
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ú V O D N Í K 

          
Zvolebnieva sa!      
          Komunálne voľby sú za dverami. 
Poznáme už mená kandidátov na voľbu 
poslancov a starostu obce. K niektorým 
kandidátom občania už čiastočne vyjadrili 
svoju dôveru, keď zo sedemnástich sú 
šiesti nezávislí a zo štyroch navrhnutých 
na starostu obce sú dvaja nezávislí. Ide 
o dôležité a odvážne rozhodnutie, ktoré 
úzko súvisí so znalosťou problematiky 
a potrebami ďalšieho rozvoja obce. Nie 
zbytočne sa celoslovensky uvažovalo 
o nutnosti patričnej vzdelanostnej úrovni 
najmä starostov obcí, keďže množstvo 
rôznych predpisov, zákonov, noviel ich 
neznalosť neospravedlňuje. Nejde pritom 
len o administratívu. 
         Dušou obce a jej riadenia musí byť 
človek nesmierne obetavý, ústretový, 
vynaliezavý, ktorý navzdory rôznym 
problémom a ťažkostiam to nevzdáva, 
„nehádže flintu do žita“, ale hľadá 
priestor, ako sa posunúť dopredu aj 
napriek prázdnej pokladnici a dlhov obce. 
Štvorročná funkcia starostu je krátky 
časový úsek, aby pretvoril dedinu, ale 
zanecháva viditeľné stopy, ktoré len slepý 
neuvidí. 
         Bolo by ideálne, ale reálne možné, 
aby starosta, poslanci, občania tvorili 
jeden pevný celok, ktorému záleží na 
spoločnom napredovaní a postupnosti 

rozvoja obce. Takáto vzájomná jednota 
by veľmi prospela k jej zveľaďovaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sme však rôzni ľudia, neraz zvádzame 
žabomyšie vojny, ktoré nás zbytočne 
rozdeľujú a škodia spoločnej veci. Pritom 
nemám na mysli len znehodnocovanie 
čističky, pokútne skládkovanie, 
poškodzovanie obecného majetku, 
rozkrádanie, ale aj neplnenie 
občianskych povinností – dane, triedenie 
odpadu, nevysporiadanie majetku 
v rodine a tým ruiny domov a spustnuté 
záhrady a podobne. 
         Nechcem romantizovať nedávnu 
minulosť. Avšak pri úplnej zamestnanosti 
sa občania dobrovoľne či „povinne“ 
zúčastňovali na výstavbe kultúrneho 
domu, škôl, ihriska, priestranstva okolo 
kostola, obrábanie plodín v družstve 
a iných prác. 
         Poslanci mali konkrétne aj života 
ohrozujúce úlohy či už pri 
združstevňovaní a inej agitácie. Skladali 
účty z výkonu úloh. 
          Časy sa zmenili, zmenili sme sa aj 
my. Sedíme pred televízormi a nadávame 
snáď na všetko. Kultúru v obci desaťročia 
vykonávajú takmer tí istí ľudia, aj keď sú 
pomerne priaznivé podmienky jej 
rozkvetu. Aj tu sa žiada veková obmena. 
Získali sme aj vyššiu vzdelanosť, akoby 
sa stala len osobnou záležitosťou 
jednotlivcov. Nech sa stanú 
nadchádzajúce komunálne voľby výzvou 
i mementom pre každého z nás! Len tak 
sa staneme správnymi voličmi, ak si 
budeme ruka v ruke, teda navzájom 

pomáhať a viac dôverovať vo vlastné 
i spoločné sily, um, ruky, srdce. 
         Vrúcne ďakujme a oceňme tých, čo 
sa zaslúžili o vybudované dielo – 
o obnovu škôl, kultúrneho domu, klubu, 
cintorína, kanalizácie, plynofikácie, 
elektrifikácie, plynulý a spoločenský život 
v obci a kultúru. 

PhDr.Irena Grácová 
člen RR KM 

 
 

 

VOĽBY  DO  ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVY OBCÍ 

 
Voľby do orgánov samosprávy 

obcí sa uskutočnia dňa 
15.novembra 2014 (sobota)  

od 7.00 hod. do 20.00 hod.!!!   
Volebná miestnosť sa nachádza 

v spoločenskej sále 
 kultúrneho domu. 

 
Miestna volebná komisia v Kovarciach 
podľa § 23 zákona SNR č.346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, 
že dňa 24.9.2014 pre voľby starostu 
obce zaregistrovala týchto kandidátov: 
 
1.Jaroslav Bujna, 56 rokov, obchodný 
zástupca, nezávislý kandidát 
2.Andrej Čopík, Ing., 37 rokov, 
poľnohospodársky inžinier, 
Kresťanskodemokratické hnutie 
3.Peter Miklovič, 46 rokov, živnostník,  
SMER – sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana 
4.Helena Paučírová, Mgr., 58 rokov, 
starostka obce, nezávislá kandidátka 
 
 
 
     Miestna volebná komisia v Kovarciach 
podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, 
že  dňa 24.9.2014 pre voľby poslancov 
obecného zastupiteľstva  zaregistrovala 
týchto kandidátov: 
 

1.Miloš Buraj, 39 rokov, pekár, 
nezávislý kandidát 
2.Marián Čitarský, 35 rokov, 
živnostník, SMER – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana 
3.Andrej Čopík, Ing., 37 rokov, 
poľnohospodársky inžinier, 
Kresťanskodemokratické hnutie 
4.Roman Ďurík, Ing., 46 rokov, 
živnostník, nezávislý kandidát 
5.Zuzana Erdélyiová, Mgr., 43 rokov, 
sociálna pracovníčka, SMER – sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana 
6.Marta Franková, Mgr., 58 rokov, 
učiteľka, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia – Demokratická strana 
7.Miroslav Grác, 45 rokov, 
mechanizátor lesnej výroby, nezávislý 
kandidát 
8.Jozef Kapusta, 30 rokov, SZČO,  
nezávislý kandidát 
9.Mária Kováčiková, 47 rokov, 
pracovníčka priemyselnej výroby, 
nezávislá kandidátka 
10.Rudolf Kyčerka, 45 rokov, vodič, 
nezávislý kandidát 
11.Marián Mikula, Ing., 36 rokov, 
obchodný zástupca,  
Kresťanskodemokratické hnutie 
12.Oľga Omastová, Mgr., 25 rokov, 
učiteľka, SMER – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana 
13.Peter Sivák, 47 rokov, vodič - 
opravár motorových vozidiel, nezávislý 
kandidát 
14.Jaroslav Švajlen, Ing., 47 rokov, 
skladník, SMER – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana 
15.Gabriela Švecová, Mgr., 37 
rokov, laborantka,  
Kresťanskodemokratické hnutie 
16.Martin Vinkler, Ing., 38 rokov, 
riadiaci pracovník, SMER – sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana 
17.Marta Zelísková, 53 rokov, 
kuchárka, Kresťanskodemokratické 
hnutie 
 
 
 
 
 
 
 

O B S A H 

� Úvodník (PhDr.Irena Grácová) 

� Voľby do orgánov samosprávy obcí (zaregistrovaní kandidáti) 

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

� Zo školského zápisníka (Bc.Zdenka Bujnová, Mgr.Ľubica Jakubíková) 

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

� Orgánové kurzy v kostole sv.Mikuláša (16.- 19.10.2014) 

� Taťkova jeseň (Irena Štefaneková) 

� Jubilanti – Október, narodenie dieťaťa 

� Spomienka – pamiatka zosnulých, oznam 

�  Pozvánka, separujeme... 



Ako sa hlasuje? Volič dostane dva 
hlasovacie lístky a to hlasovací lístok pre 
voľby starostu obce a hlasovací lístok pre 
voľby poslancov obecného zastupiteľstva 
a obálku.  
     Na hlasovacom lístku pre voľby 
poslancov obecného zastupiteľstva 
zakrúžkuje poradové čísla jednotlivých 
kandidátov (najviac 9), koľko poslancov 
má byť vo volebnom obvode zvolených. 
V našej obci je to 9 poslancov.      
     Na hlasovacom lístku pre voľby 
starostu obce zakrúžkuje volič poradové 
číslo toho kandidáta, za ktorého hlasuje. 
Volič môže zakrúžkovať poradové číslo 
iba jedného kandidáta.  
Takto upravené hlasovacie lístky vloží do 
obálky a obálku vloží do volebnej 
schránky. 
     Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do 
miestnosti na hlasovanie (zo zdravotných 
dôvodov) môžu požiadať o hlasovanie do 
prenosnej schránky, nahlásiť sa treba 
telefonicky: 038/5316125 na Obecný úrad 
Kovarce do 14.novembra 2014 do 12.00 
hod. 

Renáta Šišmičová 
zapisovateľ miestnej volebnej komisie  

v Kovarciach 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
7.liga II.Trieda Okres Topoľčany 

2014/2015 

6.kolo 20.9.2014 15:30 hod. 
   OFK Nitrianska Streda : OFK 

KOVARCE  1:0 (1:0) 
Na ďalší zápas cestovalo naše družstvo 
k dobre rozbehnutému súperovi na 
Nitriansku Stredu. Zápas začal náporom 
domácich, čo využili na strelenie 
úvodného gólu po našej chybe v strede 
ihriska. Potom sa naši hráči všemožne 
snažili dobiť bránku domácich, ale 
bezvýsledne. Po góle volala hlavne strela 
M.Mekýša, ktorá skončila na brvne.  
 
Zostava OFK Kovarce : 
Radoslaw Machula – Jozef Jankovič, 
Alexander Bošanský, Adam Števanka, 
Juraj Kerek –  Michal Gregor, Erik 

Gregor, Jozef Gerši, Miroslav Mekýš – 
Patrik Bujna, Peter Labuda       
Rozhodoval: Peter Tomka 
200 divákov 
 

 
7.kolo 28.9.2014 15:30 hod. 

   OFK KOVARCE : TJ Čeľadince  
3:3 (2:1) 

V ďalšom derby zápase sme na 
domácom trávniku hostili Čeľadince. 
V prvom polčase sme mali jasne hru pod 
kontrolou a dokázali sme dva krát 
skórovať Bošanským. Tesne pred 
polčasovým hvizdom sme ale zaspali 
a inkasovali gól do šatne. Po zmene strán 
dokončili hostia dokonalý obrat. 
V 90.minúte zachraňoval remízu krížnou 
strelou Kutňanský.  
Góly: 20. a 40.Alexander Bošanský 
90.Daniel Kutňanský   
                                                                            
Zostava OFK Kovarce:  
Tomáš Vrbjar – Jozef Jankovič, Rastislav 
Hula, Tomáš Karcol, Kerek Juraj – Erik 
Gregor, Daniel Kutňanský, Miroslav 
Mekýš (46.Milan Černo), Alexander 
Bošanský  – Jozef Gerši, Peter Labuda  
Rozhodoval: Karol Országh 
200 divákov 

8.kolo  5.10.2014  14:30 hod. 
   TJ Kamanová : OFK KOVARCE  

2:2 (0:2) 
V Kamanovej to bol zápas priemernej 
úrovne. Hralo sa väčšinou medzi 
šestnástkami s minimom gólových šancí. 
Po konečnom hvizde si teda mužstvá 
spravodlivo rozdelili body. 
Zostava OFK Kovarce:  
Radoslaw Machula – Jozef Jankovič, 
Rastislav Hula, Tomáš Karcol, Juraj 
Kerek –  Michal Gregor (54.Jaroslav 
Bizoň), Erik Gregor, Jozef Gerši, Adam 
Števanka – Alexander Bošanský, Peter 
Labuda (78.Dominik Ďurič)       

Rozhodoval: Peter Krajčík 30 divákov 

 

 
9.kolo  12.10.2014 14:30 hod. 

   OFK KOVARCE : TJ Družstevník 
Norovce 1:1 (0:1) 

V deviatom kole sme narazili na Norovce. 
Súper začal z ostra a hneď v úvode nám 
strelil gól. V druhom polčase sa nám 
podarilo vyrovnať po peknej akcií. 
Presadil sa Bizoň. Záver sa už niesol 
v nervóznej atmosfére keď hosťujúci 
hráči urážali našich hráčov aj fanúšikov.  

Gól: 51.Jaroslav Bizoň                                                                              
Zostava OFK Kovarce:  
Radoslav Machula – Jozef Jankovič, 
Rastislav Hula, Tomáš Karcol, Kerek 
Juraj – Erik Gregor, Daniel Kutňanský, 
Adam Števanka, Alexander Bošanský 
(71.Dominik Ďurič)  – Jozef Gerši, Peter 
Labuda (21.Jaroslav Bizoň) 
Rozhodoval: Karol Országh 
200 divákov 

 
DORAST  MO Skupina „B“ 

2013/2014 
7.kolo                  

OFK KOVARCE : OFK Továrniky  
1:2 (0:1) 

Gól OFK: 1x Dominik Ďurič 
 
8.kolo                 

TJ-ŠK Radošina : OFK Kovarce   
0:1 (0:0) 

Gól OFK: 1x Patrik Bujna 
 
7.kolo                 

OFK KOVARCE : TJ Veľké Dvorany  
2:2 (0:1) 

Góly OFK: 1x Patrik Borovka, 1x Adam 
Števanka 
 
 

ŽIACI MO Skupina „B“ 
2013/2014 

4.kolo                  

TJ Nemčice : OFK KOVARCE   
3:2 (1:2) 

Góly OFK: 2x Ján Čmiel 
 
5.kolo                 

OFK KOVARCE : OFK Chrabrany   
0:2 (0:1) 

 
6.kolo                 

OFK Hrušovany : OFK KOVARCE 
  10:1 (4:0) 

Gól OFK: 1x Dávid Gerši 

 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 

MATERSKÁ   ŠKOLA 
Materská škola aj v tomto roku získala 
finančné prostriedky na šport a športové 
aktivity z prostriedkov Nitrianskeho 
samosprávneho kraja na projekt CVIČME 
SPOLU. Športové popoludnie sme 
pripravili pre rodičov a deti dňa 15.okóbra 
2014. A tak sa školský dvor zaplnil už 
pred 15.hodinou rodičmi, starými rodičmi 
i staršími súrodencami, aby sme pripravili 
stanovištia, na ktorých rodičia spolu so 
svojimi deťmi  plnili tieto disciplíny: 
� jazda na kolobežkách, 
� hod na cieľ (šašo i ježko), 
� tandemové lyžovanie po tráve, 
� žabka chytá mušku ale i loptičky do 

úst, 
� skoky vo farebných vreciach, 
� beh s detským kočíkom, 
� jazda na aute s pohonom vlastných 

nôh, vozenie sa na traktore, 
� kotúľanie lôpt tyčou po určenej 

dráhe, 
� detský bežecký trenažér 

i trampolína, 
� výstup na lanový rebrík. 
     Na stanovištiach pomohli členovia 
výboru, niektorí rodičia i starší súrodenci. 
Pri zdolávaní disciplín zažili deti i rodičia 
aj veľa radosti okrem zodpovedného 
plnenia určených športových úloh. Škola 
za 200 €  z tohto projektu zakúpila 
niektoré športové náradie a náčinie, ktoré 
bolo využité v uvedených aktivitách 
a bude slúžiť deťom ďalej na športovú 
činnosť. Deti po absolvovaní disciplín 
dostali okrem medaily a diplomu aj sladkú 
odmenu, rodičia  aspoň sladký cukrík. 
Veríme, že sme touto akciou prispeli 
k príjemne strávenému popoludniu so 
svojim dieťaťom, k tomu, aby sa aj 
dospelí aspoň chvíľu hýbali.  
     Zároveň ďakujeme rodine Milana 
Čitarského, Jozefa Ďuriča a Štefana 
Ďuríka za jablká z ich záhrady. Taktiež 
ostatným rodičom, ktorí deťom priniesli 
ovocie a zeleninu. 

Bc.Zdenka Bujnová 
riaditeľka materskej školy 

 



ZÁKLADNÁ  ŠKOLA 

akcie, podujatia a úspechy 

žiakov ZŠ 
Každoročne bývajú hneď v prvom 
mesiaci školského roka cvičenia na 
ochranu života a zdravia. Tento rok 
bola ich teoretická časť 12.septembra 
2014. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií 
zo zdravotnej prípravy, z civilnej obrany, 
učili sa aj o topografii. 
     16.septembra 2014 k nám zavítali 
hostia, a to členka PZ a člen 
záchranného zboru z Topoľčian a člen 
domáceho hasičského zboru – pán Jozef 
Kapusta, ktorým ďakujeme za praktické 
rady a ukážky ich práce, ktoré sú určite 
užitočné pre všetkých z nás. 
        Na hodinách tvorivého čítania 
a písania a na výtvarných výchovách 
žiaci vytvorili záložky do kníh a zapojili sa 
do 3.ročníka česko-slovenského projektu 
„Záložka do knihy spája školy.“ 
        Naši žiaci začali školský rok 
úspešne aj v športovej oblasti. 
V okresnom kole v Cezpoľnom behu 
v Krušovciach získalo družstvo žiakov 
z našej školy 2.miesto. V súťaži 
jednotlivcov získal 1.miesto Patrik 
Borovka z 9.A triedy, v krajskom kole sa 
umiestnil na 2.mieste. 2.miesto získali aj 
futbalisti v minifutbalovom „Turnaji 
troch“ v Ludaniciach. 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 
 

O K T Ó B E R 
MESIAC  

ÚCTY  K  STARŠÍM 

 
My starší sme boli tiež 

deťmi.... 
Ako nám to krásne 

pripomenuli naši milí tanečníci 
z materskej školy. Ďakujeme 

im, ich pani učiteľkám, mladým rodičom, 
ktorí sú našimi vnukmi i pravnukmi. 
          Všetci my nadšesťdesiatnici, ktorí 
sa zišli na pozvanie Obce Kovarce na 
oslave „Úcty k starším“ v spoločenskej 
sále kultúrneho domu v nedeľné 

odpoludnie 12.októbra 2014, sme 
precítili vďakyvzdanie za prežitý 
život. 
          Takto vyslovené 
poďakovanie 
i uznanie za 
plnohodnotný život, 
za kvalitné 
rodičovstvo, z 
ktorého vyšla naša 
pochodeň – druhá 
a najmladšia generácia vyznelo 
v príhovore našej starostky Mgr.Heleny 
Paučírovej. 
          Seniorské oslavy spestrilo 
spevácke vystúpenie folklórnej skupiny 
Kovarčanka pekným pre nás ušitým 
výberom piesní, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme. Oslavnú atmosféru vytvorila aj 
seniorská skupina Nezábudka, ktorá 
piesňou zvýraznila prosbu matkám učiť 
svoje deti slovenské pesničky, milovať 
svoju rodnú dedinu, nekomandovať láske 
a ľúbosti a ďakovať Bohu za láskyplný 
život. 
            Veľkej popularite sa u nás teší 
Seniorské srdce z Ludaníc, ktoré za svoje 
dlhoročné účinkovanie ani raz neodmietlo 
naše pozvanie. Vo svojom scénickom 
recitačno–tanečno–spevácko-hudobnom 
pásme ukázalo všetko – dobové kroje, 
rekvizity, ale predovšetkým krásne 
ľudové umenie. Ďakujeme vedúcej 
skupiny a predsedníčke ZO JDS pani 
Betke Sochánovej a všetkým účinkujúcim 
za ich bohatý program. 
           V kultúrnej časti nechýbala 
výstava výtvarného umenia pani Irenky 
Štefánekovej, ktorá svojou tvorbou 
zachytáva krásu života v kvetoch, 
v prírode hôr, lesov, v pamiatkach 
histórie, čomu sa venuje celý svoj tvorivý 
život. Ďakujeme. 
            Srdečne ďakujeme Obci Kovarce, 
jeho pracovníčkam za milé spoločenské 
posedenie, pohostenie i zvečnenie našej 
prítomnosti v krásne ilustrovanej 
Pamätnej knihe. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 
 
 
 
 

ŽILI  SME ORGANOVOU 
HUDBOU... 

 
    Dňa 18.októbra 2014 sa v našom 
farskom kostole sv.Mikuláša uskutočnil  
organový koncert absolventov 
organových  kurzov  v   Kovarciach 
16.-19.október 2014 na historickom 
organe Jána Pažického z Rajca (r.1768). 
Kurzy viedol prof.Stefan Baier (profesor 
organovej hry na Hochschule fűr 
katholische Kirchenmusik und 
Musikpädagogik v Regensburgu 
v Nemecku), ktorý dňa 19.októbra 2014 
odohral organový koncert na 
hudobných nástrojoch: organ, čembalo, 
klavichord. 
 
Na organových 
kurzoch sa 
zúčastnili 
absolventi študujúci  
organovú hudbu doma 
i v zahraničí, zo Slovenska, Česka, 
Poľska a Nemecka: 
Tomasz Soczek, Katowice, AMU Praha 
Mária Minarovičová, SKDK Topoľčany 
Katarína Briganová, SKDK Topoľčany 
Juraj Mičúnek, SKDK Topoľčany 
Martin Šálka, Konzervatórium Banská 
Bystrica 
Tomáš Hodál, SKDK Topoľčany 
Iveta Zaťková, HfKM Regensburg 
Martin Látal, SKDK Topoľčany 
Marek Mosnár, AMU Praha 
Marek Troják, Konzervatórium Banská 
Bystrica 
Lucia Strnátová, UKF Nitra 
 
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. 
 
 

TAŤKOVA  JESEŇ... 

 

           Nikdy som nevedela pochopiť, 
prečo môj otec tak obdivoval jeseň. Keby 
sa mu iba tak primerane páčila, keby sa 
z nej trocha tešil, ale on bol z nej celkom 
unesený, úplne fascinovaný. 
           Rozplýval sa nad teplými odtieňmi 
hnedej, žltej, okrovej a bordovej farby, 
ako spolu ideálne ladia. Vždy ho vedela 
nadchnúť čokoládová farba čerstvo 
pooranej zeme. Nadchýňal sa ožltnutými 
stromami. Tešil sa z prechádzok po 
medziach so šípkami a trnkami. Červené 
bobule jarabín lahodili jeho oku. 
           Mne pri zmienke o jeseni prišli na 
rozum iba zablatené topánky, mokrý 
dáždnik a zametanie lístia. Krásy jesene 
som začala vnímať až keď som sa dožila 
svojej vlastnej jesene. Snáď je to tým, že 
človek v priebehu života mení názor na 
dôležitosť vecí. V 12. rokoch sa zdá byť 
najdôležitejšie, aby si Peter z tretej lavice 
všimol moju novú blúzku. V 15. rokoch je 
veľmi dôležité ovládať hity, ktoré práve 
letia. V 18. rokoch nás trápi, či v tej 
minisukni nevyzerám tlstá. V 30. rokoch 
súrne potrebujeme zohnať vhodný odtieň 
koberca do spálne. V 40. rokoch 
rozmýšľame nad tým, čím zafarbiť prvé 
šedivé vlasy. Až keď človek pustí z hlavy 
nepodstatné somariny, zmieri sa so 
svojou reumou a svojimi vráskami 
a pokojne sa rozhliadne okolo seba, zistí, 
že zlatožlté lístie briezky sa ohromne 
vyníma na pozadí iskrivo modrej oblohy. 
Všimne si, že najčervenejším lístím sa 
pýši divý vinič. Možno zbadá, že aj 
uschnuté lístočky na vetvách pôsobia 
vlastne veľmi esteticky. Krajina v jemnom 
objatí hmly sa tvári tajomne, zamyslene, 
ako japonské maľby na hodvábe. 
           Pri pohľade na veľkolepý karneval 
stromov, vyparádených vo fantastických 
kostýmoch, keď každý strom sa zaodeje 
do toho najkrajšieho čo má, môžeme 
vycítiť obavu z toho, že zima bude možno 
zlá, možno že ju neprežijeme, ale teraz, 
teraz to roztočíme! 
           Často v jeseni spomínam na slová 
maminky: Každé ročné, ale aj životné 
obdobie má svoje krásy. A taťka dodával: 
Treba sa dívať tak, aby si videla! 

Irena Štefaneková 



J U B I L A N T I 
 OKTÓBER 

 

� Krajčo Ján                    60 rokov    

� Ing.Maximilián Vican    65 rokov 

� Erdelyiová Edita           70 rokov 

� Benzová Božena         76 rokov 

� Halámek Adolf             77 rokov 

� Ing.Lukačik Jozef         77 rokov 

� Valachová Alžbeta       79 rokov 

� Polonská Antónia         82 rokov 

� Garguláková Mária      85 rokov 

� Mičíková Paulína         90 rokov 

� Hrobárová Zlatica      91 rokov 

� Cifrová Emília              94 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

Poznámka: 
Mená jubilantov sa zverejňujú pri dožití veku: 
60 rokov, 65 rokov, 70 rokov, 75 rokov a nad 75 
rokov sa v KM zverejňuje každý jubilant. 

 
 
 

 
 
 
 

NARODENIE   DIEŤAŤA 

 
JAKUB  ŠTEVČÍK 

narodený 10.10.2014 
Matka: Michaela Števčíková 
 

 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 
 

 

GAZDINKY  
NA  SLOVÍČKO 

 
PAGÁČE   

Z  CUKROVEJ  REPY 
 
1 kg polohrubej múky 
3/4 kg postrúhanej 
uvarenej cukrovej 
repy 
2,5 dcl oleja 
20 – 25 dkg kryštálového cukru 
5 dkg kvasníc 
1 dcl mlieka 
za hrsť maku, trochu soli, 3 žĺtka 
 
Vypracujeme cesto, necháme vykysnúť, 
vyvaľkáme, vykrajujeme, potrieme 
vajíčkom a dáme piecť. 
 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala:  
Zdenka Bujnová 

 
 
 

CVIKLOVÝ  ŠALÁT 
 

7 dcl pohár cvikle – bez šťavy 
4 – 5 ks vajec uvarených na tvrdo 
4-5 cibúľ (trošku posoliť) 
10 – 15 dkg nastrúhaného tvrdého syra 
1 majolka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

� Rudolf Kopec, zomrel 25.10.2013 
� Ľubomír Grác, zomrel  10.11.2013 
� Marián Košecký, zomrel 17.11.2013 
� Jozef Hoza, zomrel 20.11.2013 
� Emil Duranzia, zomrel 15.12.2013 
� Pavol Belan, zomrel 13.3.2014 
� Dušan Gargulák, zomrel 22.3.2014 
� František Majtán, zomrel 27.3.2014 
� Vladimír Šimanský, zomrel 12.4.2014 
� Viliam Bucha, zomrel 25.5.2014 
� Cyril Černý, zomrel 29.5.2014 
� Dušan Matula, zomrel 5.6.2014 
� Jozefína Ďuríková, zomrela 23.6.2014 
� Oto Gargulák, zomrel 8.8.2014 
� Františka Bujnová, zomrela 12.8.2014 
� Mária Kostolanská,zomrela 18.9.2014 
� Marian Gerši, zomrel 19.9.2014 
� Ludmila Pecháčová, zomrela 24.9.2014 
� Emília Kováčiková, zomrela 22.10.2014 
 
Od poslednej pamiatky zosnulých zomreli 
nasledovní občania obce, obyvatelia 
„CLEMENTIA“ Zariadenia sociálnych 
služieb v Kovarciach: 
� Dušan Havalec, zomrel 9.11.2013 
� Peter Čeliga, zomrel 13.12.2013 
� Vladimír Benčík, zomrel 29.3.2014 
� Štefan Mihalovič, zomrel 9.5.2014 
� Ján Ondrejka, zomrel 28.9.2014 
� Alexander Riby, zomrel 13.10.2014 
� Michal Hulák, zomrel 25.10.2014 

 

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

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ  
dňa 2.novembra 2014 (nedeľa) 

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. 

Počas svätej omše vdp.Ondrej 
Tepličanec vysväti obnovený 
Dom pokoja. 
 
 
 
 

P O Z V Á N K A 

 
Folklórna skupina 

KOVARČANKA   
Vás pozýva  

22.novembra 2014 
o 17.hodine 
na  kultúrne podujatie 

pod názvom  
ŽALA NAŠA ANIČKA...  

V kinosále kultúrneho domu je pre 
Vás pripravené pásmo zvykov 

a piesní pri kosení lúky  
a hrabaní sena 

Na akciu finančne prispel  
Nitriansky samosprávny kraj. 

 
Scenár a réžia: Bc.Zdenka Bujnová 
Účinkujú: Bc.Zdenka Bujnová, 
PaedDr.Lenka Krajčová, Mária 
Kováčiková, Zdenka Kováčiková, 
Mgr.Zdenka Števanková, Vierka Flaková, 
Lucia Holíková, Mária Šišmičová, 
Miroslav Kováčik, Vladimír Šišmič, Milan 
Ondruš, Ing.Andrej Čopík, Ing.Michaela 
Čopíková a deti. 
 


