorenia novej ulice medzi 
ulicami Štefánikova 
a Nitrianska. 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

„A“ mužstvo  VI.LIGA – 2016/2017 

 
6.kolo 26.9.2016 15:30 hod. 

OFK Práznovce : OFK KOVARCE 
4:3 (1:1) 

Od 8.novembra 2015 čo bolo presne 322 
dní (19 zápasov) nepoznali kovarskí 
futbalisti trpkosť prehry v súťažnom 
zápase. Naposledy sa to podarilo 
Krtovciam. Každá séria má ale svoj 
koniec. V šiestom kole MO Topoľčany to 
ale spočiatku tak nevyzeralo. Hostia sa 
rýchlo ujali vedenia Labudom. Potom sa 
zbytočne zatiahli do obrannej ulity čo 
dokonalé využili domáci hráči 
a priklincovali „sekerkárov“ pred ich 
šestnástku. Ich snaha bola zúročená 
v 22.minúte po góle Mikuláša. Do konca 
prvého polčasu mohli obe mužstva 
vyhrávať ale svoje šance nezužitkovali. 
Hneď po zmene strán sa dostávajú 
Práznovce do vedenia. Hostia sa ale 
nezlomili. Striedajúci E. Gregor zavelil do 
útoku a po krásnych akciách bolo rázom 
3:2. Zápas ako na hojdačke mal ale 
nachystané pokračovanie. V 71.minúte 
Uhlár vyrovnáva a o 9 minút Mikuláš 
svojim druhým gólom v zápase priklonil 
misky váh opäť na domácu stranu. 
Hosťom už nezostali sily na ďalší zvrat 
a tak odchádzali z Práznoviec bez bodu. 

Rozhodovali: Ivan Šlosár, Jozef Piaček, 
Marek Mokoš. 
120 divákov 
Góly OFK Kovarce: 4. Peter Labuda, 60. 
a 62. Erik Gregor.  
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Vrábel, 
Hula, Kutňanský, Jankovič, M. Gregor, 
M.Belan (44.E.Gregor), Maruna, Mekýš, 
P. Labuda (90. D. Klačanský), Kerek (68. 
J.Gerši).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.kolo 2.10.2016 14:30 hod. 
 OFK KOVARCE - OFK Krnča  

3:1 (2:1) 
Hostia začali v Kovarciach aktívnejšie. 
Skóre ale otvoril domáci Maruna po 
priťuknutí Labudom. O 5 minút si obaja 
hráči úlohy vymenili a po rohovom kope 
prekonáva Labuda hosťujúceho Števčíka 
po druhýkrát. V 41.minúte mal obrovskú 
šancu M.Gregor, ale nedal. Staré známe 
nedáš-dostaneš sa potvrdilo hneď z 
protiútoku, keď Toman dramatizuje 
zápas. V druhom polčase sa snažili 
domáci o kontrolovanie výsledku, ale 
Krnča bola stále nebezpečná. Konečný 
rezultát stanovil nestarnúci Maruna 
svojim druhým gólom v zápase. 
Rozhodovali: Peter Tomka, Mário Kiss. 
120 divákov 
Vyzbierané vstupné: 100 € 
Góly OFK Kovarce: 27. Peter Labuda, 22. 
a 76. Róbert Maruna 
Zostava OFK Kovarce: T. Vrbjar – D. 
Vorčák, Hula, Maruna, M.Gregor, 
E.Gregor, Kutňanský, M.Vorčák (80. 
Bizoň), Labuda, Vrábel (46. J.Gerši), 
J.Jankovič. 
 
 

8.kolo 9.10.2016 14:30 hod. 
OFK Prašice – OFK KOVARCE 

2:1 (1:0) 
Použijeme komentár domácich, ktorý bol 
uverejnený v MY Noviny-dnešok 
a myslíme, že odzrkadľuje dianie na 
ihrisku. Za nás je namieste opäť 
poďakovať asi najlepším fanúšikom v 
okrese. ĎAKUJEME za podporu!!!! 
Komentár OFK Prašice: Priebeh zápasu 
bol vyrovnaný, obe mužstvá hrali dobrý 
futbal, ktorý sa divákom musel páčiť. Až 
na pár chýb hlavného rozhodcu sa hral 
kvalitný a vyrovnaný futbal. Domáci o 
výhre rozhodli v poslednej minúte zo 
štandardky, kedy hosťujúci brankár 
neudržal strelu a striedajúci Vančo dorazil 
loptu do opustenej bránky. Hostia 
zanechali v Prašiciach dobrý dojem, 
pretože hrali dobrý futbal. Veľký potlesk si 
od domácich funkcionárov zaslúžia aj 
fanúšikovia hostí, ktorí v hojnom počte 
prišli do Prašíc povzbudiť svoje mužstvo, 
čím sa pričinili o výbornú futbalovú kulisu. 
Rozhodovali: Wenderla, Kiss. 
110 divákov 
Gól OFK Kovarce : 55. Milan Vorčák. 

Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – D.Vorčák 
(70. J. Gerši), Hula, Maruna, M. Gregor, 
E. Gregor, Kutňanský, Labuda, Mekýš, 
J.Jankovič, M.Vorčák. 
 

 
9.kolo 16.10.2016 14:00 hod. 

OFK KOVARCE – OFK Veľké Ripňany 
3:1 (1:0) 

V 9. kole sa v Kovarciach stretli dve 
vyspelé mužstvá. Futbal sa prítomným 
musel páčiť. Domáci išli do vedenia tesne 
pred prestávkou, keď sa po dorážke 
presadil Jankovič. V druhom polčase sa 
obraz hry nezmenil. Hostia mohli 
vyrovnať, ale vyrazenú strelu do tyče od 
domáceho brankára strieľa nad bránu 
Kopčan. Následne Kovarce pridali a 
podarilo sa im zvýšiť na rozdiel dvoch 
gólov. Presadil sa M.Vorčak. V 62.minúte 
po rohovom kope znižuje exportnou 
strelou do šibenice T.Frťala. Potom svoje 
majstrovstvo predviedol Maruna a 
krížnou strelou z 25 metrov upravuje na 
konečných 3:1. Hostia ukázali v 
Kovarciach svoju kvalitu, právom okupujú 
horné priečky tabuľky. 
Rozhodovali: Žitňanský, Lang. 
100 divákov 
Vyzbierané vstupné: 100 € 
Góly OFK Kovarce: 43. Jozef Jankovič, 
54. Milan Vorčák, 82. Róbert Maruna 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan 
(66.Vrábel), Hula, Maruna, M. Gregor, 
E.Gregor, Kutňanský, Vorčák (84.Gerši), 
Labuda (87. Bobula), Mekýš, Jankovič. 

 

DORAST  V.LIGA – STRED - U19 - 
2016/2017 

 
8.kolo                  

TJ Družstevník Jacovce : TJ 
Oponice/OFK Kovarce 

0:1 (0:1) 
9.kolo                  

TJ Oponice/OFK Kovarce: TJ Slovan 
Bojná  

0:2 (0:1) 
10.kolo                

MFK Alekšince : TJ Oponice/OFK 
Kovarce  
2:2 (2:1) 

Jeden z gólov za hostí : Michal Belan 
 



11.kolo 
TJ Oponice/OFK Kovarce: FC 

Čechynce  
2:2 (1:1) 

Jeden z gólov za domácich: Nicolas Grác 

 

ŽIACI  IV.LIGA–U15 –SK.A– 
2016/2017 

 
4.kolo                  

TJ Slovan Preseľany : OFK Kovarce 
4:1 (1:1) 

Gól OFK Kovarce: Dávid Gerši 
 
 
5.kolo                  

TJ Zlatý Klas Urmince: OFK Kovarce 
3:1 (1:1) 

Gól OFK Kovarce: Dávid Gerši 
 
 
6.kolo                  

OFK Solčany: OFK Kovarce 
 0:4 (0:2) 

Góly OFK Kovarce: 2x Dávid Gerši, 
Patrik Polonský, Marek Čery 
 
 
7.kolo                  

OFK Kovarce: OFK Krnča  
6:2 (1:1) 

Góly OFK Kovarce: 6x Dávid Gerši 
 

Spracoval:  
Ing. Daniel Kutňanský 

 

 

 

PREHĽAD NAJBLIŽŠÍCH 
ZÁPASOV „A“ Mužstva 

JESEŇ 2016 
 

 (11.) - 30.10. – 14:00 hod. 
OFK KOVARCE - TJ Slovan Bojná 
 
(12.) - 6.11.   – 13:30 hod. 
OFK KOVARCE - OFK Ludanice 
 
(13.) – 13.11. – 13:30 hod. 
OŠK Závada - OFK KOVARCE 
 

 

O K T Ó B E R 
MESIAC  

ÚCTY  K  STARŠÍM 

 
S láskou a vďačnosťou  

sme oslavovali... 
 
Bez tohto 
najšľachetnejšieho 
ľudského citu a hlbokej 
vďačnosti by každá 
oslava vyznievala 
naprázdno. Áno, takto to 
príštilo z úprimného príhovoru starostu 
obce pána Ing. Andreja Čopíka, 
z veršovaného príhovoru predsedníčky 
ZO JDS Kovarce Heleny Belanovej, 
z účinkovania detí materskej školy, 
folklórneho súboru Kovarčanky a jej 
sprievodnej spevácko-hudobnej zábavy, 
Nezábudky a najmä bohatého vystúpenia 
Seniorskeho srdca z Ludaníc na čele 
jeho predsedníčky Betky Sochánovej, 
ochoty poslancov pánov Mariána 
Čitárskeho  a Rudolfa Kyčerku,  
pracovníčok Obecného úradu Kovarce 
a vďačného seniorského obecenstva. 
Škoda, že nie všetci pozvaní 
dôchodcovia sa nezhostili tejto veľkolepej 
oslavy, ktorá sa uskutočnila v nedeľné 
odpoludnie 16.októbra 2016 v Kultúrnom 
dome v Kovarciach. Spomedzi vyše tristo 
jubilantov seniorov roka, ktorým 
rozhlasom gratuluje obec, sa nás zišlo 
snáď ani nie šesťdesiat, i keď dobre 
vieme, čo súvisí s prípravou 
a uskutočnením takéhoto výročného 
podujatia. Zo strany nás účastníkov čo 
najsrdečnejšie ďakujeme za takto 
prejavenú úctu, vďaku a milú pozornosť 
každému účastníkovi na počesť Októbra 
– Mesiaca úcty k starším spojenú so 
zápisom do krásne ilustrovanej Pamätnej 
knihy. 

PhDr. Irena Grácová,  
ZO JDS Kovarce 

PRAHA – mesto miest 

 
     Splnilo sa proroctvo kňažnej Libuši, 
keď hľadiac z výšky hradby Vyšehradu do 
údolia rieky Vltava predpovedala: „Vidím 
mesto stovežaté, jehož sláva sa nebes 
dotýka.“ 
     Praha je jedno z najkrajších 
a svetoznámych miest. Je v zozname 
svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO od roku 1992 a je najväčšou 
pamiatkovou rezerváciou v Čechách. 
Ročne ju navštívi vyše tri milióny 
zahraničných návštevníkov, ku ktorým 
sme patrili aj my - kovarskí seniori 
v dňoch 20. – 23. septembra 2016.  
Po historickom výklade o tisícročí Prahy 
sme začali odhaľovať jej krásu, ukotvenú 
v pamiatkach všetkých architektonických 
štýlov – románsky, renesančný, gotický, 
barokový, secésny, rokokový, 
klasicistický, ale aj moderný - kubistický. 
Začali sme od Prašnej brány z 15. 
storočia, ktorá je súčasťou mestského 
pevnenia. Vedľa nej stojí Obecný dom 
z roku 1905, najkrajšej secésnej 
pamiatky. V ňom je koncertná Smetanova 
sieň. Tu sa usporadúvajú povestné aj 
československé bály a zábavy. 
28.októbra 1918 tu vyhlásili vznik ČSR. 
Na Staromestskom námestí medzi 
početnými divákmi sme obdivovali 
odbíjanie hodín zo Staromestskej 
radničnej veže Pražského orloja 
s tradičným rituálom: Smrťka s povrazom 
zatiahla zvonček. V dvoch oknách sa 
ukázali dvanásti apoštoli so sv. Petrom 
na čele. Po poslednom zakikiríkal kohút. 
Orloj odbil celú hodinu. Agronomické 
hodiny ukazujú tri odlišné časy. Pod nimi 
je horoskopický zverokruh s kresbami 
umelca Jozefa Mánesa. Na veľkom 
staromestskom priestore pred súsoším 
Majstra Jána Husa sa vždy zábavné 
niečo deje: rôzne vystúpenia umelcov, 
kúzelníkov, chodilov i nádhera Vianoc. 
V pozadí je dvojvežový, stredoveký 
Týnsky chrám (1350), kde kázal sv. Ján 
Nepomucký – český patrón. Za radnicou 
je Magistrát hlavného mesta a jeho 
primátorkou je Slovenka. Popri 
mohutnom komplexe duchovného, 
kultúrneho a vzdelanostného centra 
Klementínum – bývalé sídlo Jezuitov, 

sme prišli k Rudolfínu (1884) v štýle 
novorenesancie, kde sa uskutočňujú 
hudobné koncerty, najmä v Dvořákovej 
sieni – festival Pražská jar. Spätne sme 
sa vracali popri Stavovskom divadle 
(1783) v štýle klasicizmu, kde sa 
uskutočnila svetová premiéra Mozartovej 
opery Don Giovanni (1797), ktorú 
dirigoval sám autor. Za ním je Karolínum 
z roku 1348 – najstaršia stredoeurópska 
Karlova univerzita. Pražský hrad 
a Hradčany vôbec očaria každého 
návštevníka, najmä gotická Katedrála sv. 
Víta (1344) a dotvárala sa počas ďalších 
storočí. Jej staviteľom ako aj Karlovho 
mosta bol Petr Parleř, ktorý svojím dielom 
predstihol dobu. Pre početnosť 
návštevníkov sme prehliadku Hradčian 
a Zámockých záhrad uskutočňovali 
zvonka. Zaujala nás Zlatá ulička 
s miniatúrnymi domčekmi oproti 
monumentálnych hradných budov. 
Na Hradčianskom námestí s honosnými 
palácmi aristokratov (Štenberský, 
Schwarzenberský, Arcibiskupský) sme 
sediac na terase pri kávičke, videli 
výmenu hradných stráži, počuli 
zvonkohru z Lorety a mali sme veľkolepý 
výhľad na celú Prahu: Strahovský kláštor, 
Petřinskú rozhľadňu, Hladovú stenu, ale 
aj bájny Vyšehrad, Vítkov, Žižkov 
s televíznou vežou zdobenou visiacimi 
sochami detí, Národné divadlo a iné.  
Zámockými schodami sme prišli na Malú 
Stranu popri Valdštejnskom paláci zo 17. 
storočia – prvé svetské baroko a jeho 
barokovou záhradou, okolo paláca – sídla 
Českej národnej rady až na Malostranské 
námestie k najkrajšiemu barokovému 
Chrámu sv. Mikuláša (1703). 
Malostranské meštianske domy majú 
svoje pomenovanie: „U dvoch sĺnc“ na 
Nerudovej ulici, kde žil Ján Neruda – 



český a svetový spisovateľ – 
„Malostranské povídky“. V retro - 
hospode „U Schnellu“ sme si pochutnali 
na českej „svíčkovej“ a pive. 
Karlov most (1357) je dlhý 516 m, široký 
10 m. Má 16 pilierov a 30 sôch. Je na 
ňom rušno a zábavne: verlikári, 
hudobníci, maliari, promenáda ľudí zo 
všetkých kútov sveta. Nové Mesto tvorí 
Karlov, Karlovo námestie, Václavák, 
Národní třída... Václavské námestie je 
široký (60 m) a vyše pol kilometra dlhý 
bulvár s honosnými secésnymi stavbami 
z 19. a 20. storočia, najmä hotel Európa 
a oproti Lucerna, ktorú dal postaviť dedo 
Václava Havla. Známa je veľká koncertná 
sieň, kde účinkoval najmä Karel Gott. 
Národné múzeum uprostred je 
v rekonštrukcii. Pod ním je 
monumentálna jazdecká socha sv. 
Václava. Na začiatku Národnej třídy je 
kláštorný komplex Františkánov 
s bylinkovou barokovou záhradou a 
gotickým kostolom Panny Márie Sňežnej. 
Jeho klenba 34 m je najvyššou zo 
všetkých kostolov. Na Vltavskom nábreží 
stojí Národné divadlo. Vzniklo 
z celonárodnej zbierky, pre Pražanov je 
„Národní kaplička“. Jeho brány sa otvorili 
18. septembra 1883 Smetanovou operou 
Libuša. Umelecky sa v ňom realizovali 
najväčší českí umelci. Rieka Vltava je tiež 
národná rieka. Pramení na Šumave – 
tečie hore prúdom na sever, kde v Ústi 
nad Labem sa spája s malou riečkou 
Labe a svoju púť završuje v Baltiku. 
V Prahe sa rozdvojuje do dvoch ramien, 
tvorí ostrovčeky, poskytuje výletníkom 
z lode krásny výhľad na Prahu, oddych 
a zábavu. Trojdňovú prehliadku Prahy 
sme zavŕšili na Karlove, kde na 
Křemencovej ulici U Fleků v známej 
českej pivárni sme si vychutnali pravé 
české jedlo a zapili flekovským čiernym 
pivom. Všetky trasy za pražskými 
pamiatkami sme zdolávali pešo, za čo 
patrí obdiv a uznanie celej našej výletnej 
skupine, ktorú tvorili: I. Grácová, H. 
Prevuzňáková, J. Vojtušová, M. Opátová, 
M. Opátová, M. Kapustová, D. Dubajová, 
E. Králová, M. Král. Ďakujeme Obci 
Kovarce a Obecnému zastupiteľstvu 
Obce Kovarce za preplatenie 
cestovného.   

 PhDr.Irena Grácová 
JDS ZO Kovarce 

ORGANOVÝ 
A ČEMBALOVÝ 

KONCERT 

 
     Už piatykrát sa v našej farnosti, 
v kostole sv. Mikuláša, uskutočnil 
medzinárodný interpretačný organový 
a čembalový kurz na historickom organe, 
pochádzajúceho z roku 1768 od Jána 
Pažického z Rajca. Koncert podporili 
farnosť Kovarce, Občianske združenie 
Topoľčianska hudobná jeseň, Tríbečské 
osvetové stredisko v Topoľčanoch,  
Súkromné konzervatórium Dezidera 
Kardoša v Topoľčanoch a Fond na 
podporu umenia. Tento rok sa konali 
v dňoch 19. – 23. októbra 2016 pod 
vedením doc. Jaroslava Tůmu (ČR – 
Praha) a prof. Stefana Baiera (Nemecko 
– Regensburg). Páni profesori nám 
predviedli svoje bohaté skúsenosti 
a zručnosti v nedeľu na slávnostnom 
koncerte. Hrali nielen na organe 
a čembale, ale i na klavichorde. Všetky 
skladby, ktoré odohrali, boli nielen pre 
milovníkov organovej hudby zaujímavé, 
avšak posledná skladba, Tocata i fuga d 
moll od J. S. Bacha, ktorá odznela na 
všetkých spomínaných hudobných 
nástrojoch, ale aj na tamburíne, bola 
improvizovanou ale veľmi „famóznou“ 
skladbou. 
 
     Na interpretačnom kurze sa zúčastnili 
absolventi zo Slovenska, Česka a Ruska, 
študujúci organovú hudbu doma 
i v zahraničí. Na záver kurzu, v sobotu, 
nám predviedli skladby skladateľov ako 
napr. Muffata, Pachelbela, Lublina, 
Fishcera, Frescobaldiho a iných na 
organe a čembale títo absolventi: 
 
Chudá Júlia, Súkromné konzervatórium 
Dezidera Kardoša Topoľčany, 
Ivanshina Tatiana, Akademie múzických 
umění Praha, 
Kordas Martin, Akademie múzických 
umění Praha, 
Košťálová Mária, Súkromné konzervatórium 
Dezidera Kardoša Topoľčany, 
Mičúnek Juraj, Súkromné konzervatórium 
Dezidera Kardoša Topoľčany, 

Minarovičová Mária, Súkromné konzervatórium 
Dezidera Kardoša Topoľčany, 
Mosnár Marek, Akademie múzických 
umění Praha, 
Noga Jozef, Konzervatórium Bratislava, 
Slovík Juraj, Akademie múzických 
umění Praha, 
Šlechtová Jitka, Konzervtoř České 
Budějovice, 
Zaťková Iveta, 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... 

 
Z bohatej úrody papriky si urobíme 
zásoby na zimu. Struky papriky zbavíme 
jadra a zakladané do seba ich dávame do 
väčšieho pohára. 
Zalejeme ich pretlakom 
z rajčín a uzatvorené 
zasterilizujeme. 
 
 
 

PAPRIKOVÁ   NÁTIERKA 
 
2,5 kg červenej papriky 
1 kg cibule 
½ balíčka vegety (podľa chuti – asi 5 dkg) 
1 ½ dcl oleja 
6 ks feferónky (podľa chuti – aj menej) 
12 dkg cukru 
½ balíčka deka  
1 dcl octu 
Všetko pokrájať, variť aspoň 1 hodinu, 
potom pomixovať, ešte chvíľu povariť 
a dať do menších pohárov. Prikryť dekou, 
aby viečka chytili. 

 
 
 

PAPRIKA NA PLNENIE 
 

Očistenú papriku sparíme vriacou vodou. 
Naukladáme ju do čistých pohárov 
v takom množstve, aké potrebujeme 
naraz. Do vody dáme salicyl – jedna 
polievková lyžica na 5 litrov vody. 
Necháme zovrieť a hneď horúcou vodou 
zalievame tak, aby nepraskli poháre. 
Vychladnuté poháre zaviažeme dvojitým 
celofánom a odložíme na chladné miesto. 
 
 
 

PAPRIKA  
S  ČERVENOU  KAPUSTOU 

 
Očistené papriky naplníme červenou 
kapustou na rezančeky pokrájanou 
a v slanej vode s cukrom asi 5 minút 
povaríme. Naplnené papriky poukladáme 
do pohárov a zalejeme vriacou vodou, 
ktorú povaríme so soľou, cukrom 
a čiernym korením. Ocot rozriedime 
podľa chuti. Na druhý deň ocot zlejeme, 
znova sterilizujeme. Medzi papriku 
dávame červenú kapustu (nálev: ¾ l 
vody, 1 ½ dcl octu, 3 dkg soli, 5 dkg 
cukru). 
 
 

CVIKLA 
 

Dobre umytú cviklu uvaríme do 
polomäkka. Ošúpeme ju, nastrúhame na 
drobnom strúžiku, pridáme nastrúhaný 
chren v ľubovoľnom množstve. Zalejeme 
horúcim nálevom. Do vody dáme ocot, 
cukor, trocha soli a rasce. Nálev 
precedíme a zalejeme zmes cvikle 
a chrenu. Nesterilizujeme, uchová si 
dobrú príchuť.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



S P O M I E N K A 

 
2.novembra si 

pripomenieme sviatok 
zosnulých. Vtedy kroky 

všetkých nás smerujú na 
cintorín, a tam pri 

vyzdobených hroboch, pri plameňoch 
sviečok si spomíname na našich 
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. 
 

Naše spomienky patria i tým 
spoluobčanom, ktorí opustili naše rady od 
posledného sviatku zosnulých: 

� Margita  Chodilková, zomrela 14.11.2015 
� Emília  Filipová, zomrela  16.11.2015 
� Jaroslav  Belan, zomrel 17.11.2015 
� Anton  Michalík, zomrel 28.11.2015 
� Mária  Grácová, zomrela 26.12.2015 
� Stanislav  Vojtuš, zomrel 30.12.2015 
� Stanislav  Mako, zomrel 9.1.2016 
� Marián  Jančovič, zomrel 19.1.2016 
� Jozef  Omasta, zomrel 17.2.2016 
� Pavel  Jančovič, zomrel 23.3.2016 
� Július  Vican, zomrel 23.3.2016 
� Ján  Urík, zomrel 21.3.2016 
� Štefan  Gerši, zomrel 20.4.2016 
� Marta  Kováčiková, zomrela 30.4.2016 
� Rozália  Maková, zomrela 5.5.2016 
� Jozefína  Rybanská, zomrela 18.5.2016 
� Irena  Štefáneková, zomrela 23.5.2016 
� Pavol  Polonský, zomrel 29.5.2016 
� Emília  Holáková, zomrela 22.6.2016 
� Veronika  Šišmičová, zomrela 27.7.2016 
� Emília  Geršiová, zomrela 15.9.2016 
� Ján Blaho, zomrel 21.10.2016 
� Tibor Machút, zomrel 21.10.2016 
 
Od poslednej pamiatky zosnulých zomreli 
nasledovní občania obce, obyvatelia 
„CLEMENTIA“ Zariadenia sociálnych 
služieb v Kovarciach: 
� Samuel  Hanus, zomrel 8.11.2015 
� Anton  Vala, zomrel 15.11.2015 
� František  Tóth, zomrel 28.12.2015 
� Jaroslav  Grác, zomrel 1.3.2016 
� Jan  Růžička, zomrel 21.3.2016 
� Bohuslav  Martinec, zomrel 4.4.2016 
� Bohumil  Vavrinec, zomrel 7.5.2016 
� Pavol  Cíbik, zomrel 15.5.2016 
� Karol  Mihalik, zomrel 25.6.2016 
� Marián  Kudla, zomrel 28.7.2016 
� Rudolf  Šinka, zomrel 1.8.2016 
� Benjamín  Kečkéš, zomrel 20.9.2016 

Obec Kovarce v spolupráci 
s Rímskokatolíckou cirkvou, 
Farským úradom Kovarce organizuje 
 

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ  
dňa 1.novembra 2016 (utorok) 

o 15.00 hod. 
 na miestnom cintoríne. 

Pri Dome pokoja bude odslúžená 
dušičková svätá omša za všetkých 
zomrelých od posledného sviatku 
zosnulých. Svätá omša sa bude 
konať aj v prípade nepriaznivého 
počasia. 
 
 
 
 
 

Ako by bolo dobre 
byť ešte chvíľu s tebou, 

ale už musíš odísť. 
Velí čas! 

 
Padajú žlté listy 

zvírené studne očí. 
Na tvoje tiché ústa 

prší dážď. 
 

Stratili pieseň vtáci, 
stratili stromy plody. 
Tej noci bezútešnej 

udrel mráz. 
 

Ako by bolo dobre 
byť ešte chvíľu s tebou, 

ale už musíš odísť. 
Velí čas! 

 
Velí čas neúprosný, 

prastarý zákon prísny, 
zakryla tôňa smrti 

tvoju tvár. 

J U B I L A N T I   
OKTÓBER 

 

� Čaradský Jaroslav       60 rokov  

� Holák Štefan                60 rokov   

� Darmo Jozef                60 rokov 

� Hubináková Mária        60 rokov 

� Matušíková Mária        65 rokov 

� PaedDr. Davidovič Peter  
                                                    70 rokov 

� Cirkovská Mária           70 rokov 

� Geršiová Estera           75 rokov 

� Halámek Adolf             79 rokov 

� Ing. Lukačik Jozef        79 rokov 

� Valachová Alžbeta       81 rokov 

� Polonská Antónia         84 rokov 

� Garguláková Mária      87 rokov 

� Mičíková Paulína         92 rokov 

� Hrobárová Zlatica      93 rokov 
 

SRDEČNE  BLAHOŽELÁME 

 

 

NARODENIE   DIEŤAŤA 
 

ADAM  ZAJAC 
narodený 20.9.2016 

Otec: Pavel Zajac 

Matka: Mária rod. Sajková 

 
 

ALEXANDRA 
CHUDÍKOVÁ 

narodená 26.9.2016 
Otec: Karol Chudík 

Matka: Romana rod. Pavlová 
 

 

ALEXANDER  
OMASTA 

narodený 2.10.2016 
Matka: Mgr. Oľga Omastová 

 

 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

NA SPOLOČNÚ 
CESTU ŽIVOTOM 
VYKROČILI 
 
Marianna  Šimanská 

               a   Marek Jagelka        
manželstvo uzatvorili dňa 1.10.2016 v 
Kovarciach 
 
 
 
Mariana  Števčíková 
                     a  Ján Halmo           
manželstvo uzatvorili dňa 
8.10.2016 v Kovarciach 

        
 

 
Silvia  Stanková 
                 a   Andrej  Kňaze           

manželstvo uzatvorili dňa 
15.10.2016 v Kovarciach 

 

 

O Z N A M 

 

Zber plastového odpadu a zber 
tetrapakov v mesiaci november 
nebude, oznam o presnom termíne 
zberu bude zverejnený v Kovarskom 
mesačníku č.11/2016. Predbežný termín 
je: začiatok decembra 2016. 

 

 

 

 

 

 

I N Z E R Á T 

 

Predám Porotherm 30 P+D 1 ¼ palety, 
symbolická cena 25 Eur. 
� 0908 248657 


