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ÚVODNÍK 
 
      Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde – 
spievali sme nedávno na fašiangovej 
akcii a ani sme sa nenazdali, Veľká noc 
naozaj prichádza. Pripomína nám to 
nielen dátum v kalendári, ale aj obchody 
plné vajíčok, zajačikov, korbáčov, 
sladkostí rôznych firiem, ktorými môžeme 
obdarovať našich najmenších polievačov. 
Najviac však poteší vajíčko vyrobené 
vlastnými rukami našich detí.  
     Aj príroda sa pripravuje na tento jarný 
sviatok. Vnímame prvých jarných poslov 
prírody – snežienky, sedmokrásky, 
bahniatka, prvosienky, tešíme sa 
z pučiacich kríkov, stromov. Záhradkári 
a ovocinári už urobili prvé kroky 
k budúcej úrode. Ostrihali, vysadili nové 
stromky, aplikovali postreky proti 
škodcom. Milovníci okrasnej záhradky 
taktiež nakúpili a nakupujú sadenice 
kvetov, semená. Čistia a starajú sa o to, 
aby ich snaha bola ocenená  nádhernou 
záplavou kvetov a oku lahodiacemu 
záhonu. Vidíme aj prvé kroky 
v skleníkoch, pareniskách, fóliovníkoch, 
kde sa pripravujú priesady prvej jarnej 
zeleniny. Všetkých nás teší chutná 
a neškodná zelenina, ktorú sme s láskou 
dopestovali. 
      Prvý jarný deň je za nami. Priniesol 
nám pekný, slnkom zaliaty deň, ale aj 
jednu akciu, ktorá sa v obci robila. Bol to 
odber krvi, organizovaný obcou  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a prevádzaný zamestnancami Národnej 
transfúznej služby v Nitre. Sme radi, že 
toľkí ľudia sa do nej zapojili a darovali 
vzácnu tekutinu pre záchranu ľudského 
života. Bolo veľmi príjemné počuť aj slová 
potešenia u prvý krát darujúcich, ktorí 
neskrývali radosť, že to dokázali, ale aj 
niektorých, ktorí si darovali odberom krvi 
darček k svojim narodeninám. Všetkým 
veľmi ďakujeme. 
     A aj keď táto zima bola vraj 
najteplejšia za posledných 135 rokov, 
budeme radi, keď vládu prevezme ďalšie 
ročné obdobie. Zostáva ešte symbolicky 
vyniesť spolu s Morenou zimu preč 
z dediny, aby sme mohli všetci v pokoji 
a pohode prežiť Veľkú noc. 

Bc.Zdenka Bujnová, 
redaktor KM 

                                                                        

ŠPORTOVÉ OZVENY 
 

Zimná príprava „A“ mužstvo 
 
14.2.2015 OFK Veľké Ripňany – OFK 
KOVARCE  4 : 4 (3:1)  
Góly: Jankovič 2x, M.Gregor, Kutňanský 
 
22.2.2015  OFK KOVARCE – OFK 
Krnča  2:2 (2:2)  
Góly: Hula (11m), Gerši 
 
1.3.2015 OFK KOVARCE– TJ Horné 
Lefantovce 4:1 (2:1)  
Góly: Števanka, Labuda, Gerši 2x 

8.3.2015 OFK KOVARCE – OFK 
Nemčice 2:0 (1:0)  
Góly: Hula, Labuda 
 
15.3.2015  OFK KOVARCE - OFK Veľké 
Ripňany 1:0 (1:0) 
Gól: 16.D.Kutňanský 

7.liga II.Trieda Okres Topoľčany 
2014/2015 - jar 

14.kolo  22.3.2015 15:15 hod. 
FK Orešany : OFK KOVARCE 3:4 (0:2) 

Jarná časť 7.ligy OBFZ Topoľčany 
odštartovala aj pre mužstvá Orešian a 
Kovariec. Hostia pricestovali do Orešian 
odhodlaní prerušiť domácim ich 
neporaziteľnosť na domácom ihrisku. 
Zápas sa začal vo svižnom tempe. 
Mierne navrch mali hostia, čo dokonale 
využili, keď v 26.minúte nachytal na 
hruškách domáceho brankára Hula a 
snáď z 30-tich metrov otvoril skóre. O 
minútu už bolo 0:2, keď po ruke v 
domácej šestnástke skóroval z 
pokutového kopu opäť Hula. Domáci aj 
hostia potom ešte nastrelili po tyčke, ale 
stav sa do polčasu nezmenil. Po obrátke 
sa hra vyrovnala. Šance mali obe 
mužstvá. V 51.minúte bol v domácej 
šestnástke nedovolene zastavený 
E.Gregor a Hula skompletizoval svoj 
hetrik. Keď sa už zdalo, že je o všetkom 
rozhodnuté, tak Orešany udreli. V 
rozmedzí 58. a 60. minúty bolo rázom 
2:3. Kľúčový moment zápasu prišiel v 
66.minúte, keď domáceho kapitána z 
bieleho bodu vychytal Klačanský. Koniec 
zápasu bol už hektický. Najskôr v 85. 
minúte skóroval striedajúci Hippík, 
následne sa Orešany opäť priblížili na 
rozdiel jediného gólu. Vyrovnať sa im už 
ale nepodarilo a tak si hosťujúce Kovarce 
nesú domov cenné tri body! 
Rozhodoval: Miroslav Lieskovec 
50 divákov 
Góly: 26.Hula, 27 a 51.Hula (11m) 
85.Hippík 
Zostava OFK Kovarce:  
Miroslav Klačanský, Jozef Jankovič, 
Rastislav Hula, Michal Gregor, Juraj 
Kerek, Adam Števanka (75.Jozef Hippík), 
Daniel Kutňanský, Erik Gregor, Alexander 
Bošanský, Jozef Gerši, Peter Labuda 
(84.Dominik Ďurič). 

Spracoval:  Ing.Daniel Kutňanský 

70. VÝROČIE 
OSLOBODENIA OBCE 

 
Spomienky na detské a vojnové 
časy... 

 
     V týchto dňoch si pripomíname 
70.výročie oslobodenia obce Kovarce 
a onedlho aj Deň víťazstva nad 
fašizmom. Priami vojnoví účastníci 
a bývalí partizáni, ktorí zažili vojnové 
útrapy a koncentráky, už dávno nežijú. 
Snáď vojna poznačila ich zdravie 
a zapríčinili predčasnú smrť. Desiati 
vojnoví účastníci z obce sa k svojim 
rodinám už nikdy nevrátili. Ich mená sú 
vyryté do Pamätníka SNP v centre obce, 
ktorého poloha je súčasnosti ohrozená. 
Nedopusťme, aby sa tak stalo v mene ich 
obetí! Pomaly vymierajú aj potomkovia 
bývalých bojovníkov a partizánov. Veď 
vtedy boli deťmi. Moje rovesníčky 
Paulínka Šišmičová, Paulínka Činčurová, 
Janka Kutňanská, Jozef Cirkovský by 
vedeli o tom živo rozprávať. Spomínam aj 
za nich. 
     Do obce prišli Nemci. Ubytovali ich do 
našich skromných príbytkov. Z prednej 
izby sme sa museli vysťahovať do zadnej 
starej izby, ktorá slúžila ako komora. Raz 
v podvečer prišiel podgurážený Nemec – 
„podnájomník“ a chcel nás vystrieľať. 
Možno mu bolo ľúto, že nie je doma. 
Otec, ktorý pracoval predtým 
v nemeckých lesoch až v Alsasku, trocha 
vedel po nemecky, doprosoval sa 
omilostenia, že my nemôžeme za to, že 
je vojna a my sme ju nevymysleli. 
Prehováral ho aj Sudeťák, jeho 
spolubojovník. Jeden z nich sa vytratil, 
privolal pomoc na jeho skrotenie 
a odvlečenie. Veľmi sme sa báli o životy. 
Už boli známe niektoré ukrutnosti v iných 
rodinách. Bolo vyhlásené stanné právo, 
čo znamenalo zákaz pohybu po vonku po 
18.00 hodine. Aby sme mohli večer 
svietiť, museli sme modrým baliacim 
papierom „zarejsegovať“ okná. 
     Do obce prišli niektorí „evakuovať“ 
z Bratislavy a iných miest, ktorých pritúlili 
príbuzní. Tak bolo aj u Štefana Gráca, 
ktorý býval vo svojom dome, kde je socha 
sv. Janka Nepomuckého. Aj oni prichýlili 
dvoch chlapcov z Bratislavy - Ediho 

 



a Frečiho. Boli to pekní kučeraví chlapci. 
Páčili sa aj Olinke Halmovej od susedov. 
(Práve ju ako 81 ročnú v Prievidzi 
pochovali 10.marca 2015. Nech jej je 
zem ľahká!) Práve zabíjali a Olinka im 
odnášala zabíjačku, veď boli príbuzní. 
Pozabudla na včasný návrat. Zvečerilo 
sa. Ustarostená matka Irena vybehla na 
ulicu, kde sa už pohybovali Nemci. Tí ju 
zaháňali do domu. Ona prosila 
a vykrikovala do ulice: „Olinka, Olinka, 
kde si?“ Už bola na ceste, ale dobehnúť 
nestihla. Vrazila do nášho dvora, nestihla 
zatvoriť dvere. Nemci utekali za ňou. 
Bývali sme v zadnej časti dlhého dvora, 
dobehla k nám. Matka ju nevidela 
a napriek prísnemu zákazu vykrikovala: 
„Pán Nemec, nezabíjajte moju Olinku!“. 
Nemec na ňu mieril, ale trafil svojho – 
Nemca. Silne zahromžil: „Kruci-fix, ešte 
len prvého!“ Ráno sme videli na 
Jakubíkovej záhradke vystrelený mozog 
Nemca a kaluž krvi. Olinka nechcela 
u nás prenocovať. Chcela sa vrátiť 
domov. Do otvoreného dvora sa rútili 
Nemci od ulice až do humna stále behali 
a hľadali dievča. Na slepú studňu na ulici 
postavili guľomet a strieľali do dvora. 
V trme-vrme zabitého Nemca sa na 
chvíľu odpútala pozornosť. Otec 
s Olinkou využili chvíľu na odprevadenie. 
Bola jasná mrazivá noc. Záhrady neboli 
ohradené, dievča dobehlo domov 
zozadu. Otcovi sa tak ľahko nepodarilo 
vrátiť. Dlho stál v tieni orecha. Nemci ešte 
pobehovali po tej istej trati až na koniec 
humna, kým prezimený sa mohol vrátiť 
do domu. Dvere nezatvoril. Aby neštikla 
kľučka. A znova rozbeh Nemcov po tej 
istej línií. Život visel na vlásku nielen 
Olinke, ale celej našej rodine.  
     Pamätám si aj iné príbehy. O niečom 
som už písala, snáď nabudúce. 
     Nech by ešte žil náš velikán Pavol 
Országh Hviezdoslav, znovu by 
zabožekal: “Ach, kvasí, búri sa to 
v Slovianstve!“. 
     Žijeme krehký mier. Nedopusťme 
definitívnu skazu ľudstva! 
     Vzdajme úctu, vďaka našim 
bojovníkom Druhej svetovej vojny našou 
účasťou na pietnom akte pri príležitosti 
oslobodenia našej obce! 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

Dňa 27.marca 2015 (piatok) 

 o 18.00 hod. sa uskutoční  

pietny akt kladenia vencov  

pri príležitosti  

70.výročia oslobodenia obce. 

Zraz účastníkov pietneho aktu bude 

pred budovou kultúrneho domu o 17.45 

hod. 

 

Seniori zhodnotili 
činnosť za rok 2014 

 
      Výročná členská schôdza Základnej 
organizácie JDS v Kovarciach sa 
uskutočnila 5.marca 2015 o 15.00 hod. 
v spoločenskej sále Kultúrneho domu 
v Kovarciach. V úvodnej časti sme si 
slovom, piesňami, recitáciami pripomenuli 
105. výročie Medzinárodného dňa žien. 
Zdôraznili sme význam a poslanie MDŽ 
aj v podmienkach života demokracie, kde 
ešte doposiaľ pretrvávajú rozdiely 
v zrovnoprávnení žien s mužmi najmä 
v obsadzovaní žien v mocenských i 
riadiacich funkciách, v platovej 
diskriminácii žien za odvedenú prácu 
a v nedocenení ich materského poslania. 
Zablahoželali sme a poďakovali sa 
ženám za ich celoživotné dielo v práci, 
v rodine a v spoločnosti. Aj z  výročnej 
správy vyznievalo poďakovanie aktívnym 
členom ZO JDS, zvlášť za ich pomoc 
a účasť pri organizovaní Krajskej 
prehliadky JDS Spevy domova 2014, 
ktorá sa uskutočnila 14.júna 2014 
v Kovarciach. Zapojili sme sa do 
celoslovenskej súťaže Najkrajšia ručná 
práca, ktorú vyhlásilo Arborétum Mlyňany 
SAV, kde našu organizáciu 
reprezentovala výtvarná tvorba Ireny 
Štefánekovej. Výstava trvala od 7.mája 
do 6.júna a na odovzdávaní cien sa 
zúčastnili viaceré naše členky. Relaxačný 
pobyt v kúpeľoch so štátnou dotáciou 
využilo 6 našich členov. Desaťdňového 
pobytu pri mori v talianskom Lignane sa 
zúčastnilo 10 našich členov. Navštívili 
sme festival dychových hudieb 
v Ostraticiach na pozvanie Oponickej ZO 
JDS spolu s našimi 10 členmi. Veľkým 
zážitkom bol vlastivedný zájazd 
niektorých našich členov do 

Archeologického múzea Veľkej Moravy 
v Bojnej, kde sme sa nadchli nad 
cennosťami z 8.–9.storočia, ktoré 
dokazujú kultúrnu vyspelosť našich 
predkov. Medzi exponátmi sú unikátne 
pozlátené plakety z kresťanského oltára 
a vzácny bronzový zvon – prvý na 
Slovensku a tretí v Európe. Tieto 
vzácnosti vystavovali vo Vatikáne v roku 
2013 – Roku patrónov Európy sv.Cyrila 
a Metoda. Neobišli sme ani vyhľadávané 
letovisko pod Babicou so ZOO, rybníkom, 
westernové mestečko a dobrú 
reštauráciu s rybacími delikatesami. 
V neďalekých Valoch je obnovené 
Slovanské sídlo. Zásluhu na týchto 
cenných objavoch má nitriansky 
archeológ Dr.Karol Pieta. Spolu s obcou 
sme dôstojne a bohato oslávili Mesiac 
úcty k starším. Ku cti dôchodcov patrí 
vrcholné podujatie v roku - Seniorské 
Vianoce, ktoré spoločne s bázňou 
prežívame a nič lepšie ho nenahradí.  
Ďakujeme za chutné občerstvenie pána 
Milana Krála, za účasť šesťdesiat 
prítomných členov z 85 platiacich členov, 
medzi ktorými boli aj nováčikovia – 
šesťdesiatnici a staronoví členovia, ktorí 
sa k nám prinavrátili. Ďakujeme. 

                PhDr. Irena Grácová 
                                      ZO JDS Kovarce 
 

MAREC  
– mesiac knihy 

 
Mesiac marec, ktorý práve 
plynie, máme už od 
školských čias v pamäti 
zapísaný ako mesiac 
knihy. Možno tento 
prívlastok už nevnímame 
tak intenzívne ako kedysi, 

keď bolo oveľa menej možností 
vzdelávania a získavania informácií ako 
dnes, no napriek tomu má literatúra 
zaiste v bežnom i študentskom živote 
svoje stále miesto. Zdrojom stretnutí s 
knihami odjakživa nie sú len 
kníhkupectvá a vlastné domáce knižné 
zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto 
tu majú aj knižnice. A takúto jednu máme 
aj v našej obci. Aj keď rokmi je čitateľov 
čoraz menej, stále sa nájdu ľudia, kvôli 
ktorým knižnica funguje. Za rok 2014 sa 

do knižnice zapísalo 106 čitateľov, čo je 
na túto dobu, veľmi pekné číslo.  
     Na začiatku mesiaca som v knižnici 
privítala všetkých škôlkárov. Najprv boli 
na rade veľkí škôlkári, ktorí boli veľmi 
šikovní a ako bolo vidieť na ich 
tváričkách, tak aj nadšení. Vysvetlila som 
im, ako funguje knižnica, ako správne 
ukladať knižky do poličky a s pani 
učiteľkou sme ich aj preskúšali 
a otestovali ich vedomosti. Každý však už 
netrpezlivo čakal, aby si mohol pozrieť 
knižku, ktorá ho zaujala. Chlapci ihneď 
utekali do regálu s knižkami o športe 
a futbale. Táto polička „praskala vo 
švíkoch“. Dievčatá zostali v prvej 
miestnosti, kde sa nachádzajú rozprávky. 
Na záver každý dostal Pamätný list 
a čitateľský preukaz na rok 2015 aj 
s nápaditou záložkou do knihy. Keď veľká 
skupina odišla, netrpezlivo som už 
očakávala tých najmenších. Ozvalo sa 
klopkanie na dvere a do knižnice sa 
dokotúľalo 18 maličkých detičiek. Bol to 
pre nich naozajstný zážitok, pretože 
väčšina z nich bola v knižnici prvý krát. 
Pozorne ma sledovali a počúvali, čo im 
všetko hovorím o knižnici. Poukazovala 
som im množstvo kníh. Myslela som si, 
že budú hanbliví a veľa mi toho 
nepovedia, no opak bol pravdou. 
Prekrikovali sa jeden cez druhého, každý 
mi porozprával, aké knižky majú doma, 
dokonca mi porozprávali aj o zvieratkách, 
ktoré doma chovajú. Na koniec som 
každému rozdala Pamätný list 
s čitateľským preukazom na rok 2015 aj 
s veselou záložkou do knihy a mnoho 
detičiek mi sľúbilo, že si prídu požičať 
knižky. 
     Veľmi som sa tešila, že všetci škôlkári 
boli dobrí, poslušní a iniciatívni, ba 
dokonca až akční, 
a preto by som sa 
chcela poďakovať 
pani učiteľkám, ktoré 
boli trpezlivé, 
ústretové a umožnili 
stráviť nám všetkým 
jedno krásne slnečné 
dopoludnie v Obecnej 
knižnici Kovarce.  
 

      
Mária Šišmičová          

               pracovníčka obecnej knižnice 
 



 
V mene všetkých čitateľov  

Obecnej knižnice v Kovarciach 
ĎAKUJEME našim spoluobčanom:  
p.Dušanovi Grácovi, p.Magdaléne 

Čitárskej, p.Márií Černej, p.Eve 
Majtánovej a p.Eve Matejovičovej  
za všetky knihy, ktoré darovali do 
knižnice pre potešenie a potrebu 

čitateľov. 
    

Dobrovoľný odber krvi 
 

Kiež každá myšlienka sa na krv mení ! 
Myšlienka bez krvi už nemá ceny. 

Shakespeare 
 
21.marec 2015 bol prvým jarným dňom a 
v našej obci aj prvým dňom, kedy sa 
uskutočnil dobrovoľný odber krvi, ktorý 
zorganizovala Obec Kovarce s p.Milošom 
Burajom, predsedom Komisie kultúrnej 
pri Obecnom zastupiteľstve Obce 
Kovarce v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou v Nitre. 
V spoločenskej sále kultúrneho domu už 
od rána vládol čulý ruch. Príprava tlačív, 
lehátok, prístrojov a pomôcok, aby všetko 
bolo, ako má byť. Lekárka a zdravotné 
sestry sedeli na svojich miestach a čakali 
na príchod prvých darcov, ktorí už pol 
hodinu pred ohláseným začiatkom 
darovania krvi prichádzali k odberu. Vo 
vedľajšej miestnosti boli krásne 
vyzdobené stoly, na ktorých bolo 
pripravené občerstvenie pre darcov. V 
kuchyni pracovníčky obce, dobrovoľníčky 
a členovia kultúrnej komisie pripravovali 
čerstvé rezníky, ktoré rozvoniavali po 
celej sále, v ktorej sa zhromažďovali 
darcovia. Niektorí po prvý krát, iní po 4 – 
7 rokoch, niekto v ten deň absolvoval svoj 
40-ty odber, ďalšia darkyňa oslávila 
odber svojimi narodeninami. Každý darca 
prichádzal s úsmevom na tvári a s 
dobrým pocitom, že môže pomôcť touto 
vzácnou tekutinou. Tejto krásnej akcie sa 
zúčastnilo 48 darcov, ktorým patrí náš 
obdiv, tridsiati ôsmi naplnili vaky vzácnou 
tekutinou:  
ŠKOTTOVÁ  Dagmar, ŠIŠMIČOVÁ  
Renáta, Ing.KUTŇANSKÝ  Daniel, 
STIERANKA  Tomáš, Bc.BUJNOVÁ  
Zdenka, ZELÍSKOVÁ  Marta, Ing.ČOPÍK  
Andrej, MOCKO  Radovan, ŠIŠMIČOVÁ  

Mária, ĎURIČOVÁ  Stanislava, 
GRÁCOVÁ  Lucia, Ing.ŠEBESTOVÁ  
Lucia, DEVIATKOVÁ  Lucia, Ing.ŠEBEST  
Martin, BURAJ  Miloš, GOTSAK  Vasyl, 
KUBALIAKOVÁ  Viera, 
ALEKSANDROVSKAYA  Natalija, 
Nadežda IGOROVNA POLYANKO, 
JANUŠKOVÁ  Petra, BOROVKOVÁ  
Veronika, OPÁT  Michal, OPATOVÁ  
Zuzana st., MIKLOVIČ  Peter, 
BEHINSKÁ  Eva, JANÍKOVÁ  Michaela, 
ILLÁŠ  Roman, KAPUSTOVÁ  Lenka, 
KRUMPÁLOVÁ  Marcela, BABINCOVÁ  
Marcela, KROŠLÁK  Ján ml., BILIKOVÁ  
Lucia, PECHÁČ  Peter, RÍZ  Ondrej, 
TAKÁČOVÁ  Romana, KOVÁČIK  Adam, 
KOVÁČIK  Miloš ml., FEDÁK  Anton. 
Viac ako 1/3 darcov boli prvodarcovia!!!.  
Sme ľudia a každého hreje pri srdiečku, 
keď žije s vedomím, že niekomu možno 
zachránil život. Starodávna múdrosť 
vraví, že za lieky a takúto pomoc sa 
neďakuje, a tak všetkým zúčastneným 
patrí veľké Pán Boh zaplať! Pani lekárke 
a zdravotníckemu personálu z NTS 
v Nitre ďakujeme za láskavý prístup, 
pohodu a srdečnosť, ktorou nás „hostili“ 
celé dopoludnie. 

Marta Zelísková 
členka kultúrnej komisie 

 
 
 

 
 

DEŇ NARCISOV 
 

27. marec 2015 – Deň narcisov 
Cieľom Dňa narcisov je vniesť 
problematiku boja proti rakovine ako aj 
pravdu o súčasnom postavení chorých na 
Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby 
sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, 
ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už 
tradične koná na jar. Jeho symbolom 
je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý 
si ľudia pripínajú v tento deň na svoj 
odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili 
solidaritu s osobami postihnutými 
rakovinou.  
 
 
 

DEŇ UČITEĽOV 

 

Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. 
Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a 

pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí." 
Ján Ámos Komenský 

 
     28.marec je už niekoľko desaťročí 
spojený s menom Jána Ámosa 
Komenského. Mnohé myšlienky tohto 
učiteľa národov ostávajú pre nás stálym 
zdrojom inšpirácie. V názoroch na úlohu 
vzdelania v živote jednotlivca i 
spoločnosti, postojoch k humanizácii a 
demokratizácii školy pokračujú 
pedagógovia i dnes. 
     Vážené pani učiteľky, vážení pani 
učitelia, dovoľte nám, aby sme Vám 
v mene Redakčnej rady KM vyjadrili úctu 
a poďakovanie za Vašu náročnú a 
zodpovednú prácu, ktorou dennodenne 
prispievate k všestrannosti rozvoja 
základnej a materskej školy. Úprimne 
Vám želáme, aby ste svojim osobným 
príkladom naďalej zvýrazňovali ľudské 
hodnoty na ceste za vzdelávaním.  
 
 

Jubilanti - M A R E C 
 

♥ Števanková Božena  - 60 rokov 

♥ Rybanský Vladimír    - 65 rokov 

♥ Szabová Ludovika     - 65 rokov 

♥ Čitarský Milan   - 65 rokov 

♥ Erdélyi Ján     - 75 rokov 

♥ Holáková Jozefína    - 85 rokov 

♥ Kompanická Jozefína- 90 rokov 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME !  
 

 
 
 
 
 
 
 

NA SPOLOČNÚ CESTU 
ŽIVOTOM VYKROČILI 

 
Mgr. Marián Ďurík  
              a Mgr.Réka Kosnovská 

- manželstvo uzatvorili 
dňa 21.2.2015 v Leviciach 

 
 
Roman Ondruš 
            a Monika Stieranková 

- manželstvo uzatvorili 
dňa 28.2.2015 v Kovarciach 

 
         

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME ! 
 

OZNAM Základnej školy 
 
Milí rodičia a priaznivci školy! Obraciame 
sa na Vás s prosbou  o  poukázanie   
2 % daní pre Rodičovské 
združenie ZŠ Kovarce. Tlačivo 
s predtlačeným prijímateľom: Rodičovské 
združenie ZŠ Kovarce je k dispozícií 
v kancelárií základnej školy. Vopred Vám 
ďakujeme, že prispejete na podporu 
činnosti ZŠ Kovarce. 
 

Žiaci základnej školy Vás srdečne 
pozývajú na  

VEĽKONOČNÚ TRŽNICU,  
ktorá sa uskutoční  

dňa 31.3.2015 - utorok 
od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

v budove základnej školy. 
 

I N Z E R Á T  

 

PREDÁM - 2 ks Prístroj – Open Box         
+ parabola na Sky-link. Cena dohodou. 

� 0911275416 
 
Najlacnejšie poistenie vozidiel!!! 
Ponúkam poistenie pre všetky poisťovne 
– poistenie osôb, domácnosti, stavieb, 
zodpovednosti, cestovné, vozidiel. Tiež 
leasing, úvery a refinancovanie úverov.  

� 0908 666965 



 
 

 
 
 
 

 
 

Vážení spoluobčania! 
Čas plynie ako 
voda, pomaly ale isto 
máme za sebou prvé tri 
mesiace aktuálneho roka. 
Za nami sú mrazivé 
a pochmúrne zimné dni, týždne 
a mesiace, ako aj plesy, fašiangy. 
Pred nami sú Veľkonočné sviatky 
spojené nielen s príchodom jari, 
dlhších dní, väčšieho množstva 
slnečných lúčov, jarných prác a 
upratovania, ale hlavne lepšej 
nálady. Najkrajšie, najmilšie, 
najvýznamnejšie, najdôležitejšie - 
záleží od každého z nás, s akým 
prívlastkom si spojíme 
nadchádzajúce Veľkonočné sviatky. 
Pri ich prežívaní Vám chcem zaželať, 
aby ste v kruhu najbližších našli 
a načerpali  sily na zdolávanie 
každodenných útrap a starostí, 
ktoré nám život kladie do cesty. 

Andrej Čopík, 
starosta Obce Kovarce 

 
 
 
Veľká noc prináša nový život, príroda sa 
prebúdza zo zimného spánku, všade 
vôkol to rozvoniava kvetmi, stromy sa 
zelenajú, vtáčiky veselo štebocú... 
   Koľko príprav je však spojených 
s týmito sviatkami? Pripravujeme nielen 
veľkonočnú výzdobu bytu, ale aj odmenu 
pre kúpačov a hostí. 
 

Zdobenie kraslíc 
Ozdobovanie vajíčok má na Slovensku 
pradávnu a bohatú tradíciu. Vajíčka sa 
farbili až v týždni pred Veľkou nocou. 
Toto obdobie sa prísne dodržiavalo. 
Medzi najznámejšie zdobiace techniky 
patrí voskovanie, batikovanie, leptanie, 
vyškrabovanie a oblepovanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voskovanie je pre svoju reliéfnu 
ornamentiku výrazná a pôsobivá 
technika. Toto zdobenie spočíva 
v nanášaní roztopeného prifarbeného 
vosku alebo roztopených voskových 
pasteliek na vajíčko pomocou špendlíka 
alebo drievka. 
 

Batikovanie je najrozšírenejšia 
kraslicová výzdoba. Je to vlastne 
kombinácia farbenia a voskovania. Na 
vajíčka sa najprv nanesie vosk a potom 
sa zafarbí varením alebo máčaním 
v odvare. Vosk sa odstráni teplou 
farebnou handričkou. Touto techniku 
môžeme opakovaním postupne vytvoriť 
aj viacfarebné kraslice. 
 

Leptané vajíčka sa vytvárali 
nanášaním leptadla ( ocot, kyselina soľná 
) pomocou trubičky na vopred zafarbené 
vajíčko. 
 

Vyškrabovaním sa zdobili vajíčka 
najmä v oblasti západného Slovenska. 
Na vopred zafarbené vajíčko sa 
ornament vyškraboval ostrým pilníkom, 
ihlou alebo žiletkou. 
 

Oblepovanie je v súčasnosti 
obľúbenou technikou. Kým v minulosti sa 
oblepovalo jačmennou alebo ovsenou 
slamou, dnes môžeme vidieť vajíčka 
oblepené vlnou, ale aj zvyškami látok. 

 

Oblej ma, 

šuhajko, 

veď je voda na to, 

ja ti dám vajíčko 

veľkonočné za to. 

 

To vajíčko maľované, 

kvietočkami cifrované, 

tomu ja ho darujem, 

koho verne milujem 

 GAZDINKY  
NA  SLOVÍČKO... 

 

JABLČNÍK 
Suroviny: 5 ks nastrúhaných jabĺk, 2 
poháre polohrubej múky, 1 a ½ pohára 
kryštálového cukru, 1 pohár mletých 
orechov, 1 pohár oleja, 3 žĺtky, 1 ČL sódy 
bicarbóny, ½ prášku do pečiva, 1 vanilka, 
trochu rumu, 1 PL kakaa.  
Postup: Všetko spolu vymiešame a 
pridáme sneh z 3 bielkov. Plech 
vymastíme a vysypeme strúhankou, 
vylejeme cesto a pečieme asi na 200 
stupňov. Po upečení pokropiť rumom 
a ešte teplý potrieť lekvárom. Po 
vychladnutí poliať čokoládovou polevou. 
  

RUŽOMBERSKÝ  MEDOVNÍK 
Suroviny: 600 g hladkej múky, 250 g 
práškového cukru, 100 g Hery, 4 PL 
rozpusteného medu, 3 vajcia, 1 ČL sódy 
bicarbóny, trochu škorice. 
Postup:  Cesto  spracujeme a necháme 3 
hodiny odležať. Potom ho rozdelíme na 3 
diely. Každý diel cesta rozvaľkáme, 
potrieme slivkovým lekvárom, posypeme 
posekanými orechmi, umytými 
hrozienkami a zavinieme. Stočené 
potrieme rozšľahaným vajíčkom 
a pečieme vo vyhriatej rúre. Po upečení 
krájame šikmo.  
 

KAPUSTNÍK 

 Z KYSLEJ KAPUSTY 
Kvások: 1,5 d1vlažnej vody, ¾ kocky 
droždia, 3 PL polohrubej múky, 1 ČL 
kryštálového cukru. 
Cesto: Keď kvások vykysne, pridáme 1 
vajce, 600-700 g polohrubej múky,  2 ČL 
soli, 2,5 – 3 dl vlažnej vody. 
Vymiesiť cesto asi tak ako na knedľu. 
Nechať vykysnúť a rozdeliť na dve časti. 
Jednu časť cesta rozvaľkať, dať na 
vymastený plech, na to kapustovú plnku 
a zakryť druhým plátom cesta. Povrch 
potrieť olejom, posoliť a posypať rascou. 
Piecť na 180 – 200 stupňov asi 20-30 
minút. 
Plnka: 1 kg kvasenej kapusty popražiť na 
oleji, dochutiť rascou, vegetou, soľou 
a trochou cukru (prípadne podľa chuti). 

ŠALÁT  GYROS 
Suroviny: 2 väčšie kuracie prsia, 2 PL 
oleja, 1 ČL korenia Gyros, 1 väčšia 
cibuľa, 4-6 sterilizovaných uhoriek, 1 
konzerva sterilizovanej kukurice, 1 malá 
majonéza (môže byť sójová pre zdravo 
sa stravujúcich), 1 kyslá smotana (alebo 
biely jogurt), 2-4 strúčiky cesnaku, kečup, 
čínska kapusta. 
Postup: Kuracie prsia nakrájame na 
drobné kocky, pridáme 2 PL oleja a 1 ČL 
korenia Gyros. Premiešame a necháme 
chvíľu postáť. Potom na panvici 
orestujeme asi 7-10 minút a necháme 
vychladnúť. Uhorky a cibuľu nakrájame, 
majonézu, smotanu a cesnak vymiešame 
dohladka a začíname vrstviť. Je dobré 
dať šalát do misy z číreho skla, kde 
vyniknú jednotlivé vrstvy. Na spodok misy 
uložíme mäso aj s výpekom. Na to 
uložíme rovnomerne nakrájanú cibuľu a 
rozotrieme polovicu majonézovej masy. 
Ďalej vrstvíme nakrájané uhorky, kečup, 
sterilizovanú kukuricu, druhú polovicu 
majonézovej masy a navrch na kúsky 
natrhanú čínsku kapustu. Podľa vlastnej 
vôle môžeme ozdobiť zeleninou a dáme 
do chladničky. Podávame s chlebom, 
pečivom. 
 

Šalát pre Vás vybrala a vyskúšala 
Stanislava Ďuričová 

 
 
 

TVAROHOVÝ GULIČKOVÝ 

KOLÁČ 
Suroviny: 22 dkg polohrubej múky, 125 g 
masla, 2 vajcia, 15 dkg cukru, 3 PL 
kakaa, 1 prášok do pečiva - vypracovať 
cesto a dať na hodinu do chladničky, 
potom vypracujeme guličky 
a rozmiestnime rovnomerne na plech, 
zalejeme tvarohovou náplňou, dáme 
piecť 
Plnka: 3 tvarohy (môžu byť aj 4 ks), 125 g 
masla, 2 žĺtky, 25 dkg cukru, 1 vanilkový 
práškový puding - zmiešame všetko 
spolu a zľahka pridáme sneh z 2 bielkov 
Koláč krájame na rezy vždy v polovičke 
guličky. 
 

 



TVAROHOVO – JABLKOVÝ 

KOLÁČ 
Cesto: 500 g múka hladká, 200 g cukor 
práškový, 3 ks vajcia celé, 1 ks cukor 
vanilkový, 250 g maslo, 1 ks prášok 
kypriaci, 2 pl prášok kakaový  
Tvarohová plnka: 750 g tvaroh jemný, 5 
PL cukor práškový, 3 ks žĺtky, 1 bal. 
cukor vanilkový, 1,5 PL Solamyl, 
z bielkov sneh, 4 PL brusnice sušené  
Jablková plnka: 5-6 ks väčšie nastrúhané 
jablká, 5 PL orechy vlašské mleté, 1 bal. 
cukor škoricový 
POSTUP: Všetky suroviny na cesto 
vymiesime spolu, hotové cesto rozdelíme 
na dve časti, do jednej primiesime kakao. 
Dáme zatiaľ do chladničky. Vymiešame si 
žĺtka s práškovým cukrom, vanilkovým 
cukrom, pridáme tvaroh, solamyl a zľahka 
vmiešame sneh z bielkov a sušené 
brusnice. Jablká nastrúhame, pridáme 
škoricový cukor a mleté vlašské orechy.  
Obidve cestá rozdelíme znova na 
polovice, na vymastený a múkou 
vysypaný plech nastrúhame na strúhadle 
najskôr svetlé cesto, potom tmavé. 
Vylejeme a zľahka rozotrieme polovicu 
tvarohovej plnky. Na ňu porozkladáme 
jablkovú plnku. Na jablkovú plnku zľahka 
rozotrieme zvyšok tvarohovej plnky. Opäť 
nastrúhame cestá. Najskôr tmavé, potom 
svetlé. Pečieme na 180°C približne 40 
minút, podľa rúry.  

Recept pre vás vybrala a vyskúšala 
 Adriana Juríková 

GAŠTANOVÝ ZÁKUSOK 

Cesto: 4 celé vajcia šľaháme s 6 PL 
kryšt.cukru, pridáme  1 dl oleja, 6 PL 
polohrubej múky, 1 PL kakaa, 1 prášok 
do pečiva. Pečieme na papieri asi 20 
minút. (Rúry: elektr. 180, teplovzdušná 
160, plynová – č.3) 
Plnka: Z 1 zlatého klasu a 3 dl mlieka 
uvaríme kašu a necháme vychladnúť. 
Miešame  ½ masla a ½ margarínu, 1 
gaštanové pyré a 3 PL práškového cukru 
a primiešame kašu. 
Karamelová šľahačka: Upálime 4 PL 
kryštal.cukru, prilejeme 3 dl mlieka 
a karamel rozpustíme. Necháme 
vychladnúť a vyšľaháme spolu s 2 
práškovými šľahačkami, 
Navrch posypeme strúhanou čokoládou. 
Krájame na kocky, trojuholníky. 
 

VEĽKÁ NOC VO SVETE 

 
V USA nie je Veľká 
noc vo väčšine 
rodín slávená ako 
náboženský 
sviatok. V sobotu 
večer pred Veľkou nocou majú 
vo zvyku zdobenie vajec.  
V noci ich skryje veľkonočný 
zajačik a v nedeľu ráno ich 
veľkí aj malí hľadajú. 
 
V Nórsku sa maľujú vajíčka, 
lyžuje sa a novodobou tradíciou 
sa stalo riešenie televíznych 
alebo knižných vrážd. V 
novinách sú uverejňované 
články, z ktorých môžu čitatelia 
hádať, kto je páchateľom. 
Vychádza množstvo kníh a 
dokonca aj krabicové mlieko 
býva potlačené príbehmi s 
vraždami. 
 
Vo Švédsku veria, že v tento 
deň chodia po svete 
čarodejnice. Deti sa oblečú ako 
čarodejnice a natrú si tváre na 
červeno. Potom chodia po 
domoch a pýtajú sladkosti, 

podobne ako počas 
Haloweenu. 
 

Sladké koláče,  
ohybné korbáče,  

vodu studenú, šunku údenú,  
veľa radosti a málo starosti 

 
 
 

O Z N A M  
Rímskokatolíckeho farského 

úradu v Kovarciach 

 

PREHĽAD BOHOSUŽIEB 
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 TEPLIČANEC 
správca  farnosti 

  

 
Rozhodol sa zachrániť ťa! 

 
„Iných zachraňoval, sám seba nemôže 

zachrániť...“ 
 Keď pastor predstavil 
hosťujúceho rečníka, postarší kazateľ 
vystúpil na kazateľnicu a porozprával 
tento príbeh: 
 „Otec, jeho syn a synov 
kamarát plachtili pri pobreží tichého 
oceánu, keď búrka prevrátila ich loď 
a zmietla ich všetkých do morských vĺn. 
Zvierajúc v ruke záchranné lano musel 
otec v zlomku sekundy urobiť 
najmučivejšie rozhodnutie svojho života – 
ktorému chlapcovi hodiť druhý koniec 
lana a ktorého obetovať. Otec vedel, že 
jeho syn pozná Pána Ježiša a jeho 
kamarát nie. S úzkosťou v hlase zakričal: 
„Synček, milujem ťa!“ a hodil lano jeho 
kamarátovi. Kým sa mu podarilo chlapca 
vytiahnuť do prevrátenej lode, jeho syn 
zmizol vo vlnách. Jeho telo nikdy nenašli. 
Otec vedel, že jeho syn vojde do večnosti 
s Ježišom a nemohol zniesť myšlienku, 
že by jeho kamarát mal čeliť večnosti bez 
Krista.“ 
 Na konci bohoslužieb oslovil 
starca jeden mladík: „Bol to pekný príbeh, 
ale ktorý otec by pri zdravom rozume 
obetoval vlastného syna s nádejou, že 
druhý chlapec sa stane kresťanom?“ 
„Presne tak,“ odpovedal starý kazateľ, 
„nie je to realistický príbeh. Ale som tu 
dnes preto, aby som svedčil, že tento 
príbeh približuje to, ako sa Boh cítil, keď 
obetoval svojho vlastného Syna za nás. 
A vieš... ja som bol tým otcom a váš 
pastor bol tým kamarátom môjho syna.“ 
 Farizeji, ktorí stáli pod krížom, 
sa Ježišovi posmievali: „Iných 
zachraňoval, sám seba nemôže 
zachrániť.“ A mali pravdu. Nemohol 
urobiť oboje, tak sa rozhodol zachrániť 
teba. Prijmeš dnes jeho ponuku spásy? 

 

 

 

 


