Tešíme sa na Vás!!!!

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

VIANOČNÉ STRETNUTIE,
dňa 9.decembra 2010 o 15.00 hod.
v spoločenskej sále kultúrneho domu.
Súčasťou programu bude aj tradičná
tombola, do ktorej môţete aj sami
prispieť, ako aj k občerstveniu. Príďte sa
príjemne pobaviť, občerstviť, zaspomínať,
zaspievať v duchu Vianoc.

HROBOVÉ MIESTA
OZNAM
Z dôvodu uzatvárania nájomných zmlúv
na hrobové miesta v našom cintoríne
ţiadame nájomcov hrobových miest
o predloţenie nasledujúcich údajov:
Platca hrobového miesta:

meno a priezvisko

rodné číslo

adresa trvalého pobytu platcu
hrobového miesta,
Ďalej ţiadame nahlásiť údaje o
zomrelých:

meno a priezvisko

dátum narodenia

dátum úmrtia

17.decembra 2010 sa uskutočnia

KULTÚRNE VIANOCE

INZERÁT

Mikroregiónu Západný Tribeč
v obci KRNČA.
Srdečne Vás pozývame.

Reštaurácia Petra
Piačeka
Vás srdečne pozýva na

Silvestrovskú
zábavu.
Dobré jedlo, skvelá
zábava vygradujú polnočným
ohňostrojom.
Spoločne privítame rok 2011.
Bliţšie informácie na 0903 422729 alebo
www.upiačeka.sk
Vydávateľ:

Potraviny Čitársky oznamujú, ţe
objednávky
na
zákusky
k Vianociam
berú
do
6.12.2010
/pondelok/.
Objednávky môţete nahlásiť
osobne alebo na tel.č.5316219.
Hľadám do podnájmu starší rodinný
dom. Súrne.
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ÚVODNÍK
Váţení spoluobčania.
Leto je za nami, dni sú stále kratšie,
skrátka je tu jeseň, ba pomaly prichádza
aj zima. S ňou prichádzajú aj dlhé zimné
večery, pri ktorých sa mnohí zamýšľame
nad svojimi radosťami, starosťami
a prekáţkami, ktoré nám postavil ţivot do
cesty.
Prekáţky – ţivot ich stavia do cesty
kaţdému z nás, kaţdému iné a kaţdý sa
ich snaţí prekonať inak. Najhoršie je, ţe
keď prekonáme jednu, príde ďalšia, ktorá
sa nám zdá, ţe je oveľa ťaţšia, ako tá
predchádzajúca. No všetko, čo nás
v ţivote postretne, sa dá prekonať, stačí
veriť vo vlastné sily, spoľahnúť sa na
šťastie a hlavne sa nevzdávať. Veď
všetko prejde, všetko prebolí, hoci
niekedy nám to zanechá na duši jazvy,
ktoré sa nikdy nestratia.
Na začiatku mesiaca sme si na
cintorínoch zaspomínali na našich
drahých zosnulých a dnes sa pomaly
pripravujeme osláviť najkrajšie sviatky
roka – Vianoce.
Ţivot je ustavičný kolobeh, ktorý sa
nikdy nezastaví a ktorý nám pripravuje
stále nové prekvapenia a prekáţky.
Preto Vám prajem váţení občania
veľa síl na prekonávanie ţivotných
prekáţok.
Ľuboslava Somogyiová
redaktor KM

VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ
Miestna volebná komisia v Kovarciach
zverejňuje výsledky komunálnych
volieb 2010 – voľby poslancov do
obecného
zastupiteľstva
a voľby
starostu obce KOVARCE:
* počet osôb zapísaných v zozname
voličov ..............................................1200
* počet voličov, ktorým boli vydané obálky
............................................................830
* počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva .....................................690
* počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných
pre
voľby
starostu
obce....................................................823
Počet platných hlasov odovzdaných
pre jednotlivých kandidátov na funkciu
starostu obce:

Mgr.Helena Paučírová ..............472
Jaroslav Bujna ....................................214
PaedDr.Peter Davidovič......................115
Stanislava Vagundová..........................22

ŠPORTOVÉ OZVENY
KOVARCE – CHRABRANY
0 : 4 /0 : 1/
Zostava:
Vrbjar, Belan, Grác, Hula,
Kerek O., Jančovič M., Mekýš Miro,
Kovačik Marek, Jančovič F., Jankovič,
Bizoň
Striedali: Macko, Švec, Krošlák, Števanka
V poslednom jesenom zápase podali
domáci „katastrofálny výkon“. Ukázalo sa,
ţe nie všetko v Kovarskom futbale ide
tak, ako by malo. Tých otázok prečo...., je
viac......

ZO ŠKOLSKÉHO
ZÁPISNÍKA

DORAST

Základná škola Kovarce
Vás pozýva na

Konečné tabuľky – JESEŇ
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KEDY: 6.12.2010 (pondelok)
KDE: Kultúrny dom Kovarce
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Kyčerka Rudolf ml.,
redaktor KM

Z PRAMEŇOV NAŠEJ
HISTÓRIE
PRVÉ
STOROČIE
NOVOVEKU
V UHORSKU, TÝM AJ NA SLOVENSKU
V svetových
dejinách
sa
koniec
stredoveku a začiatok novoveku spája
s rokom 1492 – rokom objavenia
Ameriky, ale aj novými vedeckými
objavmi vo vesmíre, vynájdením parného
stroja a inými prelomovými medzníkmi.
V uhorských
dejinách
a tým
aj
v slovenských je prelomom poráţka
uhorského vojska Turkami roku 1526
v bitke
pri
Moháči.
Moháčskym
víťazstvom si Turci otvorili bránu do
Uhorska aţ na Slovensko. Keď v Malej
Ázií na turecko-perzskej hranici vypuklo
povstanie, tak na istý čas Turci odtiahli za
Dunaj s tisíckami zajatcov.
Ústup Turkov umoţnil vládychtivému
Jánovi Zápoľskému, aby sa v zbedačenej
krajine hneď ujal vlády. 11.novembra
1526
korunoval
Jána
Zápoľského
v Stoličnom Belehrade za kráľa nitriansky
biskup Štefan Podmanický.
Kto boli Zápoľskovci?
Uţ za panovania Mateja Korvína sa
v bojoch proti Jiskrovým ţoldnierom
a neskôr bratríkom vyznamenal Imrich
Zápoľský. Pochádzal zo Slavónie zo
Zápolja. Kráľ ho vymenoval za kapitána
Horného
Uhorska
/Slovenska/
a obdaroval ho majetkami. Jeho syn
Štefan zdedil túto funkciu a vyčistil od
lúpeţných
bratríkov
Liptovskú,
Turčiansku, Zvolenskú
stolicu.
Za
odmenu dostal aj hrad Trenčín. Spolu
vlastnil 72 hradov a asi desatinu pôdy
v krajine. Stal sa uhorským palatínom
a najvyšším vojenským veliteľom. Svojmu
synovi
Jánovi
zanechal
obrovský
majetok. Ctiţiadostivý kráľ Ján Zápoľský
sa spolčoval s Turkami, aby si udrţal
kráľovskú korunu. Uţ počas bitky pri
Moháči nepouţil svoju 25-tisícovú
armádu a len sa nečinne prizeral pri
Segedíne. Lenţe časť uhorskej šľachty si
zvolila
za
kráľa
Ferdinanda
Habsburského, ktorý uţ bol českým
kráľom. Jeho starší brat Karol V. bol
rímsko-nemeckým
cisárom

a španielským kráľom. Ten mu výdatne
pomáhal, ale aj sestra Mária ovdovená
kráľovná po Ľudovítovi II. /keď sa ako 10ročná stala jeho ţenou a Ľudovít mal len
9 rokov. Zahynul v bitke pri Mohači 20ročný/
Aj Ferdinanda I. korunoval v Stoličnom
Belehrade ten istý nitriansky biskup
Štefan Podmanický 3.mája 1527 za
uhorského kráľa. Záhadne preţil bitku pri
Moháči, v ktorej zahynulo mnoho kňazov
a biskupov.
Medzi Ferdinandom a Zápoľským sa
rozpútal dlhotrvajúci boj, ktorý sa
odohrával zväčša na území Slovenska.
Zápoľský si zavolal na pomoc tureckého
sultána Sulejmana II., ktorý na jar 1529
tiahol s veľkou armádou do Uhorska,
tiahli aţ na Viedeň, ale bezúspešne. Na
zimu sa Turci stiahli za Dunaj. Ale v lete
1530 roku na ţiadosť Zápoľského znovu
pritiahli a zničili Ponitrie, Povaţie. Vtedy
na vlastnej koţi náš ľud a slovenskí
roľníci pocítili hrôzu a krutosť spojencov
Zápoľského. Vypálili 3000 dedín, odvliekli
vyše 30000 ľudí do otroctva. Zaiste medzi
nimi boli aj Kovarce, ako to dokumentuje
súpis Nitrianskej stolice z roku 1531. Na
Lazarovej mape Uhorska z roku 1528 sú
zakreslené aj Kovarce pod názvom
KOWARZC.
V roku 1538 Ferdinand I. a Ján
Zápoľský podpísali mier „status squo“ vo
Veľkom Varadíne. Uznali sa za vládcov
a rozdelili si Uhorsko. Ferdinandovi
pripadla západná a severná časť krajiny
/územie
Slovenska/,
Zápoľskému
pripadlo
Sedmohradsko,
časť
severovýchodného Slovenska s Košicami
a Zadunajsko.
Ján
Zápoľský
na
oslavách
prvorodeného syna Jána Ţigmunda v júli
1540 tak holdoval jedlu a pijatike, ţe ho
porazilo a 21.júla zomrel. Pochovali ho
v Stoličnom Belehrade. Turci, ktorí dobyli
mesto, vraj aby chránili mladého
Zápoľského, vytiahli z hrobky jeho telo,
okradli a mŕtvolu zhanobili. Kronikári
označili Jána Zápoľského za vlastizradcu
a morálne
ho
odsúdili.
Nebol
kresťanským vladárom a ochrancom
viery, hľadal pomoc u tureckého sultána.
Ferdinand I. vyhlásil Bratislavu za
hlavné mesto Uhorska okyptenej krajiny
v roku 1536. Presťahoval sem Uhorskú

komoru, ktorú predtým zriadil, ako prvý
ústredný úrad nezávislý od stavov, úrad
palatína,
najvyššieho
sudcu,
korunovačné
klenoty.
V chráme
sv.Martina sa odvtedy korunovali uhorskí
králi. Na istý čas sa presťahoval do
Bratislavy aj ostrihomský arcibiskup. Ale
v roku
1541
sa
presťahovalo
Ostrihomské arcibiskupstvo i kapitula do
Trnavy a Jágerské opátstvo do Košíc.
Nové boje s Turkami sa obnovili na jar
1541, keď vtrhol sultán do Uhorska pod
zámienkou ochrany práv Zápoľských.
Porazili Ferdinandove vojsko, ovládli
juţnú a strednú časť krajiny. V roku 1547
Ferdinand I. uzavrel mier. Uhorsko sa
rozdelilo na tri časti: Budinský pašalík,
Sedmohradsko a tretiu časť tvorilo
územie pod vládou Habsburgovcov, kam
patrilo Slovensko.
Ferdinand I. zavádzal absolutistickú
a centralistickú vládu. Poloţil základy
mnohonárodnostnej monarchie tým, ţe
bol panovníkom Uhorska, Rakúska
a Čiech. Habsburgovci vládli takmer
štyristo rokov. Stal sa aj rímskonemeckým cisárom v r.1558. Zomrel vo
Viedni 25.júla 1564. Pochovaný je
v Chráme sv. Víta v Prahe. Kronikári sa
o Ferdinandovi priaznivo vyjadrovali. Bol
pracovitý,
disciplínovaný
a viedol
striedmy ţivot. Bol vzorným manţelom
a starostlivým
otcom.
S Annou
Jagelovskou – jeho ţenou mali 11 dcér, 4
synov. Po smrti svojej manţelky smútil za
ňou do konca ţivota a 17 rokov bol
vdovcom.
PhDr.Irena Grácová,
redaktor KM

MLÁDEŽ DOSTALA
ZELENÚ....
V nedeľu
odpoludnia
dňa
21.novembra 2010 sa len tak hemţilo
ľuďmi v Kultúrnom dome v Kovarciach.
Mládeţ i stáreţ zaujali do posledného
miesta i navyše, ba veľa ich bolo aj na
státie, aby im nič neušlo z kultúrneho
programu, ktorý si mládeţ sama
pripravila a predviedla svojim rovesníkom
rodičom i starým rodičom.
Výstiţný názov podujatia „Ukáţ, čo
vieš ?!“ silne motivoval mladých ľudí,
aby ukázali, čo v nich je bez toho, aby ich
niekto dirigoval a nacvičoval.
Začalo sa od najmladších. Detičky
z materskej školy však potrebovali ruku
odborníka. Na pieseň Macko-Uško
tančekom vyjadrili schopnosť rytmického
pohybu na javisku s prvkami hip-hopu.
Párové vystúpenie dievčat Bošanská
– Mekýšová na pieseň Britney Spears
nezostávalo dlţné piesni.
Hoci Jakub Králik je hudobníkom na
klávesoch len vyše roka, tvorí si uţ
vlastný repertoár a z neho pre nás zahral
a zaspieval náročnú pieseň Kristíny
Horehronie, ktorá súperila v Eurovízií.
Po ňom vystúpili slečny – tanečníčky
Mikulová,
Števanková,
Čitárska
a predviedli svoj tanec.
Milým prekvapením bol sólo tanec
Rebeky
Hrobárekovej,
ktorá
je
tanečníčkou
v skupine
Novum
v Topoľčanoch a stala sa majstrom sveta.
Desaťročná Rebeka v nej tancuje od
piatich rokov a jej tanečné umenie hraničí
s profesionalizmom.
Ďalšia tanečná skupina dievčat
s chlapcom:
Alexandra
Kyčerková,
Michaela Mikulová, Majka Mikulová
a Martin
Bujna
vekovo
sotva
deväťročných,
ktorých
dobrovoľne
nacvičuje Marcela Krumpálová, ničím
nazaostala od iných tanečníkov.
Po nich predviedla super tanec
Marcelka Krumpálová.
A znovu rytmický tanec dvoch dievčat
Benďáková - Maková štýlovo neodlišných
od superstáristiek.
Potom prišiel kúzelník /Dušan Cápa/.
I keď mal snahu zasvätiť nás do svojich

kúziel a trikov, nám by sa to iste
nepodarilo. Za to mal okolo seba
dobrovoľných asistentov z radov detí,
ktoré sa ostošesť hlásili byť pri tom na
javisku. Výdatne mu pritom pomáhali, ale
kúzelníkom sa poľahky nik nestane.
Kúzelník – čarodej sa predstavil dvakrát.
Deti boli nadšené z jeho umenia. Kaţdý
z nich si vyslúţil sladkú odmenu.
Staršie ţiačky z Topoľčian - skupina
STRESSORS ochotne a dobrovoľne bez
nároku na honorár rady ukázali svoj
tanečný program.
V programe vystúpila samostatne aj
Kristínka Škorcová, ďalší tanec ukázal
Jakub Králik a koniec programu ukončila
Marcela Krumpálová.
Celý program konferovala vkusne
oblečená šikovná dievčina z Topoľčian,
ktorá
s učinkujúcimi
robila
krátke
interviuw. Oceňovali sme jej pohotovosť
a šarm.
Celý program hudobne sprevádzal
disţokej Ţitňanský Milan. Organizátori
podujatia: Jaro, Miro, Tomáš, Milan, Nina,
Roman.
Na záver nám starostka obce Mgr.
Helena Paučírová prezradila, ţe všetko,
čo sme videli, bolo spontánnou snahou
mladých ľudí ukázať nám, čo je v nich
a oni zase cenili túto príleţitosť
prezentovať nám svoje umenie. Najmä
my starší sme si uvedomovali, ţe mnohé
z nich akoby sa s piesňou, či tancom
narodili, ţe pre nich je budúcnosť
radostnejšia, ţe televízia môţe byť aj
dobrým príkladom ako rozvíjať mladé
talenty.
PhDr.Irena Grácová,
redaktor KM

KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV TRIBEČ
KOVARCE
RAX ALPEN RAKÚSKO
Kaţdý rok na jeseň sa
snaţíme vystihnúť „babie leto“ na
turistickú „lahôdku“. Tento rok to bolo
trošku skôr. V polovici septembra sme
narýchlo zorganizovali jednodňovú
akciu spolu s KST KLUT URMINCE do
menšieho vápencového pohoria RAX
vzdialeného asi 100 km juhozápadne
od Viedne. Aj keď pohorie poskytuje
veľké moţnosti rôznych športových
aktivít počas leta aj zimy, náš cieľ bol
jasný: najkrajšie a najťaţšie ferraty +
najvyšší kopec pohoria. Ráno vyráţame
ešte za tmy, našťastie väčšina cesty ide
po diaľnici, takţe do obce PREIN AN
DER RAX prichádzame asi za 2,5 hod.
Počasie máme zatiaľ slnečné, cestu
poznáme, niektorí sme tu boli uţ viac
krát, preto sviţne stúpame serpentínami,
najskôr šotolinou, neskôr ihličnatým
lesom k studničke, kde sa osvieţime
studenou vodou. Onedlho vychádzame
z lesa, prechádzame veľkým suťoviskom,
ako v kameňolome. Teraz uţ máme
pekné výhľady na juţnú časť pohoria aj
na samotnú stenu PREINER WAND
s ferratou HANS VON HAID STEIG.
Zatiaľ vidíme len zvláštny oceľový rebrík
vysoký asi 20 m a trochu vyššie na skale
„prilepených“
pár
drobných
ľudí.
Prichádzajú ďalšie skupinky turistov,
preto sa dlho nezdrţujeme a rýchlo
prechádzame krátkym zaisteným úsekom
k spomínanému
rebríku.
Ten
prechádzame
radšej
po
jednom
vzhľadom na stav hrdzavého rebríka.
Ďalej pokračujeme skalným terénom
zaisteným oceľovým lanom. Ľahšie úseky
striedajú ťaţšie, miestami skalné platne
takmer kolmé s minimom prirodzených
úchytov. Nasleduje ďalší hrdzavý rebrík,
ktorým prichádzame do komína z tieţ
veľmi ťaţkými úsekmi. Prvá krajšia
a náročnejšia časť tejto ferraty končí pri
soške čiernej Madony. Tu sa všetci
čakáme, oddychujeme a pozeráme na
našu ďalšiu časť cesty. Ďalej však

nepokračujeme ako všetci ostatní, ale
hľadáme cestu k inej ferrate, ktorá je
značená len červenými bodmi na skale.
Teraz sa nemáme moţnosť nijako istiť,
preto ideme opatrne – na istotu. Terén
začína byť čoraz kolmejší, aţ sa
dostávame ku klúčovému miestu pod
skalný previs. Ten si nikto z nás netrúfa
bez istenia preliezť. Rozmýšľame, čo
urobíme, pretoţe ferratu sme nenašli
a cesta dole je ťaţšia ako hore. Ja som
našiel v plechovej schránke „vrcholovú
knihu“ s nápisom, ţe sa nachádzame
v ceste MALLER STEIG /problémová
cesta/. To hovorí za všetko. Napokon sa
z „maléru“ dostávame dole, kde sa
červené body na skale rozdeľujú. Idem
ešte skúsiť, či to náhodou nevedie
k ferrate a ostatní ma počkajú. Dlho však
nečakajú, ale pokračujú pôvodnou
ferratou HAID STEIG. Ja mám šťastie
a dostávam sa k najťaţšej ferrate pohoria
KONIG STEIG. Nie je síce dlhá, ale o to
náročnejšia. Najťaţšie miesto je v úzkom
komíne, kde je to naozaj adrenalínové.
Takéto
úseky
sme
nemali
ani
v Dolomitoch. Všetky ferraty končia na
tzv. náhornej planine, ktorá tvorí
podstatnú časť pohoria. Tu sa aj my
všetci stretáme a pokračujeme ďalej
planinou k chate CARL-LUDWIG HAUS.
Urminčania sú pred nami a preto stihnú
ešte vystúpiť na najvyšší kopec pohoria
HEUKUPPE 2007 m. My s Romanom si
zatiaľ prezrieme kamennú kaplnku, ktorá
z diaľky pripomína dráţovský kostolík.
Onedlho uţ všetci spolu zostupujeme
strmým chodníkom, neskôr minieme
pasienky aj s kravičkami, aţ
ku
chate
WAX
RIEGEL
HAUS. Nad našími hlavami
sa uţ husto zmráka, preto
rýchlym
krokom
šlapeme
na
parkovisko. Do auta
nastupujeme v pravý
čas, práve začína
hustý
dáţď.
Spokojní
a
„vybláznení“
môţeme ísť domov.
Peter Vojtuš
člen KST TRÍBEČ KOVARCE

XIII.ročník OKRESNEJ
PREHLIADKY
SPEVÁCKYCH SKUPÍN
S piesňou je ţivot krajší.....
Keď začujeme peknú pieseň, chytí
nás za srdce, poteší dušu. Nevdojak nám
dlhšie rezonuje v našich ušiach, ba si ju
aj zaspievame pri práci, všade, kde sme.
Veru nás naladí. Zaţenie tieseň,
pochmúrne myšlienky. Ţiadna oslava sa
nezaobíde bez pesničky.
My, speváčky Kovarčanky, Nezábudky
a Tribečanky Vám ju rozdávame plným
priehrštím pri kaţdej verejnej oslave.
Sme radi, ţe ju prijímate s láskou
i uznaním, aj keď sa nám občas nedarí
odspievať s takou precíznosťou, s akou
sme sa na vystúpenie pripravovali. To sa
však
stáva
a Vy
nás
beriete
s pochopením. Horšie však je, keď nás
hodnotí odborná porota. Náš dobrý
úmysel
podlieha
rozboru
nášho
speváckeho umenia.
Takto sme sa nedávno vystavovali na
XIII.
ročníku
okresnej
prehliadky
spevádkych
skupín
Topoľčianského
okresu
dňa
14.novembra
2010
v Práznovciach, na ktorom učinkovali aj
naše spevácke skupiny Kovarčanka
a Nezábudka. Veľmi nám záleţalo, čo
najlepšie reprezentovať našu obec
s piesňami, ktoré sme vám nedávno
predviedli na oslave Mesiaca úcty
k starším a Nezábudka vystupovala aj na
oslavnej schôdzi Urbárskej spoločnosti
pri príleţitosti 105.výročia vzniku tejto
spoločnosti v Kovarciach.
Spolu
s Lišňankou
zo
Solčian,
Skalkou senioriek z Krnče, Sekvojou
z Práznoviec, Streďankou z Nitrianskej
Stredy a Krnčiankou z Krnče sme vytvorili
dôstojný
galaprogram
nedeľného
odpoludnia v preplnenej sále Kultúrneho
domu v Práznovciach. Odborná porota
v zloţení hudobného skladateľa Eduarda
Čuháka, dirigenta Františka Petra
a učiteľky
hudobného
konzervatória
v Topoľčanoch pani Chrenkovej ocenila
snahu
všetkých
súborov,
ktoré
zaznamenávajú očividné skvalitňovanie
svojich vystúpení. Tešili sa spolu s nami,

ţe za trinásť rokov sa vytvorili úspešné
spevácke telesá. /I keď Nezábudka je
v tomto ohľade oveľa mladšia/. Ich dobré
rady sme si vzali k srdcu a veľmi rady by
sme uvítali hudobný doprovod z radov
našich ochotníkov – hudobníkov. Veríme
a očakávame, ţe nás v tom podporíte,
aby reprezentácia našej obce navonok
bola ešte úspešnejšia.
Nezábudka učinkovala aj na oslave
Mesiaca
úcty
k starším
Okresnej
organizácie
Jednoty
dôchodcov
Slovenska
v zasadacej
miestnosti
bývalého ONV pre všetkých dôchodcov
a predstaviteľov okresu dňa 16.novembra
2010.
S vianočným programom sa obe
spevácke
skupiny
predstavia
na
Kultúrnych Vianociach
Mikroregiónu
Západný Tribeč v Krnči dňa 17.decembra
2010 a Nezábudka vystúpi na ôsmom
predvianočnom
stretnutí
seniorov
9.decembra 2010, na ktoré Vás srdečne
pozývame.
Záujem šíriť dobré meno svojej obci
narastá a tak XIII. ročník okresnej
prehliadky speváckych skupín sa musel
rozdvojiť. Inovecký región a Svornosť sa
uskutočnil skôr 24.októbra 2010 v obci
Bojná, kde vystupovalo tieţ sedem
speváckych skupín. Aj to je dôkaz, ţe
s piesťou je ţivot krajší, ţe dobrá
„slovenská pieseň otvorí svet celý
dokorán“.
PhDr.Irena Grácová,
redaktor KM

Z VLASTNEJ TVORBY

GAZDINKY NA
SLOVÍČKO

Kamenná záhradka

JABLKOVÝ KOLÁČ S
ČOKOLÁDOVOU POLEVOU

Keď som išiel po
záhradke mramorovej,
našiel som kameň
s menom otca i matky
mojej.
Poklonil som sa a rukou
zotrel starý prach,
z hladkého a tvrdého kameňa
a radosť z nájdeného prameňa.
Pocítil som spomienky na hladkú ruku
mojej matky
a tvrdý kameň mi pripomenul tvrdú dlaň
otca môjho.
V duchu som ďakoval,
ţe ma otec i pre tvrdý ţivot vychoval.
Odchádzal som zo záhradky
a ešte mi utkvel hlas matky,
neopúšťaj rodnú zem.

Potrebujeme: 300 g polohrubej múky,
300 g práškového cukru, 100 g mletých
orechov, 100 ml oleja, 100 ml mlieka, 1
vanilínový cukor, 1 škoricový cukor, 4
vajíčka, 1 prášok do pečiva, 2 ČL kakaa,
500 g očistených nastrúhaných jabĺk
Poleva: 100 g čokolády na varenie, 50 g
tuku na polevy, 1 ČL oleja
Postup: Vajíčka vymiešame s práškovým,
vanilínovým aj škoricovým cukrom.
Pomaly pridávame olej, mlieko a po
lyţičkách múku zmiešanú s práškom do
pečiva a kakaom. Na záver vmiešame
mleté orechy a postrúhané jablká. Cesto
vylejeme na plech a pečieme pri 180
stupňoch
40 minút. Medzitým si
pripravíme polevu: nad parou dáme
rozpustiť čokoládu, maslo a olej. Hotový
vychladnutý koláč polejeme polevou
a podávame.












Maková Rozália
- 91 rokov
Hrobár Štefan
- 91 rokov
Štefaneková Alţbeta - 88 rokov
Kubaliaková Helena - 84 rokov
Grácová Emília
- 80 rokov
Mikulová Paula
- 75 rokov
Kereková Veronika - 70 rokov
Činčura Bohumil
- 60 rokov
Košecká Eva
- 60 rokov
Krošláková Edita
- 79 rokov
SRDEČNE
BLAHOŢELÁME

Marcus Aurelius:

"Náš život je taký, akým ho urobia

Tvoj koreň je z tvojej zeme,
nikde inde lepšie nie je,
i tu svitajú lepšie časy,
pomôţ rodným k zemi krásy!
Autor: Juraj Kováčik
bývalý občan obce

JUBILANTI
NOVEMBER

naše myšlienky."
T. de Chardin:

Boh je vždy pri nás. Dalo by sa

JABLKÁ V ŢUPANE
Potrebujeme: 5 veľkých jabĺk, 220 g
hladkej múky, 300 ml mlieka, 2 vajíčka,
škoricový cukor, 1 vanilínový cukor,
štipka soli, olej
Postup: Z múky, mlieka, vajíčok, štipky
soli a cukru vymiešame hladké cesto.
Cesto by nemalo byť riedke. Jablká
ošúpeme a bez toho, aby sme ich
rozrezali, vyberieme stred a nakrájame
na kolieska asi 2 cm hrubé. Jablká
obalíme v cestíčku a vypráţame na oleji
po oboch stranách do zlatista. Hotové
jablká môţeme podľa chuti posypať
cukrom.

povedať

-

je

na

špičke

mojej

ceruzky, mojej motyky, mojej ihly
...môjho srdca, mojej myšlienky.
Činske príslovie:

Daj pozor na svoje myšlienky, lebo
sú počiatkom tvojich činov.
Busch:

Hlúpe myšlienky má každý, ale len
múdry ich nevysloví.
Heine:

Slová

sú

stvorené

na

zakrývali naše myšlienky.

to,

aby

