
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍK 

       
      Pri hľadaní 
vhodných piesní na 
Kultúrne Vianoce 
Mikroregiónu 
Západný Tribeč 
sme našli pieseň, 
ktorej refrén znel: 
„Čo máš v srdci 
rozdávaj, čo máš v duši rozdávaj tiež......“ 
Všetkým členkám sa tá pieseň páčila. Sú 
to slová vhodné na zamyslenie, hlavne 
v čase blíţiacich sa sviatkov pokoja, 
lásky, porozumenia, ale nielen v tomto 
čase. 
     Ak však máme v duši prázdno, čo 
rozdáme? Ak je v srdci nepokoj, zloba, 
neprajnosť, tak ju rozdávame ďalej. Sme 
svedkami toľkých nepríjemností vo svete, 
zákernosti – moţno tí ľudia veľa 
nedostali, nenazbierali vo svojom srdci, 
tak nemajú čo ponúknuť iným. 
     Kaţdý z nás má určite  tisíc rôznych 
problémov. Chodíme zachmúrení, bez 
nálady a pritom stačí napríklad pozdrav 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s úprimným úsmevom, príjemné slovo 
a hneď je nám lepšie. A tieţ vypočutie 
toho druhého, ale „aktívne“. Tak, ţe 
budeme nad jeho problémami chvíľu 
rozmýšľať, nie iba jedným uchom dnu, 
druhým von. Nebojme sa citovo otvoriť 
a prejaviť záujem, ochotu, porozumenie 
ak to v srdci máme, potom aj my určite 
zaţijeme príjemný pocit. 
      Minule mi napísala jedna priateľka, 
s ktorou som strávila niekoľko dní na 
školení, ţe sa so mnou cítila veľmi dobre. 
Boli to slová, ktoré mi veľa dali a potešili 
ma. Kieţ by aj všetci ostatní mali 
moţnosť povedať svojim blízkym, 
priateľom, spolupracovníkom, deťom či 
rodičom, ţe im je s nimi dobre. Pokiaľ je 
na to ešte čas. Moţno uţ nemusí byť 
vhodná príleţitosť. 
      Ţelám všetkým plné srdcia a pokoj 
v duši, aby bolo čo rozdávať. 
                                                                                  

Bc.Zdenka Bujnová, redaktor KM 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

Obecné zastupiteľstvo na 
svojom mimoriadnom 
zasadnutí dňa 26.októbra 
2009 v uznesení 
č.13/2009: 
 
A/ DOPORUČUJE: 
1. Prepracovať zmluvu o nájme 
nebytových priestorov v k.ú. Kovarce 
vedených v LV č.713 ako telocvičňa 
s.č.518 na parcele č.351/249 
vypracovanú JUDr.Petrom Lukačkom, 
a to vypustením bodu 4, v Čl.V. a upraviť 
termín platenia nájomného v bode 3. Čl.V 
– na týţdenne. 
2. Prepracovať zmluvu o nájme 
nebytových priestorov v k.ú. Kovarce 
vedených na LV č.713 ako Základná 
škola s.č.164 na parcele č.351/248 
vypracovanú JUDr.Petrom Lukačkom, 
a to vypustením bodu 4, v Čl.V. 
 
B/ SCHVAĽUJE: 
1. Prenájom nebytových priestorov v k.ú. 
Kovarce, vedených v LV č.713 ako 
telocvičňa s.č.518 na parcele č.351/249 
pre vykonávanie športovej činnosti 
a výšku nájmu pre vykonávanie 
skupinovej športovej činnosti – minifutbal, 
tenis, aerobik volejbal a pod. a pre tenis – 
12 € / hod. a výšku nájmu pre športovú 
činnosť – stolný tenis – 1 € / osoba / hod. 
2. Prenájom nebytových priestorov v k.ú. 
Kovarce, vedených v LV č.713 ako 
Základná škola s.č.164 na parcele 
č.351/248 – 1 miestnosť o výmere 12 m2 
nachádzajúca sa na prízemí ZŠ, pre 
nájomcu p.Mariána Čitárskeho, IČO: 
40 362 531, s miestom podnikania 
Kovarce č.310 za účelom zriadenia 
mliečneho bufetu na dobu od 1.11.2009 
do 31.12.2009 a výšku nájmu 33 € / 
mesiac. 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
mimoriadnom zasadnutí dňa 
2.novembra 2009 
v uznesení č.14/2009: 
 
A/ SCHVAĽUJE: 
1. Výstavbu 2 ks nájomných bytových 
domov v obci Kovarce na parc.č.33/11 
 
B/ SÚHLASÍ: 
1. S ponukou spolupráce so 
spoločnosťou DEVELOP GROUP, a.s. 
Bratislava pri výstavbe 2 ks nájomných 
bytových domov v obci Kovarce na 
parc.č.33/11 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
ČELADINCE – KOVARCE 

6 : 3  /3 : 1/ 
Susedské derby prinieslo futbal 

priemernej úrovne 
s hokejovým 

výsledkom. Hlavnú 
úlohu zohral hlavný rozhodca, ktorý 
pískal priestupky, ktoré videl len on sám 
a výsledok: päť odpískaných pokutových 
kopov – 3 v prospech domácich, 2 
v prospech hostí, dvaja vylúčení – 
M.Grác, J.Kerek. 
Zostava: Vrbjar – Kerek J., Grác, Kováčik 
T., Kerek O., Kutňanský, Mekýš M., 
Kovačik J., Jančovič M., Jančovič F., 
Macko 
Góly: Macko M., Kerek J. 2 
Striedali: Gregor E., Černo M. 
 
 

KOVARCE – PRÁZNOVCE 
2 : 5 /1 : 2/ 

V poslednom zápase jesennej časti sme 
privítali vedúce muţstvo súťaţe. Domáci 
odohrali vyrovnaný zápas, keď aţ 
v závere zápasu doplatili na nepresnú 
koncovku. Naopak, hostia všetky 
ponúknuté šance vyuţili a zaslúţene 
zvíťazili.  

O B S A H  
 Úvodník /Bujnová Zdenka/ 

 Uznesenia obecného zastupiteľstva /26.10., 2.11./ 

 Športové ozveny /Kyčerka Rudolf/ 

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov /Šišmičová Renáta/ 

 Okresná prehliadka speváckych skupín /PhDr.Grácová I.,  

             Mgr.Helena Paučírová/ 

 Z prameňov našej histórie /PhDr.Grácová Irena/ 

 Posvätenie krížov v lokalite Gedelov a k.ú.Súlovce 

 Gazdinky na slovíčko /Bohémsky pekáč, Zemiakovo-syrový koláč/ 

 Jubilanti – november, Narodenie dieťaťa 

 Oznam, Inzerát 



Zostava: Ondruš – Mekýš M., Kovačik T., 
Krošlák, Kerek O., Kutňanský, Gerši, 
Belan, Švec, Jančovič M., Jančovič F. 
Góly: Kovačik T. Kutňanský D. 
Striedali: Gregor E., Černo M. 
 
 
 

Konečná  tabuľka  II.triedy  
po jesennej časti  
 

1 Práznovce 13 11 1 1 49:9 34 

2 Krušovce 13 10 3 0 40:7 33 

3 V.Ripňany 13 7 5 1 33:15 26 

4 V.Bedzany 13 7 2 4 29:13 23 

5 Závada 13 7 2 4 27:18 23 

6 Bojná B 12 6 3 3 30:14 21 

7 Tesáre 12 6 1 5 23:32 19 

8 Kuzmice 13 5 3 5 23:24 18 

9 Kamanová 13 4 2 7 24:30 14 

10 Koniarovce 13 3 2 8 20:37 11 

11 Kovarce 13 3 1 9 20:39 10 

12 Chrabrany 13 2 3 8 10:29 9 

13 Čeľadince 13 1 4 8 17:50 7 

14 N.B.B 
Vozokany 

13 1 2 10 13:41 5 

 
 
 

DORAST  
MO skupina C 
 
KOVARCE – Solčany                         0 : 4 
Hrušovany – KOVARCE                    1 : 2 
góly: Gregor E., Jančovič F. 
N.Streda – KOVARCE                       0 : 0 
 
 
 
 

Konečná tabuľka  
 
1 Ludanice 14 12 0 2 71:22 36 

2 Preseľany 14 10 1 3 71:21 31 

3 Solčany 14 9 0 5 68:25 27 

4 TO B / 
N.Streda 

14 8 3 3 51:24 27 

5 Kovarce 14 3 5 6 23:43 14 

6 Oponice 14 4 1 9 34:41 13 

7 Hrušovany 14 4 1 9 26:45 13 

8 Kamanová 14 0 1 13 5:128 1 

 

 
 

ŽIACI 
MO skupina B 
  
KOVARCE – Oponice                        2 : 0 
góly: Karcol L. 2 
Chrabrany – KOVARCE                     4 : 2  
góly: Karcol L. 2 
 

Konečná tabuľka  
 
1 Koniarovce 14 12 0 2 79:10 36 

2 Preseľany 14 10 1 3 58:18 31 

3 Solčany 14 9 1 4 67:11 28 

4 Oponice 14 8 1 5 51:26 25 

5 Chrabrany 14 6 1 7 28:40 19 

6 Kovarce 14 4 1 9 35:38 13 

7 Ludanice 14 4 0 10 38:39 12 

8 Hrušovany 14 0 1 13 5:179 1 

 
Rudolf Kyčerka, redaktor KM 

 
 

VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVNYCH 

KRAJOV 

 
      Okrsková volebná 
komisia v Kovarciach 
oznamuje výsledky 
hlasovania vo volebnom 
okrsku v Kovarciach vo 
voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov dňa 
14.11.2009: 
 
- počet oprávnených osôb vo volebnom 
okrsku zapísaných do zoznamu 
voličov...............................................1205 
- počet voličov, ktorí sa zúčastnili 
volieb...................................................377 
- počet  platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do 
zastupiteľstva......................................366 
- počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby predsedu ......364 
- účasť voličov v % ..........................31,29 
 

Počet platných hlasov odovzdaných pre 
jednotlivých kandidátov pre voľby 
predsedu : 
Milan Belica, doc.Ing. PhD..................321 
Imrich Okenka, prof., Dr.Ing., Phd.........25 
Vladimír Karvaj, MUDr..........................12 
Viliam Mokráň, Ing..................................4 
Ágnes Biró, PaedDr................................2 
Počet platných hlasov odovzdaných pre 
jednotlivých kandidátov pre voľby do 
zastupiteľstva: 
Michal Švajlen, MUDr..........................313 
Ján Paulík, MUDr................................174 
Juraj Soboňa, Ing................................137 
Karol Gerhát, JUDr..............................130 
Tibor Pavlík, MUDr..............................115 
Pavol Goga, PaedDr...........................103 
Albert Hačko, MUDr..............................98 
Jozef Bošanský ....................................66 
Ľubomír Bošanský, Ing. .......................51 
Rudolf Kováčik, Ing...............................44 
Peter Baláţ, Ing. ...................................39 
Jozef Vančo, Ing...................................36 
Jozef Cifra, Ing......................................35 
Ivan Snopek, MUDr.,CSc......................23 
Štefan Grach ........................................22  
Peter Bačik ...........................................21 
Jaroslav Boţik ......................................17 
Pavol Ryban .........................................15 
Ján Mašír, Ing. .....................................13 
Emil Šatan, Mgr. ...................................13 
Peter Švec ............................................13 
Zuzana Korenecová, Ing. .....................11 
Marián Meluš ..........................................9 
Anna Znášiková, Bc................................8 
Jozef Bielich, Ing.....................................6 
Adrian Kunik, Ing. ...................................6 
Miroslav Murčo .......................................5 
Ivan Holko, MVDr. ..................................4 
 
Za volebný obvod č.7 Topoľčany boli do 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zvolení za poslancov: 
1. Ján Paulík, MUDr. ............ 6340 hlasov 
2.Karol Gerhát, JUDr. .......... 5562 hlasov 
3. Pavol Goga, PaedDr. ....... 5082 hlasov 
4. Peter Baláţ, Ing. .............. 4219 hlasov 
5.Juraj Soboňa, Ing. ............. 4021 hlasov 
6. Jozef Vančo, Ing. ............. 3698 hlasov 

OKRESNÁ 
PREHLIADKA 

SPEVÁCKYCH SKUPÍN 

 
      Okresná 

prehliadka 
speváckych skupín 
okresu Topoľčany 
má uţ svoju históriu.  
 

 V nedeľu 8.novembra 
2009 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome 
v Kovarciach sa uskutočnil uţ jej XII. 
ročník. Usporiadateľom okresnej 
prehliadky speváckych skupín bol 
Nitriansky samosprávny kraj, Tribečské 
osvetové stredisko v Topoľčanoch, 
Mikroregión Západný Tribeč, Obec 
Kovarce. 
     Nitriansky samosprávny kraj nielen 
hmotne podporil toto významné 
podujatie, ale aj osobne sa ho zúčastnili 
jeho najvyšší predstavitelia, keď na čele 
delegácie bol predseda NSK Ing. docent 
Milan Belica PhD., ale aj poslanci 
Národnej rady SR za náš kraj, poslanci 
VÚC za náš okres a najvyšší 
predstavitelia Topoľčianskeho obvodu 
a starostovia obcí. K významným hosťom 
patrili aj veľadôstojní páni farári ThPh 
Marek Virág a Mgr. Ondrej Tepličanec. 
Čestné a nezastupiteľné miesto patrí 
porote v zloţení: hudobný skladateľ 
Eduard Čuhák, pani učiteľka ZUŠ Kristína 
Chrenková a Mgr. František Peter. XII. 
ročník okresnej prehliadky prezentovalo 
trinásť speváckych skupín a to: 
Koniarovčanka Koniarovce, Večernmica 
Hrušovany, Seniorské srdce Ludanice, 
Bojňanka Bojná, Nádej Topoľčany, Jeseň 
Topoľčany, Krnčianka Krnča, Skalka 
Krnča, Lišňanka Solčany, Nezábudka 
Kovarce, Kovarčanka Kovarce, Tribečskí 
heligonkári, Streďanka Nitrianska Streda. 
Okrem vzácnych hostí a učinkujúcich 
vysoký počet návštevníkov tvorili naši 
občania i z okolitých obcí, takţe kultúrny 
dom praskal vo švíkoch. Program 



uvádzala a viedla naša úspešná 
moderátorka Hanka Chotárová. Na 
začiatku veľkolepého programu sa 
predstavil náš harmonikár Peter Koňoš, 
ţiak základnej školy a umeleckej školy, 
ktorý zahral zmes ľudových piesní. 
Otvárací a uvítací prejav predniesla 
starostka obce Kovarce Mgr.Helena 
Paučírová. Nielen veršami básnika, ale aj 
osobným vyznaním k ľudovej piesni a jej 
nositeľom vzdala hold všetkým, ktorí sa 
tejto ušľachtilej činnosti venujú. Potom sa 
rozpútal gejzír piesní. Úplnou náhodou 
zlosovaním sa prvenstvo vystúpenia ušlo 
našej Kovarčanke. Krásny spev, výber 
piesní, náš kroj evokovali v nás hrdosť na 
to pravé a vzácne, čo doma máme. 
Ťaţko vybrať, či niečo uprieť aj ďalším 
speváckym skupinám. Čo obec, to iný 
kroj, či pieseň. V Streďanke z Nitrianskej 
Stredy sú výborné sólistky, harmonikárka 
a celá skupina pôsobí svieţo, harmonicky 
a radostne. Len na skok od nás Lišňanka 
zo Solčian sa vyznačuje iným krojom 
s bohatou výšivkou a originálnymi 
spevmi. Vzorne reprezentujú svoju obec 
v celom regióne. Pomáha jej k tomu aj 
nová CD nahrávka. Obdiv a poklonu si 
zaslúţi pani Zlatica Ţišková vedúca 
skupiny Krnčianka, ktorá angaţuje 
mladých i starých k vynikajúcim výkonom, 
aţ sa zdá, ţe javisko obsadili všetci 
občania Krnče. Spája ich pieseň, hudba, 
láska a krása. Lebo tam, kde panuje 
pieseň, aj ľudia sú dobrí a ona to 
dokazuje so svojím takmer 
profesionálnym umeleckým telesom. Aj 
mesto Topoľčany sa hrdí dvoma 
speváckymi skupinami: Nádej a Jeseň. 
Často ich obdivujeme nielen na 
mestských oslavách, ale aj v obciach 
nášho okresu. Bohaté stylizované kroje 
nasvedčuje starostlivosť magistrátu o ich 
rozvoj. Bojňanka z Bojnej je tieţ trvalkou 
okresných prehliadok. Vţdy v novom 
šate, peknými spevmi a galantnosťou 
muţov aj na javisku očarí všetkých 
divákov. Úcta a vďaka patrí aj Peťke 
Socháňovej z Ludaníc, ktorá neúnavne 
zachytáva náš nedavno minulý ţivot na 
dedine vo všetkých podobách s jeho 

zvykmi, obyčajmi, piesňami i príslušnými 
rekvizitami vyjadrené v scénicko-
spevacko-dramatickom podaní. 
Tohoročné „Na priedomí“ nás zaviedlo do 
čias detstva a tak nech „Seniorské srdce“ 
bije pre večný ţivot v nezabudnutí. Ako 
rastie úroveň speváckych skupín z roka 
na rok nás presvedčila Koniarovčanka 
z Koniaroviec. Večernica z Hrušovian. 
Početné obecentvo s nadšením 
aplaudovalo Tribečským heligonkárom, 
ktorí spustili terchovskú muziku i gorálsku 
hymnu i iné piesne. S heligonkou akoby 
sa narodili, veď hrali trojgeneračne. 
Najmenší Ivan Paška sa objavil aj 
v televíznom Mini-talente. Slovenská 
ľudová pieseň si nevyberá na ľuďoch, ba 
ani na veku. Moţno povedať, ţe 
prevaţnú väčšinu spevákov tvorili seniori. 
To dokazovali aj spevácke skupiny 
Skalka z Krnče a Nezábudka z Kovariec. 
Hoci jej speváčkam do tanca, či 
výraznejšieho pohybu uţ tak nie je, svoje 
si ustoja. Spievajú s citom, radosťou 
a láskou. To sa cení a porota aj ocenila. 
Jej patrí naše uznanie, poďakovanie za 
usmerňovanie súborov, za múdre rady 
a zhodnotenie XII. ročníka, ktorý sa 
dostal na vrchol úspešnosti. 
     Hrejivé a oceňujúce myšlienky vyjadril 
v záverečnom príhovore predseda NSK 
Milan Belica, ktorými sa všetkým odvďačil 
za milé a dojemné chvíle medzi nami. 
     Na dobrý výkon účinkujúcich vplývalo 
aj prostredie: javisko pripomínalo lesnú 
jeseň a zlatolístie pod nohami, nadšené 
obecentvo povzbudzovalo účinkujúcich, 
občerstvenie, ktoré osvieţilo a naladilo 
účastníkov, vzácna pohostinnosť 
hostiteľov. 
     Skončil sa úspešný XII. ročník 
okresnej prehliadky spevádkych súborov 
v Kovarciach, nech ţije XIII. ročník ! 
 

PhDr.Irena Grácová, redaktor KM 
 
 
 
 
 

... pieseň – slovenská pieseň  
nám otvorí svet celý dokorán ... 
 
     Človek je tvor spoločenský, ktorý 
svoje pocity, túţby, priania a ţelania 
vyjadruje nielen slovom, ale i spevom 
a tancom. V tomto duchu  sa v kultúrnom 
stánku našej obce  8.novembra  2009 
uskutočnil XII. ročník okresnej prehliadky 
speváckych skupín  okresu Topoľčany. 
Organizátormi tohto jedinečného 
podujatia boli  Mikroregión Západný 
Tribeč,  Tribečské osvetové stredisko 
v Topoľčanoch a Obec Kovarce. Okresnú 
prehliadku finančne podporil Nitriansky 
samosprávny kraj. V takmer 
štvorhodinovom programe sme mali 
moţnosť vidieť a počuť vystúpenie 
speváckych skupín KONIAROVČANKA 
Koniarovce, VEČERNICA Hrušovany, 
SENIORSKÉ  SRDCE Ludanice, 
BOJŇANKA Bojná, NÁDEJ Topoľčany, 
JESEŇ Topoľčany, KRNČINANKA Krnča, 
SKALKA Krnča, LIŠŇANKA Solčany, 
NEZÁBUDKA Kovarce, KOVARČANKA  
Kovarce, STREĎANKA Nitrianska Streda 
a TRIBEČSKÍ  HELIGONKÁRI. 
     Spevácke skupiny  sa radi zúčastňujú 
tohto  podujatia, pretoţe sa stretávajú, 
vymieňajú si navzájom medzi sebou 
skúsenosti a radi sa pozhovárajú. Som 
veľmi rada, ţe   XII. ročník okresnej  
prehliadky speváckych skupín okresu 
Topoľčany sa  uskutočnil  v Kovarciach, a  
ţe aj kovarske  publikum malo moţnosť 
vypočuť si piesne,  ktoré tvorili 
neodmysliteľnú súčasť ţivota našich 
prarodičov a  ktoré odráţali ţivot ľudu na 
pozadí dejín. 
      Atmosféra  tohto podujatia  bola 
fantastická, o čom svedčí aj to, ţe po 
oficiálnom ukončení  vystúpenia 
speváckych skupín hlasy  v spoločenskej 
sále kultúrneho domu neutíchli - spievalo 
sa /i tancovalo/ ďalej, za doprovodu 
harmoniky i bez nej. A kto sa práve 
nevenoval kapustnici či sladkým 
koláčikom  od domácich, pridal svoj hlas. 
 

     Ďakujem účinkujúcim speváckych 
skupín za ich vystúpenie -  za piesne,  
vďaka ktorým bolo toto nedeľné 
popoludnie popoludním sviatočným. Moje 
poďakovanie patrí sponzorom, ktorí 
okresnú prehliadku speváckych skupín 
okresu Topoľčany podporili: Nitriansky 
samosprávny kraj, Liaharenský podnik 
Nitra, farma ošípaných Kovarce  – Ing. 
Tomáš a Ing. Richter, spoločnosť 
OKAVER – Oto Kutňanský, Topoľčianske 
pekárne – p. Eva Poláčková, Papex  
Topoľčany – p. Miroslav Krošlák, Pizzéria 
Ţovinec – p. Rudolf Ţovinec, p. Jozef 
Omasta. Ďakujem našim ţienkam 
z Klubu dôchodcov - p.Irenke 
Patrovičovej, p.Magdičke Hornej, 
p.Vierke Šišmičovej, p.Terke Horákovej, 
p.Ľudmilke Blahovej, p.Helenke 
Prevuzňákovej, p.Stázke Opáthovej, 
p.Betke Valachovej a PhDr.Irenke 
Grácovej za prípravu chutných domácich 
koláčikov a oškvarkových pagáčov, 
ktorých  kvalitu  a chuť  slovami chváli 
ocenili hostia i účinkujúci.  
      Za prípravu vynikajúcej kapustnice 
patrí poďakovanie našej kuchárke – 
p.Kvetke Halmovej.  Za dobre pripravené 
a úspešne zrealizované podujatie 
ďakujem spoluorganizátorom 
z Triebčského osvetového strediska – 
riaditeľovi Bc.Júliusovi Krajčíkovi, 
p.Jozefovi Bojkovskému a Bc.Bohumilovi 
Milatovi a mojím spolupracovníkom - 
p.Ľubke Somogyiovej, p.Lidke 
Bednárovej, p. Vierke Juríkovej, p. 
Renátke Šišmičovej, p. Majke 
Kováčikovej, p.Evke Záhorskej, p.Ferkovi 
Buchovi, p.Tonkovi Gargulákovi 
a p.Ľubošovi Stolárovi a taktieţ  
pracovníkom, ktorí pre obec vykonávajú  
menšie obecné sluţby.  
     Moje poďakovanie patrí aj Vám milí 
občania, ktorí ste prijali pozvanie  a prišli 
ste si pozrieť i vypočuť  vystúpenie 
skupín i jednotlivcov,   ktorí sa snaţia  
kultúrne dedičstvo  našich predkov,  
bohatstvo slovenskej ľudovej slovesnosti 
nielen zachovávať ale i oţivovať.  

Mgr.Helena Paučírová 
starostka obce KOVARCE  



Z   PRAMEŇOV 
NAŠEJ   HISTÓRIE 

 
BOJE S TURKAMI 

 
     Učenie islamu šírilo vieru 
mečom. Turecké 
nebezpečenstvo sa zrodilo 
vtedy, keď sultán Murad I. /1359 
– 89/ zriadil v Malej Ázii turecký 
štát a islam sa stal štátnym 
náboţenstvom. Bránu do 
Európy si Turci otvorili, 
keď porazili srbské vojsko 
na Kosovom poli  15.6.1389. Na 
odpor sa im postavil uhorský kráľ 
Ţigmund Luxemburský, ale jeho vojsko 
utrpelo v roku 1396 drvivú poráţku. Sám 
Ţigmund si len útekom zachránil ţivot. To 
sme uţ v predchádzajúcich častiach 
uvádzali. 
     Za vlády Vladislava I. Jagelovského 
/1440 – 1444/ sa turecké 
nebezpečenstvo nezmenšilo a uhorská 
výprava na čele s Vladislavom – kráľom 
skončila katastrofálnou poráţkou, pričom 
zahynul aj dvadsaťročný  kráľ. 
    Ján Huňady /1444 – 1453/ sa preslávil 
v bojoch proti Turkom. Najväčšie 
víťazstvo dosiahol v roku 1456 v bitke pri 
Belehrade, kde porazil 150000 sultanovú 
armádu. O niekoľko dní tam zomrel na 
mor. 
     Matej Korvín – jeho syn tieţ viedol 
veľkú výpravu proti Turkom a dobyl 
Šabao – pevnosť v roku 1476. Po jeho 
smrti nastal v krajine úpadok. 
     Na uhorský trón sa uchádzalo viacero 
kandidátov. Uhorská šľachta z obavy, aby 
neprišla o svoje výsady na uhorský trón 
dosadila poddajného Vladislava II. 
Jagelovského, ktorý uţ bol aj českým 
kráľom. Uţ predtým mu šľachta 
vymedzila oklieštené právomoci. Kráľ 
i keď vzdelaný sa na nič nezmohol, len 
prikyvoval. Pomenovali ho kráľ „Dobrza“. 
Šľachta si robila čo chcela, rozkrádala 
kráľovské majetky a príjmy. Postavenie 

poddaného ľudu sa zhoršovalo. Preto 
v roku 1514 vypuklo veľké sedliacke 
povstanie – Dóţovo povstanie proti 
feudálom. Ne jeho krutom potlačení sa 
smutne vyznamenal Ján Zápoľský. 
Nariadil neľútostné tresty a masové 
popravy. Povraţdil 50 tisíc vzbúrencov. 
Zakrátko po potlačení povstania zomrel aj 
kráľ Vladislav II. /13.marca 1516/. 
     Po jeho smrti sa uhorským kráľom stal 
jeho syn Ľudovít II. hoci mal len 10 rokov. 
Uţ deväťročný bol ţenatý s desaťročnou 
Máriou Habsburskou. Počas jeho 
neplnoletosti krajinou spravovala 
kráľovská rada. Úpadok krajiny sa 
prehlboval, rástol dlh /vyše 400 – tis. 
zlatých/. Zvyšovalo sa turecké 
nebezpečenstvo. Sultanovo vojsko 
Sulejmana II. sa dalo na pochod proti 
Uhorsku. Rozhodujúca bitka sa odohrala 
neďaleko mestečka Moháč – na rovine 
ako dlaň. 100000 armáda Turkov proti 
30000 uhorských vojakov. Dňa 
29.augusta 1526 uhorské vojsko utrţilo 
zdrvujúce poráţku. Kráľ Ľudovít II. sa na 
úteku utopil v močiaroch. Mohli ho hľadať 
aţ v októbri. 10.novembra ho pochovali. 
Mal len dvadsať rokov. 
     Bitkou pri Moháči sa skončila jedna 
veľká epocha – stredovek v Uhorsku, tým 
aj na Slovensku Mohačským víťazstvom 
si Turci otvorili bránu do Uhorska. Uţ 
v septembri odvliekli turecké vojská ticíce 
zajatcov aj zo Slovenska. 
 

PhDr.Irena Grácová, 
redaktor KM 

 
 

 

POSVÄTENIE  KRÍŽOV 

 

„Ku krížu svätému 
poď  kresťane !“ 

Andrej Radlinský 
 
 

     Hoci je kríţ 
najvýraznejším 

symbolom 
kresťanov, je 

znakom ľudstva 
všeobecne. Kaţdý 

človek si nesie svoj kríţ 
po celý ţivot. Je vyjadrením nielen 
utrpenia, ale i radosti. Veď ukriţovaný 
Jeţiš Kristus sa obetoval za nás, aby nás 
vykúpil, spasil od večného zatratenia. 
Mnohí ho vyznávame, veríme alebo sa 
ním len ozdobujeme. Nosíme ho na 
retiazke, visí spolu s ruţencom 
v mnohých autách, či v našich 
domácnostiach. Kríţmi označujeme 
posvätné miesta na cintorínoch, mnoţia 
sa popri cestách, ohraničujeme nimi naše 
rodiská – obce, chotáre. Nevyhnú sa 
našej pozornosti, úcty, ale ţiaľ aj 
nevšímavosti. 
      Zásluţnú prácu pri obnovovaní 
kríţov, ale aj ďalších pamiatok svätcov 
vykonal náš veľadôstojný pán farár 
Mgr.Ondrej Tepličanec. S jeho 
myšlienkou postupne zrealizovať 
reštaurovanie týchto pamätihodností 
obce súhlasilo aj obecné zastupiteľstvo, 
kde obec Kovarce finančne prispela. 
V priebehu roka sa s najväčšou 
dôstojnosťou vykonalo niekoľko 
vysvätení. 
      Poslednou vysviackou bola nedeľná 
slávnosť dňa 15.novembra 2009 na 
hraničnom mieste v lese na Gedelove, 
ktoré oddeľuje kovarský chotár od 
súľovského. Tak ako povedal ThDr.Marek 
Virág – oponský pán farár v úvodnom 
uvítacom slove, cirkev sa rozdeľuje na 
jednotlivé provincie nie preto, aby sa 
vzďaľovala, ale opačne. Viac sa 

pribliţovala k ľuďom, duchovne ich 
obohacovala a povznášala. Slávnostného 
ceremoniálu sa zúčastnili: kanoník 
Nitrianského biskupstva ThDr.Štefan 
Vallo, vdp.Mgr.Ondrej Tepličanec, 
najvyšší predstavitelia obcí: Mgr.Helena 
Paučírová za Obec Kovarce,  Ján Lukniš 
za Obec Oponice, Ing.Gabriel  Svorad za 
Obec Súlovce, občania týchto obcí, ale aj 
z Ludaníc i občanov okresu. V programe 
účinkovala spevácka skupina 
Kovarčanka, ku ktorej sa s náboţnými 
piesňami pridali ďalší prítomní účastníci. 
Vysvätili sa dva krásne kríţe – obnovený 
kovarský i novopostavený súlovský. 
Nešlo však len o posvätný obrad, ale aj 
o vzácne myšlienky, ktoré pritom odzneli. 
O histórií a posvätnosti kríţa, jeho 
uctievaní a symbolike sa výrečne vyjadril 
ThDr.Štefan Vallo, riaditeľ biskupskej 
kancelárie v Nitre. Zápisy prítomných do 
pamätných kníh obcí a celá výnimočná 
udalosť uţ tvorí súčasť histórie oboch 
farností i susedných obcí a nevšedný 
záţitok všetkých zúčastnených, na ktorý 
sa nezabúda. 
     Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zaslúţili o toto dianie, aj za pozvanie 
súlovského pána starostu na 
občerstvenie do skultúrneného 
kultúrneho domu v Súlovciach. 
 

PhDr.Irena Grácová, redaktor KM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



GAZDINKY   NA 
SLOVÍČKO 

 

Zemiaky nielen ako príloha... 

 
BOHÉMSKY PEKÁČ 

 
Potrebujeme: 1 – 1,5 kg menších 
zemiakov, 150 g aţ 200 g údenej slaniny, 
párky na posypanie /podľa chuti/, soľ, 
rasca, trochu oleja alebo masti na 
pomastenie plechu. 
Postup: zemiaky ošúpeme, umyjeme 
a prekrojíme napoly. Reznou stranou ich 
ukladáme na vymastený plech. Na 
vrchnej, oblej strane urobíme zárez tak, 
aby sa doň zmestil pásik slaninky. 
Posolíme ich, posypeme rascou a dáme 
do vyhriatej trúby piecť. Keď sú uţ takmer 
upečené, posypeme ich ešte párkami 
pokrájanými na kolieska a spolu 
dopečieme. Môţeme k ním podávať šalát 
z kyslej kapusty alebo z čerstvej zeleniny. 

 
 
 
 

ZEMIAKOVO – 
SYROVÝ 
KOLÁČ 

 
Na kysnuté cesto z 500 g hladkej múky, 
50 g tuku, droţdia, ¼ l mlieka, 2 vajec 
a soli rozotrieme plnku z 500 g varených 
prelisovaných zemiakov a 250 g 
strúhaného syra /ementálu/. Husto 
posypeme slaninkou upraţenou spolu 
s cibuľou a zalejeme sladkou smotanou 
rozšľahanou s vajcom, soľou, čiernym 
korením, posekanou petrţlenovou vňaťou 
a upečieme dozlata. 

JUBILANTI 
 N O V E M B E R  

 

 Maková Rozália         
– 90 rokov 

 Hrobár Štefan            
– 90 rokov 

 Štefaneková Alţbeta  – 87 rokov 

 Kubaliaková Helena   – 83 rokov 

 Grácová Emília          – 79 rokov 

 Krošláková Edita        – 78 rokov 

 Grácová Erika            – 70 rokov 

 Sekerešová Mária      – 65 rokov 

 
SRDEČNE 

 BLAHOŽELÁME 
 

 

NARODENIE   
DIEŤAŤA 

 
VANESSA  PAVLÍKOVÁ 

narodená 26.10.2009 
Otec: Pavlík Ján 
Matka: Silvia rod.Klimantová 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 

 

O Z N A M 

 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov 
v Kovarciach srdečne pozýva svojich 
členov a všetkých záujemcov na tradičné  

predvianočné stretnutie 
dňa 3.decembra 2009 
t.j. vo štvrtok o 15.00 hod. 

v spoločenskej sále Kultúrneho domu 
v Kovarciach. 

O Z N A M 

 
U P O Z O R N E N I E ! ! ! 
Poľovnícke zdruţenie Hrdovická 
Nitrianska Streda – Kovarce usporiada 
spoločnú poľovačku na diviakov dňa 
19.decembra 2009 v úseku Kovarce. 
Z dôvodu bezpečnosti a ochrany 
zdravia ľudí žiadame občanov o zákaz 
vstupu do revíru PZ – úsek Kovarce 
v uvedený deň. 

Výbor PZ 
 

 
 

Uţ je tu zas, ten 
vianočný čas. 

Sneh zasneţí ulicu  
aj vianočnú trţnicu, 
 na ktorú sa tešíme  
a Vás všetkých srdečne pozývame 

dňa 22.12.2009 o 9.30 hod. 
v Kultúrnom dome Kovarce. 

Základna škola Kovarce 
 
 
 
 
Zber plastového odpadu bude aţ 
v novom roku 13.januára 2010 – stredu 
o 8.00 hod. Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom ţiadame vyloţiť ráno v deň 
vývozu alebo v predvečer vývozu pred 
rodinné domy.  

 

I N Z E R Á T  

 
Predám autosedačku – vajíčko od 0–13 
kg, poťah sa dá prať, so slnečnou clonou, 
dobrá na kŕmenie, málo pouţívaná. 
Pošlem MMS, cena 15 € /488,- Sk/. 
Grácová Lucia, Kovarce 471 

 0908 044760 

Predám novú komodu – dekor tmavá 
čerešňa, šesť veľkých zásuviek 
š-v-h / 99-106-45.  
K tomu kocková kniţnica, tieţ dekor 
tmavá čerešňa, 8 úloţných priestorov 
š-v-h / 80-156-35. Cena dohodou. 

 0907 477663 
 
 
 
Predám kvalitný včelí med: 
- pastovaný 3 € / kg 
- agátový 3,65 € / kg 
- zmiešaný kvetový 3,30 € / kg 
Cena je bez pohára. 
Med je ocenený ochrannou 
známkou Slovenský med. 
Záruka vyššej kvality. 
Ponuka je rozšírená o sviečky 
s vianočnými motívmi a ozdoby na 
vianočný stromček zo včelieho vosku 
Ing.Stanislav Belan, č.d.171 
Stanislav Belan, č.d.237  
 
 
Predám dievčenske tenisky NIKE – 
tmavofialová farba, veľkosť 19,5, ako 
nové. Pôvodná cena 29,90 €, teraz 20 € 
/650,- Sk/, pošlem MMS.  
Grácová Lucia, Kovarce 
471. 

 0908 044760 
 
 
 
Naučím a doučím 
anglický jazyk 

 0903 193645 
 
 
 
MINI Market M.Čitarský prijíma záväzné 
objednávky na chlieb, pečivo, ovocie, 
zákusky /objednávky na zákusky len do 
4.12./  k vianočným sviatkom 
a Novému roku. Objednávky 
osobne alebo  telefonicky. 

 038/5316219 


