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Západoslovenská energetika, a.s. 
oznamuje občanom, že dňa 11.apríla 
2012 budú vypnuté nasledovné 
trafostanice v obci KOVARCE: 
č.2 /na konci ulice Sládkovičovej/ 
č.3 /pri kultúrnom dome/ 
Elektrickú energiu nebudú mať ulice 
a rodiné domy s.č. 
časť ulice Nitrianskej  č.1, 2, 161 
ulica Tribečská 
ulica Hurbanová 
ulica Štúrová 
ulica Sládkovičová 
časť ulice Nitrianska od č.222 po č.234, 
č.264 
časť ulice Nitrianska od č.277 po č.310 
bytovky č.162, 163, 165, 453, 454, 469, 
470, 471, 472, 543, 544 
rodinný dom č.468 
časť ulice Fabrickej pri kultúrnom dome 
 
 

POĎAKOVANIE  
DHZ  KOVARCE 

 
Obec Kovarce ďakuje členom 
Dobrovoľného hasičského zboru 
Kovarce za pohotový a rýchly zásah pri 
likvidácií požiaru motorového vozidla vo 
dvore rodinného domu súp.číslo 234. 
K poďakovaniu sa pripája aj rodina 
Júliusa Klačanského. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N Z E R Á T  
 
Predám 4-izbový byt v osobnom 
vlastníctve v Kovarciach. 

 0919029634 
 
 
 
Novootvorená predajňa ENERGO 
SYSTÉM elektroinštalačného materiálu, 
káblov, svietidiel. 
KOVARCE č.súp.113 
www.energosystem.com 

 038/5316004 

 0948 335114 
 
 
Pneuservis Marián Patrovič Kovarce 
č.súp. 535 oznamuje, že rozšíril svoje 
služby o predaj náhradných dielov 
a doplnkov pre motorové vozidlá 
všetkých značiek. Taktiež rozšíril svoje 
služby o výmeny olejov, filtrov, 
výfukových a brzdových komponentov, 
čapov, tlmičov, rozvodov a iných 
komponentov a prípravy vozidiel na STK 
a EK za veľmi výhodné ceny. 

 0907 519 534 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 
 
Čo ma potešilo? 
     Hádam každého z nás pri svojej práci 
alebo v súkromnom živote niečo poteší, 
či zarmúti. Prežívame radosť, ak sa nám 
darí, sme nahnevaní, ak sa nám niečo 
nesplnilo, nepodarilo, ako sme si 
naplánovali. Ale to je súčasť 
každodenného života všetkých nás. 
     A čo potešilo mňa v poslednej dobe 
v materskej škole? Napríklad, že sa nám 
podarilo vymaľovať skrinky v šatni 
mladších detí a po  vianočných 
prázdninách deti obdivovali podmorský 
svet rôznych rybiek, vodných rastlín či 
skákajúcich delfínov. Keď sa aj skrinky 
v druhej šatni počas jarných prázdnin 
zmenili na rozkvitnutú lúku s veselou 
včielkou Majou, Vilkom a inými 
postavičkami z rozprávky, to sa zasa 
potešili staršie deti. A napokon keď ráno 
po „chrípkových prázdninách“ bolo počuť 
v šatni – „jééj“. To sa schodisko hore do 
tried zmenilo na „rozprávkové“ 
a obdivovali ho deti aj rodičia. A čo ma 
teší z toho najviac? Nielen to, že sme 
vynovili a skrášlili priestory pre deti, ale aj 
to, že aj mladí ľudia majú záujem a chuť 
pri niečom pomôcť, ukázať svoj talent 
a šikovnosť. Za vymaľované skrinky patrí 
poďakovanie mladej pani učiteľke 
Mgr.Dáše Jakubíkovej a za rozprávkové 
schodisko  bývalej žiačke Lenke 
Krumpálovej, ktorá venovala  aj všetky 
vlastné farby. Verím, že aj našich 
ostatných občanov každý deň niečo 
poteší. 

 Bc.Zdenka Bujnová, redaktor KM 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 
 

FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK  
  A-MUŽSTVO, DORAST, ŽIACI 

 
DOSPELÍ 

 
14.kolo – 18.3.2012 
KOVARCE – Tesáre 
Výsledok: 1 : 2 
Gól: J.Jankovič 
 
15.kolo – 25.3.2012 
Veľké Ripňany – KOVARCE 
Výsledok: 2 : 2 
 
 
 

DORAST 
 
14.kolo – 17.3.2012 
KOVARCE – Urmince 
Výsledok: 0 : 3 
 
15.kolo – 24.3.2012 
Horné Obdokovce – KOVARCE 
Výsledok: 18 : 0 
 
 
 
 

ŽIACI 
 
12.kolo – 25.3.2012 
Horné Obdokovce – KOVARCE 
Výsledok: 0 : 4 
 

VOĽBY  
DO NÁRODNEJ RADY 

SR 
     
 
Okrsková volebná komisia v Kovarciach 
zverejňuje výsledky hlasovania vo 

volebnom okrsku č.1 v obci Kovarce vo 
voľbách do Národnej rady Slovenskej 
republiky dňa 10.marca 2012: 
 
 počet voličov zapísaných 
v zozname voličov vo volebnom okrsku 
..........................................................1222 
 počet voličov, ktorí sa zúčastnili 
na hlasovaní .......................................753 
  účasť voličov na hlasovaní v % 
.........................................................61,62 
  počet platných odovzdaných 
hlasov .................................................743 
 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre 
každú politickú stranu, politické hnutie 
alebo koalíciu: 
Zelení .....................................................1 
Kresťanskodemokratické hnutie ...........62 
Slovenská národná strana ...................40 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ...45 
Sloboda a Solidarita .............................21 
Právo a spravodlivosť .............................2 
Náš kraj ..................................................1 
Strana zelených .....................................3 
Ľudová strana Naše Slovensko .............3 
SMER – sociálna demokracia ............508 
Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska ...............................................4 
Národ a Spravodlivosť – naša strana .....3 
Komunistická strana Slovenska .............5 
MOST – HÍD ...........................................4 
99 % - občiansky hlas ..........................11 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko ...............................................2 
Robíme to pre deti – SF .........................1 
Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana .................14 
Strana maďarskej koalície – Magyar 
Koalíció Pártja ........................................1 
Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej 
............................................................. 12 
 
 
 

PÁNOM   UČITEĽOM 
 K  SVIATKU 

 
      Aj najúprimnejšie a najsrdečnejšie 

blahoželania majú 
približný obsah. Bližšie 
ich špecifikujeme na 
osobitosti, udalosti 
i povolania. Povolanie 
učiteľa patrí k odvekým 

profesiám. Celé generácie idú za sebou  
i vedľa seba, ktoré stelesňujú i odrážajú 
pečať práce i osobitosti učiteľa. 
Spomedzi mnohých rôznych povolaní je 
učiteľské povolanie  najdôležitejšie. 
Právom sa tvrdí , že učiteľ je svedomím 
národa.  Od neho a rodiny  závisí 
budúcnosť národa. V tom  spočíva 
dôležitosť odlišnosť, špecifickosť 
i úspešnosť učiteľského  poslania. 
     So cťou, uznaním i poďakovaním 
môžeme vyjadriť a priznať učiteľské 
majstrovstvo kolektívu pedagogických 
pracovníkov a zamestnancov Základnej 
a Materskej školy v Kovarciach.  
     Zodpovední rodičia si túto nezvratnú 
skutočnosť môžu preveriť  každodenne, 
ktorí sa venujú výchove svojich detí. 
Niektorí rodičia však problémy vo 
výchove svojich detí pripisujú skôr škole 
a jej učiteľom a so školou takmer 
nekomunikujú.  
     Mnohí naši občania i rodičia si utvorili 
správny pohľad na poslanie a výsledky 
tunajšej školy najmä pri oslavách 
50.výročia otvorenia novej budovy 
základnej školy. Prehliadka tried, učební, 
rozhovory so žiakmi a učiteľmi  a hlavne 
multimediálny galaprogram akadémie nás 
viedli k zamysleniu  a porovnávaniu 
školstva za našich čias a súčasnosti.  Ba 
pán Peter Gerši nás zaviedol vo svojom 
historickom spracovaní školstva v našej 
obci do čias jeho počiatkov v 17.storočí. 
Za päťdesiatročné jestvovanie novej 
budovy školy sa dvíhala jej úroveň 
zásluhou siedmich riaditeľov školy 
a pedagogického zboru. Nová riaditeľka 
Mgr. Dagmar Boháčiková úspešne 
nadviazala na tradície a výsledky vniesla 
do života školy nový dych. Podarilo sa jej 
stmeliť dvadsať členný kolektív 
pedagogických pracovníkov 
a zamestnancov školy. Novými formami 
a metódami práce, modernizáciou školy 
vo výchove a vzdelávaní sa darí získavať 
174 žiakov pre harmonický, osobnostný, 
vzdelanostný rast, to je vizitkou každého, 
kto sa na tomto procese podieľa. 
     Podobne môžeme oceňovať výchovné 
a vzdelávacie aktivity aj v materskej 
škole, najmä v prejave detí navonok pri 
rôznych obecných podujatiach. 
     Dôležitým ukazovateľom práce učiteľa 
sú výsledky v prospechu žiakov, keď 
s vyznamenaním skončila v minulom 
školskom roku väčšina žiakov v počte 92. 
Nie sú však jediným činiteľom. Učiteľove 
srdce musí biť pre každého žiaka, 
ktorému treba pomáhať zo všetkých síl. 

O B S A H 
 Úvodník /Bc.Zdenka Bujnová/ 
 Športové ozveny – OFK A-Mužstvo, Dorast, Žiaci 
 Voľby do národnej rady SR – výsledky hlasovania 
 Pánom učiteľom k sviatku /PhDr.Irena Grácová/ 
 Marec – mesiac knihy /Lenka Šišmičová/ 

 Klub slovenských turistov /Marek Vrbičan/ 
 Jubilanti – Marec, Narodenie detí 
 Oznamy, Inzerát 
 Poďakovanie DHZ Kovarce 



Veríme, že to tak je. To je zmyslom 
a jedinečnosťou učiteľovej práce. 
S láskou, oddane vykonávať  a napĺňať 
učiteľské poslanie si zasluhuje úctu, 
vďaku a uznanie. Žiaľ vzdelávanie u nás 
je nedocenené  a úzko honorované. 
Bohatý a hrejivý je však pocit 
z úspešných a vzdelávaných ľudí, k čomu 
sme aj my prispeli. Nech je to pre Vás 
zadosťučinením a motiváciou 
k nepoddajnosti! 

     Prijmite od nás občanov, 
rodičov Kovariec naše 

úprimné poďakovanie, 
srdečné blahoželanie 
k Vášmu sviatku - ku 
Dňu učiteľov. 
 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

MAREC –  
MESIAC  KNIHY 

 
      Po roku k nám opäť prišiel marec, 
ktorý je nám už odjakživa známy ako 
mesiac kníh. Kniha je náš spoločník, 
môžeme ju čítať hocikde, pri ceste 
autobusom, vlakom, pri popoludňajšom 
oddychu, pred spaním v posteli. 
Ponúka nám nahliadnutie do 
sveta, ktorý je často krát 
krajší, optimistickejší, 
ľudia vedia riešiť svoje 
problémy.  Nie každú 
knihu, ktorá nás zaujme, si 
môžeme dovoliť kúpiť. Preto sú 
tu knižnice, ktoré majú veľký výber kníh.  
     V našej obci sa Obecná knižnica 
nachádza v budove starej lekárne (vchod 
z dvora vedľa kaderníctva).  V súčasnosti 
máme viac ako 4000 kníh, z ktorých si 
môžu vybrať všetky vekové kategórie 
a stále pribúdajú nové.  
 
     Od minulého roku pribudli do knižnice 
tieto knihy: 
Beletria:  
Andrewsová,V: Nemilovaná, Čierny anjel, 
Sklamané srdcia, Brány raja, Pavučina 
snov, Trpké svitanie, Tajomné ráno, 
Dieťa súmraku, Polnočný šepot, Temná 
hodina; Strattonová,P: Neromantická 
slečna; Spencerová,L.V: Oddelené 
postele, Odpustenie; Saint-Loup,M: Kríž 
a ruža; Sheldon,S: Hnev anjelov; Plain,B: 
Utajené city; Binghamová,Ch: Derby; 

Adler,E: Zdedené tajomstvo; Strectová,D: 
Hviezda, Sezóna vášní; Cooperová,J: 
Pólo; Michael,J: Veľká výhra, Zhubná 
vášeň; McCalloughová,C: Vtáky v tŕní; 
Marlowe,E: Chuť vášne; McKinneyová: 
Keltská veštba; Stoneová,K: Šťastný 
koniec; Follett,K: Ostrov búrok; 
Bazalová,B: Láska na druhý pokus; 
Hamzová,M: Láska s nami zatočí; 
Kleypasová,L: Láska v čase Vianoc; 
Swarup,W: Miliardár; Kenyonová,S: 
Nočné objatie; Cabotová,M: Princezná 
oslavuje, Princezná v pokušení, 
Princezná v zácviku, Princezná vo svetle 
reflektorov, Zaľúbená princezná; 
Diriowá,W: Púštny kvet; Minotová,S: 
V ten večer; Martinová,K: Vnútorný oheň, 
Nebezpečné vášne; Eschbach,A: 
Vyhorení; Sewellová,K: Ľadová pasca; 
Picoultová,J: Desiaty kruh; Fieldingová,J: 
Zachrániš ma ráno, Bábika, Uteč Jane; 
Krentzová,J.A: Pád do bdelosti; 
Garwoodová,J: Zmilovanie; Sparks,N: 
Svadba; Šajbanová,K: Bublina; 
Gierová,K: Problém na každé riešenie; 
Harrisová,J: Päť štvrtín pomaranča; 
Chavianová,D: Ostrov nekonečných 
lások; Mehranová,M: Chuť granátových 
jabĺk; Kubelková,S: Druhá jar Mimi 
Tulipánovej; Diamantová,A: Červený 
stan; Michaelsová,F: Hej,kočka!, Keď ma 
raz oklameš, Neskoré kvety; Shawová,P: 
Pierko a kameň; Puzo,M:Omerta; 
Buchanová,E: Druhá manželka; 
Jonesová,D: Prvý hrob napravo; 
Holtová,A: Čo je moje; Brownová,S: 
Zakázaná láska; ČengelSolčanská,M: 
Legenda o lietajúcom Cypriánovi; 
Benioff,D: Mesto zlodejov; Repovská,J: 
Bodka v adresári; Keleová-Vasilková,T: 
Modrý dom, Siete z pavučín; 
Scherhauferová, R: Už viem, že chcem 
teba; Levy,M: Moji priatelia, moje lásky; 
 
Detská literatúra:  
Hitchcock,A: Tajomstvo strašidelného 
zámku, Záhada stonajúcej jaskyne; 
Nowacka,E: Biely kôň bohov; Húževka,M: 
Hrobľa plná zlata; Domasta,J: Povesti 
o hradoch; Dračie rozprávky; Lastovičie 
rozprávky; Planéta pokladov; Viktor pri 
mori; Dobrodružstvá medvedíka 
Gombíka; Najznámejšie rozprávky; 
Slovenské a české rozprávky; 
 
Náučná:  
Plaček,M, Bóna,M: Encyklopédia 
slovenských hradov 
 

Obecná knižnica v Kovarciach  
je otvorená každú sobotu  

od 13,00 hod. do 16,00 hod. 
Ročný poplatok pre deti je 0,20 € 

a pre dospelých 0,50 €. 
 
Tešíme sa na nových čitateľov! 
 

Lenka Šišmičová, 
knihovníčka obecnej knižnice 

 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
VEĽKÁ FATRA 

PRESPANIE V BÚDE SESTRIČKY 
18.11. – 20.11.2011 

     Tak ako už pominulé roky, aj tento rok 
sme sa rozhodli prespať v búde. Tak 
presne    „ boudami “ to nazývajú naši 
českí bratia a info o týchto „boudach“ 
zisťujeme na internete. Po potulkách 
našimi krásnymi horami plánujeme ich 
návštevu, už len kvôli zisťovaniu 
podmienok na prespanie alebo aj kvôli 
samotnému prenocovaniu 
v podmienkach, v ktorých sa už dnes 
ľudia v bežnom živote neocitajú. Ide 
väčšinou o skromné podmienky, kde je 
väčšinou strieška, niekedy aj steny, 
a v najlepšom prípade prične či 
zachovalé kachle. Po slovenských horách 
sú takéto búdy zmapované a je ich 
možne navštíviť bez akéhokoľvek 
objednávania. Samozrejme za 
predpokladu, že si v tomto termíne 
nenaplánovali návštevu „vašej“ búdy už 
iní, rovnako zmýšľajúci horskí ľudia. 
     Náš výlet sa začal  v piatok o 16.00 
hod. Do auta nasadám len ja a Peťo 
a nakladáme všetky potrebné veci na 
prespanie na dve noci v zimných 
podmienkach. Náš najbližší cieľ je Belá-
Dulice, čo je malá obec blízko mesta 
Martin. V tejto dedinke sa máme stretnúť 
s ďalšími dvoma našimi kamarátmi: 
Radom a Rudom. O 18.00 hod 
prichádzame do už spomínanej dedinky, 
kde sa stretávame s naším kamarátom 
Radom a navrhujeme ďalší postup: 
     Noc z piatka na sobotu prespať 
v búdke na Havranove (670). Cesta na 
Havranovo je neudržiavaná, plná jám 
a výmoľov. Vzdialenosť 5 km prejdeme 
na aute za cca 30 minút. Na chate 
Havranovo sa však nestretávame 

s pochopením obsluhy a náš zámer 
prespať tu stroskotáva, lebo na chate 
prebieha bujará oslava narodenín. Aj 
búdy, ktoré sa inak prenajímajú, teraz 
potrebujú kvôli nejakému nočnému 
programu. Takže meníme plán a znovu 
ideme autom cestou, hľadáme iné miesto 
na prespanie. Nakoniec nachádzame 
prístrešok a ohnisko pri lesníckej búde. 
Tu sa pripravujeme na prvú noc pod 
prístreškom, ktorý je z jednej strany krytý 
svahom a z druhej lesníckou búdou. 
Večer ešte poopekáme „dobrôtky“ 
a ideme spať. Noc to bola dlhá, avšak 
ručička teplomeru klesla len na -2 stupne.  
      V sobotu ráno varíme čaj, 
raňajkujeme, balíme spacáky a konečne 
prichádza aj posledný člen našej akcie 
Rudo. Všetci nastupujeme do jedného 
auta a znovu sa vyberáme na „cestu 
jamovú“. Pri chate Havranovo 
nechávame auto. Odteraz to už konečne 
bude len a len o pešej turistike. 
Vyrážame po turistickom chodníku 
vymaľovanom zelenou značkou na 
stromoch. Tento chodník vedie priamo na 
Chatu pod Borišovom (1260). Cestou 
máme v pláne pozrieť sa a nájsť 
najvhodnejšie miesto na prenocovanie. 
Máme informácie hneď o niekoľkých 
búdach v blízkosti tohto chodníka. Prvá 
voľne prístupná je búda na Košarisku. Tu 
si dávame prvú prestávku a fotíme sa. 
Hodnotíme podmienky vhodné na 
prenocovanie. Konštatujeme, že možné 
len v prípade núdze. Ideme ďalej. 
Onedlho zase vidíme veľkú poľovnícku 
rozhľadňu, ktorá by sa tiež dala využiť na 
prespanie. Po dlhšom čase prechádzame 
okolo ďalšieho dôležitého miesta pre túto 
oblasť, prameň vody, ktorý zásobuje 
Chatu pod Borišovom a ani v zime 
nezamŕza. Túto vodu nosia na chatu 
a my si tiež naberáme a pokračujeme. 
Prichádzame k smerovníku pod chatou, 
odtiaľto je to len na skok k tejto chate. Aj 
nás to tam láka pozrieť sa do útrob tejto 
chaty ale po krátkom zvážení 
pokračujeme po 4 značkách, ktoré idú  
časť súbežne. Zelená pokračuje na 
Rakytov (1547), modrá na Chyžky 
(1309), červená na Ploskú (1532,1) a žltá 
na Močidlo. Náš plán však nie je dôjsť až 
k týmto vrcholom, ale ešte pred 
zotmením nájsť voľnú búdu. Najbližšiu je 
vidno už od smerovníka, ktorú využívajú 
pastieri. Je sčasti otvorená a sčasti 
uzamknutá. O tejto sme však nevedeli 
a teda ideme ju podrobne preskúmať. V 
otvorenej časti bezmennej búdy sú len 



lavice a stôl kde by sa síce dalo 
prenocovať, ale to nie je to, čo hľadáme. 
Pokračujeme k búde pod Ploskou. Už 
z diaľky vidíme, že má svoje osadenstvo. 
Po príchode  k nim sa v kratšom 
rozhovore dozvedáme, že búda je už ich 
majetkom. Je opatrená zámkom a my tu 
určite nebudeme môcť prespať. Preto len 
zmapujeme stav objektu a pokračujeme 
k ďalšej búde. Ešteže ich tu je toľko! 
Vyberáme sa naspäť v smere na Borišov. 
Máme informáciu o Salaši sestričky. 
Nachádzajú sa na konci Ľubochnianskej 
doliny pod hrebeňom spájajúcim Ploskú 
a Borišov. Názov asi získala vďaka tomu, 
že sa jedná o dve budovy stojace blízko 
seba. Sestričky sa nachádzajú 50 m 
naľavo od žltej značky zostupujúcej do 
Ľubochnianskej doliny. No a tu sme sa 
rozhodli zostať! Staršia z kolíb je 
otvorená a je pred ňou aj ohnisko. Do 
vnútra sa vchádza cez miestnosť bez 
okien, kde je nejaké náradie a podlaha je 
z udupanej hliny. Ďalej sa vchádza do 
obytnej časti s drevenou podlahou, 
oknom a dvomi poschodovými pričňami. 
V kúte je umiestnená murovaná piecka 
v dosť úbohom stave, v ktorej sa ani 
nesnažíme zakladať oheň. Radšej 
zakladáme oheň vonku 
v ohnisku, pripravujeme teplé jedlo 
a ohrievame sa pred spaním. Novšia 
budova je uzamknutá, v sezóne 
využívaná pastiermi. Neďaleko búd je 
ešte stajnička a suchá latrína, čo je 
v horských podmienkach komfort. Od 
Sestričiek vedie dole chodníček, ktorý 
vás zavedie k potôčiku a hneď nad ním je 
novodurovou rúrkou zachytený prameň 
so strednou výdatnosťou, ktorí 
využívame aj my.  
     Zobúdzame sa do chladného 
nedeľného rána a po krátkych raňajkách 
a pobalení spacákov odchádzame cez 
Chatu pod Borišovom - smer Havranovo. 

Zastavujeme sa ešte na 
chate, kde si 
objednávame vychladený 

zlatistý mok a ja si dávam 
chatársky bylinkový čajíček. 

Posilnení  odchádzame na 
poslednú zostupovú cestu 

domov. Chodníček je nám 
známy, keďže len včera 
sme ním vystupovali hore. 
Pri chate Havranovo 
nasadáme do auta 
a odchádzame dole do 

dediny, kde sa 

rozchádzame. Odtiaľto už každý ide 
vlastným autom. 
     Bol to krásny víkendový výlet plný 
zážitkov a zábavy, ktorí nás zase posunul 
ďalej v spoznávaní našich slovenských 
pohorí aj za cenu nedosiahnutých 
vrcholov, lebo „nie cieľ je to, čo nás 
vedie na cesty, ale samotná cesta je 
cieľ.“ :o)) 
 
Prejdená vzdialenosť: 11 km. Prekonané 
prevýšenie: 770 m stúpanie, 770 m klesanie 
Informácie o búdach je na www.boudy.info. 
Fotogaléria a plán akcií na rok 2012 je na 
www.ksttribec.sk www.ksttribec.webnode.sk 

Marek Vrbičan, KST Tríbeč Kovarce 

J U B I L A N T I 
 MAREC 

 
 Illášová Danka          – 60 rokov 
 Ďuríková Drahomíra – 60 rokov 
 Halámeková Anna    – 65 rokov 
 PhDr.Irena Grácová  – 75 rokov 
 Holáková Jozefína    – 82 rokov 
 Kompanická Jozefína–87 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
 
NARODENIE DIEŤAŤA: 
 

LIANA POSPÍŠILOVÁ 
narodená 24.2.2012  

Otec: Peter Pospíšil 
Matka: Kristína Labudová 
 
 
 

JAKUB JABLONSKÝ 
narodený 16.3.2012  

Otec: Peter Jablonský 
Matka: Miriam rod.Bujnová 
ˇ 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 
 
 
 

O Z N A M Y 
 
ZBER PLASTOVÉHO ODPADU 
bude 16.apríla 2012. Uviazané vrecia 
s plastovým odpadom žiadame vyložiť 
ráno v deň vývozu alebo v predvečer 
vývozu pred rodinné domy.  
 
 
ZBER ELEKTROODPADU trvá do 
10.apríla 2012. Elektroodpad žiadame 
uskladňovať na dvore pri kultúrnom 
dome.  
 
Ziadame občanov, ktorí nosia odpad zo 
záhrad na separované hospodárstvo, aby 
si prišli prevziať do kancelárie obce 
kľúče od brány na separované 
hospodárstvo a neprehadzovali odpad 
cez plot ! ! ! 
 
 
 
Poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na 
kalendárny rok 2012:   
Splatnosť poplatku: 
- jednorázovo do 31.3., ak ročný poplatok 
nepresiahne 35,00 € 
- v dvoch rovnakých splátkach do 31.3. 
a 30.6. ak ročný poplatok presiahne 
sumu 35,00 EUR a nepresiahne sumu 
50,00 EUR 
- v troch rovnakých splátkach do 31.3., 
30.6. a 30.9. ak poplatok presiahne sumu 
50,00 EUR a nepresiahne sumu 70,00 
EUR 
- v štyroch rovnakých splátkach do 31.3., 
30.6., 30.9. a 30.11. ak poplatok 
presiahne sumu 70,00 EUR 
 
 
Občianske združenie Diakonie Broumov, 

vyhlasilo  
ZBIERKU  POUŽITÉHO 

OBLEČENIA 
V obci KOVARCE sa uskutoční 

v termíne od 1.6.2012 do 15.6.2012 
- oblečenie na leto, zimu /dámske, 
pánske, detské/ 
- lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, 
utierky, záclony 
- látky /minimálne 1 m2/ 
- domáce potreby – riad biely i čierny, 
poháre – nepoškodené 

- perie, prikrývky plnené perím alebo 
vatou, vankúše a deky 
- obuv – nepoškodenú, zviazať gumičkou, 
aby sa páry nestratili 
- hračky 
Veci žiadame zabaliť do igelitových vriec 
či krabíc, aby sa nepoškodili transportom. 
Zhromažďovanie použitého oblečenia 
bude v priestoroch Kultúrneho domu v 
Kovarciach. Bližšie informácie budú 
vyhlásené miestnym rozhlasom. 
 



 
 
 
 
 
 
 
     Jar –  jarné obdobie, tak dlho 
očakávaná zmena po zime, mraze. 
Obdobie prebúdzania prírody,  nádeje, 
radosti a privítania nového života.  
Začíname s jarným upratovaním v bytoch 
a v okolí svojich domov.  
Slniečko, teplý vetrík, pohoda, aj na 
duši... Práve v tomto období slávime 
Veľkú noc – najstarší a najvýznamnejší 
kresťanský sviatok, počas ktorého si 
pripomíname umučenie, smrť 
a vzkriesenie Ježiša Krista.  
     Milí spoluobčania, v mene poslancov 
obecného zastupiteľstva, v mene 
pracovníkov obce i v mene svojom želám 
Vám nech je poslom viery náš 
veľkonočný vinš, nech je i pre Vás Veľká 
noc zdrojom vrúcnej kresťanskej radosti. 

 
Mgr.Helena Paučírová, 

 starostka obce  
 
 

 
      Prihovárame sa Vám práve v čase, 
keď sa chystáme osláviť veľkonočné 
sviatky - najvýznamnejšie sviatky 
kresťanskej cirkvi. 
      Svätenie Veľkej noci má svoj pôvod v 
predkresťanskom období. Nadväzuje 
pravdepodobne na židovský sviatok 
pesach, ktorý bol pamiatkou na 
oslobodenie sa Židov z egyptského 
zajatia. 
      Veľká noc sa má sláviť v čase jarnej 
rovnodennosti, v nedeľu po prvom jarnom 
splne. Predchádza jej 40 - dňový pôst 
trvajúci od Popolcovej stredy, ktorou sa v 
ľudovom zvykosloví končili fašiangové 
zábavy. 
K sviatku Veľkej noci patrili i obrady a 
obyčaje predchádzajúcich dvoch týždňov, 
ktoré mali urýchliť koniec zimy a podporiť 
nový vegetačný cyklus prírody. 
Symbolickým vynesením zimy z dediny 
sa v slovenskom zvykosloví začína jar. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Na Slovensku bolo zvykom, že zimu v 
podobe slamenej ženskej figuríny moreny 
vynášali mladé dievčatá na Smrtnú 
nedeľu. Od Kvetnej nedele až do 
Vzkriesenia prebiehal tzv. pašiový 
týždeň, ktorý je naplnený cirkevnými 
obradmi, pripomínajúcimi Kristovo 
utrpenie. V domácnostiach prebiehal 
tento týždeň v znamení čistenia a v 
prípravách na blížiace sviatky. Kvetná 
nedeľa - deň pripomínajúci Kristov 
príchod do Jeruzalema, je deň 
pomenovaný po kvetoch. Podľa ľudového  
zvyku sa v tento deň posviacali pučiace 
konáriky stromov - bahniatka, ktorým sa v 
minulosti pripisoval veľký význam a 
nadprirodzená, ba niekde i veľká liečivá 
moc. 
Zelený štvrtok sa spája s Poslednou 
večerou. Kostolné zvony v tento deň 
zmĺkli a na znak smútku nad ukrižovaním  
Ježiša Krista. S týmto dňom sa spájala 
viera v magickú silu zeme. Nesialo a 
nesadilo sa. Veľa udržiavaných zvykov 
malo zabezpečiť ľuďom pevné zdravie. 
Veľký piatok je deň Ježišovej smrti na 
kríži a bol to deň prísneho pôstu. Jesť sa 
mohlo iba raz za deň – chlieb so syrom, 
mliekom či  polievka s chlebom, šúľance, 
strukoviny, ryby. Biela sobota je dňom 
veľkonočného svätenia ohňa, ktoré sa 
postupne stalo slávnostným obradom. Na 
Bielu sobotu sa v domácnostiach 
pripravovali rozličné obradové 
veľkonočné jedlá. K takým symbolom 
patrí zajac, vajcia aj veľkonočné koláče. 
Veľkonočná nedeľa je dňom Vzkriesenia. 
V tento deň sa v mnohých oblastiach na 
Slovensku svätili pripravené jedlá. V 
kostoloch sa zhromaždili ľudia. Po 
skončení obradu sa ponáhľali domov. 
Kôš s koláčmi, mäsom a vajcami kládli v 
izbe na stôl prikrytý bielym obrusom. 
Jedlo sa po modlitbe, prvý začínal otec. 
Zvyšky a omrvinky z posvätených jedál 
dávali medzi osivo a zemiaky, lebo verili, 
že majú ochrannú moc. 
Veľkonočný pondelok sa spája s kúpaním 
a v mnohých oblastiach i šibaním. Ide o 
zvyk starého pôvodu, pravdepodobne o 
magický obrad, ktorý sa až neskôr 
posunul do podoby zábavy. 

V posledných časoch sa forma kúpačiek 
a šibačiek rýchlo mení. Doteraz 
prekrásne zdobené veľkonočné vajcia 
nahradili čokoládové vajíčka. Sú však 
ešte oblasti na Slovensku, kde sa tieto 
krásne zvyky zachovávajú. Časom sa 
pravý zmysel mnohých povier, zvykov a 
obyčají úplne vytratil. Aj tie, ktoré sa 
zachovali dodnes, nadobudli v 
zmenených podmienkach nový význam. 
Napriek tomu má Veľká noc osobitné 
čaro, a preto sa snažíme, aby sa pekné 
tradície našich predkov zachovali aj pre 
ďalšie generácie. 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
redaktor KM 

 
       
 

                                                                                                                                                                                                                                               

GAZDINKY    
NA   SLOVÍČKO 

 

VEĽKONOČNÉ  

FAREBNÉ  VAJÍČKA 
 

SUROVINY:  
vajce 4ks, šunka 100g, tavený syr 150g, 
maslo 2 PL 
POSTUP: 
Vajíčka uvaríme natvrdo. Olúpeme a 
prerežeme na polovice. V jednej miske 
zmiešame uvarené žĺtka, 1PL masla a pol 
taveného syru, v druhej miske zmiešame 
pomletú šunku, 1PL masla a druhú 
polovicu taveného syru. Vzniknuté plnky 
premiešame a buď pomocou sáčku na 
zdobenie alebo len lyžicou plníme do 
uvarených bielkov. Môžme ešte vyzdobiť 

petržlenovou vňaťou. Vyzerá 
to na tanieri pekne farebne 
a je to aj skvelá chuťovka 
pre kupačov. 

VEĽKONOČNÝ 
ŠALÁT  

 
Suroviny: 
5 vajec natvrdo, 100 g salámy Junior 
(môže byť aj slovenská točená alebo iná 

diétna saláma), 50 g tvrdého syra, 100 g 
zelenej papriky, 100 g žltej papriky, 125 g 
rajčín, 75 g sladkokyslých uhoriek, 50 g 
cibule, 100g majonézy (kyslej smotany), 
100 g bieleho jogurtu, 1 lyžička horčice,  
soľ, čierne korenie mleté 
Postup: 
Varené vajcia nahrubo posekáme, 
salámu, syr a papriku nakrájame na 
pásiky, rajčiny sparíme, olúpeme a 
nakrájame na kocky, pridáme na kocky 
nakrájané uhorky, na jemno nakrájanú 
cibuľu, majonézu, biely jogurt, horčicu, 
soľ, čierne korenie a všetko zľahka 
premiešame. Vychladíme a 
podávame na liste 
hlávkového šalátu. 
 
 
 

 
TIRAMISU 

 
2 dl uvarenej horúcej kávy, 2 cl kávového 
likéru alebo rumu, 6 žĺtkov, 150g cukru 
krupica, 500g mascarpone (syr), 300g 
cukrárenských piškót, 1 lyžicu kakaa 
alebo strúhanej čokolády. 
Kávu nalejeme do hlbšej misy tak, aby sa 
v nej piškóty namočili. Do chladnúcej 
kávy nalejeme likér alebo rum, Žĺtky 
vyšľaháme s cukrom, až sa celkom 
rozpustí. Do ušľahanej zmesi vmiešame 
mascarpone. Piškóty jednu po druhej 
namáčame do kávy s likérom a 
poukladáme na dno formy. Vrstvu piškót 
potrieme vrstvou krému, potom kladieme 
druhú vrstvu piškót a druhú vrstvu krému. 
Pokračujeme, kým všetko použijeme, no 
posledná musí byť vrstva krému. Koláč 
necháme v chlade odstáť, potom z formy 
vyklopíme a posypeme kakaom alebo 
strúhanou čokoládou. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Už sú sviatky Veľkej noci, 

buď uterák na pomoci, 
keď Ťa voda z vedra zmočí 
a korbáč na chrbte skončí, 

veľa vody a tiež vodky, 
hlavne vodotesné spodky. 

 
 

Veľkonočné 
pirôžky 

Suroviny: 
500 g múky, 1/4 l kyslej smotany,  
2 vajcia, 1 lyžica cukru, soľ,  
2 lyžice masla 
Postup: 
Múku preosejeme na dosku, urobíme v 
nej jamku a do nej dáme kyslú smotanu, 
vajcia, maslo, soľ a cukor. Vypracujeme 
cesto. Z cesta sformujeme bochník, 
prikryjeme obrúskom a dáme na chladné 
miesto na 20 až 40 minút. Potom ho 
rozvaľkáme na placku, hrubú asi 1/2 cm, 
a vykrajujeme pohárikom alebo formičkou 
kolieska, doprostred dáme plnku z mäsa 
alebo sladkú (tvarohovú, orechovú a 
pod.). Pirôžky v polovici prehneme, 

okraje dobre uzavrieme, aby plnka 
nevytekala. Poukladáme ich na 

plech asi 2 cm od seba, 
potrieme rozšľahaný 
vajcom a pečieme v 
dobre vyhriatej rúre. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

METROVÉ 
REZY 

CESTO:  
4 vajcia, 250g práškového cukru, 2dl 
vody, 2dl oleja, 2 bielky, 350g hladkej 
múky, pol balíčka prášku do pečiva, 30g 
kakaa, tuk na vymastenie a strúhanka na 
vysypanie formy,  
PLNKA: 
 5dl mlieka, 120g cukru, 2 žĺtky, 1 
vanilkový cukor, 1 zlatý klas (pudingový 
prášok), 250g masla (hera),  
POLEVA:  
200g čokolády 
 
CESTO: Źĺtky vymiešame s polovicou 
cukru do penista, pridáme postupne 
horúcu vodu a olej. Zo všetkých bielkov 
ušľaháme tuhý sneh, do ktorého 
vmiešame zbytok cukru. Múku s práškom 
do pečiva pridáme spolu so snehom k 
žĺtkom. Vymiešame cesto, ktoré 
rozdelíme na dve časti. Do jednej 
vmiešame kakao. Cestá nalejeme 
samostatne do foriem srnčí chrbát a v 
stredne teplej rúre pečieme 40 minút. 
PLNKA: V troche mlieka rozmiešame 
Zlatý klas s vanilkovým cukrom. Za 
stáleho miešania vylejeme do zvyšku 
vriaceho mlieka a uvaríme hustú kašu a 
necháme ju vychladnúť. Maslo s 
práškovým cukrom vymiešame a po 
čiastkach primiešame vychladnutú kašu. 
Vychladnuté cesto pokrájame a natrieme 
krémom striedavo biele a tmavé rezy 
koláča. Metrové rezy nakoniec polejeme 
čokoládovou polevou. Krájame ich šikmo. 
 

Studená vodička, farebné vajíčka,  
koláčik makový, korbáčik vŕbový. Dobrej 

šunky, mnoho vajec,  
k tomu ešte chleba krajec.  

Do pohára vínečka,  
k tomu veľa zdravíčka. 

 
Veľa vône koláčikov, pritom 

mnoho korbáčikov, 
 čistú vodu zo studničky, 
dobré vínko do skleničky.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

A S P I K 
 

5 vajec uvarených natvrdo,  
3 nakladané sladkokyslé uhorky,  
1 kapia nakladaná v oleji, 1 cibuľa, 
1,5dl vody, 15g želatíny, 1 lyžica 
octu, soľ, mleté čierne korenie,  
1 lyžica horčice, 250g majonézy 
 
Uvarené vajcia, uhorky, kapiu a 
cibuľu pokrájame na kocky a vložíme 
do väčšej misy. Vo vode rozmiešme 
želatínu podľa návodu od výrobcu, 
zohrejeme, pridáme ocot a necháme 
trochu vychladnúť. Vylejeme do misy 
s pokrájanými surovinami, osolíme, 
okoreníme, pridáme horčicu, 
majonézu, premiešame a vylejeme 
do studenou vodou vypláchnutej 
formy. Na chladnom mieste 
necháme aspik stuhnúť. 
 
 

Želáme Vám veľa smiechu,  
v pondelok veľký zhon  

a ženám kúpačov plný dom. 
Veľa vody z potoka  
budú svieži do roka.  

 
 
 
 
 
 
 

 

        O Z N A M 
 

PREHĽAD BOHOSLUŽIEB 
V KOSTOLE sv.MIKULÁŠA  

na VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 
 

Pondelok 18.00 
UTOROK 18.00 
STREDA 18.00 
ZELENÝ ŠTVRTOK 18.00 
VEĽKÝ PIATOK 

- krížová cesta 
- bohoslužba 

 
10.00 
15.00 

BIELA SOBOTA 
- obrady Veľkonočnej vigílie 

 
19.30 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   8.00 
10.30 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK   9.00 
 
 
„Ja som vzkriesenie a život, 

kto verí vo mňa, bude žiť naveky.“   
Jn 11,25 

      
Boží Syn, Ježiš Kristus, 
prišiel na tento svet ako 

nevinný Baránok. 
Bezhraničná láska k ľuďom 

ho priviedla až na drevo kríža. Svojou 
smrťou a zmŕtvychvstaním zvíťazil nad 
hriechom a otvoril nám nebeskú bránu 
k večnému životu. To dokáže len 
skutočná LÁSKA! 
     Veľká Noc je najväčším kresťanským 
sviatkom. Je pre nás znamením nádeje, 
radosti a víťazstva. A preto Vám prajem, 
nech Vám prežívanie veľkonočného 
tajomstva Kristovej smrti 
a zmŕtvychvstania pomáha premieňať 
utrpenia a námahy života na prostriedok 
vykúpenia a radosť zo spásy. 
 

ONDREJ TEPLIČANEC 
 

 
 

 


