
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 
     Leto, to pravé leto 
plné horúcich dní sa 
skočilo. Príjemný ranný 
chlad nám nenápadne, 
ale jednoznačne 
oznamuje,  že tu máme 
jeseň, obdobie plné 
farieb a ranných hmiel.  
     Máte radi jeseň? Možno poviete, že 
radšej jar, či leto, niektorí možno zimu ... 
Ale jeseň – je dar! Verte tomu. Zúročí 
celoročnú námahu a v živote prinesie 
múdrosť, pokoj a vyrovnanejší pohľad na 
svet. Jeseň vytvára umelecké diela, ktoré 
sú ako krásna paleta. Takýmto krásnym 
umeleckým dielom je aj človek v svojej 
jeseni. Tvaroval a formoval ho majster 
život skúškami, radosťami, ale aj 
problémami a starosťami.  
     K jesennému mesiacu - októbru sa 
viaže úcta voči starším. Stretávame sa 
s nimi na ulici, v obchode, u lekára a sme 
s nimi aj doma. Sú to naši rodičia, starí 
rodičia, susedia, priatelia či iní príbuzní. 
A i napriek tomu na nich dosť často 
zabúdame. Nevnímame ich ako 
prirodzenú súčasť nášho života 
i spoločnosti. Dokonca ich niektorí z nás 
berú ako čosi nepotrebné, ako príťaž. 
    Prečo je to tak? Zabúdame nebodaj na 
to, že aj my raz zostarneme? 
Pravdepodobne si myslíme, že sa nás 
táto etapa životného reťazca netýka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a zostaneme večne mladí. Ak je to tak, 
tak sa veľmi mýlime. 
     Súčasní seniori by mali byť práve 
naopak naším vzorom, a to hlavne pre 
mladých ľudí. Sú symbolom bohatých 
skúsenosti, skromnosti a pracovitosti, sú 
našou studňou múdrosti. Práve pre tieto 
ich prednosti, na ktoré často zabúdame, 
by sme ich mali mať vo veľkej úcte. 
Niekedy stačí len tak málo. Milé slovo či 
pohľad, drobný prejav vďačnosti. Oni od 
nás aj tak nič iné nečakajú. Potrebujú len 
svoj pokoj a pohodu. Netúžia po veľkých 
daroch. Potrebujú iba cítiť, že ich má 
niekto rád, že niekomu na tomto svete na 
nich ešte záleží, že nie sú nepotrební. 
A to si za svoj život a odpracované roky 
aj naozaj zaslúžia.  
 

Mgr.Helena Pau čírová 
starostka obce KOVARCE 

 
 

 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
II.Trieda 

Okres Topo ľčany 2013/2014 
 

7.kolo - 22.9 2013 15:30 hod. 
TJ Oponice : OFK Kovarce   

4:0 (1:0) 
Naši hráči chceli nadviazať na predošlé 
výsledky a bodovať aj v derby stretnutí v 
Oponiciach. Domáci začali miernym 
náporom, ale Kovarce sa bez väčších 
problémov bránili. Gólový účet stretnutia 
otvoril v 21.minúte domáci Holek po sérii 
chýb v hosťujúcej obrane. Potom sa hra 
vyrovnala a šance mali aj Kovarce. Po 
prestávke sa hral opäť  vynikajúci futbal 
so šancami na oboch stranách. Ale tento 
zápas strieľali do čierneho iba domáci, 
čoho výsledkom boli ďalšie 3 góly v sieti 
brankára Bujnu. Za zmienku stojí ešte 
nepremenená penalta, ktorú mal na konci 
stretnutia k dispozícii Labuda, ale bránka 
domácich zostala nakoniec pre nás 
zakliata. Konečný rezultát je trošku 
nespravodlivý pre našich hráčov, ktorí si 
zaslúžia pochvalu za predvedenú hru. 
Zostava OFK Kovarce:  
Patrik Bujna – Dominik Vorčák, Tomáš 
Karcol, Rastislav Hula (75.Adam 
Števanka), Alexander Bošanský,- Jozef 
Jankovič, Jozef Gerši, Erik Gregor, Juraj 
Vrábel (84.Milan Černo), Jaroslav Bizoň 
(87.Milan Grác), Peter Labuda 
Rozhodoval: Dávid Križma, 
130 divákov  
 
 

8.kolo -  29.9 2013 15:30 hod.   
OFK Kovarce : TJ Čeľadince 

1:3 (1:2) 
Posledný septembrový víkend nám 
II.trieda Topoľčany ponúkla ďalšie derby 
stretnutie. Tento krát sme na domácom 
ihrisku privítali Čeľadince. A nezačali sme 
vôbec zle, keď sme si v prvej štvrťhodine 
vytvorili niekoľko sľubných šancí. Po góle 
volala hlavne šanca Gregora z 21.minúty. 
Zapršalo ale na opačnej strane, keď 
hostia z rýchlej akcie otvorili skóre 
stretnutia. V 31.minúte sme mohli 
vyrovnať, ale Bizoň z 1000% šance 
neskóroval. Hostia o pár minút kontrovali 

a pridali druhý presný zásah, 0:2. Domáci 
sa ale nevzdávali, aby už o minútu znížil 
s prehľadom agilný Bizoň, 1:2. V druhom 
polčase začali domáci s obrovským 
náporom, ale na góly to nestačilo. 
Naopak hostia po chybe domáceho 
brankára uzatvorili konečné skóre na 1:3. 
Čiernu škvrnu na tomto zápase 
nezanechali len domáci hráči, či 
rozhodca svojimi nepresnými verdiktmi, 
ale aj niektorí naši fanúšikovia!!! 
Gól : 44.Bizoň 
Zostava OFK Kovarce:  
Radoslaw Machula – Jozef Hippík 
(80.Patrik Bujna), Tomáš Karcol, 
Rastislav Hula, Milan Grác, - Jozef 
Jankovič, Jozef Gerši, Erik Gregor, Juraj 
Vrábel (65.Alexander Bošanský), 
Jaroslav Bizoň, Peter Labuda 
Rozhodoval: Milan Grznár  
110 divákov  
 
 

9.kolo - 5.10 2013 14:30 hod. 
   TJ Kamanová: OFK Kovarce 

3:1 (1:0) 
Do Kamanovej sme prišli s jasným cieľom 
a to odčiniť predošlý zápas s 
Čeľadincami. Ale aj v tomto zápase 
nášmu mužstvu niečo chýbalo. 
Nejednotný výkon a nevôľa zabojovať 
jeden za druhého mala za následok asi 
najhorší výkon v tejto sezóne. Polčas 
sme so šťastím prehrali len 1:0. Po 
zmene strán sa obraz hry nezmenil a 
domáci nám strelili ďalšie dva góly. V 83. 
minúte skorigoval po dorážke Labuda. To 
nič nezmenilo na tom, že Kovarce 
zaknihovali tretiu prehru v rade. 
Gól: 83.Labuda 
Zostava OFK Kovarce:  
Rudolf Bujna – Jaroslav Bizoň (59.Patrik 
Bujna), Alexander Bošanský, Rastislav 
Hula, Milan Grác, - Adam Števanka 
(77.Daniel Kutňanský), Jozef Gerši, Erik 
Gregor, Juraj Vrábel - Peter Labuda, 
Jozef Jankovič 
Rozhodoval: 
Leonard Jakubička 
30 divákov  
 
 

 
 
 

O B S A H 
� Úvodník – Mgr.Helena Paučírová 

� Športové ozveny - OFK  A-mužstvo, Dorast, Starší žiaci 

� Voľby do orgánov samosprávnych krajov (9.11.2013) 

� Október – Mesiac úcty k starším (PhDr.Irena Grácová) 

� Zo školského zápisníka – Bc.Bujnová, Mgr.Jakubíková 

� Orgánové kurzy v kostole sv.Mikuláša (19.-22.10.2013) 

� Jubilanti – Október, narodenie dieťaťa, sviatosť birmovania 

� Spomienka – pamiatka zosnulých 

� Upozornenie, Vedenie Obce Kovarce ďakuje 

� Separujeme, Oznam, Inzerát 



10.kolo - 13.10 2013 14:30 hod.  
OFK Chrabrany : OFK Kovarce 

4:1 (1:1) 
Kto z fanúšikov čakal, že sa naše 
mužstvo bodovo preberie v Chrabranoch, 
tak ten musel odchádzať zo zápasu 
sklamaný. Na zápas sme nastúpili 
prakticky so štyrmi dorastencami, ktorí 
ale podali solídne výkony a boli sme 
domácim v niektorých fázach 
vyrovnaným súperom. Po chybách v 
strede ihriska sme inkasovali ako prvý. 
Potom sme sa dostali späť do zápasu a 
začali sme byť nebezpeční. Naša aktivita 
vyústila do vyrovnávajúceho gólu, keď 
Gerši preloboval obranu hostí priamo na 
navrátilca Kutňanského, ktorý sa zoči -
voči brankárovi domácich nepomýlil. Po 
zmene strán rozhodca zapískal 
diskutabilný priamy kop, po ktorom sa 
domáci opäť dostali do vedenia. Potom 
pridali Chrabrany ešte ďalšie dva góly a 
bolo vymaľované. 
Gól: 34.Kutňanský 
Zostava OFK Kovarce:  
Miroslav Činčura – Patrik Bujna, Jozef 
Hippík (58.Jaroslav Bizoň), Tomáš 
Karcol,  Milan Grác, - Michal Gregor, 
Daniel Kutňanský, Jozef Gerši, Erik 
Gregor - Peter Labuda (20.Lukáš Málik), 
Jozef Jankovič 
Rozhodoval: Miroslav Lieskovec 
50 divákov  
 
 

Dorast  MO Skupina „B“ 
2013/2014 

4.kolo                 
OFK Sol čany : OFK KOVARCE 

7:0 (1:0) 
 
5.kolo                 

OFK KOVARCE : OTJ Horné 
Obdokovce     

0:4 (0:4) 
 
6.kolo                  

OFK KOVARCE : OFK Metacolor 
Ludanice 
1:3 (1:1)  

Gól: Vladimír Sajko 
 
7.kolo                  

OFK Továrniky: OFK KOVARCE  
   3:3 (1:2)                 

Góly: Vladimír Sajko 2, Dominik Ďurič 

Žiaci  MO Skupina „B“  
2013/2014 

 
5.kolo             

OFK Nemčice : OFK KOVARCE 
 0:4 (0:2)      

Góly: Adam Králik 2, Michal Belan, Patrik 
Borovka 
 
6.kolo              
TJ Slovan Krušovce : OFK KOVARCE 

16:0 (6:0) 
 
7.kolo            

OFK KOVARCE : OFK Chrabrany 
2:0 (0:0)   

Góly: Jakub Králik, Patrik Polonský 
 
8.kolo            
TJ Horné Obdokovce : OFK KOVARCE 

3:2 (1:2)   
Góly: Adam Králik, Dominik Klačanský 
 
 

VOĽBY  DO  ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVNYCH 

KRAJOV 

 
Voľby do orgánov  

samosprávnych krajov  
sa uskutočnia  

dňa 9.novembra 2013 (sobota)  
od 7.00 hod. do 22.00 hod.  

Volebná miestnosť sa nachádza 
v spolo čenskej sále Kultúrneho 

domu v Kovarciach.      
Okrsková volebná komisia v Kovarciach 
v zložení: p.Mária Bošanská, p.Jana 
Hodálová, p.Mário Martonka, 
Mgr.Ludmila Bujnová a Mgr.Mária 
Trtíková na svojom prvom zasadnutí dňa 
15.10.2013 žrebom určila predsedu 
a podpredsedu OVK: 
predseda – Mgr.Mária Trtíková 
podpredseda – Mgr.Ludmila Bujnová. 
Zapisovateľkou okrskovej volebnej 
komisie v Kovarciach je p.Renáta 
Šišmičová. 
Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do 
volebnej miestnosti (zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov) môžu požiadať 
o hlasovanie do prenosnej volebnej 

schránky, nahlásiť sa treba telefonicky: 
038/5316125 na Obecný úrad do 
8.novembra 2013 do 12.00 hod. 
 
Ako sa hlasuje? 
Volič dostane od členov okrskovej 
volebnej komisie: 
• prázdnu obálku označenú odtlačkom 

úradnej pečiatky obce  
• dva hlasovacie lístky: hlasovací 

lístok na voľby predsedu 
samosprávneho kraja a hlasovací 
lístok na voľby do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja. 

Volič v priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov: 
• zakrúžkuje na hlasovacom lístku na 

voľby predsedu poradové číslo iba 
jedného kandidáta 

• zakrúžkuje na hlasovacom lístku na 
voľby poslancov do zastupiteľstva 
najviac šesť (môže byť aj menej) 
poradových čísiel kandidátov 

• takto upravený hlasovací lístok na 
voľby predsedu samosprávneho 
kraja a hlasovací lístok na voľby 
poslancov do zastupiteľstva vloží do 
obálky a obálku vloží do volebnej 
schránky. 

 
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden 
z kandidátov na predsedu 
samosprávneho kraja nadpolovičnú 
väčšinu platných hlasov, vykoná sa do 14 
dní druhé kolo volieb. Do druhého kola 
volieb postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí 
získali najväčší počet platných hlasov 
v prvom kole volieb. 
 
Zoznam kandidátov  pre voľby predsedu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a zoznam kandidátov  pre voľby do 
zastupiteľstva Nitrianskeho 
samosprávneho kraja pre volebný obvod 
č.7 – Topoľčany je zverejnený na 
úradnej tabuli Obce Kovarce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O K T Ó B E R 
MESIAC  

ÚCTY  K  STARŠÍM 

Náš Pamätný a Ďakovný de ň  
13.október 2013 

     Slnečná októbrová nedeľa prilákala do 
novoobnoveného Kultúrneho domu 
v Kovarciach mnohých ľudí rôzneho 
veku. Mladí rodičia priviedli svoje 
krojované detičky na ich prvé účinkovanie 
v kultúrnom programe venované svojim 
starým a prastarým rodičom na počesť 
ich sviatku Medzinárodného dňa úcty 
k starším. Pani učiteľky ich za veľmi 
krátke obdobie naučili ľudové tančeky, 
vhodné ich výkonu a pohybu na javisku, 
s ktorými všetkých príjemne pobavili. 
Žiaci základnej školy pridali okrem tanca 
aj hovorené slovo básnikov, vinšovačky 
s prianím dlhovekosti, užitočnosti 
a dobroprajnosti starších ľudí v treťom 
veku. Krásny spev sólistky ôsmačky 
Diany Sedláčkovej, ktorej všetci 
predpovedali úspešnú spevácku 
budúcnosť, dotváral harmonikár pán 
Vladimír Križan. S dojatím a nevšedným 
obdivom sme vypočuli zmes Dusíkových 
piesní z repertoáru F.K.Veselého 
v podaní sólistu pána Milana Eššeho, 
ktorý je klientom v ZSS Clementia. Po 
príjemnom naladení vďaka vystúpeniam 
detí, mládeže, p.Eššeho sa rozpútala 
slávnosť. 
     V otváracom príhovore predsedníčky 
ZO JDS v Kovarciach pani Heleny 
Belanovej vyplynulo smerovanie 
trojoslavy nedeľného odpoludnia. Pre 
obec Kovarce je už tradíciou každoročná 
oslava – Mesiaca úcty k starším 
a v spolupráci so ZO JDS Kovarce je tiež 
tradíciou stretnutia Ľudia s ľuďmi v údolí 
rieky Nitry so seniormi z Ludaníc a jeho 
dvanásťročné hudobno-spevácko-
dramatické Seniorské srdce, ktoré sa 
nám predstavilo so zaujímavým 
programom – Štyrmi obdobiami roka. 
Nechýbala delegácia ZO JDS z Oponíc 
a Súloviec. 



     Dominantou dňa sa stala oslava 
10.výročia založenia speváckej 
seniorskej skupiny Nezábudka. 
     To bolo príležitosťou pozvať mnohých 
starších občanov a členov ZO JDS  
v Kovarciach, ale aj vzácnych hostí, 
ktorých predsedníčka srdečne privítala. 
     Uznanie a poďakovanie za spoluprácu 
si zaslúžila starostka obce Mgr.Helena 
Paučírová, významné predstaviteľky 
Krajskej organizácie JDS v Nitre 
predsedníčka pani Oľga Csakayová 
a podpredsedníčka pani Eva Kmeťová, 
ďalší predstavitelia  cirkevného 
vzdelávacieho, kultúrneho života v obci, 
ako aj naši dlhoroční sponzori, ktorí nás 
nezištne podporovali najmä pri 
organizovaní Seniorskych Vianoc. 
     Na znak vďaky a uznania týmto 19-
tym významných osobnostiam boli 
udelené Pamätné listy od ZO JDS 
Kovarce. 
     Celá oslava vyznievala ďakovne. 
Ďakovné listy si celkovo prevzalo 27 
osobností a to: bývalé a súčasné 
speváčky z Nezábudky, hudobno-
spevácka skupina Merci, naši 
spoluúčinkujúci v zábavných programoch 
a úspešní spoluorganizátori našich 
podujatí. 
     Zlatou niťou príhovoru pani starostky 
obce bolo úprimné poďakovanie všetkým 
seniorom za ich životný prínos, osobitne 
tým, ktorí sa aktívne podieľajú na 
skultúrňovaní života v obci a svojou 
účasťou a prácou sa pričiňujú o rozvoj 
a reprezentáciu obce navonok. 
     Pani Oľga Csakayová vo svojom 
príhovore potvrdzovala úspešnosť 
reprezentácie Nezábudky z vlastnej 
skúsenosti jej vystúpení v krajskej 
a okresnej prehliadky seniorských 
speváckych skupín a z jej morálneho 
poslania vyjadrené v názve Nezábudka 
v širšom ponímaní. 
     Predsedníčka ZO JDS Ludanice 
a vedúca Seniorského srdca vyzdvihla 
nesmiernu obetavosť spevákov v ich 
dianí a vďačnosť rodinám za podporu 
a pochopenie. 
     V dvojhodinovom nepretržitom 
kultúrnom programe úspešne účinkovali: 
Nezábudka, Kovarčanka, Seniorské 
srdce, Tribečanka. Ľúbivý výber piesní, 
takmer umelecké vyjadrenie, uvoľnenosť 
až šantivosť podania, vďačne prijímalo 

obecenstvo, ktoré tiež tvorilo spoluúčasť 
v spievaní. 
     Ďakujeme všetkým za všetko. 
      K trojoslave pribudla ďalšia časť 
akoby šťastný štvorlístok. Boli to krstiny 
vydania hudobného diela skupiny Merci 
v zložení: pán Miloš Červený, pani Mária 
a pán Vladimír Križanoví. Výber z ich 
úspešného „cédečka“ tvorili osobitnú časť 
kultúrneho programu. Ich piesne už 
zazneli v topoľčianskom rozhlase v relácii 
Hráme našim jubilantom, hlavne autorská 
pieseň p.M.Červeného: Keď sa láska 
s láskou zhovorí, ktorá tvorí aj názov CD.  
Tvorcom tohto hudobného diela úprimne 
a srdečne blahoželáme s prianím, aby sa 
im úspešne darilo v rozvíjaní a šírení 
svojho talentu ako božského daru a našlo 
veľa priaznivcom nielen medzi nami, ale 
aj vo  svete hudby a spevu. O jeho bytie 
prejavila záujem aj televízna relácia 
Šláger a rozhlas. Teší nás, že aj týmto 
spôsobom sa zviditeľňujú nielen jej 
tvorcovia, ale aj naša obec, ktorú 
reprezentujú ako prví a zatiaľ jediní 
vyslanci tohto hudobného žánru. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 

Nezábudka – kvietok nežný, 
symbol našich krásnych piesní, 

s láskou sme ich uvili 
a desaťročie spievali. 

 
Hoc si krehká – pretrvaj! 
Rados ť ľuďom rozdávaj! 

Vždy a všade v každej chvíli, 
nech je život krajší, milý. 

 

 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 

MATERSKÁ 

ŠKOLA 
 

     V našej materskej 
škole dňa 3.októbra 
2013 deti od rána 
očakávali 
prekvapenie. Vedeli, že odpoludnia prídu 
pre nich rodičia a spolu pôjdu cvičiť na 
novom športovom náradí a s novými 
pomôckami. Tie sme im ukázali v ten deň 
dopoludnia.  
Všetci si vyskúšali nové kolobežky, 
autíčko Coupe, vychádzkového psíka, 
veľký pestrofarebný padák, ježka na 
hádzanie a iné, aby sa mohli predviesť 
svojim rodičom.  
     Popoludní sme zahájili spolu 
s p.starostkou športovú akciu s názvom 
„CVIČME SPOLU“ rodičia a deti.  Na 
zakúpenie nových zaujímavých 
športových pomôcok nám prispel 
finan čne  Nitriansky samosprávny 
kraj.  
     Rodičom sme vysvetlili, že necvičia 
iba deti, ale úlohou rodičov je tiež plniť 
rôzne disciplíny spolu so svojimi deťmi. 
Počasie nám prialo a tak sa všetky deti 
s rodičmi vystriedali v disciplínach na 
stanovištiach. Veríme, že sa pri tom 
väčšina rodičov aj zabavila a strávila so 
svojimi deťmi príjemnú chvíľu. 
     Cvičilo sa v jazde na kolobežkách 
(rodičia mali samozrejme na väčšiu 
váhu), zdolávali prekážkovú dráhu 
s vychádzkovým psíkom, po 
roztiahnutom padáku ovládali lopty, 
chodili po lane vo výške, hádzali na cieľ – 
do ježka loptičkami, lyžovali sa na 
dvojlyžiach po tráve  a najväčší rad bol 
na nové autíčko Coupe, kde bolo treba 
nohami sa dopraviť do cieľa. 
     Po zdolaní všetkých disciplín deti 
doniesli ukázať svoj štartovací lístok 
a dostali odmenu - diplom, drobnú 
hračku, napolitanku, cukríky i džús. Na 
odmenu prispela aj pani starostka 
Mgr.Helena Paučírová. 

Bc.Zdenka Bujnová 
riadite ľka materskej školy 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

 
      Ani sme sa nenazdali a je už za nami 
prvý mesiac školského roku 2013/2014. 
Najmladší žiaci – prváci si už pomaly 
zvykajú na školské povinnosti, ostatní 
zasa o rok starší vykročili na cestu 
ďalšieho poznávania a objavovania.  
Moderne vybavené učebne, nové 
vyučovacie predmety a netradičné formy 
vyučovania ponúkajú veľa možností na 
získavanie nových vedomostí.                                                                                                 
V každom  mesiaci sa v našej škole 
konajú rôzne akcie, podujatia a súťaže. 
A tak to bolo aj tento rok.  
     16.septembra  sa uskutočnili 
teoretické cvičenia na ochranu života a 
zdravia . Jednotlivé triedy sa v odborných 
učebniach oboznamovali so základnými 
pravidlami a informáciami, ktoré boli 
zamerané na zdravotnícku prípravu, 
dopravnú výchovu, riešenie 
mimoriadnych situácií a pohyb a pobyt 
v prírode. 17. septembra 2013 si žiaci 
v praktickej časti overili  svoje 
vedomosti,  riešili rôzne úlohy a tvorili 
projekty. 
    30. septembra  žiaci 1. – 4. ročníka 
navštívili divadelné predstavenie 
v Trnave . 
     Z  atletickej súťaže Cezpo ľný beh v 
Krušovciach   odišli naši žiaci právom 
hrdí. Víťazné  miesto v tejto súťaži získal 
Miroslav  Borovka, žiak 9. ročníka.  2. 
miesto obsadil Patrik Borovka, žiak 8. A 
triedy. Víťaz aj celé víťazné družstvo 
postupujú do krajského kola. 
 
       Aj mesiac október je bohatý na rôzne 
podujatia. 
Svetový de ň zvierat   oslavujeme 
4.októbra. Naši žiaci sa na hodinách 
biológie zapojili do projektovej činnosti a 
lásku k svojim domácim miláčikom 
vyjadrili krásnymi videoprezentáciami.   
      Žiaci 5. - 9. ročníka budú absolvovať 
tematické exkurzie , chystáme akcie 
k Európskemu d ňu rodi čov a škôl . 
Bude obohatený jesennými dielňami, 
reláciami, aktivitami v knižnici a zároveň 
aj otvorenými hodinami pre rodičov, na 
ktoré Vás aj zároveň pozývame. 

                                                                     
Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

     



Október patrí už tradične starším ľuďom, 
preto im venujeme nasledovné verše 
z vlastnej tvorby :  

STARKÍ 
Naša babka a náš dedko 
milí sú nám nadovšetko. 

Vždy, keď prídu na návštevu, 
veselo je s nimi veru. 

Obdaria nás úsmevom 
a sladkým bozkom na čelo. 

Prídu s dobrou náladou 
a s kopou dobrých nápadov. 

Preto ich radi máme, 
vždy sa na nich usmievame. 

Veľmi si ich vážime, 
vždy ich ľúbiť budeme. 

 
Klaudia Urbániková,  

VIII.B trieda 
 
 
 
 
 

ORGÁNOVÉ  KURZY 

 
    V dňoch 19.–22. októbra 2013  sa 
v našom farskom kostole sv.Mikuláša 
uskutočnili medzinárodné interpreta čné 
čembalové a organové  kurzy  na 
historickom organe Jána Pažického 
z Rajca (r.1768) pod vedením 
doc.Jaroslava T ůmu  (pedagóg 
hudobnej fakulty Akadémie múzických 
umení v Prahe), ktorý koncertoval 
v nedeľu na organe i čembale. Na 
interpretačnom kurze sa zúčastnili 
absolventi študujúci  organovú hudbu 
doma i v zahraničí, zo Slovenska, Česka 
a Poľska. Na záver, v utorok po svätej 
omši, nám predviedli nadobudnuté 
znalosti organovej hudby títo absolventi: 
• Ondřej Bernovský , AMU Praha 
• Tomáš Hodál , SKDK Topoľčany 
• Martin Látal , Šternberk 
• Juraj Mi čúnek , SKDK Topoľčany 
• Marek Mosnár , SKDK Topoľčany 
• Štefan Nagy , Kolárovo 

• Lenka Plajdi čková , Konzervatórium 
Bratislava 

• Tomasz Soczek , Katowice 
• Lucia Strnátová , SKDK Topoľčany, 

UKF Nitra 
• Richard Šarvaic , Konzervatórium 

Bratislava 
• Iveta Zaťková , HfKM, Regensburg 
 
     Za odborné a umelecké prevedenie 
organovej hudby ďakujeme a všetkým 
prajeme veľa úspechov v ďalšom 
vzdelávaní hudby. 
     Poďakovanie patrí aj vdp.Ondrejovi 
Tepličancovi, farárovi rímsko-katolickej 
cirkvi, farnosť Kovarce za vytvorenie 
výborných podmienok pre účastníkov 
kurzov. 

Mgr.Veronika Danišová 
 

J U B I L A N T I 
 OKTÓBER 

 

� Pecháč Ľubomír          65 rokov 

� Kopný Jozef                 70 rokov 

� Opát Jaroslav              70 rokov 

� Halámek Adolf             76 rokov 

� Ing.Lukačik Jozef         76 rokov 

� Valachová Alžbeta       78 rokov 

� Polonská Antónia         81 rokov 

� Garguláková Mária      84 rokov 

� Kovačiková Emília       87 rokov 

� Mičíková Paulína         89 rokov 

� Hrobárová Zlatica      90 rokov 

� Cifrová Emília              93 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

 
NARODENIE   

DIEŤAŤA 

 
TOBIAS BOROVKA 
narodený 1.10.2013 

Otec: Ľubomír Borovka 
Matka: Ivana Borovková rod.Hrašková 

 
VIVIEN 

POLUCHOVÁ 
narodená 7.10.2013 

Otec: Ján Poluch 
Matka: Silvia Miková rod.Páleniková 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

 
Z rúk 
generálneho 
vikára 
Nitrianskej 
diecézy 
Mons.Petra 
Brodeka prijali 
v kostole sv.Mikuláša 
v Kovarciach d ňa 6.októbra 
2013 sviatos ť birmovania: 
Borovka Miroslav, Borovka Patrik. Bujna 
Tomáš, Buchová Janka, Cibulová Ľubica, 
Čitarská Dominika, Čitarská Simona, 
Čmielová Dajana, Ďurič Dominik, Gregor 
Michal, Hodál Roman, Hodálová Kristína, 
Janči Peter, Juríková Miriam, Kerek 
Adrián, Krumpálová Marcela, Kutňanský 
Andrej, Kutňanský Dávid, Kyčerková 
Alexandra, Majtánová Slavomíra, Málik 
Lukáš, Máliková Natália, Mekýšová 
Aneta, Mikulová Michaela, Pálková 
Adriana, Reisenauerová Alexandra, 
Šimanská Marianna, Šimanská Dominika, 
Šišmičová Martina, Šišmičová Monika, 
Števanka Richard, Števanková 
Radoslava, Števanková Veronika, 
Vicanová Alexandra, Zelíska Juraj 
 
 

S P O M I E N K A 

 

2.novembra si pripomenieme sviatok 
zosnulých. Vtedy kroky všetkých nás 
smerujú na cintorín, a tam pri 
vyzdobených hroboch, pri plameňoch 
sviečok si spomíname na našich 
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. 

Naše spomienky patria i tým 
spoluobčanom, ktorí opustili naše rady od 
posledného sviatku zosnulých: 

+ Helena Cibulová zomrela 21.11.2012 
+ Mária Jančovičová zomrela  18.12.2012 
+ Anton Bujna zomrel 1.2.2013 
+ Jozef Ďurček zomrel 28.2.2013 
+ Etela Čitárska zomrela 24.4.2013 
+ Edita Lukáčiková zomrela 13.5.2013 
+ Jozef Kováčik zomrel 24.5.2013 
+ Rozália Zvalová zomrela 5.6.2013 
+ Veronika Biharyová zomrela 13.8.2013 
+ Rozália Hrašková zomrela 28.8.2013 
+ Ján Krošlák zomrel 10.9.2013 
+ Alena Dúbravcová zomrela 7.9.2013 
+ Zuzana Škorcová zomrela 11.9.2013 
+ Helena Smatanová zomrela 1.10.2013 
+ Mária Karcolová zomrela 4.10.2013 
+ Miroslav Kováčik zomrel 10.10.2013 
+ Veronika Ďuričová zomrela 16.10.2013 
 
Od poslednej pamiatky zosnulých zomreli 
nasledovní občania obce, obyvatelia 
„CLEMENTIA“ Zariadenia sociálnych 
služieb v Kovarciach: 
+ Richard Schvarz zomrel 22.1.2013 
+ Ján Drábik zomrel 12.2.2013 
+ Jaroslav Zaujec zomrel 11.3.2013 
+ Ludovít Trepač zomrel 20.4.2013 
 
 
 
 

 
 
 
Obec Kovarce v spolupráci 
s Rímskokatolíckou cirkvou - 
Farským úradom Kovarce poriada 
 

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ  
dňa 1.novembra 2013 (piatok) 

o 15.00 hod. 
 na miestnom cintoríne. 

 
Pri Dome pokoja bude odslúžená 
dušičková svätá omša za všetkých 
zomrelých od posledného sviatku 
zosnulých. Svätá omša sa bude 
konať aj v prípade nepriaznivého 
počasia. 

 



UPOZORNENIE 

 
16.augusta 2013 sa uskutočnila 
kolaudácia  budovy Kultúrneho domu 
v Kovarciach, na ktorú bolo vydané 
stavebné povolenie pod názvom 
„Zníženie energetickej náročnosti 
objektu  kultúrneho domu súp. č. 461 
v Kovarciach“. Realizátorom prác 
bola SIEA  Bratislava, finančné 
prostriedky, ktoré boli použité na 
rekonštrukciu poskytla Európska 
banka pre obnovu a rozvoj a SR zo 
štátneho rozpočtu. Obec na 
rekonštrukciu budovy neprispievala 
síce žiadnymi finančnými 
prostriedkami, ale sa zmluvne 
zaviazala, že zamedzí akémukoľvek 
poškodzovaniu budovy. Nakoľko 
pracovníci obce opakovane zistili 
poškodzovanie budovy kultúrneho 
domu – odkapových zvodov pri 
vchode do kotolne a odkapových 
zvodov na obradnej miestnosti, 
a taktiež poodtŕhané parapetné 
dosky na oknách obradnej 
miestnosti, obec vyzýva rodičov detí, 
ktoré sa v popoludňajších, 
podvečerných ale i nočných 
hodinách zdržiavajú v okolí budovy 
kultúrneho domu, aby dôrazne  
upozornili svoje deti na zákaz 
znehodnocovania majetku obce.  
Pre zabezpečenie ochrany 
obecného majetku – 
zrekonštruovanej budovy kultúrneho 
domu Obec Kovarce už požiadala 
o spoluprácu aj OR PZ 
v Topoľčanoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okresné riadite ľstvo 
Hasičského a záchranného 

zboru v Topo ľčanoch 
upozor ňuje ob čanov  
obce,  že fyzická osoba 
nesmie vypaľovať 

porasty, zakladať oheň v priestoroch a na 
miestach, kde môže dôjsť k jeho 
rozšíreniu podľa § 14 ods.2 písm. b) a c) 
zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov. V prípade jeho porušenia sa 
dopúšťa priestupku podľa § 61 ods.4 
písm. e) a f) citovaného zákona a môže 
mu byť uložená pokuta až do výšky 331 
EUR. Likvidáciu odpadov spa ľovaním 
zakazuje zákon č.223/01 Z.z. 
o odpadoch  v znení neskorších 
predpisov a zákon č.17/1992 Zb. 
o životnom prostredí  v znení neskorších 
predpisov. 
 
 

VEDENIE OBCE 
KOVARCE ĎAKUJE... 

 
Sponzorom kultúrno-spoločenského 
podujatia „...pieseň, slovenská pieseň 
otvára všetkým ľuďom srdcia dokorán...“, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 13.októbra 2013 
v spoločenskej sále kultúrneho domu pri 
príležitosti osláv 10.výročia založenia 
seniorskej speváckej skupiny 
„Nezábudka“ a osláv „Október – mesiac 
úcty k starším“: 
- za finan čnú pomoc Nitrianskemu 

samosprávnemu kraju 
- za materiálnu pomoc 

spolo čnostiam: Hydina Súlovce, 
s.r.o., Herba – Ivan Bajcar, 
Nitrianska Streda, Tekoo 
Slovakia, s.r.o., Topo ľčany 

 
Osobitné poďakovanie vyslovuje 
spoločnosti OKAVER – Oto Kut ňanský  
za obnovu pietneho miesta - pomníka 
letcov Červenej armády  (na miestnom 
cintoríne), ktorí zahynuli pri 
oslobodzovaní Kovariec počas II.svetovej 
vojny. 
 
 

SEPARUJEME 

 
PLASTY 
- plastové fľaše od nápojov, rastlinných 
olejov, obaly od aviváží, šampónov, 
čistiacich prostriedkov 
Spôsob zberu – plastové vrecia 
poskytnuté  obcou 
 
ELEKTROODPAD 
- elektrické a elektronické prístroje 
a zariadenia, veľké a malé domáce 
spotrebiče, biela technika, počítačová 
a kancelárska technika, televízory, lampy, 
elektomotory, ručné elektrické náradie, 
elektronické hračky 
Spôsob zberu – zberný dvor pri 
kultúrnom dome 
 
PAPIER 
- noviny, časopisy, zošity, katalógy, listy, 
obálky, letáky, výkresy, telefónny 
zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, 
krepový papier, papierový obal, kartón, 
lepenky, kancelársky papier 
Spôsob zberu – kontajnery 
rozmiestnené v obci 
 
SKLO 
- fľaše od nápojov, sklenené nádoby, 
poháre, obaly z potravín, zaváranín, 
tabuľové sklo, sklo z okuliarov 
Spôsob zberu – kontajnery 
rozmiestnené v obci 
 
ŽELEZO 
- kovové obaly od potravín, plechovky od 
nápojov, konzervy, tégliky od paštét, 
hliníkové fólie (viečka z jogurtov 
a smotany, obaly zo syrov a čokolád...) 
vrchnáky z fliaš, obaly zo sprejov, tuby, 
sudy, kanistre, obaly z čajových sviečok, 
kovový šrot, oceľ, farebné kovy 
Spôsob zberu – 
zberný dvor pri 
kultúrnom dome 
 
 
 
 
 
 

O Z N A M 

 
Obec Kovarce upozorňuje občanov, že 
splatnos ť poplatku za komunálne 
odpady  a drobné stavebné odpady na 
kalendárny rok 2013 bola do 
30.septembra 2013!!!  
Oznamujeme tým občanov, ktorí nemajú 
zaplatený poplatok za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad, aby si svoj 
nedoplatok prišli vyplatiť do kancelárie 
Obce Kovarce. Zároveň oznamujeme 
občanom, ktorí nemajú uhradený 
poplatok, že pri najbližšom vývoze 
komunálneho odpadu dňa 31.10.2013 im 
smetná nádoba nebude vyprázdnená.  
TERMÍNY  NAJBLIŽŠÍCH  VÝVOZOV  

14.11.2013 a 28.11.2013 
 
 

I N Z E R Á T 

 
Ponúkam služby  v oblasti finančného 
sprostredkovania: úvery (hypotekárne, 
spotrebné), prefinancovanie a optima-
lizácia, poistenia života a majetku, 
investície, odborné poradenstvo, audit 
zmlúv. 
Mgr.Marián Ďurík 
nezávislý finančný konzultant 

� 0907358541 
 
Ponúkam stavebné práce  za výhodné 
ceny. Špecializujem sa na všetky druhy 
murárskych prác a zatepľovanie 
rodinných domov. 
Tel.číslo: 0948 271723 
 
 
Ponúkam kvalitný v čelí 
med spod Trib ča : 
• pastový - krémový 

4,00 EUR/kg  
• zmiešaný kvetový 5,65 

EUR/kg (obsahuje znášku z lesa) 
Pohár 0,35 EUR/ks 
Med bol 2x ocenený ochrannou známkou 
Slovenský med. 
Tradícia a záruka vyššej kvality. 
Ing.Stanislav Belan 
Tribečská 171, tel. : 038/5316 308 


