
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 
      V posledných dňoch všetci vnímame, 
že „zima preč odletí, už letí, už letí, radujú 
sa deti .“ ako sa hovorí v jednej riekanke. 
Škoda však, že si deti tej pravej zimy so 
snehom,  zimnými radosťami a 
vyštípanými líčkami neužili. Ale príroda  
odovzdáva žezlo ďalšiemu ročnému 
obdobiu - Jari, ktoré nás víta farebnou 
krásou i vôňou prvých kvetov, 
prebúdzaním sa prírody ale aj teplejšími 
lúčmi slnka.  
Každý z nás sa na jar teší možno inak. 
Niektorí preto, že odložia teplé ťažké 
kabáty, iní preto, že nemusia kúriť 
a ušetria nejaké korunky na palive. Ďalší 
možno preto, aby sa mohli pokochať 
krásou prebúdzajúcich sa kríkov 
a stromov, ktoré nám vlievajú do žíl novú 
energiu počas prechádzok k lesu, iní tiež 
preto, aby už „naštartovali motyčky i rýle“ 
a vrhli sa zo semienkami a sadenicami do 
záhrad. Veď pripraviť sa na novú úrodu 
potrebuje aj nejakú tú prácu navyše. 
Myslím si, že je fajn, ak niektorým táto 
práca nie je na záťaž, ale nám prináša 
radosť a potešenie. Ten pohľad na 
krásne narastené záhony všelijakej 
zeleniny či kvetov stojí za tú námahu.  
                                           

 Bc.Zdenka Bujnová,  
redaktor KM 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOĽBY  
PREZIDENTA  SR 

     
Okrsková volebná komisia v Kovarciach 
zverejňuje výsledky hlasovania vo 
volebnom okrsku č.1 z voľby prezidenta 
Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 
15.marca 2014: 
- Počet oprávnených voličov zapísaných 
do zoznamu oprávnených voličov.....1210 
- Počet oprávnených voličov, ktorým boli 
vydané obálky ....................................494 
- Počet odovzdaných obálok ..............494 
- Počet platných hlasov odovzdaných pre 
všetkých kandidátov ...........................493 
- Účasť voličov na voľbách v % .......40,83 
Počet platných hlasov pre: 
1.Bárdos Gyula ......................................0 
2.Behýl Jozef, Mgr. ................................0 
3.Čarnogurský Ján, JUDr. ......................2 
4.Fico Robert, doc. JUDr., CSc. .........288 
5.Fischer Viliam,prof.MUDr.,CSc.,FICS..5 
6.Hrušovský Pavol, JUDr. ....................15 
7.Jurišta Ján, PhDr. ................................6 
8.Kiska Andrej, Ing. ..............................85 
9.Kňažko Milan .....................................24 
10.Martinčko Stanislav ...........................0 
11.Melník Milan, prof. RNDr., DrSc. .......0 
12.Mezenská Helena, Mgr. ....................7 
13.Procházka Radoslav, JUDr., PhD....59 
14.Šimko Jozef, JUDr. ...........................2 

II.KOLO VOĽBY PREZIDENTA SR sa 
koná d ňa 29.marca 2014   

v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. 
v spolo čenskej sále kultúrneho domu. 

69.VÝROČIE 
OSLOBODENIA OBCE 

 
      29.marca si naša obec pripomína 
výročie – 69 rokov oslobodenia našej 
obce. V tento deň sa chýlila ku koncu 
druhá svetová vojna, vojská 
protifašistickej koalície završovali porážku 
Nemecka a oslobodili aj našu obec. Po 
rokoch temného fašistického útlaku, 
ničivého pustošenia a zbesilého 
vraždenia sa život našej dediny 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 už 
nikdy neprídu, po ktorých zostali len 
mohyle, pamätníky či prosté hroby, a so 
strachom nad osudom zajatých či 
nezvestných, ktorých návrat ich príbuzní 
túžobne očakávali. 
    Počas vojnového stavu boli obrovské 
materiálne škody, ľudské utrpenie sa 
však vyčísliť nedá. Preto z vďačnosti 
a úcty za položené životy počas druhej 
svetovej vojny zmeňme svoje myslenie 
a konanie, lebo oni si to určite zaslúžia.  
 
Pietny akt bude 
prejavom našej 
neutíchajúcej vďaky 
a úcty k ním a zároveň 
prísľubom nás 
všetkých pre dobré 
ľudské súžitie. 

 
 
 
 
 

 
Dňa 31.marca 2014 (pondelok) 

o 19.00 hod.   
sa uskuto ční pietny akt  

kladenia vencov pri príležitosti 
69.výro čia oslobodenia obce . 

 
Zraz účastníkov pietneho aktu bude pred 
budovou kultúrneho domu o 18.45 hod. 
 
 
 

M A R E C  
MESIAC   KNIHY 

     
Po roku tu máme opäť marec a teda 
prišiel a takmer už aj prešiel mesiac kníh. 
Knihy sú pre mnohých ľudí útekom 
z reality, únikom do krajšieho sveta, kde 
dobro víťazí a zlo je porazené. Knihy 
rozvíjajú predstavivosť, fantáziu, slovnú 
zásobu, či emócie. Pri knihe sa môžeme 
smiať alebo pri nej môžeme plakať. 
A keďže „k dobrej knihe je treba dobrých 
čitateľov,“ (ako povedal Victor Hugo), 
srdečne Vás pozývame do Obecnej 
knižnice, kde si môžete vybrať 
z množstva kníh.  
 
Knižnica sa nachádza v budove starej 
lekárne (vchod z dvora vedľa 
kaderníctva).  

Otvorená je 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 čitate ľov! 
 
Zoznam kníh,  
ktoré pribudli 
v roku 2013  
 
Beletria:   
Bondouxová,A.L.: Princeta a Kapitán; 
Najlepšie svetové čítanie; Delinsky,B.: 
Máme naději; Rolofsonová,K.: Dokonalý 
manžel; St.Thomas,R.: Oklam ma, ale 
povedz, že ma ľúbiš; Brownová,S.: 
Dilema lásky, Špinavá hra; Barris,Ch.: 
Len ty a ja; Coscarelliová,K.: Pokušenie 
bohatých; Gouldová,J.: Peňazí nikdy nie 
je dosť; Brown,D.: Digitálna pevnosť, Bod 
klamu; Rosenbergová,N.T.: Poľahčujúce 
okolnosti; Cook,R.: Invázia z galaxie, 
Muž, ktorý sa hral na Boha; 
Susannová,J.: Raz nestačí; Steel,D.: 5 
dní v Paríži; Robbins,H.: Dedičia; 
Lindseyová,J.: Miluj len raz; Green,G.: 
Lekárska sága; Zagorka,M.J.: Gričská 
zvonárka; Blatty,W.P.: Vyháňač diabla; 
Scheiblerová,S.: Doktor z hôr 1,2,3; 
Vandenberg,P.: Osmy hriech; 
Garwoodová,J.: Anjel strážny, Kráska, 
Oheň a ľad, Tajomná princezná; Mee,B.: 
Kúpili sme zoo; Scottoline,L.: Pochovaná 
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zaživa, Zachráň ma; Phillipsová,S.E.: 
Rodený krásavec; Seboldová,A.: Pevné 
puto; Kleypasová,L.: Štedrý deň, Príď, 
láska, ku mne, Jarná vášeň, Do polnoci 
moja, Zveď ma na úsvite; Nicholls,D.: 
Jeden deň; Keleová-Vasilková: Dúhový 
most; Webberová,H.: Zamilovaní až po 
uši; Pearsonová,A.: Neviem, ako to 
dokáže; Novosedlíková,A.: Nesmiem to 
vzdať; Bielik,B.: Niečo na tých ženách je; 
Kinsellová,S.: Závislá od nákupov; 
Kepler,L.: Hypnotizér; Sparks,N.: Správa 
vo fľaši, Útočisko, Posledná pieseň, 
Šťastlivec; Pastoreková,A.: Príbeh jednej 
lásky; Pronská,J.: Kliatba; Featherová,J.: 
Hriešny manžel; Deverauxová,J.: 
Levanduľové ráno, Kameň želaní; 
Martinová,K.: Odvážne srdce; 
Robertsová,N.: Sen v bielom, Ustlané na 
ružiach; Harrisová,J.: Cukríkové ropánky; 
Gerritsenová,T.: Údolie smrti; 
Wardová,R.: Čísla na úteku 1,2; 
Lakhani,A.: Učiteľka nad zlato; 
Bryndza,R.: E-maily Coco Pinchardovej; 
Zákopčan,M.: Nevinní zmätkári; 
Meachamová,L.: Ruže, Krásavec; 
Segal,E.: Muž, žena a dieťa. 
 
Pre deti a mládež :  
Sekora,O: Ferdo v mravenisku; Kto naučí 
tuleniatko plávať?; Veselí priatelia na 
dvore; Klasické rozprávky; 365 rozprávok 
o zvieratkách; Miková,M: Farebné 
rozprávky; Leví kráľ; Robin Hood a iné 
rozprávky; Fedor,Š.: Kajov výlet; Zuzanka 
na kolieskových korčuliach; Futová,G.: 
Naša mama je bosorka!; Karafiát,J.: 
Chrobáčiky; Zvieratko pre Dominika; 
Dale,J: Kamaráti z útulku; Cíger-
Hronský,J.: Budkáčik a Dubkáčik; 
Altschuler,S.: Stafyho narodeniny; 
Pauličková,D.: Handrová bábika; Príbehy 
z lesných brlôžkov; Nové rozprávky 
o zvieratách; Bendová,K.: Rozprávky 
z Dúbravky; Mednyaský,A.: Dávne 
povesti o hradoch; Andersen,H.Ch.: 
Rozprávky, Snežienka; Čepčeková,E.: 
Slniečko na motúze; Andel,J.: 
Čerešničky; Slimáčik Máčik; 
Grznárová,M.: Maťko a Kubko; 
Sirovátka,O.: Klamárske rozprávky; 
Štiavnický,J.: Lipenka; Ďuríčková,M.: 
Prešovský zvon; Petriašvili,G.: Kominár 
v bielom klobúku; Tritecová,B.: Prišlo leto 
na zelenom vozíčku; Petiška,E.: 

Rozprávková babička; La Fontaine: 
Najkrajšie bájky; Mláďatká; O lietajúcom 
zajkovi. 
 
Náučná:   
Mladé bývanie; Vegetariánska kuchárka; 
Stingl,M.: Za pokladmi Mayských miest; 
Fielder,A.: Madagaskar; História 
Kovariec; Ponitrie. 

Lenka Šišmi čová, 
pracovní čka obecnej knižnice 

                                                                           

DEŇ  UČITEĽOV 

 
28.marca  – v deň 
narodenia Jána Ámosa 
Komenského – „učiteľa 
národov“ učitelia slávia 
svoj sviatok 
a pripomínajú si jeho diela a myšlienky.  
Oni svojim umom, majstrovstvom 
a bohatou úrodou vedomostí napĺňajú 
duchovný život našich detí a mládeže, 
k čomu im želáme dni naplnené zdravým, 
dobrými vzájomnými vzťahmi, radosťou, 
životným uspokojením i bohatosťou 
plodov – deťmi a spokojnými rodičmi. 
 

„Komukoľvek prospieť môžeš, prospej rád, 
ak sa dá i celému svetu.“ 

J.A.Komenský 
 

FAŠIANGY  V  OBCI 

 
„....Kdeže sa podeli  
fašiangové  časy?“ 

 
     Tak sa stalo 1.marca 2014 
v spoločenskej sále Kultúrneho domu 
v Kovarciach. Na ich odprevádzanie sa 
zúčastnilo početné obyvateľstvo všetkých 
vekových skupín. Tí, ktorí si dávali načas 
až po 19-tej hodine, márne sa obzerali po 
voľných miestach, pretože kovarské 
fašiangy majú už svoju povestnú históriu. 
    Len čo ich slávnostne otvorila 
starostka obce Mgr.Helena Paučírová, 
vhupol do sály karnevalový sprievod 
podivného i rozmanitého oblečenia, 

kreatívneho pohybu a fašiangových 
piesní. 
     Folklórna skupina Kovarčanka nás 
udivuje krásnymi kovarskými krojmi, 
výberom i podaním ľudových piesní, ktoré 
sme dosiaľ nepoznali. Ani seniorská 
spevácka skupina Nezábudka 
nezaostala. Odvážne „róby“ dotvárali 
vychýrené a vyčačkané klobúky rôznych 
tvarov. Niektoré speváčky nám 
pripomínali príchod priam z Andalúzie 
(Irenka Patrovičová), Thajska, či iných 
letovísk, chránené pestrým slnečníkom, 
škraboškou, rukavičkami. Iné sa 
povznášali ako dámy, alebo čierne vdovy. 
Pestrú zmes v oblečení naznačoval aj 
výber žartovných i fašiangových piesní. 
Všetkých karnevalistov vďačné 
obecenstvo odmenilo potleskom. 
     Fašiangov sa ujala štyridsaťročná 
dychová hudba Tríbečanka. 
V slávnostnej rovnošate hudobníci 
rozdávali radosť o stošesť bohatým 
repertoárom, peknými piesňami, čím 
prilákali do tanca ostatných prítomných. 
Veru, naši jubilanti sú obecné striebro, 
zaslúžia si obdiv, uznanie a vďačnosť. 
    Uprostred zábavného večera nás milo 
prekvapil, hlavne rozosmial tanec – 
kankán, čoby z parížskeho Moulen 
Rougu. Vychýrené tanečníčky ukázali 
skoro všetko. Ktorá nad ktorú švihala 
nohami, bokmi i sukňami, sťaby víchrom 
nadnášaná. To im guráž dodával búrlivý 
smiech a potlesk všetkých obdivovateľov. 
     Schyľovalo sa k polnoci, keď..... 
„nadišiel smutný čas, pochovať basu 
zas.“ Na scénu vybehli vydesené ženy, 
ktoré oznamovali túto smutnú udalosť. 
Vzápätí vynášali truhlu s nebohou basou 
mladí, pekne uniformovaní hasiči 
s početnou stafážou. Smútočný sprievod 
tvorili ženy – plačky. Lamentáciám 
i výčitkám nebolo konca. Kovarčanka jej 
odspievala pieseň – Kovarce – to 
dedinka. 
     Smútok zasiahol všetkých, keď 
prichádzal fašiangový farár (Miloš Buraj) 
so svojou suitou – organistom (Otom 
Kerekom ml.) a miništrantom (Jurajom 
Zeliskom). Kňaz oslovil a pozdravil 
smútočné osadenstvo, vykonal pohrebné 
litánie, predniesol smútočnú reč za 
asistencie organistu a miništranta. 

     Za pohrebné trovy bolo treba zaplatiť 
z ofery a tak kňaz vyzval, aby každý 
prispel do mešca. I keď zvonček odzvonil 
účastníkom pod nosom, obnos bol 
skromný. A tak sme našu bývalú tešiteľku 
pochovali z lásky, než by sme za ňu 
utŕžili. Nad truhlou sa vyspievali všetky 
smútočné piesne: Zahučali basy, 
Dolóres, Malá čiastka zeme ...., pomodlili 
sa Otčenáš, pokropili, pookiadzali basu 
i pohrebníkov. Aj sme si pripili na jej 
odpočinok, aby sa nám opäť vrátila, aby 
nás naša basa Filoména vedela potešiť, 
veď bez nej sa tu nedá žiť. Štedré 
ženičky (Renáta Šišmičová, Marta 
Zelísková a Zuzana Opátová) z plných 
košov vytiahli fľašu, klobásy, aby ju 
potužili, všetko márne. Užili si živí. 
Pohrebný ceremoniál ukončil smútočný 
pochod a srdcervúci plač. 
     K dobrým fašiangovým zvykom 
a zábave patrí aj dobré jedlo. Výborné 
šišky a kapustnicu pripravili „dievčence“ 
seniorky z Nezábudky na čele s Irenkou 
Patrovičovou a Kvetkou Halmovou. 
Osviežilo aj dobré vínko a iné tekutiny. 
     Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili 
o dobrú fašiangovú veselicu a jej vysokú 
úroveň. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 
 
 

Fašiangový karneval  
v základnej škole 

 
Ako to už býva každý rok v čase 
fašiangov, tak aj tento rok 22.februára sa 
konal karneval pre žiakov základnej 
školy. Hneď popoludní sa zaplnili 
priestory tanečnej sály KD rôznymi 
maskami – nielen čarodejnicami či 
princeznami. Všetkých zaujali hlavne 
netradičné postavy – modelky, mafiáni, 
futbalisti, hasiči, ale aj superman, komín 
a rôzne zvieratá. Prišli sa pozrieť aj 
rodičia a pomohli vybrať najkrajšie 
masky. Po ich vyhodnotení si všetci 
zatancovali, pochutnali si na malom 
občerstvení  a dosýta sa vyšantili.  

Mgr.Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 



Fašiangy v materskej škole 
 

Fašiangy, Turíce sa už 
skončili, ale ich záver si 
pripomenuli i fašiangové 
masky všelijakých druhov  
v materskej škole. Od rána 
sa deti v triedach  zmenili 
na hádam všetky rozprávkové postavičky 
i princezné v nádherných šatách rôznych 
farieb. Deň bol plný hier,  radosti, hudby 
i tanca. Deti sa v maskách hrali, 
desiatovali, obedovali a tí starší 
i odpočívali. S fašiangami sa staršie deti 
rozlúčili aj vlastnoručne pripravenými 
fánkami. 
 

Morena, Morena, kde si prebývala? 

Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore. 

Čo si tam robila? 
 Mlieko som mútila. 

Kdeže je to mlieko? 
Vrany ho vypili. 

Kdeže sú tie vrany? 
Na suchom konári. 

Kdeže je ten konár? 
Chlapci ho odťali. 

Ráno, 18.marca,  deti s učiteľkami 
zhotovili Morenu, obliekli ju do pekných 
šiat a spolu ju odniesli k rieke. Tam sa 
s ňou posledný krát rozlúčili spevom, 
tancom i riekankami. Zapálenú ju 
napokon hodili do rieky Nitra na znak 
toho, aby už mrzutá „pani Zima“ odišla či 
odplávala a do dediny zavítala „nová Jar“. 

Bc.Zdenka Bujnová,  
riadite ľka MŠ 

 
 

Maškarný ples klientov  
v ,,CLEMENTIA“, ZSS Kovarce 

 
     V utorok 4.marca 2014 sa už tradične 
konal v Kovarciach maškarný ples, na 
ktorom sa zúčastnili klienti a pracovníci 
siedmych zariadení: ,,CLEMENTIA“, ZSS 
Kovarce, ,,BENEFIT“, ZSS Ľudovítova, 
,,V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce, 
,,HARMÓNIA“, Horné Štitáre, 
,,HARLEKÝN“, ZSS Topoľčany, 
,,SVETLO“, ZSS Olichov 
a HUMANITY – CSP 
Prievidza.  
      

     Po príchode hostí všetkých milým 
príhovorom privítala Bc.Janka 
Magušinová – koordinátorka úseku 
pracovno-záujmových aktivít. Poďakovala 
sponzorom, vďaka ktorým sa mohlo toto 
podujatie uskutočniť a tiež ľuďom, ktorí 
s našim zariadením aktívne spolupracujú. 
Po príhovore nasledovalo vystúpenie 
našich klientov so scénkou 
,,Pochovávanie basy“, ktoré sa 
prítomným veľmi páčilo a naši klienti 
zožali veľký potlesk. Nasledovala 
promenáda masiek, klienti boli 
preoblečení za rôzne rozprávkové bytosti, 
videli sme rytierov, princa, slnko, červenú 
čiapočku, trpaslíkov, indiánov, strašidlá, 
supermana, kuchára, údržbára a veľa 
ďalších krásnych masiek. Potom 
nasledovala voľná zábava, do tanca nám 
hrala hudobná kapela, ktorá spestrila náš 
ples o živý spev a hudbu. Medzi klientmi 
vládla veselá nálada a dobrá energia, 
všetci sa zabávali a tancovali, medzi 
tanečnými kolami si pochutnali na 
výdatnom občerstvení. Popoludnie 
v príjemnej atmosfére ubehlo veľmi 
rýchlo, po rozlúčke s kamarátmi sa naši 
klienti zabávali do večerných hodín, 
ťažko sa im lúčilo s kapelou, ktorú 
skandovaním ,,donútili“ zahrať ešte 
posledné kolo.  
    Touto cestou by sme chceli poďakovať 
sponzorom, vďaka ktorým sa mohlo toto 
podujatie uskutočniť a starostke obce 
Kovarce Mgr.Helene Paučírovej za 
poskytnutie kultúrneho domu, v ktorom sa 
uvedené podujatie konalo.  

Mgr.Katarína Kla čanská 
Clementia, ZSS Kovarce    

                                                                                                                                           

ZO ŽIVOTA 
SPOLOČENSKYCH 

ORGANIZÁCIÍ 

 
Hodnotenie činnosti  

dôchodcovskej organizácie 
 
     Výročná členská schôdza Základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Kovarciach sa uskutočnila 
6.marca 2014 v spoločenskej sále 
kultúrneho domu. 

     V úvodnej časti programu schôdze 
vystúpila spevácka skupina Nezábudka 
so svojimi najobľúbenejšími piesňami. 
Zvlášť pieseň Spomienky moje vyvolala 
slzy dojatia u niektorých účastníkov alebo 
primäla k spoločnému spevu, čo 
povzbudilo speváčky. 
     V otváracom príhovore 
podpredsedníčka Ľudmila Blahová 
pripomenula 104.výročie 
Medzinárodného dňa žien, zablahoželala 
naším členkám k sviatku žien, 
poďakovala za ich materstvo 
a spoločenskú životnú činnosť. 
    ZO JDS v Kovarciach v tomto roku 
oslávi pätnáste výročie svojho vzniku 
s historickým i magickým dátumom 
29.9.1999. Menovite sme spomenuli 
našich členov, ktorí tvorili jej členstvo od 
samého počiatku a doposiaľ cítia svoju 
príslušnosť k našej Jednote i keď im už 
pokročilejší vek neumožňuje zúčastňovať 
sa na stretnutiach s nami. 
     Srdečne sme blahoželali našim 
jubilujúcim členom k 90., 85., 80., 75., 
70., 65. narodeninám a poďakovali sa za 
tvorivú účasť v našej seniorskej 
organizácii s prianím aktívneho starnutia 
a dobrého zdravia. 
     Osobitne sme medzi nami privítali 
a blahoželali šesťdesiatročným 
jubilantom s ponukou účasti členstva 
v našej organizácii. 
      Vzdali sme hold naším bývalým 
členom, ktorí nás už opustili. 
     V Správe o činnosti ZO JDS 
v Kovarciach, ktorú predniesla jej 
predsedníčka Helena Belanová, sme 
zhodnotili náš podiel na celoobecnom 
dianí pri plnení občianskych povinnosti 
a účasti na spoločenských podujatiach, 
ktoré organizuje obec spoločenské 
a záujmové organizácie, občianske 
združenia, vzdelávacie, cirkevné 
a kultúrne inštitúcie. 
     Úspešné boli aj vlastné podujatia ZO 
JDS a aktivity jednotlivých členov, najmä 
speváckej skupiny Nezábudka. 
Uskutočnili sme zájazdy do kúpeľov 
v Malých Bieliciach, do Hlohovca, kde 
sme navštívili nášho rodáka kňaza Petra 
Debnára a oboznámili sa s 900 – ročnou 
históriou tohto malebného mesta. Spolu 
so základnou školou sme usporiadali 
čitateľskú besedu ku knihe Marty 

Nedelkovej „Anjel milosrdenstva“ 
a zakúpili sme 15 kníh od tejto autorky. 
Päť našich členiek využilo ponuku 
relaxačného pobytu v kúpeľoch 
v Trenčianskych Tepliciach, 9 členov sa 
odrekreovalo pri mori v talianskej 
Palmovej Riviére a navštívili mesto miest 
Rím a centrum cirkvi Vatikán. 12 členiek 
vďačne prijalo pozvanie ZO JDS Oponice 
na festival dychových hudieb v Hostiach 
pod Tribečom.  
     Vrcholným podujatím roka bola oslava 
10.výročia vzniku Nezábudky, ktorá sa 
uskutočnila pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším 13.októbra 2013 a tradície 
stretávok Ľudia s ľuďmi s delegáciami ZO 
JDS Ludaníc, Oponíc, Súloviec. 
Podujatie korunovala účasť predsedníčky 
a podpredsedníčky Krajskej organizácie 
JDS z Nitry Oľgy Czakayovej a Evy 
Kmeťovej, predstaviteľov obce, 
cirkevných vzdelávacích a kultúrnych 
inštitúcií v obci Kovarce. 
     V ďalšom období sa chceme sústrediť 
na rozvíjanie športových aktivít, turistiky, 
vychádzok do prírody i na pamätné 
miesta, uskutočňovať poznávacie, 
kultúrne i rekreačné zájazdy a pobyty 
v kúpeľných a prímorských centrách; viac 
využívať klub dôchodcov na rozvoj 
záujmov a záľub; ako členovia Jednoty 
buďme jednotní v účasti na voľbách 
prezidenta SR, euro poslancov 
a miestnych poslancov! 
     Zo správy o hospodárení v podaní 
hospodárky Jozefíny Vojtušovej 
vyplynulo, že za minulý rok zaplatilo 
členské príspevky 85 členov. Výročná 
členská schôdza odsúhlasila ročný 
členský príspevok 3 eurá. 
      Ďakujeme starostke obce Mgr.Helene 
Paučírovej, obecnému úradu, Obecnému 
zastupiteľstvu Kovarce za hmotnú 
podporu pri organizovaní podujatí, 
zájazdov, prevádzkovanie klubu 
dôchodcov a jeho údržbe vrátane výmeny 
okien. 
     Ďakujeme za sponzorstvo p.Helene 
Prevuzňákovej pri tombole, čo tiež 
finančne prispeje na usporiadanie 
Seniorských Vianoc. Ďakujeme všetkým 
členom ZO JDS za ich záujem a rozvoj 
našej dôchodcovskej organizácie. 

PhDr.Irena Grácová, 
ZO JDS Kovarce 


