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ÚVODNÍK
Kaţdý mesiac v roku
má svoje nenapodobiteľné
čaro, svoj význam tak
pre prírodu, ako aj pre
nás
ľudí.
Príchod
jesenných
dní,
sprevádzaný babím letom
a rannými hmlami, je typický pre mesiac
október, ktorý je venovaný úcte k starším.
Určite budú mnohí so mnou súhlasiť, ţe
našu úctu si skôr narodení zaslúţia
počas celého roka nielen v októbri.
Vo svojom ţivote máme moţnosť byť
v spoločnosti starších ľudí doma, v práci,
v spoločnosti a počúvať ich názory,
ţivotné príbehy i problémy, ktoré ich
trápia. Často krát sa pristihneme pri
ďakovnej myšlienke, ţe sme mohli stráviť
chvíľku v ich blízkosti a vnímať pritom
noblesu ich ţivotnej múdrosti. Niekedy
nás zaujme nefalšovaný triezvy pohľad
na spoločenské dianie, inokedy ţivotná
vitalita či manuálna zručnosť alebo tieţ,
v neposlednom rade, udivujúca pamäť
o udalostiach, ktoré zaţili. Kaţdý z nich je
jedinečný
so
svojimi
kladnými
i negatívnymi povahovými črtami. Vo
väčšine však jasne prevaţujú tie lepšie.
Rodina
bez
ich
prítomnosti
a dobrosrdečnosti
je
ochudobnená,
pretoţe pri terajšom pracovnom vyťaţení

rodičov sú babka a dedko nenahraditeľní.
Vedia pomôcť, poradiť, potešiť, ţiadna
povinnosť im nepríde ťaţká, pokiaľ im to
sily a zdravie dovolia. Veľmi krásne
a výstiţne vzťah dieťaťa a starého rodiča
vyjadril svojho času známy slovenský
herec staršej generácie Július Pántik.
Keď sa ho novinári pýtali, čo pre neho
znamenal v ţivote dedko, vyslovil jedno
slovo: Rozprávku.
V určitom zmysle starí rodičia sú
v rodine
takýmito
rozprávkovými
bytosťami, ktorí obrusujú hrany ostrých
reakcií, tlmia bolesti a pridajú ešte niečo
navyše k všeobecnej radosti. Váţme si
ich prítomnosť, pokiaľ sú s nami
a snaţme sa im vrátiť aspoň nepatrnú
časť
toho,
čo
oni
s takou
samozrejmosťou nám dávajú celý ţivot –
lásku a nekonečnú starostlivosť.
Mgr.Helena Paučírová
starostka obce KOVARCE

Voľby do orgánov samosprávy
obcí sa uskutočnia dňa
27.novembra 2010 /sobota/
od 7.00 hod. do 20.00 hod.!!!
Volebná miestnosť sa nachádza
v spoločenskej sále
kultúrneho domu.
MIESTNA
VOLEBNÁ
KOMISIA
V KOVARCIACH v zloţení: Mgr.Mária
Siváková, p.Erika Jančovičová, p.Zdenka
Lukačiková,
p.Mária
Kováčiková
a p.Ľuboslava Somogyiová na svojom
prvom zasadnutí dňa 6.10.2010 dohodou
určila predsedu a podpredsedu MVK:
predseda
–
Mgr.Mária
Siváková
a podpredseda – p.Erika Jančovičová.
Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie
je p.Renáta Šišmičová.
Miestna volebná komisia v Kovarciach
podľa § 23 zákona SNR č.346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
ţe
pre
voľby
starostu
obce
zaregistrovala týchto kandidátov:

1.Jaroslav Bujna, 52 rokov, obchodný
manaţér, Kovarce 476, Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko,
Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, Slovenská
národná strana
2.Peter Davidovič, PaedDr., 64
rokov, učiteľ, Kovarce 488, nezávislý
kandidát
3.Helena Paučírová, Mgr., 54 rokov,
sociálno-psychologická
pracovníčka,
Kovarce 273, nezávislá kandidátka
4.Stanislava Vagundová, 62 rokov,
dôchodkyňa, Kovarce 503, SMER –
sociálna demokracia
Miestna volebná komisia v Kovarciach
podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
ţe pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva
zaregistrovala týchto
kandidátov:

1.Jaroslav Bujna, 52 rokov, obchodný
manaţér, Kovarce 476, Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko
2.Andrej Čopík, Ing., 33 rokov,
vedecko technický pracovník, Kovarce
380, Kresťanskodemokratické hnutie
3.Zuzana Erdélyiová, Bc., 39 rokov,
sociálna pracovníčka, Kovarce 62, SMER
– sociálna demokracia
4.Rudolf Kováčik, Ing., 68 rokov,
dôchodca, Kovarce 147, Agrárna strana
vidieka
5.Marián
Patrovič,
43
rokov,
ţivnostník, Kovarce 232, SMER –
sociálna demokracia
6.Janka Psicová, 50 rokov, zdravotná
sestra, Kovarce 477, SMER – sociálna
demokracia
7.Peter Sivák, 43 rokov, ţivnostník,
Kovarce 514, SMER – sociálna
demokracia
8.Oto Vrbjar, 50 rokov, technik,
Kovarce 457, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko
Ako sa hlasuje? Volič dostane dva
hlasovacie lístky a to hlasovací lístok pre
voľby starostu obce a hlasovací lístok pre
voľby poslancov obecného zastupiteľstva
a obálku.
Na hlasovacom lístku pre voľby
poslancov
obecného
zastupiteľstva
zakrúţkuje poradové čísla jednotlivých
kandidátov, koľko poslanov má byť vo
volebnom obvode zvolených. V našej
obci je to 9 poslancov. /poznámka – na
hlasovacom
lístku
je
len
osem
kandidátov/.
Na hlasovacom lístku pre voľby
starostu obce zakrúţkuje volič poradové
číslo toho kandidáta, za ktorého hlasuje.
Volič môţe zakrúţkovať poradové číslo
iba jedného kandidáta.
Takto upravené hlasovacie lístky vloţí do
obálky a obálku vloţí do volebnej
schránky.
Občania, ktorí sa nemôţu dostaviť do
miestnosti na hlasovanie /zo zdravotných
dôvodov/ môţu poţiadať o hlasovanie do
prenosnej schránky, nahlásiť sa treba
telefonicky: 5316125 na Obecný úrad
Kovarce do 26.novembra 2010 do 12.00
hod.

ŠPORTOVÉ OZVENY
KOVARCE – VEĽKÉ RIPŇANY
0:0
Zostava:
Vrbjar,
Krošlák,
Hippík,
Števanka Mário, Števanka Michal,
Jančovič, Kovačik M., Kerek O., Kerek J.,
Bizoň J., Macko
Stiedali: Jančovič
Kovarská omladina podala veľmi
solídny výkon, horšie to uţ bolo
s premieňaní šancí. Keď po strele
Bizoňa, ktorá sa odrazila od brvna pred
osamoteného
Macku,
ktorý
však
nedokázal dopraviť loptu do siete a
zrodila sa zaslúţená remíza.

KONIAROVCE – KOVARCE
0 : 1 (0:1)
Zostava: Vrbjar, Krošlák L., Grác, Hippík,
Kerek O., Švec, Kerek J., Jančovič M.,
Jančovič F., Bizoň, Jankovič
Striedali: Kováčik M., Macko,Števanka M.
V nedeľu doobeda hostia podali
kolektívny výkon so zámerom bodovať
v tomto
zápase.
V 20-tej
minúte
M.Jančovič zacentroval presne na hlavu
Bizoňa, ktorý naplnil bodové ambície
hostí.

KOVARCE – ZÁVADA
0 : 5 (0:2)
Zostava: Vrbjar, Krošlák, Grác, Kovačik
J., Kerek O., Jančovič M., Jankovič,
Kovačik M., Kerek J., Bizoň, Macko
Striedali: Števanka M.
Hostia potvrdili chýr o svojej dobrej
hre a s posilneným kádrom išli za svojím
cieľom.
Kaţdé
váţne
zaváhanie
domácich trestali gólom a kedţe ich
celkom bolo päť, tak sa zrodil riadny
debakel.

HORNÉ ŠTITÁRE – KOVARCE
1 : 3 (1:2)
Zostava: Vrbjar, Števanka Michal, Grác,
Kerek J., Kerek O., Jančovič Miloš,
Mekýš Miroslav, Jančovič Filip, Gregor
Erik, Belan, Bizoň
Striedali: Kovačik M, Černo M.

Hostia po domácom debakli nastúpili
v pozmenenej zostave, čo viditeľne
prospelo. Uţ do polčasu si vypracovali
dvojgólové vedenie. Domáci zniţovali
z jedenástky. V druhom polčase hostia
korunovali svoj dobrý výkon tretím gólom
a získom bodov.
Góly: Belan Peter 2, Kerek J.

DORAST
Krušovce – KOVARCE
KOVARCE – Krnča
KOvARCE – Rajčany

3:1
8:0
3:2

na knihu, ktorá je ešte stále potrebná
v našom ţivote a nenahradí ju ţiadna
moderná technika. Ţiaci si zasúťaţili
a zabavili sa pri rôznych kvízoch, čítali
a predstavovali svoje obľúbené knihy,
tvorili návrhy na obaly kníh a záloţky do
kníh, leporelá a plagáty. Prevládali tvorivé
činnosti zamerané aj na tvorbu básní,
ilustrácie kníh. Kaţdá trieda vytvorila svoj
vlastný projekt, ktorým prezentovala
svoje aktivity a vystavila ho na dolnej
chodbe, kde si ho môţu všetci pozrieť.
Základná škola Kovarce

ŽIACI
Kamanová – KOVARCE
KOVARCE – Urmince
KOVARCE – Čermany
Preseľany – KOVARCE

0:0
1:2
0:1
8:0
Rudolf Kyčerka
redaktor KM

ZO SZZ KOVARCE
Výstava ovocia, kvetov
a zeleniny
Tie sú krásne...

ZO ŠKOLSKÉHO
ZÁPISNÍKA
September v našej škole
prebehol v atmosfére
začínajúceho
školského roka. Ţiaci
sa tešili z Dopravnej
olympiády, ktorú sme
uskutočnili v rámci akcie
„Na
kolesách
proti
rakovine“. Október - „Mesiac úcty
k starším“ sme si pripomenuli stretnutím
s dôchodcami. Keďţe je tu uţ jeseň, na
THF sme zapojili rodičov do jesenných
tvorivých dielní, kde spolu s deťmi
vyrábali šarkanov. Najkrajšieho šarkana
vyhodnotila ţiacka školská rada.
Dňa 25.októbra 2010 sme si
pripomenuli
Medzinárodný
deň
školských knižníc. Hneď ráno sme si
vypočuli reláciu v školskom rozhlase
a potom sa začali otvorené hodiny, na
ktorých sa mohli zúčastniť rodičia
a pozrieť sa, ako sa učia a pracujú ich
deti na vyučovacích hodinách. Všetky
ostatné aktivity v tento deň boli zamerané

Tie sú krásne,
alebo tieto – nádhera,
aj toto bolo počuť z úst
návštevníkov počas výstavy ovocia,
kvetov a zeleniny. Treba povedať, ţe
oprávnene. Vystavené exponáty akoby
chceli ukázať silu prírody, um a prácu
človeka. Pestrofarebnosť jabĺk ladila so
sýtymi
farbami
zeleniny
a štítky
označujúce
názov
a vystavovateľa
dotvárali celkový obraz aranţovania
výstavy. Výstavu pripravili členovia našej
záhradkárskej organizácie v dňoch 25. –
26.
septembra
2010.
Klimatické
podmienky v tomto roku boli zvlášť
nepriaznivé
pre
poľnohospodárov
a záhradkárov.
Dlhotrvajúce
daţde
spôsobili podmáčanie stromov a zabránili
dobrému opeleniu. Dvojnásobný ľadovec
značne poškodil plody, čo spôsobilo vznik
infekcie a zníţenie kvality úrody. Naši
záhradkári aj tak dokázali vypestovať
zdravé a chutné ovocie a zeleninu, ktoré
vystavili ako výsledok svojej práce
zaloţenej na veľkej dávke húţevnatosti,
nepoddajnosti
a
snahe
prekonať
nepriazeň počasia. Na výstave sa
sústredilo 187 odrôd ovocia a zeleniny,
ktoré vystavilo 44 vystavovateľov.
Výstavu videlo 238 návštevníkov. Škoda,

ţe veľa pekných produktov zostalo doma
a neboli prezentované na výstave.
Počasie sa nedalo „zahanbiť“ ani počas
konania výstavy, keď vytrvalo pršalo, čo
ovplyvnilo účasť na výstave. Zvlášť
prejavilo svoju nepriazeň v nedeľu
dopoludnia v čase konania odbornej
prednášky o význame záhradkárenia
a nové sortimenty v pestovaní ovocných
stromov. Prednášal uznávaný odborník
prof. Hričovský predseda SZZ a p.
Korček tajomník SZZ. Výstava slúţila ako
zdroj získania nových poznatkov, na
výmenu skúseností, oboznámenie sa
s novinkami.
Zaujala
mandľa
vystavovateľky
D.Halajovej od plodu
v šupe, roztvorenie šupky a samotná
kôstka. Aj jej hrachofazuľa sa tešila
pozornosti. Novinkou na výstave boli
ázijske
hrušky
E.Bujnu,
ktorých
pestovanie sa veľmi preferuje. Nádherne
sfarbený rakytník rešetliakový, ktorý je
zdrojom veľkého mnoţstva vitamínov
a v kombinácií s medom tvorí vitamínovú
bombu pre zdravie vystavila Z.Bujnová.
Všetko vystavené ovocie či zelenina si
vyslúţili obdiv. Najkrajšie výpestky boli
odmenené diplomami.
I. miesto za
najkrajšie jablko získal Štefan Hajnovič
s odrodou
selena
v kategórií
záhradkárov.
V kategórií
veľkopestovateľov I. miesto získala s.r.o.
Bioplant
Ostratice
s odrodou
Red
delicious Jeronime. I. miesto za najkrajšiu
hrušku získal Štefan Ďurík s odrodou
konferencia. Ovocie odborne posúdil
pomológ Ing.Komţík M. Diplom za
najkrajšiu papriku získal Kovačik Ján. Za
najkrajšie zemiaky získal diplom Hula V.
Interiér
výstavy
spestrili
predajné
expozície – záhradkárske potreby
p.Miriam Bujnovej a záhradné dekorácie
p.Ivety Stierankovej. Nechýbal včelársky
stánok, ktorý aranţoval a odborný výklad
poskytol p.Belan S. Uznanie a obdiv
zoţali práce detí z materskej školy,
ktorými vytvorili zvieratka v záhradkách.
Práce aranţovali p.Bujnová Zdenka
a p.Krajčová Lenka. Výstava
bola
hodnotená veľmi kladne a návštevníci
nešetrili slovami chvály. Moţno pre
niektorých to bola inšpirácia venovať sa
tejto
ušľachtilej
činnosti.
Záverom
ďakujem všetkým vystavovateľom za
účasť
na
výstave.
M.Bujnovej,

I.Stierankovej a S.Belanovi za inštaláciu
svojich expozícií. Obecnému úradu za
spoluprácu, za poskytnutie miestnosti.
Členom výboru SZZ a predsedovi KRK
za hodiny strávené pri inštalovaní
výstavy. Mne zostáva uţ len potvrdiť
staré známe: záhradka je práca a relax,
pohyb na čerstvom vzduchu, hlavne je to
úţitok a radosť z dopestovanej úrody.
„Kto neskúsi - neokúsi „. Viac o výstave,
ţivote a práci našej základnej organizácie
SZZ nájdete na našej internetovej
stránke: szzkovarce.meu.zoznam.sk
Štefan Hajnovič
ZO SZZ KOVARCE

KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV TRIBEČ
KOVARCE
DOLOMITY
– pokračovanie
Deň 2. – piatok.
Zobúdzame sa do takmer mrazivého
rána. Neviem, či je to hlad, zima alebo
zvedavosť na oblohu, čo nás vyháňa
zo spacákov. Tak je to predsa pravda,
čo sme včera večer len slabšie videli,
dnes ráno sa to potvrdilo. Na všetkých
3-tisícovkách napadal včera večer
sneh. Je krásne jasné ráno, kemp je
ešte v tieni 3-tisícovky Sorapis, ale
vrcholky 3200 m. skupiny Tofany sú
osvetlené ranným slniečkom. Práve na
tieto kopce chceme ísť v sobotu, ale
o tom aţ neskôr. Na dnes hlásili najhoršie
počasie počas nášho pobytu, ale zatiaľ to
tak nevyzerá. Preto radšej robíme kratšiu
túru so stredne náročnou ferratou
s výhľadom na mohutnú stenu Tofany di
Rozes 3220 m. Autom ideme z Cortiny na
juhozápad mnohými serpentínami do
sedla Passo di Giau 2233 m. Je tu veľké
parkovisko a všade dookola svieţo
zelené lúky a pasienky aj s kravičkami.
Sme u Dolomitoch takţe všade nad
týmito lúkami sa týčia mohutné skalné
steny a noţe. Skutočne krásne scenérie
a to sme ešte len na parkovisku. Je tu
trochu chladno a fúka vietor, ale na tu

výšku je to normálne. Zatiaľ je prevaţne
slnečno. Prechádzame rozmočeným
chodníčkom popod výrazný vrchol RA
GUSELA po červených bodoch, ktoré
zasa nesúhlasia s mapou. Po zaistenom
úseku sa dostávame na náhornú planinu.
Ďalej po slabšej ferrate prichádzame
k chate NUVOLAU 2575 m. Z jej terasy je
pekný výhľad na našu ďalšiu cestu aj
najvyšší
kopec
v Dolomitoch
–
Marmolada 3343 m. Myslím, ţe v Tatrách
sú aj krajšie chaty, napr. na Terýho chate
je milšia obsluha a majú aj lepší
a lacnejší čaj. Z chaty zostupujeme do
sedla NUVOLAU, kde to vyzerá ako na
stavenisku. Výškový ţeriav tu stavia
nejaku „búdu“. Zo sedla sme za 20 minút
pri nástupe k ferrate AVERAU strednej
náročnosti. Obloha sa nad nami uţ
poriadne zamračila, preto sa ponáhľame
hore, aby nás dáţď nezachytil na skale.
Chlapcom sa ferratka páčila, zatiaľ
najlepšia. Ďalej pokračujeme chodníkom,
miestami slabším lezením k vrcholu
AVERAU 2647 m. Na rozhľad veľa času
nemáme, rýchlo sa zapíšeme do vrcholej
knihy, oblečieme nepremokavé bundy
a za
daţďa
so
snehom
rýchlo
zostupujeme naspäť. Na ferrate je mokrá
skala a aj oceľové lano, takţe zostup je
minimálne 1 stupeň ťaţší. O chvíľku
prestáva pršať, takţe uţ v pohode
postupujeme aţ na parkovisko k autu.
Keďţe máme dostatok času do kempu
ideme naokolo cez ďalšie sedlo
FALZAREGO 2117 m. V kempe sme asi
jediný, ktorí grilujeme a dúfame, ţe to nie
je zakázané. S trochou domáceho
končíme náš ďalší turistický deň. Tretie
ráno vstávame o niečo skôr. Teplota je
opäť veľmi nízka, ale nálada veľmi
vysoká vďaka oblohe, ktorá je ako
vymaľovaná bez jediného mráčika.
Ideálny čas na veľmi ťaţkú 3-tisícovku.
Rýchlo sa pobalíme a autom sa
presúvame k chate A.DIBONA 2000 m.
Je tu veľké parkovisko uţ takmer
obsadené. Mám obavy, ţe na ferrate
bude zástup turistov, preto rýchlym
tempom pokračujeme ďalej popod
mohutnú juţnú stenu TOFANI DI ROZES,
ktorá má takmer 900 m. V tejto časti je
značenie dobré, preto ide kaţdý z nás
svojím tempom a stretávame sa aţ pod
skalným tunelom. Tu si rýchlo oblečieme

potrebnú
výstroj
a všetkých
predbehujeme,
aby
nás
neskôr
nezdrţovali pomalým postupom. Najskôr
musíme prekonať asi 30 m vysoký
zaistený úsek. Tu sa nachádza vchod do
600 m dlhého tunela, ktorý vysekali vojaci
v prvej svetovej vojne. Nastúpame ním
150 výškových metrov a dostávame sa
do údolia TRAVENANZES, kde po
zaistených úsekoch zase stratíme výšku
140 m. Chodníkom sa neskôr dostávame
k samotnému
nástupu
na
ferratu
GIOVANI LIPELLA. Zo začiatku sa
striedajú ťaţké zaistené úseky, z ľahšími
nezaistenými. Pod nami je počúť potok
a nad nami strmé skalné steny, z ktorých
miestami tečie voda cez chodník dole do
údolia. Prechádzame cez snehové polia,
úzke skalné police, ale výšku naberáme
len pozvoľna. Stále ideme v tieni hory,
takţe sa zohrejeme len pri strmších
výšvihoch. Konečne sa dostávame
k miestu zvanému TRE DITA. Tu môţu
menej
zdatný
turisti
pokračovať
traverzom okolo hory. My si oddýchneme
na skalnej terase a pokračujeme k ťaţšej
moţnosti tejto cesty. Podľa literatúry nás
čaká 300 m kolmej steny s veľmi ťaţkým
terénom. Podľa nás to nebolo celkom
kolmé a najťaţšie miesta neboli tie
popisované, ale zľadovatelé úseky vo
vyšších partiách. Kaţdopádne, nie sme
sklamaní. Adrenalín bol určite vysoko
nad normál aj pri pohľade dole o 1000 m
niţšie tečúceho potoka. A to máme ešte
k vrcholovému kríţu 200 výškových
metrov chodeckým terénom v asi 20 – 30
cm snehu. Z vrcholu je samozrejme
krásny
kruhový výhľad na Dolomity
a v diaľke asi 150 km na severozápad
zaľadnené alpské 4-tisícovky. Z vrcholu
uţ pokračujeme dole chodníkom okolo
opevnení z 1 sv. vojny k chate A.DIBONA
na parkovisko. Do CORTINY ešte
berieme jednu českú turistku, ktorú som
stretol na zostupovej ceste. V mestečku
si robíme prehliadku, nakupujeme nejaké
suveníry a v kempe, samozrejme večer,
grilujeme. Štvrté ráno nás opäť víta jasná
obloha a uţ citelne teplejšie. Dnes sa
veľmi neponáhľame. Posledné raňajky
v kuchynke, zbalenie stanu, zaplatenie
kempu, 10 € na osobu/deň, odchod okolo
10.00 hod. cez sedlo 3 kríţe do
MISUDINI. Vzhľadom na to, ţe cesta trvá

8 hodín, na túru nám zostávajú len 2
hodiny. Preto ideme uţ len dvaja do
nenáročnej skupiny CADINI vhodné aj
pre staršie deti. Dolu k autu si pár km
pobehneme, aby sa na nás nečakalo, tak
spokojný a načas odchádzame domov.
Som rád, ţe akcia sa úspešne skončila
a domov sme si odniesli kopec pekných
nezabudnuteľných záţitkov. K tomu určite
prispela aj skvelá partia v zloţení: Peter
Vrbičan, Marek Vrbičan, Marek Jagelka
a Peter Vojtuš. Na záver chcem ešte
poďakovať bratom Vrbičanovým za
poskytnutie
dopravného
prostriedku
a výborných vodičských skopností bez
dopravných kolízií.
Na
leto
2011
pripravujeme
ešte
odváţnejšiu akciu na alpské
štíty.
V budúcnom Kovarskom
mesačníku
akcia
–
Najkrajšie
a najťaţšie
ferraty v rakúskom pohorí
RAX ALPEN.
Peter Vojtuš
člen KST TRÍBEČ KOVARCE

Oslavná spomienka na
štyridsaťročnú históriu
hry na orgáne
Spomienky a návraty do
minulosti
obohacujú
našu
skúsenosť,
zhodnocujú naše činy,
podnecujú tvorivosť ako
zlepšiť, zdokonaliť dielo,
ktoré sme si predsavzali uskutočniť.
Napĺňajú sa tým biblické slová „Je veľa
vyvolených, ale málo povolaných“.
Čo rozhoduje pri tejto voľbe?
Príleţitosti, pevná vôľa, schopnosť,
talent,
inšpirácia,
zvedavosť,
húţevnatosť, vnútorné, či vonkajšie
potreby, správne rozhodnutie? Súhrn
týchto vlastností, podnetov a inšpirácií
tvorí jeden celok. Človek, ktorý je nimi
obdarený, nebojí sa vykročiť do neznáma
a stať sa osobnosťou.

S takouto významnou osobnosťou,
s Ing.Mariánom Illášom sme sa stretli
v sobotu odpoludnia dňa 25.septembra
2010 v našom Kostole sv.Mikuláša, aby
sme si spoločne pripomenuli štyridsať
rokov od jeho začiatkov hry na organe.
Ďakovnú svätú omšu celebrovali traja
kňazi: správca našej farnosti vdp.Ondrej
Tepličanec, náš rodák Peter Debnár
pôsobiaci
v Trnave
a vdp.
Čaniga
z Topoľčian
pôsobiaci
v Moravskom
Lieskovom. Po slávnostnom Tedeu
nasledoval
benefičný
koncert.
Na
koncerte
odznelo
trinásť
skladieb
náboţných piesní. Dve skladby Ave
Mária od dvoch autorov Mikuláša
Sweidra Trnavského a Fronza Schuberta
opernými spevmi predvieli A.Smiešková
a J.Kloknerová. Muţské kvarteto vzdalo
úctu Ukriţovanému Jeţišovi. Spevácky
zbor z Ruţindola sa predstavil ôsmimi
cirkevnými pesňami. Jednou z nich bola
aj skladba M.S.Trnavského „Matka Boţia
Trnavská“. Je v nej vyjadrená vďačnosť
nebeskej Matke, ktorá práve pred tristo
rokmi /v roku 1710/ zázračne zastavila
mor v Trnave. Keď obyvatelia Trnavy uţ
vyčerpali všetky moţné prostriedky,
s dôverou sa obrátili o pomoc svojej
ochránkymi Panne Márii Trnavskej, ktorá
uţ neraz im poskytla svoju pomoc. S jej
obrazom vykonali procesiu mestom, keď
sa vrátili do Kostola sv.Mikuláša, na mor
v meste uţ nik nezomrel. Odvtedy sa uţ
tristo rokov kaţdú sobotu o desiatej
hodine pred jej obrazom slúţia sväté
omše a kaţdoročne sa v čase od 13. do
23. novembra koná vo farnosti novena na
jej počesť.
S týmto obrazom sa spájajú aj iné
udalosti. V čase tureckých vojen v roku
1663, keď uţ všetky okolité mestá dobyli
Turci, na obraze Panny Márie sa objavili
krvavé slzy. Matka Boţia varovala, ale aj
chránila mesto, ktoré Turci nenapadli,
zostalo uchránené. Podobne krvavé slzy
ronila aj v čase kurúckych výbojov v roku
1708. Kópiu tohto svätého obrazu
darovali manţelia Illášovci aj nášmu
kostolu. Nech jej milostivý obraz
a zdvihnutá ruka k nebesiam chráni aj
našich veriacich a celú kovarskú farnosť.
Spomienkovej oslavy sa zúčastnili
spriatelené rodiny manţelov Illášových
z Trnavy a iných miest Slovenska, blízki

príbuzní a známi, rodáci a farníci z našej
obce, všetci, ktorí preukázali česť
zúčastniť sa tohto milého podujatia.
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou
finančnou podporou prispeli na dostavbu
novej fary. Moţno touto benefíciou
podnietime aj ďalších darcov na
ukončenie započatého diela.
Koncert
uviedol
a na
organe
sprevádzal
samotný
oslávenec
Ing.Marián Illáš.
Aké boli začiatky jeho organovania?
Bolo to pred štyridsiatimi ôsmimi
rokmi, keď do našej farnosti prišiel nový
správca vdp.Jozef Daniš. Nikto ho
nečakal, ani nevítal. Nielen nevšímavosť
ľudí v období silnejúcej ateizácie, ale aj
úbohý stav farskej budovy a nutnosť
opravy kostola skľúčujúco zapôsobil na
dvadsaťdva rokov pôsobiaceho kňaza.
Hotová robinsoniada, ako aj sám
priznával.
Odniekiaľ sa však muselo začať. A tak
začal budovať. Z ničoho a sám. Nielen
s opravami fary, kostola a okolia, ale aj
s reparáciou ľudských duší. Uţ v prvom
roku nástupu v auguste 1962 opravil
budovu fary: reinštalácia elektriny,
výmena strechy, dvier, komínov, výkop
studne a zavedenie kúpelne tak, ţe uţ
v októbri sa dalo v jednej miestnosti
kancelárie aj vyhrievať a bývať. Tam
umiestnil aj harmónium. Jeho činorodosť
postupne podporovali farníci – brigádnici.
Neskôr aj miestne JRD a obecný úrad.
Svojou
charizmou
a húţevnatosťou
získaval aj mládeţ. Veď spočiatku nebolo
ani
miništrantov
a bohosluţby
nesprevádzal organ. Neskôr malý
chlapec Ernest Černo robil miništranta
a zároveň ho kňaz priúčal hrať na
harmóniu. Spevu učil aj jeho strýkov
Mariána a Jozefa Geršiho. Sám kňaz sa
musel učiť, aby učil druhých. V roku 1970
uţ boli aj náhradníci: Marián Illáš, Peter
Ďurík a Vladimír Michalík. Najúspešnejšie
sa uplatnil Maroš Illláš. Mal sotva dvanásť
rokov, chodil do siedmej triedy, keď za tri
mesiace
uţ
na
októbrových
poboţnostiach hral na organe. V ničom
sa neľutoval. Ani počas mrazivých rán
v decembri na rorátoch skrehnutými
prstami behal po klávesoch, aby vylúdil
dôstojnosť zvukov a sprevádzal liturgie.
S organom oţil spev v kostole, obnovila

sa velebnosť bohosluţieb. Tu sa ukul
vzťah
Mariána
k hudbe
a záľuba
k organu.
Z čoho pramenila spätosť s hudbou
a jeho zboţnosť? Mal len deväť rokov,
keď mu zomrel otec ako 47 ročný. Brat
Miloš bol vysokoškolák, prostredný brat
Pavol tieţ chodil do školy. Matka Helena
zostala sama s tromi opustenými deťmi.
Zarábala na ţivobytie v miestnom ústave.
Duchovne ju podporoval a povzbudzoval
pán farár Daniš. Pevná vôľa a silná viera
jej pomohla preţiť. Matkine rozhodnutie
ovplyvnilo aj Maroša. Nebojácne si
kliesnil cestu ţivotom cez gymnaziálne
i vysokoškolské štúdium aj v práci
chemického inţiniera, či manţela i otca
rodiny dvoch detí. Dnes je úspešným
podnikateľom. Aj napriek náročnému
povolaniu a pohyblivom zamestnávaní aj
v iných krajinách pravidelne organuje
v kostole Ruţindole, vedie spevácky zbor
v tejto obci, zúčastňuje sa rôznych
cirkevných a duchovných podujatí, hoci
ţije v Bielom Kostole a pracuje v Trnave
a rôzne. Nezabúda na svoje rodné
Kovarce. Príleţitostne organuje v našom
kostole a je štedrým darcom obnovy
kostola a výstavby novej fary. Právom si
zasluhuje našu úctu a vďaku pre jeho
charakterové a morálne vlastnosti, pre
jeho
duchaplnosť,
zodpovednosť
a rodoľúbosť.
Všetko
najlepšie
do
ďalšieho
tvorivého ţivota mu ţelejú jeho kovarskí
rodáci!
PhDr.Irena Grácová
redaktor KM

„Ľudia s ľuďmi v údolí
rieky Nitry!“
Pod týmto názvom sa
uskutočnilo stretnutie
seniorov, ale aj všetkých
vekových kategórií pri
príleţitosti
Mesiaca
úcty
k starším
v sobotné
odpoludnie
16.októbra
2010
v Kultúrnom
dome
v Kovarciach.
Organizátorom podujatia bola
Obec Kovarce a Jednota dôchodcov
Slovenska
v Kovarciach.
Stretnutie
finančne podporil Nitriansky samosprávny
kraj.
Význam
tohto
stretnutia
bol
viacrozmerný. Nadväzoval na započatú
tradíciu
nadväzovania
priateľstiev
s okolitými obcami, ktorých spája nielen
okolitá príroda, Tribečské pohorie, rieka
Nitra, ale aj spríbuznené rodiny a iné
známosti s ľuďmi či susedské vzťahy....
ako
sa
to
uţ
osvedčilo
na
predchádzajúcom stretnutí so seniormi
a obyvateľmi z Ludaníc. Symbolicky sa
stretli na kovarskom moste. Zvítacie
slová, podanie rúk, osobné zoznámenia
vystriedali spoločné piesne, rozhovory,
posedenie, pri ktorom nechýbali plné
koše vlastnoručne upečených koláčov
a iných
dobrôt.
Vzájomná
dobrosrdečnosť
vyvolala
potrebu
uskutočňovania
tradície
stretávok.
Jubilujúca
desaťročná
speváckodramatická skupina Seniorské srdce
opätuje stretnutie so speváckou skupinou
Nezábudka z Kovariec a Koniarovčankou
a inými súbormi dňa 23.októbra 2010
v Ludaniciach.
Tohoročné stretnutie „Ľudia s ľuďmi
v údolí rieky Nitry“ v Kovarciach sa
uskutočnilo s podhorskou obcou Krnča,
ktorého sa zúčastnila spevácka skupina
seniorov Skalka, ktorá potvrdzovala
správnosť tohto zámeru. Spájala nás
predovšetkým pieseň. Veď dobrá pieseň
vyjadruje celé bytie a cítenie človeka.
Preto nemoţno neuznať túto veličinu.
Presiahla rámec kultúrneho programu,

v ktorom účinkovali všetky generácie.
Detičky materskej školy, ţiaci základnej
školy, kde svoje hudobné a spevácke
schopnosti a talent prejavil najmä ţiak
Jakub Králik hrou na klávesoch. Program
starostlivo pripravila pani riaditeľka
materskej školy Bc.Zdenka Bujnová
a pani
vychovávateľka
p.Naďa
Patrovičová a pani učiteľka základnej
školy Mgr.Ľubomíra Luknišová. Ďalej sa
predstavila hosťujúca spevácka skupina
Skalka z Krnče, spevácka skupina
Kovarčanka, spevácka skupina senioriek
Nezábudka a známa v celom kraji
hudobno-spevácka skupina Tribečanka.
Pôsobivo povzbudzujúco i ďakovne
vyzneli slová príhovoru starostky obce
Mgr.Heleny Paučírovej, ktorá nielen
slovne, ale aj hmotne podporuje seniorov
v ich aktivite. Znovu a znovu neutíchali
spoločné piesne, ku ktorým sa pridávalo
široké osadenstvo tohto podujatia.
K dobrej nálade prispelo tradičné
chutné občerstvenie. Povestné domáce
koláče, ktoré uţ pravidelne pripravujú
speváčky z Nezábudky, najmä Irenka
Patrovičová, Terka Horáková, Magduška
Horná, Helenka Belanová, Ľudmilka
Blahová, Stazka Opáthová a výborná
kapustnica Kvetky Halmovej sú ničím
lepším nenahraditeľné.
Ďakujeme všetkým , ktorí sa pričinili
o úspešný priebeh a nezabudnuteľný
záţitok z tohto stretnutia. Osobitné
poďakovanie vyjadrujú členky speváckej
skupiny
Nezábudka
Nitrianskemu
samosprávnemu kraju za finančnú
podporu, pomocou ktorej si obnovili
slávnostné
oblečenie
na
kultúrne
vystúpenia.
PhDr.Irena Grácová
redaktor KM

GAZDINKY NA
SLOVÍČKO
ZEMIAKOVÉ PLACKY
STAREJ MAMY

Slaninu si nakrájame na malé kocky a na
panvici si ju vyškvaríme. Zemiaky
očistíme a nastrúhame na jemnom
strúhadle. Primiešame hladkú múku,
vajíčko, petlačený cesnak a dochutíme
koreninami. Cesto by malo byť také, ako
na palacinky, teda redšie. Ak zemiaky
nemajú v sebe dosť vody, môţeme pridať
trochu mlieka. Slaninu po vychladnutí
vylejeme
do
zemiakového
cesta
a premiešame. Ak máte teflonovú
panvicu, pri pečení placky uţ nemusíte
pouţívať olej, cesto je mastné vďaka
slanine.

JUBILANTI
OKTÓBER
Cifrová Emília
Hrobárová Zlatica
Mičíková Paulína
Čaradská Antónia
Kovačiková Emília
Dubajová Anna
Garguláková Mária
Valachová Alţbeta
Ševčik Jozef
Čitarská Magdaléna
Majtánová Jozefína
Polonská Antónia

LIANA GRIČOVÁ
narodená 18.9.2010
Otec: Juraj Grič
Matka: Eva Belanová
rod.Košecká

3 veľké zemiaky, 1 vajíčko, 3 strúčiky
cesnaku, 150 g oravskej slaniny, 200 g
hladkej
múky,
olej,
mlieko,
sol,
majoránku, čierne korenie














NARODENIE DIEŤAŤA

- 90 rokov
- 87 rokov
- 86 rokov
- 85 rokov
- 84 rokov
- 84 rokov
- 81 rokov
- 75 rokov
- 75 rokov
- 60 rokov
- 60 rokov
- 78 rokov

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

NA SPOLOČNÚ
CESTU ŽIVOTOM
VYKROČILI:

Oznamujeme našim občanom, ţe dňa
11.novembra 2010 /štvrtok/ sa
uskutoční predaj liečivých mastičiek
v klube dôchodcov. Prosíme, vyuţite
výhodný nákup v čase od 10.00 hod. –
16.00 hod.

Zber plastového odpadu bude
15.novembra 2010 - pondelok
o 10.00 hod.
Uviazané
vrecia
s plastovým
odpadom
ţiadame vyloţiť ráno v deň
vývozu alebo v predvečer
vývozu pred rodinné domy.

Ing. ALENA ULIČNÁ
a MARIÁN ČITÁRSKY
- manţelstvo uzatvorili dňa 18.9.2010
v Liptovskom Mikuláši

Ing.LUCIA
PREVUZŇÁKOVÁ
a Ing.MARTIN ŠEBEST
- manţelstvo uzatvorili dňa 9.10.2010
v Kovarciach
SRDEČNE
BLAHOŽELÁME

HROBOVÉ MIESTA – OZNAM
Z dôvodu uzatvárania nájomných zmlúv
na hrobové miesta v našom cintoríne
ţiadame nájomcov hrobových miest
o predloţenie
nasledujúcich
údajov:
meno, priezvisko, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu
platcu
hrobového
miesta,
ďalej
ţiadame
nahlásiť
meno,
priezvisko,
dátum
narodenia
a úmrtia zomrelých.

INZERÁT
OZNAM
Zdruţenie bývalých urbárnikov
obce Kovarce pozýva svojich členov na

členskú schôdzu
dňa 13.novembra 2010 v sobotu
o 10.00 hod.
v Kultúrnom dome v Kovarciach
s pracovným, kultúrnym programom
a spoločenským posedením.
Tešíme sa na Vašu účasť

Predajňa – RYBANOVÁ MÁRIA
Kovarce č.523 /Hurbanova ulica/
ponúka:
TEXTIL: pančuchy, ponoţky, tričká,
mikiny, rifle, tepláky
ROZLIČNÝ TOVAR: školské potreby,
hračky, kozmetika, drogéria, vence,
sviečky
SECOND HAND: detský, dámsky,
pánsky textil z dovozu od 0,50 €

