
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Jar je tu – ten nekonečný 
kolobeh ročných období 
pokračuje. Príroda sa 

zaodieva do nového 
rúcha skladajúceho sa 

z rôznych farieb 
s nádychom mladosti. Usmievavé 

jarné, aj keď ešte trochu zubaté slniečko  
vlieva do prebúdzajúcej sa prírody nový 
príval energie. 
      Ako príroda – zeleň, stromy, kry, tak 
aj človek je ovplyvnený jarným 
slnovratom.  Tiež čaká na teplé slnečné 
lúče, od ktorých si sľubuje, že vyženú 
bolesti z krížov a lámku z tela. Iste, to 
večné slnko tento účinok má.  
S príchodom jari je neoddeliteľne spätý 
i sviatok Veľkej noci  a spolu s ňou aj 
zvyky, ktoré tento sviatok sprevádzajú  - 
oblievačka, šibanie, zdobenie kraslíc 
a hlavne rodinné stretnutia okolo 
sviatočného stola, kde má svoje miesto 
pohoda, veselosť a úprimné slovo . 
 
Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som Vám, ktorí ich 
prežívate v duchovnom slova zmysle, 
i tým, pre ktorých sú jarné sviatky 
možnosťou opätovne prežívať naše 
nádherné starodávne ľudové tradície, 
v mene svojom i v mene  pracovníkov 
obce zaželala, aby ste ich v kruhu rodiny 
a priateľov strávili čo najkrajšie 
a najpríjemnejšie.  Aby Vás 
nadchádzajúce sviatočné dni nabili 
pozitívnou energiou do budúcich dní. 
Životodarná voda nech prinesie zdravie, 
pohodu a dobrú myseľ.   

 
Mgr.Helena Pau čírová,  

starostka Obce Kovarce 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                    

 

           
Veľkonočné sviatky patria 

k najstarším sviatkom vôbec. 
Ich základnou podstatou 

z dôb predkresťanských bolo 
vítanie jari, v prenesenom slova zmysle 

víťazstvo života nad smrťou. 
     Veľká noc je pre kresťanov jeden 
z najvýznamnejších sviatkov. Predchádza 
mu dlhý čas príprav, štyridsať dňový pôst, 
ktorý sa dodržiava už celé stáročia. 
Nevzťahoval sa len na jedlo, ale na celý 
spôsob života. Prestali tanečné zábavy, 
na vidieku sa skončili priadky a páračky. 
V čase pôstu každá žena priadla doma 
sama, umĺkol spev a ozývali sa len vážne 
pôstne piesne. Muži odložili fajku a celú 
dobu sa nedotkli alkoholu. Zo ženského 
kroja zmizli pestré farby a bohato 
zdobené súčasti. 
     Predveľkonočný pôst, ktorý vystriedal 
obdobie vianočného hodovania 
a fašiangovej nestriedmosti, od základu 
zmenil stravovanie našich predkov. 
Strava bola veľmi jednoduchá. Skladala 
sa z rôznych múčnych jedál, kaší, 
zemiakov, strukovín, sušeného ovocia. 
Varili sa jednoduché polievky a omáčky, 
veľmi sa využívala kvasená kapusta. 
V období pôstu nebolo dovolené jesť 
mäso, a to ani v nedeľu. Dodržiavanie 
pôstu sa postupne zmierňovalo. 
     K pôstnemu obdobiu patria aj typické 
jedlá. Vyskytujú sa najmä na pôstne 
nedele, ktoré sú štyri a o týždeň po nich 
nasleduje Smrtná nedeľa, keď dievčatá 
vynášajú smrtku – symbol zimy. 
Nasleduje Kvetná nedeľa, keď sa svätia 
ratolesti, väčšinou 
z vŕby, rakyty. Pôst 
sa končí Zeleným 
štvrtkom. Dodržiava 
sa však až do Bielej 
soboty, keď večer po 
slávnosti Vzkriesenia 
Krista z mŕtvych sa po 
dlhom čase objaví na 

stole mäsité jedlo. Na 
Zelený štvrtok sa malo 
jesť vždy niečo zelené, 
aby bol človek zdravý, či to už bola 
polievka z jarných byliniek, špenát, alebo 
hlávkový šalát. 
     Po dlhotrvajúcom pôste boli žiadanou 
zmenou v jedálnom lístku i mäsité jedlá, k 
veľmi starej tradícii u nás patrí pečenie 
jahňaťa alebo kozľaťa. Na dedinách sa 
však najviac jedla šunka  a klobásy zo 
zásob po zabíjačke. Veľkonočné jedlá 
dopĺňala pálenka a víno. 
     K prastarým veľkonočným pokrmom 
patril baranček. Pretože si každý 
nemohol dovoliť skutočného barančeka, 
nahrádzal sa barančekom upečeným z 
kysnutého alebo treného cesta. Hotový 
baranček sa zdobí cukrom, jarnou 
zelenou vetvičkou a mašličkou či 
spiežovcami. V súčasnosti sa zmenili 
nielen jedlá, ale aj forma kúpačiek 
a šibačiek. Doteraz prekrásne zdobené 
veľkonočné vajcia nahradili čokoládové 
pochúťky. Napriek tomu, že sa už tieto 
zvyky dodržiavajú len v niektorých 
oblastiach Slovenska, má Veľká noc stále 
osobité čaro a pripomína nám, že máme 
zachovávať dlhoročné tradície aj pre 
ďalšie generácie.   

Spracovala: 
Mgr.Ľubica Jakubíková     

                                                                                                                                                                                                 
 

SLANÉ SYROVÉ  

PEČIVO 

 
250g polohrubej múky, 
250g masla,  250g 
tvrdého syra, 1 vajce ,1 
žĺtok, rascu, soľ, sezam 
Postup: 
Na doske vypracujeme cesto z vajca, 
múky, masla a soli. Pridáme tvrdý 
nastrúhaný syr. Cesto poriadne 
zamiesime, vyvaľkáme na 1 cm 
a vykrajujeme malé slané koláčiky, ktoré 
kladieme na vymastený a múkou 
vysypaný plech. Potrieme ich 
rozšľahaným žĺtkom, posypeme rascou, 
soľou, sezamom (vegetou, oreganom). 
Upečieme dozlatista. 
 

B A R Á N O K 
 

20 rožkov pokrájať na 
kocky, uvarené údené 
mäso s klobásou, 15 až 20 
vajec, 1,5 l vývaru, ½ l 
mlieka, 1 kocka droždia, 3 
strúčiky cesnaku, korenie, 
majorán, petržlenová vňať. 
Všetko zmiešať, vymastiť pekáč, posypať 
strúhankou, vložiť zmes, ale nie doplna, 
lebo nakysne a dať piecť. 
 
 

RUMOVÉ GULÔČKY 
 
400g detských piškót, 120g masla, 200g 
práškového cukru, 100g mletých orechov,                
50g kakaa,      80 ml rumu, ovocnú šťavu, 
kokos na obalenie 
Príprava: 
Piškóty pomelieme. Polejeme ich rumom 
a 2 lyžicami ovocnej šťavy. Medzitým 
dôkladne vymiešame cukor s maslom 
a kakaom.  K hmote nakoniec pridáme aj 
orechy. Cesto zmiešame s piškótami 
a necháme odstáť. Tvoríme guľôčky, 
ktoré obalíme v kokose a uložíme do 
chladu. 
 

 

VEĽKONOČNÝ 

ŠALÁT  
 
5 vajec uvarených natvrdo, 100g salámy 
Junior (môže byť aj iná diétna saláma), 
50g tvrdého syra, 100g zelenej papriky, 
100g žltej papriky, 125g rajčín, 75g 
sladko-kyslých uhoriek, 50g cibule, 100g 
majonézy (kyslej smotany), 100g 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. 
 



 

K R A S L I C E 
Kraslice sú zdobené vajíčka 
(najčastejšie slepačie), 
ktoré sa vo Veľkonočný 
pondelok dávajú šibačom 
ako osobný dar. Ich 
symbolika života siaha do 
predkresťanského obdobia 
a znamená jarné oživenie prírody. Prvé 
nálezy škrupín z kraslíc pochádzajú 
z predhistorického obdobia. Farbenie 
malo posilniť ich magický účinok. 
Najstarším spôsobom zdobenia vajec 
bolo farbenie v rozličných rastlinných 
odvaroch, neskôr sa vyvinuli rozmanité 
techniky zdobenia. K starobylým 
technikám patrilo batikovanie – 
nanášanie vosku na vajce ihlou 
a následné farbenie, pričom miesta 
pokryté voskom zostali nezafarbené, 
ďalej leptanie farby octom alebo jej 
vyškrabovanie, oblepovanie slamou, 
priadzou a mnohé ďalšie. 
 

Toto vajíčko, jak moje srdiečko, 
koho ja milujem, 
tomu ho darujem. 

Teba ja, Janíček, teba milujem, 
tebe toto vajíčko, 
z lásky darujem. 

 

ŠPORTOVÉ 
OZNAMY 

 
 
14. kolo - 16.3.2014 15:00 hod.             

KOVARCE : Koniarovce 3:0 
(2:0) 

Futbaloví hladoši sa 
konečne dočkali. V kalendári 
svietil dátum, ktorý znamenal 
len jedno, prvé jarné kolo sezóny 
2013/14. Na domácom ihrisku sme 
privítali súpera z Horných Štitár. Začiatku 
zápasu predchádzala minúta ticha, ktorá 
bola venovaná nebohým hráčom 
a verným fanúšikom, ktorý nás opustili 
počas zimnej prestávky. Česť ich 

pamiatke. Po úvodnom hvizde za 
nepriaznivého počasia sa spustila smršť 
aj na ihrisku. Domáci ovládli hru a behom 
prvých minút mali niekoľko sľubných 
šancí. Gólovo zapršalo až v 10.minúte, 
keď sa exportnou strelou prezentoval 
Jozef Gerši. Už za 5.minút bolo 2:0, keď 
Labuda prešiel na šestnástke hosťujúcich 
obrancov a zakončil presne vedľa 
brankára. Potom domáci zahodili veľké 
množstvo šancí, ale gól už do konca 
prvého polčasu nepadol. Po zmene strán 
nastúpili hostia s odhodlaním 
zdramatizovať zápas. Za pomoci silného 
vetra sa im podarilo dostať domáce 
družstvo pod tlak. Ale naši hráči si umnou 
hrou výsledok postrážili a nakoniec svoj 
výkon korunovali tretím gólom Vrábela. 
Domáci tak úspešne vstúpili do jarnej 
časti. 
Góly: 10.Gerši, 15.Labuda, 74.Vrábel 
Zostava OFK Kovarce: Radoslav 
Machula – Tomáš Karcol, Rastislav Hula, 
Jozef Jankovič, Alexander Bošanský - 
Daniel Kutňanský,Juraj Vrábel (75.Juraj 
Kerek), Erik Gregor, Miroslav Mekýš 
(46.Jaroslav Bizoň), Jozef Gerši, Peter 
Labuda 
Rozhodoval: Miroslav Kluka 
37 divákov 
  
15.kolo - 23.3 2014 15:00 hod.  
Čermany: KOVARCE 2:2 (0:1) 

Po vynikajúcom vstupe do 
jarnej časti cestovalo naše 
mužstvo do Čerman. 
Zápas sa začal pod taktovkou 
našich, z čoho sme profitovali už 
v 5.minúte, keď akciu Erika Gregora z 
ľavej strany dokončil Gerši – 0:1. Potom 
sa hra vyrovnala, ale ani jedno mužstvo 
nedokázalo už do polčasu skórovať. 
Začiatok druhého polčasu sme mali v 
rukách opäť my. Dokonca sa nám 
podarilo skórovať, ale rozhodcovská 
dvojica nepochopiteľne gól neuznala. Čo 
sa nepodarilo nám, tak to dokonale vyšlo 
domácim, keď po nakopnutej lopte do 
šestnástky, skončila lopta v našej sieti. 
Potom sa striedali šance na oboch 
stranách. 100% šancu zahodil 
Kutňanský, aby ho o niekoľko minút 
poopravil Hula a hostia znovu viedli. 
Lenže v konečnom nápore domáci 
dokázali vyrovnať a tak si mužstvá 

pripísali do tabuľky po bode po remíze 
2:2. 
Góly: 5.Gerši, 67.Hula 
Zostava OFK Kovarce: Tomáš Karcol –
Kerek Juraj, Rastislav Hula, Jozef 
Jankovič, Alexander Bošanský - Daniel 
Kutňanský, Juraj Vrábel, Erik Gregor, 
Miroslav Mekýš, Jozef Gerši, Miroslav 
Macko 
Rozhodoval: Peter Tonka 
40 divákov 
 
 

JUBILANTI 
A P R Í L 

 

� Ďurič Imrich              – 85 rokov 

� Ďuriková Rozália      – 79 rokov 

� Michlík Jozef             – 77 rokov 

� Patrovič Július          – 76 rokov 

� Šišmičová Veronika  – 76 rokov 

� Opátová Marta           - 75 rokov 

� Kutňanský Dezider    - 75 rokov 

� Lukačiková Zdenka   – 65 rokov 

� Hippíková Vlasta       – 60 rokov 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 
 

 
Studená vodička, 

farebné vajíčka, koláčik 
makový, korbáčik vŕbový. 

Dobrej šunky, mnoho vajec,  
k tomu ešte chleba krajec.  

Do pohára vínečka,  
k tomu veľa zdravíčka. 

 
 

O Z N A M 
Rímskokatolíckeho 

farského úradu 
 

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. 
 

Mgr.ONDREJ TEPLI ČANEC 
správca  farnosti 

 
 

 



 

VOĽBY DO 
EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU 

 
Voľby do európskeho parlamentu sa 

uskutočnia 
dňa 24.mája 2014 (sobota) 
od 7.00 hod. do 22.00 hod. 

Volebná miestnosť sa nachádza 
v spolo čenskej sále Kultúrneho 

domu v Kovarciach. 
 
      Politické strany, politické hnutia 
a koalície politických strán a politických 
hnutí delegujú členov do okrskovej 
volebnej komisie do 24.apríla 2014. 
Zapisovateľkou okrskovej volebnej 
komisie v Kovarciach je Renáta 
Šišmičová.  
     Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do 
volebnej miestnosti (zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov), môžu požiadať o 
hlasovanie do prenosnej volebnej 
schránky , nahlásiť sa treba telefonicky:  
038/5316125 na Obecný úrad do 23.mája 
2014 do 12.00 hod.  
 
Ako sa hlasuje?  
Volič dostane od členov okrskovej 
volebnej komisie:  
• prázdnu obálku označenú odtlačkom  
úradnej pečiatky obce  
• hlasovacie lístky 
 
Volič v priestore určenom na úpravu  
hlasovacích lístkov vyberie hlasovací 
lístok toho kandidujúceho subjektu, 
ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. 
Na hlasovacom lístku môže 
zakrúžkovaním poradového čísla najviac 
u dvoch kandidátov vyznačiť, 
ktorému kandidátovi dáva 
prednosť. Potom vloží 
hlasovací lístok do 
obálky. Obálku vloží 
do volebnej 
schránky.  
 
 

O Z N A M Y 
 

Zber plastového odpadu 
Zber plastového odpadu a zber 
tetrapakov bude  

22.apríla 2014 (utorok). 
Občania môžu do vriec s plastovým 
odpadom dávať aj obaly z 
tetrapakov. Uviazané vrecia 
s týmto odpadom žiadame 
vyložiť ráno v deň vývozu 
alebo  v predvečer vývozu 
pred rodinné domy. 
 
 

 

Dňa 30.apríla 2014 

o 18.00 hod. (streda) 
OBEC KOVARCE v spolupráci so 
ZO Dobrovoľného hasičského zboru 
Kovarce Vás srdečne pozýva na  

SADENIE MÁJOV. 
 V kultúrnom programe pred 
budovou kultúrneho domu (v prípade 
nepriaznivého počasia 
v spoločenskej sále KD) vystúpia 
deti materskej školy, žiaci základnej 
školy, spevácka skupina 
NEZÁBUDKA, spevácka skupina 
KOVARČANKA a dychová hudba 
TRIBEČANKA. Po vystúpení sa 
sprievod presunie pred Kostol 
sv.Mikuláša, kde členovia DHZ 
postavia prvý máj. Sprievod bude 
pokračovať k Pamätníku padlých, pri 
ktorom dobrovoľní hasiči postavia 
druhý máj a tretí máj členovia DHZ 
postavia pri kultúrnom dome. 
V spoločenskej sále 
kultúrneho domu sa 
uskutoční zábava. 
Pripravené je 
občerstvenie.  
 
 

Pri príležitosti 
dňa víťazstva nad fašizmom 

sa v našej obci uskutoční 
pietny akt kladenia vencov 

k pamätníku padlých hrdinov 
dňa 7.mája 2014 

(streda) o 19.00 hod. 
 Stretnutie účastníkov pietneho aktu 
je pred kultúrnym domom o 18.30 
hod.  
 
 
Druhá májová nedeľa už tradične 
patrí všetkým mamám. V našej 
obci si sviatok 

DEŇ MATIEK  
pripomenieme  

v nede ľu 11.mája.  
Obec Kovarce srdečne pozýva 
všetky mamky, mamičky, staré 
mamy a babičky  

dňa 11.mája 2014  
o 15.00 hod.  

do spolo čenskej sály 
kultúrneho domu 

k posedeniu pri príležitosti osláv 
Dňa matiek. V kultúrnom 
programe vystúpia žiaci 
základnej školy a 
deti materskej 
školy.   

 
 
 

 
 

 

I N Z E R Á T 

 
Kúpim pozemok mimo obce,  minimálne 
4 hektáre – orná pôda, lúky – za účelom 
založenia malej farmy. 

� 0905 547475 

OZNAM 
 Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy 
Topo ľčany 

Chovateľ, ktorý vykonáva domácu 
zabíjačku, je povinný túto skutočnosť 
nahlásiť na RVPS Topoľčany najmenej 
jeden pracovný deň vopred v čase od 
7.00 do 15.00 hodiny, a to telefonicky: 
038/5322536 a uvedie údaje: 
-adresu chovateľa, ktorý vykonáva 
domácu zabíjačku 
-plánovaný dátum domácej zabíjačky, 
hodinu 
-telefónne číslo chovateľa 
-kam bude odovzdaná vzorka (Obecný 
úrad alebo priamo na RVPS TO) 
Bližšie informácie a tlačivá sú 
k nahliadnutiu na úradnej 
tabuli Obce Kovarce 
a v kancelárií Obecného 
úradu. 
 
 

OZNAM  
Štatistického úradu SR 

Slovenská republika sa prostredníctvom 
Štatistického úradu SR zapojila do 
realizácie Zisťovania o príjmoch 
a životných podmienkach domácnosti 
(EU SILC). Na Slovensku bolo do 
zisťovania pre rok 2014 vybraných viac 
ako 300 obcí (medzi nimi aj naša obec). 
Vybrané domácnosti navštívi pracovník 
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je 
povinný preukázať sa v domácnostiach 
osobitným poverením. Informácie 
a názory budú anonymné a budú použité 
výlučne na štatistické účely.  

Zisťovanie sa uskuto ční  
od 14.apríla do 30.júna 2014. 

 
 
 

OZNAM 
Západoslovenskej vodárenskej 

spolo čnosti, a.s. 
Odčítanie vodomerov v obci KOVARCE 
bude s platnosťou od 1.1.2014 
vykonávané dva krát ročne, v mesiacoch 
MÁJ a NOVEMBER. 
 


