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Slovenská republika sa prostredníctvom 
Štatistického úradu SR zapojila do 
realizácie Zisťovania o príjmoch 
a životných podmienkach 
domácností.  Zisťovanie sa uskutočňuje 
od 1.apríla do 31.mája 2013  v 44 
obciach Nitrianskeho kraja, v ktorých je 
vybratá aj naša obec. Údaje o náhodne 
vybraných 754 domácnostiach 
Nitrianskeho kraja bude zisťovať 43 
odborne vyškolených opytovateľov – 
externých spolupracovníkov ŠÚ SR, ktorí 
priamo v domácnostiach vyplnia 
požadované údaje a zapíšu ich do 
píslušného dotazníka. Opytovatelia 
vykonávajúci zisťovanie sú povinní 
zachovávať mlčanlivosť o dôverných 
údajoch, s ktorými sa oboznámia aj po 
skončení príslušných prác.  
 

Dňa 17. a 18. mája 2013  
sa uskutočnia  

1.Vyšehradské cyklistické 
preteky 2013 

Preteky sa uskutočnia na trati Budapešť 
– Krakow cez územia krajín Vyšehradskej 
skupiny: Maďarsko, Slovensko, Česko 
a Poľsko. V rámci samotného preteku je 
štart naplánovaný v Budapešti, vstup na 
Slovensko cez mesto Štúrovo, prejazd 
cez Nové Zámky, Nitru, Prievidzu, Žilinu, 
Čadcu a s prejazdom do Českej republiky 
cez prechod Kokošov – Bíla. Pretek sa 
uskutoční za plnej cestnej premávky. 
Organizátori očakávajú účasť 300 
pretekárov zo všetkých 4 krajín. Pretekári 
budú prechádzať aj cez obec Kovarce, 
a to v nočných hodinách. 

 

I N Z E R Á T 

 

KOZMETIKA  a  MASÁŽE 

� farbenie obočia a mihalníc 

� čistenie pleti 

�  masáž tváre 

� strojové ošetrenie: spevnenie 
pokožky (vrásky), akné, strie, 
odstránenie žiliek, odstránenie 
pigmentových škvŕn, odstránenie 
chĺpkov a chlpov, chemický peeling). 
MASÁŽ  – klasická, relaxa čná 

- pri tŕpnutí tela 
- po úraze 
- na uvoľnenie 

tela 
OBJEDNÁVKY:  
Monika Kut ňanská  
 0902 531717 
 
 
 
 
 
Maľujem krstné košie ľky.  
Viac informácií na: 

� 0901 749967 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍK 

       
Za lepší a krajší život v našej 
obci! 
 
     Človek sa cíti 
pánom živého tvorstva, ale voči prírode je 
bezmocný. Snaží sa ju ovládať, pokoriť, 
ale príroda sama nás učí veľkej pokore. 
Presvedčoval nám o tom uplynulý mesiac 
marec a Veľká noc bola najchladnejšia za 
storočie. Naše záhradky neozdobovala 
žlto-červená krása narcisov a tulipánov, 
hoci sa vytláčili zo zeme, ale zostali len 
na polceste aj trávička sa len bojazlivo 
prediera na povrch. Stáva sa, že ju ešte 
prikryje aprílový sneh. Hory sú 
zasnežené aj polia, alebo sú pod vodou. 
      Príroda s nami účtuje, ako sa voči nej 
prehrešujeme. Nie je to len chémia, 
ktorou ju donucujeme k prudkému rastu 
rastlinstva, tým aj živočíšstva 
a človečenstva, ale z prírody si robíme 
odpadový kôš. Kde sa podeli tie čisté 
horské pramene, studničky? V našom 
Tribečskom pohorí z našej strany ich bolo 
deväť a dvadsaťdeväť potôčkov vtekalo 
do rieky Nitry. Teraz horko-ťažko 
nájdeme zakalenú studničku pod Hôrkou, 
alebo Petráškou. Vlaňajšia suchá jeseň 
im vzala aj posledné zbytky vody. Snáď 
sa  zavodnia výdatnosťou snehu 
a bohatých vodných zrážok. Len aby mali 
čistý prietok nezaťažený domácim 
odpadom. 
     Apríl zasväcujeme lesu a poľovníctvu. 
Každoročne si pripomíname ich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 užitočnosť. Zdá sa však, že sme 
nepoučiteľní. Pre zdravie človeka sú 
užitočné prechádzky lesom, okolo rieky 
Nitry. Čo vidíme okolo ciest, chodníkov, 
brehov riek, potokov, kanálov i na 
záhumní? Skládky rôzneho odpadu, 
muriva, igelitu, plastov, hrdzavého plechu 
a iných zbytočností. 
     Čo robí naše svedomie, keď si takto 
vedome ničíme zdroje nášho života? 
Pomstíme sa sami sebe! Ľutujeme sa, ak 
máme tiediť odpad a vyniesť ho na 
príslušné označené miesto. Neľutujeme 
sa, keď si ničíme benzín, auto, vlečky na 
vzdialenejší vývoz do lesa, k rieke, alebo 
bližšie za ohradu svojho domu. 
     Akýmiže sme „pánmi“ živého tvorstva! 
Hanba tým, ktorí takto činia! Prečo sú 
v anaonymite? Odhaľujme ich! 
     Na Veľkonočný pondelok fekálne auto 
vyviezlo niekoľkokrát nahromadenú 
nečistotu zo stoku pred pánom 
Jaroslavom Šišmičom, lebo hrozilo 
zaplavenie z nečistôt. Viete, koľko bude 
stáť našu obec zbytočne vyhodených  
peňazí? Mohla sa za to opraviť cesta 
trebárs na Štefánikovej ulici. Radi 
poukazujeme na to, čo sa neurobilo. 
Nevážime si, nezveľaďujeme ani to, čo 
máme, alebo čakáme, kým nám to 
povinne neprídu obecní pracovníci urobiť. 
Pritom by sa dali z nášho zdanenia 
vytvárať nové hodnoty. Sami si však 
vytvárame „začarované kruhy“. 
      Každého z nás sa dotýka krízový stav 
u nás a vo svete. Sľubnejší výhľad je 
v nedohľadne. Ak sa sami nepričiníme 
o uchovávanie a rozvíjanie hodnôt 

duchovného, morálneho a materiálneho 
života, iní to za nás nespravia. 
     Vážme si a ctime si každého z nás, 
ktorí nesú takúto pochodeň v záujme 
lepšieho a krajšieho života v našej rodnej 
obci a bydliska! 

      PhDr.Irena Grácová  
redaktor KM   

 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK  

 
  A-MUŽSTVO 

16.kolo – dohrávka 1.5.2013 o 16.30 hod. 
KOVARCE – Čermany 
 
17.kolo – 7.4.2013 
KOVARCE - Chrabrany 
Výsledok: 1 : 1 
Gól: Vorčák Dominik 
 
18.kolo – 14.4.2013 
Rajčany - KOVARCE  
Výsledok: 1 : 1 
Gól: Labuda Peter 
 
19.kolo – 21.4.2013 
KOVARCE - Norovce  
Výsledok: 1 : 1 
Gól: Jankovič Jozef 
 

  DORAST 
12.kolo – dohrávka 1.5.2013 o 13.20 hod. 
Koniarovce - KOVARCE 
 
13.kolo – dohrávka 8.5.2013 o 13.20 hod. 
KOVARCE - Urmince 
 
14.kolo – 6.4.2013 
Oponice - KOVARCE 
Výsledok: 8 : 2 
Gól: Vrábel Juraj, Bošanský Alexander 
 
15.kolo – 13.4.2013 
KOVARCE - Nemčice 
Výsledok: 0 : 1 
 
16.kolo – 20.4.2013 
Práznovce - KOVARCE 
Výsledok: 3 : 1 
Gól: Vrábel Juraj 
 

  ŽIACI 
10.kolo – 14.4.2013 
KOVARCE - Krn ča 
Výsledok: 0 : 0 
 
11.kolo – 21.4.2013 
Preseľany - KOVARCE 
Výsledok: 4 : 3 
 
 

 

ROKOVANIE 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
Obecné zastupite ľstvo v Kovarciach 
na svojom zasadnutí d ňa 14.marca 
2013 prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení zo zasadnutia OZ 
v Kovarciach dňa 13.12.2012, 
z mimoriadneho zasadnutia OZ 
v Kovarciach dňa 27.12.2012, 
z mimoriadneho zasadnutia OZ 
v Kovarciach dňa 31.1.2013 
a z mimoriadneho zasadnutia OZ 
v Kovarciach dňa 28.2.2013. 
2. Plnenie rozpočtu obce Kovarce za rok 
2012. 
3. Návrh rozpočtu obce Kovarce na rok 
2013. 
4. Návrh rozpočtu obce Kovarce na roky 
2014-2015. 
5. Zákon NR SR č.596/2003 o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve 
- § 5 a § 6. 
6. Návrh rozpočtu Materskej školy, 
Kovarce 450 na rok 2013. 
7. Časový a obsahový plán zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach 
v roku 2013. 
8. Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Kovarciach o poskytnutie 
finančného príspevku na vlastivedný 
zájazd do Hlohovca. 
9. Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Kovarciach o poskytnutie 
dotácie z rozpočtu obce Kovarce na 
rozvoj činnosti ZO JDS Kovarce. 
10. Žiadosť Ivana Herdu, ARCADIA 
CLUB, Nitrianska 113, Kovarce o zmemu 
otváracích hodín Arcadia clubu. 

O B S A H 
� Úvodník (PhDr.Irena Grácová)  

� Športové ozveny OFK – A-Mužstvo, Dorast, Žiaci 

� Rokovanie obecného zastupiteľstva  (14.3.2013) 

� 12.apríl – Deň narcisov (Základná škola Kovarce) 

� Svetový deň zeme (Mgr.Helena Paučírová, Mgr.Ľubomíra   
            Luknišová, vlastná tvorba žiakov ZŠ 

� Gazdinky na slovíčko – Pečené kuracie pečienky 

� Jubilanti – Apríl, Narodenie dieťaťa 

� Oznam, Inzerát 



11. Žiadosť p.Magdalény Jelínkovej, 
bytom Topoľčany o odkúpenie ich 
spoluvlastníckeho podielu. 
12. Žiadosť OFK Kovarce v zastúpení 
predsedom Petrom Miklovičom 
o poskytnutie príspevku na zabezpečenie 
bežného chodu OFK Kovarce. 
13. Žiadosť Základnej školy, Škultétyho 
2323/11, Topoľčany o poskytnutie 
pridelených finančných prostriedkov na 
záujmové vzdelávanie. 
14. Žiadosť p.Drahomíry Kalivodovej, 
Topoľčany o zrušenie platby za 
komunálny odpad. 
15. Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Kovarce na I.polrok 
2013. 
16. Návrh zmluvy o nájme nebytových 
priestorov uzatvorenej v zmysle 
ustanovení zákona č.116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v platnom znení uzatvorenej 
medzi Obcou Kovarce ako 
prenajímateľom na strane jednej 
a p.Alexandrom Bošanským, bytom 
Kovarce č.270 ako nájomcom na strane 
druhej, predmetom ktorej je prenájom 
časti domu s.č.24 na parc.č.70 o celkovej 
výmere 17,3 m2. 
 
 

12.apríl 
DEŇ  NARCISOV 

 
     Hoci jar na seba 
necháva tento rok čakať, 
 Deň narcisov  je už tu. 
12.apríla do ulíc miest a obcí 
Slovenska prináša nádej žltý 
narcis.  
     Už niekoľko dní znie v 
éteri a na televíznych 
obrazovkách hlas nežného 
kvietka, posla jari, zdravia a 
radosti, žiari na početných bilboardoch a 
reklamných materiáloch. Žltý narcis dáva 
na vedomie: Som len obyčajný kvet....ale 
jediný deň v roku mám obrovskú silu! 
Tým dňom je 12. apríl, keď si 
pripomíname Deň narcisov ako symbol 
nádeje, spolupatričnosti a pomoci 
všetkým tým, ktorí bojujú s rakovinou. 
Každý, kto si ho pripne, prejaví svoju 

solidaritu a morálnu podporu s odkazom 
pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, 
ktorí na nich myslia a pomôžu. 
      Pred 17 rokmi odštartovala Liga proti 
rakovine unikátny projekt Dňa narcisov. 
Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere 
ľudí a skvelej organizácii LPR v najväčšiu 
verejnoprospešnú finančnú zbierku na 
Slovensku. Takmer 95% populácie 
Slovenska tento projekt pozná a hodnotí 
ho pozitívne . 
     Cieľom Dňa narcisov je vniesť 
problematiku boja proti rakovine ako aj 
pravdu o súčasnom postavení chorých na 
Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby 
sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, 
ktorý ľudí spája.  
     Deň narcisov každoročne pomáhajú 
popri sekretariáte LPR organizovať 
stovky spoluorganizátorov po celom 
Slovensku. Sú to pobočky LPR, školy, 
spolky, mestá, skautské oddiely, kluby 
dôchodcov, združenia SČK a mnoho 
iných ľudí dobrej vôle. Počas jediného 
dňa vyrážajú do ulíc miest a obcí s 
pokladničkami, aby mala verejnosť 
možnosť vhodiť do nej  ľubovoľný 
príspevok a mohol sa tak pridať k veľkej 
rodine „narcisov“. 
     Financie vyzbierané v Deň narcisov 
prerozdeľuje LPR späť do projektov, na 
ktoré prichádzajú žiadosti zo všetkých 
regiónov Slovenska. Generálna rada LPR 
rozhoduje o prerozdelení výťažku v troch 
hlavných oblastiach a to:  
- psychosociálna starostlivosť o 
onkologických pacientov a služby pre 
zlepšenie kvality ich života i života ich 
najbližších 
- výchova, informovanosť a prevencia 
zameriavajúca sa  nielen na pacientov, 
ale na širokú verejnosť a najmä na 
mládež 
- prenos výsledkov klinického a 
základného výskumu do diagnostiky, 
liečby a rehabilitácie onkologických 
pacientov 
     Všetky vyzbierané peniaze teda LPR 
SR vracia do spoločnosti a do vlastných 
projektov, tým ktorí to najviac potrebujú . 
     Aj my sa pravidelne už niekoľko rokov 
zapájame do Dňa narcisov. Pre nás 
žiakov to má veľký výchovný účinok 
a motivuje nás to stať sa lepšími ľuďmi, 
lebo pomáhame iným ľuďom v ťažkých 

chvíľach ich života, alebo pri výskume 
nových liekov a liečebných postupov, aby 
sa mohlo čo najviac pacientov vyliečiť 
a mohli si  povedať, že  zvíťazili. 
     Aj tento rok sme  vytvorili jednu 
hliadku  Ligy proti rakovine, ktorú tvorili 
dve žiačky zo 7.ročníka a dvaja žiaci 
9.ročníka. Navštívili všetky dôležité 
inštitúcie a organizácie v obci, rozdali 
kvietky a informačné letáky. Spoločne so 
žiakmi a zamestnancami školy vybrali 
206 €, ktoré sme zaslali na adresu LPR.                                                                     
Všetkým, ktorí sa 12. apríla zapojili do 
zbierky Dňa narcisov, srdečne  
ďakujeme. 

Základná škola Kovarce 
 

SVETOVÝ DEŇ ZEME 
 
     Slovensko je krásna krajina, ale žiaľ je 
stále viac zahltená množstvom odpadkov. 
V lesoch a dolinách v blízkosti ľudských 
sídiel namiesto kvetov panujú čierne 
skládky, rieky a potoky vyzerajú ako 
stoky, na brehoch sa povaľujú plastové 
fľaše, igelity, rozbité sklo, papier, 
pneumatiky, plechovky a všelijaké iné 
veci, ktoré do prírody vôbec nepatria. 
Situácia je z roka na rok horšia, k čomu 
nemalou mierou prispieva aj súčasný 
preferovaný životný štýl orientovaný na 
spotrebu, konzum a vlastné pohodlie. 
      Členovia Klubu slovenských turistov 
Tríbeč Kovarce sa pri príležitosti Dňa 
zeme tiež zapojili do celoslovenskej 
akcie, počas ktorej dňa 21. apríla 2013 
čistili turistické chodníčky v našom pohorí 
Tríbeč. Výsledkom ich aktivity bol 
vyzbieraný komunálny odpad rôzneho 
druhu – plasty, sklo, papier, železný šrot. 
Presné množstvo vyzbieraného odpadu 
sa určiť nedalo, ale odpadom, ktorý 
účastníci akcie vyzbierali, bolo 
naplnených cca 20 ks vriec o obsahu 120 
litrov. 
     Vedenie obce touto cestou vyslovuje 
poďakovanie KST Tríbeč Kovarce za to, 
že sa našli ľudia, ktorí priložili ruku k dielu 
a ukázali nám všetkým, že im nie je 
ľahostajné životné prostredie a že chcú 
žiť v zdravej a čistej krajine. 

Mgr.Helena Pau čírová 
starostka obce Kovarce 

     Deň Zeme je deň 
venovaný Zemi, ktorý sa 
každoročne koná 
22.apríla. Tento sviatok 
je ovplyvnený 
pôvodnými dňami 
Zeme, ktoré sa konali 
pri oslavách jarnej 
rovnodennosti, 21. marca a oslavovali 
príchod jari. V modernom poňatí ide o 
ekologicky motivovaný sviatok, 
upozorňujúci ľudí na dopady ničenia 
životného prostredia. Možno je to pre 
niekoho len prázdny slogan, ale pre ľudí, 
ktorí si vážia život, je tento deň dôležitou 
pripomienkou, že prírodu by sme si mali 
začať chrániť. Čím skôr, tým lepšie. Čas 
uteká ako voda. Ľudská bytosť ochrane 
životného prostredia veľa dĺži. 
Environmentálne záťaže minulosti a 
súčasnosti sú takého rozsahu, že 
katastrofické scenáre o zániku života na 
tejto planéte nie sú už len obsahom 
scenárov rôznych filmov, ale možnou 
realitou.                                                                       
     Moderná doba prináša príliš 
konzumný spôsob života a neustále 
naháňanie sa za hmotnými statkami nám 
nedáva priestor zastať a zamyslieť sa 
nad tým, že zarobené peniaze nebudeme 
mať  čas minúť. Lebo týmto štýlom života 
si začíname odkrajovať z prírody, z roka 
na rok rozširujeme zastavané územia, 
rúbeme jeden strom za druhým bez 
ohľadu kompenzácie vo forme výsadby a 
postupne prírodu vytláčame čím ďalej od 
nás. Veď  na čo by nám bola, dnes je  
moderný svet a všetko sa dá kúpiť za 
peniaze, dnes sa dá v horúcich krajinách 
lyžovať na snehu v krytých halách, vieme 
umelo spustiť dážď a vyrobiť teplo. Ale to 
všetko nie je z lona prírody, vzniklo to v 
hlave niekoho. Lenže príroda má silnejšie 
pravidlá ako sú tie naše, každým rokom 
nám to dokazuje záplavami, požiarmi, 
víchricami, lavínami a inými úkazmi. A my 
to akosi nechceme vidieť. Len jedného 
dňa možno neuvidíme východ slnka, 
jedného dňa možno postupne vyschnú 
pramene vôd a jedného dňa začne 
chýbať kyslík. Vtedy už bude neskoro.                                                                                    
A pritom stačí tak málo. Aby každý z nás 
začal premýšľať nad spôsobom svojho 
života a pokúsil sa aspoň o malú zmenu. 
Každý z nás a každý deň má možnosť 



niečo pre prírodu a teda pre seba urobiť. 
Len treba chcieť. Stačí snaha a dobrá 
vôľa. Foriem je veľa. Toto všetko si 
uvedomujú aj žiaci našej školy. Tento deň 
začneme reláciou do školského rozhlasu 
a potom všetci spoločné vyčistíme okolie 
našej školy. Po dlhej zime to veru 
potrebuje. Na výtvarnej výchove budú 
žiaci tvoriť plagáty s touto tématikou 
a žiaci siedmeho ročníka navštívia v Nitre 
výstavu Gardénia a Mladý tvorca. Krásy 
jarnej prírody budú obdivovať ôsmaci 
a deviataci na Oponskom hrade. Toto je 
zopár aktivít, ktoré každoročne  s našimi 
žiakmi robíme  pri príležitosti Svetového 
dňa Zeme. 

Mgr. Ľubomíra Luknišová,  
Základná škola Kovarce 

 
Vlastná tvorba žiačok základne školy 

 
NAŠA ZEM 

Blíži sa ten veľký deň, 
blíži sa Deň Zeme. 

Šepot anjelských to tiel 
v našej Zemi drieme. 
Vie to veľký a či malý, 

matka Zem má sviatok. 
Chráňme si ju preto, 

je to náš majetok. 
 

Nedajme si ju zmárniť, 
nech nepodľahne hnevu. 

Neurobme z krásnej zelenej 
iba pustú hnedú. 

Nech neumrie už žiaden strom 
či holubica biela. 

Spravme z našej Zeme raj 
ako Adam a Eva. 

Klaudia Urbániková, 7. B 
 
 

DEŇ  ZEME 
22. apríla Deň Zeme mávame, 

len lásku jej dávame. 
Musíme si ju chrániť 

a všetky nečistoty odstrániť. 
Veď na Zemi je toľko krás, 

nechajme stromy, kríky rásť. 
Je to všetko, čo máme, 

a preto si našu Zem chráňme. 
 

Viktória Pau čírová, 7. B 
 

GAZDINKY  
NA  SLOVÍČKO 

 
PEČENÉ  KURACIE PEČIENKY 
 
 400 g kuracie pečienky 
 250 g cibuľa 
 50 g cesnak 
 40 ml sójová omáčka 
 80 ml horčica plnotučná 
 100 g slanina údená 
  
Očistené kuracie pečienky (pokiaľ možno 
v celku) dáme do pekáčika, pridáme na 
malé kocky nakrájanú údenú slaninu, 
cibuľu nakrájanú na lupienky a nakrájaný 
cesnak. Polejeme to sójovou omáčkou, 
pridáme horčicu a všetko spolu 
premiešame. Podlejeme vodou (asi 2 dcl) 
a dáme do trúby piecť. Pečieme na 220 
stupňov tak dlho, pokiaľ sa voda skoro 
všetka neodparí. V polovici pečenia je 
dobré pečienky obrátiť. Pri pečení 
nezakrývame, pretože nechceme 
pečienky dusiť, ale piecť. 
Kuracie pečienky sú krásne mäkučké a 
šťavnaté. Ich chuť dokresľuje pečená 
cibuľa s cesnakom. Stačí vám len čerstvé 
pečivko a večera je raz-dva. 
 

J U B I L A N T I 
 A P R Í L  

� Krošlák Ján               – 86 rokov 

� Ďurič Imrich              – 84 rokov 

� Ďuriková Rozália      – 78 rokov 

� Michlík Jozef             – 76 rokov 

� Patrovič Július          – 75 rokov 

� Šišmičová Veronika  – 75 rokov 

� Vagunda Jozef          – 70 rokov 

� Pecháčová Anna      – 65 rokov 

� Sajko Rudolf             – 65 rokov 

� JUDr.Grác Milan       – 60 rokov 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 

NARODENIE   DIEŤAŤA:  
 

SEBASTIÁN   
LUKAČOVIČ 

narodený 18.3.2013  
Otec: Róbert Lukačovič 
Matka: Michaela rod.Hajrová 
 
 
MARKO ADAMKOVI Č 
narodený 1.4.2013  

Otec: Ivan Adamkovič 
Matka: Renáta 
rod.Marunová 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

O Z N A M 

 
Dňa 30.apríla 2013 

o 18.30 hod. (utorok) 
     OBEC KOVARCE v spolupráci so 
základnou  organizáciou Dobrovoľného 
hasičského zboru Kovarce Vás srdečne 
pozýva na SADENIE MÁJOV .  
     V kultúrnom programe pred budovou 
kultúrneho domu (v prípade 
nepriaznivého počasia v tanečnej sále 
KD) vystúpia deti materskej školy, žiaci 
základnej školy, spevácka skupina 
NEZÁBUDKA, spevácka skupina 
KOVARČANKA a dychová hudba 
TRIBEČANKA. Po vystúpení detí 
materskej školy sa sprievod presunie 
pred Kostol sv.Mikuláša, kde sa posadí 
prvý máj, druhý máj sa posadí v centre 
obce pri pamätníku padlých hrdinov 
a tretí máj sa posadí pri kultúrnom dome. 
V tanečnej sále kultúrneho domu sa 
uskutoční zábava. Podávať sa bude 
guláš, občerstvenie bude zabezpečené 
formou bufetu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSLAVY SVIATKU PRÁCE 
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. 
 
 

Pri príležitosti  
dňa víťazstva nad fašizmom  

sa v našej obci uskutoční  
pietny akt kladenia vencov  

k pamätníku padlých hrdinov 
dňa 7.mája 2013 

(utorok)  o 19.00 hod. 
Stretnutie účastníkov pietneho aktu je 
pred kultúrnym domom o 18.30  hod.  
                        Srdečne Vás pozývame! 
 
 
 

Druhá májová nedeľa už tradične 
patrí všetkým mamám. 

Tento rok si   DEŇ MATIEK  
pripomenieme v nedeľu 12.mája. 

Obec Kovarce srdečne pozýva 
všetky mamky, mamičky,  

staré mamy a babičky  
dňa 12.mája 2013 o 15.00 hod.  

do spolo čenskej sály  
kultúrneho domu   

k posedeniu pri príležitosti osláv  
Dňa matiek. 

V kultúrnom programe 
vystúpia žiaci základnej 
školy a deti materskej 
školy. 
 
 
 
ZBER PLASTOVÉHO ODPADU  
a ZBER TETRAPAKOV (obaly 
z mlieka, džúsov)  bude v jeden deň:  
29.mája 2013 – v stredu. Uviazané 
vrecia s plastovým odpadom a uviazané 
vrecia s tetrapakov, ktoré je potrebné 
triediť osobitne  do vriec, žiadame vyložiť 
ráno v deň vývozu alebo v predvečer 
vývozu pred rodinné domy.  


