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ÚVODNÍK 

 
Vážení  spoluobčania.                                     
     Skončilo sa dlhé zimné obdobie a my 
všetci sme sa potešili, že po dlhých 
zimných dňoch prichádza krásne a dlho 
očakávané obdobie – JAR. Príroda sa 
vykrášlila sviežou zeleňou a nežnými 
farbami prvých jarných kvetov. Celá 
príroda sa prebúdza do nového života. 
     Aj príbytky dýchajú na nás čistotou po 
jarnom upratovaní a nastáva čas 
sviatočne prestrieť stôl, ozdobiť ho tak, 
ako kážu dávne i novšie zvyky a tešiť sa 
zo znovu vzkriesenia života.  
     Prichádzajú prekrásne jarné sviatky – 
Veľká noc. Keď prestrieme veľkonočný 
stôl nesmú na ňom chýbať vajíčka pre 
radosť i na obdarovanie. Vajíčka sú 
symbolom života, prísľubom jeho 
pokračovania. Jedenie vajíčok práve cez 
Veľkú noc prináša vraj silu a zdravie. 
Podobne ako vajíčka, tak i baranček , 
zajačiky a kozliatka symbolizujú jarné 
prebúdzanie prírody, nový život a radosť 
z neho. Preto špeciality z nich patria na 
veľkonočný stôl.  
     Sviatky sú aj dobrou príležitosťou na 
stretnutie s príbuznými a priateľmi. 
S ľuďmi, ktorých máme radi a v zhone 
všedných dní si málokedy nájdeme pre 
nich čas. Sviatky prežívané v kruhu tých, 
ktorých máme radi a ktorých si vážime,  
 
 

 
 
 
premenia Veľkú noc na sviatok radosti 
a spokojnosti.  
     A preto Vám prajem milí 
spoluobčania, aby ste tieto krásne jarné 
sviatky strávili pri sviatočne vyzdobenom 
stole a hlavne v kruhu svojich príbuzných 
a priateľov.  

Ľuboslava Somogyiová,  
redaktor KM 

 

 
 

Sladké koláče,  
ohybné korbáče,  

vodu studenú, šunku 
údenú,  

veľa radosti a málo starosti 
 

 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 

FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK 
DORAST,  A-MUŢSTVO 

 

DOSPELÍ 
 
XVI.kolo – 3.4.2011 
OFK KOVARCE – MFK TOPVAR 
Topoľčany B / Nitrianska Streda 
Výsledok: 1 : 0 
Gól: Lukáš Krošlák 
 

 
XVII.kolo – 10.4.2011 
TJ Druţstevník KAMANOVÁ – OFK 
KOVARCE 
Výsledok: 4 : 1 
Gól: Miroslav Macko 
 
DORAST 
 
XVI.kolo – 2.4.2011 
OFK KOVARCE – OFK PRÁZNOVCE 
Výsledok: 1 : 0 
Gól: Matúš Kostolník 
 
XVII.kolo – 9.4.2011 
TJ OPONICE – OFK KOVARCE 
Výsledok: 0 : 1 
Gól: Matúš Kostolník 
 
 
 
 

Rozhodca píska – náš boj sa začal, 
dresy nám pot o chvíľu zmáča. 
V hrudi nám bije bojovné srdce 

musíme vyhrať dnes – aj nabudúce. 
 

Refrén: 
Kovarce, Kovarce, 

prichádzajú sem a trasie sa zem! 
Vždy chceme vyhrať –vždy schutí hráme, 

my kožu zadarmo len tak nedáme.  
 

Tak už sme tu – v plnej sile, 
tribúny burácajú – nádherné chvíle. 

Kovarce – to je náš tím, 
vždy chceme vyhrať, rátajte s tým! 

 
Refrén: 

 
Futbal je pre nás vášeň a láska, 

pre súperov sme prekážka ťažká. 
Aj keď sa lepí na päty smola, 

„KOVARCE DO TOHO“ – víťazstvo volá! 
 

Refrén: 
 
 

 
 Starší žiaci OFK Kovarce 

- vlastná tvorba hráčov 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
POKUS O ZJAZD – INOVCA  (1041,6) 

 
     Zabudnite na cyklistiku, akou bola pre 
vás doteraz. Zabudnite na asfaltku, 
taktiež zabudnite na pohodu, lebo pri 
zjazdoch ide hlavne o rýchlosť 
a adrenalín, ktorý prúdi celým telom. Páliť 
si to plnou rýchlosťou dolu kopcom, 
ktorým pešo horko-ťažko vystupujú peší 
turisti, po blate, po listoch, kameňoch 
ba dokonca aj po ľade, tak tomu sa 
hovorí ’’zjazd‘‘.  Tak na toto sme sa dali 
zlákať začiatkom tohto roku 2011. Presne 
13.3.2011 sme zorganizovali akciu pre 
pár nadšencov, ktorí majú o túto zábavu 
záujem a sú na to aj patrične vybavení 
(Peťo, Rado, ja a ďalší kamarát). 
Vybavením myslím hlavne kvalitný bike, 
na ktorý sa musíte spoľahnúť, že vás 
dolu zjazdom nesklame a naopak podrží. 
     K vrcholu rovnomenného pohoria 
Inovec sme sa rozhodli ísť 
z Trenčianskeho Jastrabia (300) po žltej 
značke, následne sme sa nad Krásnou 
dolinou pripojili na zelenú značku a každý 
vlastným tempom stúpame až ku 
zrenovovanej chate pod Inovcom (840).  
Tu sme si dali kratšiu prestávku 
a uvažovali sme aj o teplej polievočke. 
No však s renováciou chaty prišlo aj pár 
nových pravidiel a my sme nemohli 
dostať polievočku von na terasu. Keďže 
sme nechceli nechávať biky bez 
dozoru, tak sme polievočku oželeli a po 
veľmi rýchlom občerstvení s fit tyčinkami 
sme pokračovali ďalej. 
     Hovorili sme si, že od chaty je to už 
len kúsok po lesnej ceste, ktorá sa 
odkláňa od kolmého turistického 
chodníka popri zjazdovke. No po 300 
metroch sa otáčame a meníme plán. Až 
na Inovec sme nevyšli, kvôli kompletne 
zaliatej a zamrznutej lesnej ceste,  ktorá 
bola vhodná akurát  tak pre korčuliarov. 
Po zvažovaní možností ďalšieho postupu 
sa rozhodujeme pre zjazd. 

O B S A H 

 Úvodník /Ľuboslava Somogyiová/ 

 Športové ozveny  /OFK  A-mužstvo, Dorast/ 

 Klub slovenských turistov /Peter Vojtuš/ 

 Veľkonočné prianie starostky obce 

 Veľkonočné trojdnie 

 Gazdinky na slovíčko  

 Jubilanti – Apríl 

 Oznamy 



     A práve teraz sa to  začína. Všetci sa 
pripravujeme, dávame sedačky čo 
najnižšie, zapíname bundy, nasadzujeme 
rukavice a uťahujeme helmy. 
Rozhodnutie je jednoznačné. Ideme po 
červenej značke dole až do Mníchovej 
Lehoty. Prvý ide kamarát, ktorý je z nás 
najskúsenejší a aj najodvážnejší, ja ho 
nasledujem a za nami sú Peťo a Rado. 
Zjazd naberá na rýchlosti už si začínam 
zvykať na môj bike a brzdy a aj 
vysporiadanie sa s terénom. Cestou dole 
míňame peších turistov, ktorí si 
o podobných týpkoch akými sme my 
myslia svoje, veď aj ja, keď som v ich 
pozícií, krútim nad bikermi hlavou. No 
teraz si ich nevšímam, až kým nás 
nezačnú okrikovať a upozorňovať na 
zľadovatený chodník. A mali pravdu, 
v jednom úseku musíme zísť z bicyklov 
a veľmi pomaly, na pešo podopierajúc 
bike-och, prejsť asi 15 metrov. 
A pokračujeme ďalej. Pridávame na 
rýchlosti, je to paráda, cítime sa skvele 
a pomaly si uvedomujeme, že sa blížime 
ku koncu červenej značky. V Mníchovej 
Lehote naša dvojica čaká na našu ďalšiu 
dvojicu, ktorí ešte nedorazili 
a odstraňujeme blato z tváre a okuliarov. 
Po príchode druhej dvojice zvažujeme 
ďalšie možnosti a rozhodujeme sa pre 
ďalší zjazd.  
     Takže po zelenej značke ešte 
vybehneme hore až po križovatku zelenej 
so žltou nad Krásnou dolinou a spustime 
sa po žltej dole do Trenčianskeho 
Jastrabia. Počas výstupu ku spomínanej 
križovatke prechádzame okolo 
vyvierajúcej vody s nápadne železitou 
chuťou a ďalej musíme po svojich. Po 
príchode k miestu zjazdu zase robíme 
potrebné úkony pre rýchly  a ničím 
nerušený zjazd a plnou rýchlosťou 
schádzame míňajúc peších turistov do 
Jastrabia. 
     Pri aute konštatujeme krásne 
zahájenie bike sezóny a dohadujeme 
ďalšie stretnutie. 

Marek Vrbičan 
Klub Slovenských turistov 

Tribeč 
 

Malý zajko v tráve 
čupí,  

sleduje jak jar  
sa budí,  

všetko živé raduje sa, 
 na Veľkú noc hotuje sa. 
Privítajme sviatky jari,  

nech sa všetkým dobre darí. 
 

PRIANIE STAROSTKY 
OBCE 

 
 

Zima je definitívne preč 
a jar už ohlásila prevzatie 
svojho žezla nad 
prírodou. Jarné obdobie je 
nádherné. Nech s jarnou, 
prebúdzajúcou sa prírodou je 
Veľká noc  i ďalšie dni pre Vás 
obdobím radosti, zdravia a šťastia. 
 

Mgr.Helena Paučírová 
starostka obce KOVARCE 

 

VEĽKONOČNÉ 
TROJDNIE 

 
Veľká noc je najstarším 

a najvýznamnejším sviatkom, počas 
ktorého si kresťania pripomínajú 
umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša 
Krista. Nadväzuje na židovské 
veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa 
slávili na pamiatku oslobodenia 
izraelského národa z egyptského 
otroctva. Veľká noc sa slávi vždy v prvú 
jarnú nedeľu po splne mesiaca. 

 

 Neodmysliteľnou 
súčasťou Veľkej noci je Veľkonočné 
trojdnie: Zelený štvrtok, Veľký piatok 
a Biela sobota. 
  
 

               Zelený štvrtok – názov 

vznikol z nemeckého slova greinen 
(nariekať). Totiž v tento deň sa v starej 
Cirkvi konalo aj zmierenie kajúcnikov. 
V tento deň slávil so svojimi učeníkmi 
Ježiš Poslednú večeru, počas ktorej 
ustanovil Eucharistiu, a neskôr sa modlil 
v Getsemanskej záhrade, kde ho potom 
aj zatkli.  
 
 

 Veľký piatok – kresťania si 

pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista 
na kríži. Protestanti ho považujú za 
najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží 
dokončil dielo vykúpenia sveta. 
V katolíckom ponímaní má ráz vážnosti 
a smútku. Neslúži sa svätá omša, pretože 
ju krvavým spôsobom na kríži slúži sám 
Pán Ježiš a to tým, že vylieva na oltári 
kríža za nás obetu svojho tela a krvi. Pre 
tento deň platí prísny pôst. 
 
 

Biela sobota – názov 

pochádza zrejme od bieleho rúcha 
dospelých novopokrstencov, ktorí boli 
pokrstení v tento deň. Je dňom radosti 
a novej nádeje. Je očakávaním Kristovho 
zmŕtvychvstania. Veľkonočná vigília, 
v ktorej Hebreji očakávali nočný príchod 
Pána, ktorý ich vyslobodil z faraónovho 
otroctva, a neskôr ju slávili ako pamiatku 
každý rok, bola predobrazom budúcej 
pravej Kristovej noci, v ktorej „Kristus 
rozlámal okovy smrti a víťazne vstal 
z hrobu―. Kristus, skutočný Baránok – 
Vykupiteľ sveta sa obetoval za nás na 
dreve kríža a na tretí deň 
včasráno vstal z mŕtvych. 
Toto je dôvod, prečo aj 
my, kresťania, 
oslavujeme Veľkú 
noc. 

PREHĽAD BOHOSLUŢIEB 
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 

 
Prajeme vám požehnanú 

a pokojnú Veľkú noc prežitú v znamení 
zmŕtvychvstalého Pána Ježiša 

Krista. 
 

ONDREJ TEPLIČANEC 
farský administrátor 

 
 
 

Veľkonočné symboly 
 

BARÁNOK — Symbol baránka sa 
nachádza už v predkresťanských 
tradíciách. V kresťanstve je baránok 
jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo 
obrazne podľa kresťanskej viery on je 
baránok obetovaný za spásu sveta.  
SVIEČKA — Sviečka je v mnohých 
kultúrach chápaná ako znamenie života. 
VAJÍČKO — Pretože vajíčko obsahuje 
zárodok života, bolo v mnohých kultúrach 
symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. 
V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol 
zvyk maľovať tieto vajíčka.  
KORBÁČ — Tento v niektorých 
regiónoch Slovenska dôverne známy 
symbol Veľkej noci má tiež pôvod v 
starých pohanských zvykoch.  

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bar%C3%A1nok&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1sa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko


GAZDINKY 
 NA  SLOVÍČKO 

 

VEĽKONOČNÝ ŠALÁT 
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, 100 g 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. 

 
 

 

To vajíčko 
maľované, 

kvietočkami 
cifrované,  

to vajíčko posielam,  
koho v srdci nosievam. 

 
 

VEĽKONOČNÝ KRÉMEŠ 
Dva pláty lístkového cesta, 1 kg 
uvarených jabĺk so škoricou, 1 balík 
piškótov, 2 zlaté klasy, 1 l mlieka, 1PL 
práškového cukru - uvaríme  
Postup: 
Jeden plát lístkového cesta dáme na 
plech, uložíme naň balík piškótov, na ne 
rozotrieme jablká, potom uvarený puding, 
na vrch dáme druhý plát lístkového cesta 
a upečieme. 
 

RÝCHLE LINECKÉ REZY 
 
Suroviny:  
½ kg hladkej múky, 1 Palmarín, 25 dkg 
cukru, 1 vajce, 1 žltok do cesta, 1 bielok 
na potretie, 1 – 2 lyžice kakaa do povice 
cesta. 
Postup:  
Vypracujeme cesto a rozdelíme ho na 2 
bochníky. Do polovice cesta zapracujeme 
kakao. Cesto vyvaľkáme. Na spodok 
dáme cesto s kakaom. Natrieme ho 
ríbezľovým /višňovým/ lekvárom. 
Položíme naň plát z bieleho cesta. 
Potrieme bielkom, upečieme. 

 
 

Pekné sviatky, dobrú zhodu, 
ženám čerstvú, sviežu vodu, 
mužom tiež nech sladko je, 

nech si vyjdú  
na svoje.  

 
 
 
 
 

J U B I L A N T I 
 A P R Í L 

 

 Krošlák Ján               – 84 rokov 

 Ďurič Imrich              – 82 rokov 

 Ďuriková Rozália      – 76 rokov 

 Jankula Rastislav      – 70 rokov 

 Grác Ľubomír            – 65 rokov 

 Prevuzňáková Helena 65 rokov 

 Popelušák Jozef       – 65 rokov 

 Kyčerková Eva          – 60 rokov 

 Kompanická Mária    – 60 rokov 

 Škotta Urban             – 60 rokov 

 Rybanová Danka      – 60 rokov 

 
SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 

O Z N A M Y 

 
 

Dňa 30.apríla 2011  
o 18.00 hod. /sobota/ 

OBEC KOVARCE v spolupráci so 
základnou  organizáciou Dobrovoľného 
hasičského zboru Kovarce Vás srdečne 

pozýva na SADENIE MÁJOV.  
     Sprievod začína pri kultúrnom dome, 
odkiaľ sprievod odíde k pomníku padlých, 
kde sa zasadí máj, druhý máj sa posadí 
pri Kostole sv.Mikuláša a tretí máj sa 
posadí pri kultúrnom dome. V kultúrnom 
programe pred budovou kultúrneho domu 
/v prípade nepriaznivého počasia 
v tanečnej sále KD/ vystúpia žiaci 
základnej školy, dychová hudba 
Tribečanka, spevácka skupina 
Nezábudka a spevácka skupina 
Kovarčanka. Po programe sa  v tanečnej 
sále uskutoční zábava.  
Srdečne pozývame všetkých občanov 
obce. 
    
 
 
 

1.máj je už viac ako sto rokov zapísaný 

v histórií ľudstva ako sviatok práce. 
Práca je tvorcom hodnôt, ale i činiteľom 
formovania človeka -  jeho osobnosti, 
pracovnej a psychickej schopnosti, 
morálky. 
 
 
 
 

Zber plastového odpadu /plastové 

PET flaše, plastové obaly z potravín 
a čistiacich prostriedkov/ bude dňa 
2.mája 2011. Uviazané vrecia 

s plastovým odpadom žiadame vyložiť 
ráno v deň vývozu alebo v predvečer 
vývozu pred rodinné domy.  
Upozorňujeme občanov, aby do 
plastového odpadu medzi PET plastové 
fľaše nedávali fóliu, tento materiál 
nepatrí medzi plasty. 

Druhú májovú nedeľu si pripomíname 

DEŇ MATIEK.  Obec Kovarce 
v spolupráci so základnou školou 
pripravuje slávnostnú akadémiu, ktorá sa 
uskutoční v sobotu 

7.mája 2011 o 15.00 hod.  
v kinosále kultúrneho domu. 

V kultúrnom programe vystúpia deti 
materskej školy a žiaci základnej školy. 
Srdečne pozývame všetky matky, 
mamičky, mamulienky, babičky na toto 
pre Vás pripravené podujatie. 
 
 

 
 
Pri príležitosti dňa víťazstva nad 
fašizmom sa v našej obci uskutoční 

pietny akt kladenia vencov 

k pamätníku padlých hrdinov dňa 7.mája 
2011 /sobota/  o 16.30 hod.   

                        Srdečne Vás pozývame! 
 
 

 
 

Malé žlté kuriatka  
slávia sviatok jari, 

veľkonočným šibačom  
nech sa u Vás darí. 

 
 
 

Preveselé sviatky jari, 
slnko v každej jednej tvári. 

Bystré nohy, svižný korbáč, 
šunku, chlebík ba aj koláč. 
Trošku kriku, šťastia moc, 
skrátka krásnu Veľkú noc. 

 


