ÚVODNÍK
Pohľad do kalendára
ukazuje, ţe sa blíţi jar. Ale
nielen
kalendár,
ale
i príroda
to
dokazuje
prvými
jarnými
kvetmi,
pučiacimi kríkmi, teplejšími lúčmi slnka či
novými, zelenajúcimi sa trsmi trávy.
Keď sa občas pozeráme z okna, zdá
sa, ţe zima je preč. Zdanie niekedy
klame,
lebo
počasie
nás
často
prekvapuje
svojou
„aprílovou
pojašenosťou“. V priebehu dňa zaţijeme
hádam všetky ročné obdobia.
S jarou sa i v nás zobúdza nová
energia.
Záhradkári
uţ
pripravujú
noţnice, motyčky, semená a hlavne plány
na hriadky a uţ v mysli „vidia“, aká tá ich
tohoročná úroda bude. Samozrejme, to
slniečko musí byť ale ozaj teplejšie.
Mnohým je moţno „teplo“ pri
myšlienkach na súčasnú ekonomickú
a politickú situáciu. Tá jar nás nabáda
nielen k upratovaniu záhrad a dvorov,
ale i k „upratovaniu“ v našom vnútri. Nie
je to len očista tela v rámci zdravého
stravovania,
ale
i očista
našich
myšlienok,
prehodnotenie
našich
nárokov, poţiadaviek a ţivotných priorít
v súčasnom
svete.
Aby
sme
k veľkonočným sviatkom, ale aj k ďalším
mesiacom tohto roka vykročili zdravší
nielen telom ale i duchom.
Zdenka Bujnová,
redaktor KM

ŠPORTOVÉ OZVENY
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY A-MUŢSTVA
Kovarce - Dolné Lefantovce
Góly: Kasana 2, Kerek

3:2

Dolné Lefantovce - Kovarce
1:5
Góly: Šuta P., Kutňanský, Kovačik J.,
Vorčák, Belan
Kovarce - Horné Lefantovce
Góly: Šuta Š., Šuta P., Vorčák

3:1

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY
DORASTU
Kovarce - Oponice
1:0
Gól: Kostolník M.
Oponice - Kovarce
5:1
Gól: Gregor E.
Kovarce - Horné Obdokovce 7 : 1
Góly: Kostolník 2, Gregor, Michalides,
Kerek, Ďurko, Bobula
JARNÁ ČASŤ SÚŤAŢE sa
22.3.2009.
28.3.2009 Vozokany - Kovarce

začala

Odchody hráčov:
Labuda P.- hosťovanie Nitrianska Streda
Bizoň J.- hosťovanie Nitrianska Streda

Len vtedy ľúbime
skutočne,
keď ľúbime
bez príčiny

Príchody hráčov:
Šuta P. - hosťovanie z Oponíc
Šuta Š. - hosťovanie z Oponíc
Čery M.- hosťovanie z Oponíc
Kyčerka Rudolf,
redaktor KM

UZNESENIA
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Obecné
zastupiteľstvo
na
svojom
zasadnutí dňa 2.marca 2009 v uznesení
č.2/2009:
ZOBRALO NA VEDOMIE:
1.Stanovisko
Komisie
finančnej
a obecného majetku pri OZ k plneniu
rozpočtu obce za rok 2008
2.Rozpravu o prácach kultúrnej komisie
pri obecnom zastupiteľstve
3.Rozpočet obce Kovarce na roky 2010
a 2011
4.Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2009
5.Informácie predsedov komisií o činnosti
za IV.Q.2008
6.Informáciu
o vypovedaní nájomnej
zmluvy k 30.6.2009 – Lekáreň Danuša
7.Ţiadosť predsedu ZMOS Michala
Sýkoru o nezvyšovaní cien za sluţby
a výkony v pôsobnosti miestnej územnej
samosprávy
8.Informáciu o monitorovanej návšteve
MŠ SR – projekt „Zvýšenie úrovne
vzdelania, príprava ţiakov a študentov
smerom
k potrebám
spoločnosti
zaloţenej na vedomostiach a sociálnej
inklúzie“
SCHVÁLILO:
1.Plnenie rozpočtu obce Kovarce za rok
2008
2.Rozpočet obce Kovarce na rok 2009
3.Predĺţenie nájomnej zmluvy v k.ú.
Kovarce parc. č.351/234, 351/168, 355/3
a parc. č. 351/168 – p. Jurajovi Rybanovi
na dobu 10 rokov
4.Finančnú dotáciu pre OFK Kovarce vo
výške 3319,39 €
ZVOLILO:
1.Hlavného kontrolóra obce Kovarce Ing.
Júliusa Gráca, bytom Sokolníky

SÚHLASILO:
1.S vykonávaním inej zárobkovej činnosti
hlavného kontrolóra obce Kovarce
2.S poskytnutím finančného príspevku vo
výške 20 € pre Úniu nevidiacich
a slabozrakých Slovenska ZO Topoľčany
3.S opravou zápisnice zo zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
zo
dňa
28.11.2009, za prítomnosti poslanca
p.Š.Moravčíka
NESÚHLASILO:
1.S poskytnutím sponzorského príspevku
pre Zdruţenie matrikárok a matrikárov
Slovenskej republiky v Keţmarku
DOPORUČILO:
1.Od 1. apríla 2009 zvýšiť nájomné za
nebytové priestory Kaderníctva Katarína
Majerská na 33,19 € mesačne
2.Pozvať na zasadnutie obecného
zastupiteľstva RNDr.Krajčoviča a JUDr.
Lukačku
NARIADILO:
1.Zapisovateľke obecného zastupiteľstva
spracovať zápisnicu do 10 dní po
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva
a zjednodušiť jej obsah

64.výročie
OSLOBODENIA OBCE
Váţení občania, milá mládeţ!
Je tu znovu marec – mesiac, v ktorom sa
príroda prebúdza z mrazivého zimného
spánku k novému ţivotu v nastupujúcej
jari. V tomto jarnom mesiaci si naša obec
pripomína významné výročie – 64 rokov
oslobodenia našej obce, ktoré pripadá na
deň 29.marec. V tento deň pred
šesťdesiatimištyrmi rokmi, keď sa chýlila
ku koncu 2.svetová vojna, vojská
protifašistickej koalície, podporované
národnooslobodzovacími
hnutiami
v jednotlivých
fašistami
ovládaných
krajinách /u nás SNP/ zavŕšovali poráţku
hitlerovského Nemecka a v rámci ich

víťazného ťaţenia vojská 2.ukrajinského
frontu maršála Malinovského oslobodili
i našu obec, ako jednu z prvých obcí
Topoľčianskeho okresu. Po rokoch
temného fašistického útlaku, ničivého
pustošenia a zbesilého vraţdenia sa ţivot
našej dediny podobne ako ţivot
ostatných uţ oslobodených obcí a miest
napĺňal pokojom a radosťou z mieru,
i keď slzy radosti nad skončeným zlom sa
v mnohých rodinách miešali so slzami
nad obeťami, nad tými blízkymi, ktorí uţ
nikdy neprídu, po ktorých zostali len
mohyle, či pamätníky, ale aj prosté
známe i neznáme hroby vojaka a so
strachom
nad
osudom
zajatých
a nezvestných,
ktorých
návrat
ich
príbuzní túţobne očakávali.
Keď si v týchto dňoch pripomíname uţ
64.výročie oslobodenia našej obce,
nemôţeme zabudnúť na pamiatku
hrdinov nášho domáceho i zahraničného
protifašistického
odboja,
ktorí
za
oslobodenie našej vlasti v SNP a na
ostatných frontoch 2.svetovej vojny
poloţili svoje ţivoty, alebo zahynuli
v nacistických koncentračných táboroch.
Bojovali a zomierali za vnešené ideály
slobody,
demokracie
a sociálnej
spravotlivosti – idey, ktoré nestrácajú
platnosť ani v súčasných podmienkach
nášho
domáceho
vývoja a ktoré tvoria
ich odkaz. Sľúbme si
i pri tejto príleţitosti,
ţe tomuto odkazu
zostaneme verní.
ZO SZPB
KOVARCE

Dňa 28.marca 2009 /sobota/
o 18.00 hod.
sa uskutoční pietny akt
kladenia vencov
pri príležitosti
64.výročia oslobodenia obce.
Zraz účastníkov pietneho aktu bude pred
budovou kultúrneho domu o 17.30 hod.

KU DŇU UČITEĽOV
A MESIACU KNIHY
Človek je uţ taký.
Vo svojich spomienkach
sa rád vracia k tomu
krajšiemu, čo zaţil,
horšie potláča, aj keď
nezabúda. Človek je
preto človekom, aby konal dobro pre
seba,
ľudí,
ţil
s nimi
v zhode
a porozumení.
Je
veľa
krásnych
spomienok z čias môjho učiteľovania
a profesorského ţivota. Vynárajú sa
mená a ich skutky. Vţdy bolo mojou
snahou a túţbou vzbudiť lásku k svojmu
materinskému jazyku, literatúre, knihe
u svojich študentov. Snaha nebola
márna, mnohí to oplácali, tvorili, vynikali
kaţdý iným spôsobom. Tvrdí sa, ţe
takzvané „povinné čítanie“
ukradlo
prirodzený vzťah ku knihe. To nie je
pravda. Nepouţívala som ţiaden diktát.
Viedla som s nimi besedy frontálnymi
a orientačnými otázkami. Hneď som
spoznala, kto knihu skutočne prečítal,
s čím sa stotoţnil. Ţiaci radi čítali, viedli si
svoje záznamy, literárne a čitateľské
denníky, krásne ich ilustrovali. Dodnes mi
zdobí kniţnicu literárny denník dnes uţ
MUDr.Joţka Bílika. Čo nevyjadril slovom,
ukázal obrazom – symbolikou - husitská
výzbroj, Remarquov Víťazný oblúk a iné.
Tvorili súčasť maturitného stola. Ústredná
inšpektorka Summerová z Ministerstva
školstva nahlas vyslovila obdiv k mojej
zásluhe, keď ich študovala a oceňovala
moje poznámky a pripomienky k ich
záznamom.
Postupne od čítania niektorí ţiaci
pristupovali k vlastnej tvorbe. Mária
Bucková, dnes rehoľná sestra v Nitre,
Ríme zdramatizovala Gorkého „matku“,
ktorú sme naštudovali a predviedli nielen
v škole, ale aj na iných pódiách. „Beat
Genereison“tvorbu
bítnikov
sme
zhudobnili, zrecitovali a videli nás aj
obyvatelia Topoľčian. Literárno-scénické

pásmo „Domovina moja“ odhalilo okrem
iného aj talent Ľuba Pauloviča- známeho
herca a starostu Prašíc. Keď som mu
ohodnotila melodický machatovský hlas,
prišiel ku mne a spýtal sa: „Keď ste
povedali á, povedzte aj bé, môţem si
trúfať?“ A trúfol si, aj keď nie hneď.
Súčasná detská spisovateľka a krajská
inšpektorka Zuzka Smatanová na jednom
pomaturitnom stretnutí sa mi priznala, ţe
k spisovateľstvu som ju priviedla ja, keď
som jej písomnú prácu ocenila ako
literárny pokus. Janko Lukačka z Krnče
pochádzal z mnohopočetnej robotníckej
rodiny. Týţdenne si odnášal zo školskej
kniţnice plný „saťor“ kníh, ktoré boli jeho
duševnou potravou. Dnes je známy
historik v Slovenskej akadémii vied.
Obrodzujúco
pôsobili
recitátorské
súťaţe - Hviezdoslavov Kubín, Puškinov
pamätník, Májový kryštáľ. So známou
psychologičkou Dagmar ŠkriputovouKopčanovou - úspešnou študentkou
a speváčkou sme putovali aţ do Prahy do
celoštátneho kola, kde uspela. Stalo sa,
ţe moja trieda súťaţila v tvorbe časopisu.
V kaţdej druhej lavici leţali na stole ich
noviny, či časopisy a čakali na moje
odobrenie. Z nich sa vyvinul celoškolský
gymnaziálny časopis „My o nás“, ktorý
s istou obmenou vychádza doposiaľ a to
je uţ odvtedy 45 rokov. Jeho zakladateľ
Marián Šimo dodnes píše ako novinár
v Sme.
V spomienkach bývalých študentov
i v mojich,
nezabudnuteľné
zostali
vlastivedné a literárne exkurzie. Takmer
nebolo rodisko spisovateľa, či vŕšky hôr,
ktoré by sme nenavštívili, nevyšliapali:
Rysy, Kriváň, Hrebienok, Lomnický štít,
Slovenský raj, Pieniny, Rokoš. Beáta
Arztová vo svojej písomnej práci uviedla,
čím bolo pre ňu drţať vo svojej ruke brko
- pero spisovateľa Hviezdoslava, ktorým
vytvoril literárne veľdielo. Kým som vyšla
na Podvršie - známe dejisko Hájnikovej
ţeny, ţiaci v jednom zoskupení ma vítali
hromadným recitálom celého Predspevu:
„Pozdravujem vás lesy, hory, z tej duše
pozdravujem vás ...“ tak, ţe prehlušili
búrlivý ţblnkot potoka, nad ktorým stáli

pod známym dubiskom, kde Artuš Villany
zvádzal Hanku Čajkovú. A tak tomu bolo
aj v Mošovciach pri Martine, kde na
námestí pred Štefánkovou sochou Jána
Kollára recitovali Predspěv Slávy dcéry:
„Aj zde leţí zem tá, před okem mým, slzy
ronícim, někdy kolébka, nyní národa
mého rakev...“, či v Maduniciach pred
farou a kostolom vzdávali hold Jánovi
Hollému a jeho Svatoplukovi: „Spívam jak
hrozní Svatopluk na Karolmana vedel
vojnu...“ krásnou časomierou recitovali,
alebo v jeho rodisku v Borskom Svätom
Mikuláši na Záhorí, či na slávnom Devíne
vyčítali zo skaly slovanské mená
štúrovcov. Štúr - Velislav, Hurban Miloslav, Sládkovič - Dobroslav a iných.
Bol uţ taký zvyk, ţe úryvkami z diel,
básni naspamäť ma vítali postojačky pri
vstupe do triedy. Niekedy to bola aj
pieseň, ktorú sme sa naučili, najmä ruské
piesne.
Áno. Sú to nezabudnuteľné spomienky.
Vynárajú sa pri kaţdom stretnutí s nimi,
mojimi ţiakmi. Teraz sa ja skláňam pred
nimi, pred vami, ktorí ste vo svojom
ţivote, v rodine, v spoločnosti tak veľa
dokázali. Som hrdá, ţe som bola pri tom.
Ţelám všetkým pánom učiteľom
učenlivých
ţiakov,
dobré
zdravie
a odhodlanie vychovávať a vzdelávať
dobrých ľudí, dôstojných nástupcov
našich občanov.
PhDr.Grácová Irena,
redaktor KM

'Hodnota človeka nie je v tom,
čo urobil pre seba,
ale pre iných...'
[ A.Einstein ]

Do našej obecnej kniţnice pribudli
knihy:
- z literatúry náučnej: Pijoan,J: Dejiny
umenia - oboznamuje čitateľa s prvými
prejavmi
výtvarného
cítenia
prehistorického človeka aţ po umenie
20.storočia. V desiatich zväzkoch je veľa
obrazového
materiálu
a jedinečných
reprodukcií. OHov obrazový Atlas sveta najnovšie vydanie, Príručka slovenského
pravopisu - najnovšie vydanie
- z literatúry detskej:
Aubryová,C: Sebastián medzi ľuďmi,
Múdry slávik, Jeţko Miško
- z literatúry pre dospelých:
Nagyová- Dţerengová,P: Pozri sa na
seba, Repovská, J: Nové dejstvo,
McKinneyová, M: Záhadná vdova,
Krentzová,J.A:
Dom
zrkadiel,
Deverauxová,J:
Ľadová
dáma,
Zagorka,M.J:
Plamene
inkvizície,
Stoneová,K: Pieseň lásky, Lindseyová,J:
V zajatí túţob, Diabol, čo ju skrotil,
Pronská,J: Bosorkina dcéra, Martinová,K:
Vojvodkynin
náhrdelník,
Diablov
náhrdelník

Kniţnica je otvorená
kaţdý utorok od 14.00
hod -17.00 hod. Príďte
si vybrať, začítať sa do
príbehov, ktoré Vám zlepšia náladu
a obohatia poznanie.
Mgr. Mária Siváková
knihovníčka obecnej knižnice

PREZIDENTSKÉ
VOĽBY
Okrsková
volebná
komisia
v Kovarciach oznamuje výsledky prvého
kola
voľby
prezidenta
Slovenskej
republiky:
- počet oprávnených voličov zapísaných
do zoznamu oprávnených voličov ....1196
- počet oprávnených voličov, ktorí sa
zúčastnili volieb ..................................534

- počet odovzdaných obálok ..............533
- počet platných hlasov odovzdaných pre
všetkých kandidátov ...........................523
- účasť voličov v % ..........................44,64
- počet platných hlasov odovzdaných
prekandidátov:
Bollová Dagmara, PaedDr......................5
Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.....384
Martináková Zuzana .............................32
Melník Milan, prof., RNDr., DrSc...........11
Mikloško František, RNDr.....................20
Radičová Iveta, prof.,PhDr., PhD..........65
Sidor Milan, PhDr., CSc..........................6

Dňa 4.apríla 2009 sa uskutoční
II.kolo voľby prezidenta SR.
Volebná
miestnosť
sa
nachádza
v tanečnej sále kultúrneho domu a bude
otvorená od 07.00 hod. do 22.00 hod.
Občania, ktorí sa nemôţu dostaviť do
volebnej miestnosti /zo zdravotných
dôvodov/ môţu poţiadať o hlasovanie do
prenosnej volebnej schránky. Občania sa
môţu nahlásiť telefonicky /5316125/ na
Obecný úrad do 3.apríla 2009 do 12.00
hod.

GAZDINKY NA
SLOVÍČKO
Paríţsky šľahačkový zákusok
Cesto: 4 ţĺtky, 300 g práškového cukru,
150 ml vody, 150 ml oleja, 200 g
polohrubej múky, 1/2 balíčka prášku do
pečiva, 1 PL kakaa, 4 bielky
Krém: 4 šľahačky, 3 čokolády, ríbezľový
dţem na potretie, kakao na posypanie
Postup: Deň vopred si pripravíme krém.
Uvaríme šľahačky s čokoládou, necháme
ich vychladnúť a dáme na noc do
chladničky. Na druhý deň vyšľaháme z
chladnej hmoty jemný krém. Jednotlivé
suroviny na cesto spolu premiešame a na
záver zľahka pridáme sneh vyšľahaný zo
4 bielkov. Pripravenú masu rovnomerne
vylejeme na plech vystlaný papierom na
pečenie. Dáme piecť do vopred vyhriatej
rúry na 25 minút pri teplote 180 °C.

Upečený koláč potrieme ríbezľovým
dţemom a potom šľahačkovým krémom.
Povrch zákuska ozdobíme preosiatym
kakaom a dáme do chladu.

JUBILANTI
MAREC

 Števanková Anna
 Kompanická Jozefína
 Jurík Jozef
 Šiška Silvester
 Illáš Rudolf
 Holáková Jozefína
 Vöröšváriová Oľga
 Belanová Mária
 JUDr. Majtán František

- 90 rokov
- 84 rokov
- 84 rokov
- 84 rokov
- 81 rokov
- 79 rokov
- 65 rokov
- 65 rokov

Veľkonočné
sviatky
patria
k najstarším sviatkom vôbec. Ich
základnou
podstatou
z dôb
predkresťanských bolo vítanie
a oslava jari, v prenesenom slova
zmysle víťazstvo života nad smrťou.
Pre kresťanov je Veľká noc jeden
z najvýznamnejších sviatkov. Je
pripomienkou na umučenie Ježiša
Krista a jeho vstanie z mŕtvych.
Milí spoluobčania,
láska Zeleného štvrtku, viera
Veľkého piatku, nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní pokojom
a dôverou.
Mgr.Helena Paučírová
starostka obce KOVARCE

- 60 rokov

SRDEČNE BLAHOŢELÁME

OZNAM
Riaditeľstvo Základnej školy
v Kovarciach oznamuje, ţe od
9.4.2009 do 14.4.2009
budú veľkonočné
prázdniny. Nástup
ţiakov do školy je v stredu
15.4.2009.

INZERÁT
Predávam čerstvé vajíčka
1 kus / 10 centov
Anna Kováčiková
Kovarce č.407

Príjemné prežitie
veľkonočných
sviatkov
želá svojím
čitateľom
redakčná rada
Kovarského mesačníka

„Ja som vzkriesenie a život,
kto verí vo mňa, bude žiť naveky.“

OZNAM

Jn 11,25

PREHĽAD BOHOSLUŢIEB
V KOSTOLE sv.MIKULÁŠA
na VEĽKONOČNÉ TROJDNIE
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ZELENÝ ŠTVRTOK
VEĽKÝ PIATOK
kríţová cesta
bohosluţba
BIELA SOBOTA
- obrady Veľkonočnej vigílie
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
VEĽKONOČNÝ PONDELOK

18.00
18.00
18.00
18.00
10.00
15.00
19.30
8.00
10.30
9.00

Boţí Syn, Jeţiš Kristus,
prišiel na tento svet ako
nevinný
Baránok.
Bezhraničná láska k ľuďom ho priviedla
aţ na drevo kríţa. Svojou smrťou
a zmŕtvychvstaním zvíťazil nad hriechom
a otvoril nám nebeskú bránu k večnému
ţivotu. To dokáţe len skutočná LÁSKA!
Veľká Noc je najväčším kresťanským
sviatkom. Je pre nás znamením nádeje,
radosti a víťazstva. A preto Vám prajem,
nech Vám preţívanie veľkonočného
tajomstva
Kristovej
smrti
a zmŕtvychvstania pomáha premieňať
utrpenia a námahy ţivota na prostriedok
vykúpenia a radosť zo spásy.
ONDREJ TEPLIČANEC
farský administrátor

