
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B S A H 

� Predvianočné zamyslenie... (Mgr.Helena Paučírová) 

� Vianočné zaujímavosti 

� Rozprávky v materskej škole (Bc.Zdenka Bujnová) 

� Vianočné divadelné predstavenie Popoluška (Mgr.Ľubica Jakubíková) 

� Mikuláš v Clementii ZSS Kovarce (Mgr.Katarína Klačanská) 

� Kultúrne tradície Mikroregiónu Západný Tribeč (PhDr.Irena Grácová) 

� Jasličková akadémia, Novoročný organový koncert 

� Gazdinky na slovíčko – Pagáčiky, Perník-Ježko 

� Jubilanti – december 

� Oznamy, Inzerát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Predvianočné 
zamyslenie... 

 

Už sú tu zase – Vianoce!  
Očakávané pre svoje čaro, 
pre svoju výnimočnosť sme 
im dali prívlastok najkrajšie. 
A prečo vlastne  najkrajšie, veď každý 
máme na „krásno“ desiatky pohľadov, to, 
čo sa páči jednému, nepáči sa ďalším ... 
Krása Vianoc má však desiatky podôb – 
teplo domova pri pohľade z okna na 
zasneženú krajinu, to úžasné ticho 
a snehová beloba, melódia Tichej noci 
a hlas zvonu – aj ten práve v tieto dni 
akoby inak hlaholil... Sviatočne prestretý 
stôl s vianočnými jedlami a dobrotami, 
charakteristickými iba pre tieto dni, 
rozžiarené oči obdarovaných i darcov. Aj 
neznámi na nás kývnu na pozdrav, ako 
by sme sa už kdesi videli. A možno iba 
oddych, pokoj od všednej práce 
a nádherná prechádzka zimnou 
prírodou... 
Vianoce každého z nás „chytia“. 
Nemyslím tým iba rôzne druhy atakov na 
naše peňaženky v lákavých ponukách 
veľkého množstva reklám. Áno, už v prvej 
dekáde októbra som v TV započula  po 
prvýkrát  „...a šťastné a veselé“. Nuž, to 
„hmotné“ akosi tiež patrí k Vianociam. 
A že tak zavčasu? Má to svoj „obchodný“ 
význam a možno ho bude mať až do 
februárových výpredajov vianočného 
tovaru. Už sme si akosi zvykli, alebo 
zvykáme si – niektorí ľahko, niektorí 
nikdy... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je tu však aj to nehmotné, to, na čo nie 
sú reklamy a aj tak prichádza samo a my 
vieme a cítime, o čom všetkom je. Vieme 

a cítime, ako je potrebné, ako máme  
pocit, ako by ho ubúdalo. Ubúdalo 
lásky a tolerancie, pochopenia a úcty, 
ubúdalo ľudskosti v nás, ľuďoch. 
Možno som príliš náročná a nevidím, 
čo by som mala vidieť – čo všetko sa 
robí pre ťažko chorých, opustených, či 

osamotených práve v predvianočnom 
čase.  Vidím, ale pripadá mi to niekedy 
viacej komerčné a veľmi umelé, ako by 
nás tie Vianoce mali „zobudiť“, že si 
máme niekoho všimnúť ... 
Ale vidím aj to úprimné, nefalšované, 
nezištné a niekedy iba tak, na ulici, medzi 
známymi či neznámymi ľuďmi a mám 
z toho radosť.  
 
Milí spoluob čania, 
blížia sa Vianoce – sviatky viery, pokoja, 
radosti a lásky, keď sa schádzajú okolo 
stola ľudia dobrej vôle – soľ tejto zeme. 
Prípravy na Vianoce predstavujú čarovný 
čas. Môže byť čarovný aj keď nesneží, 
nesvieti zimné slniečko, dokonca aj keď 
prší. Pretože hlboké pozadie tohto 
zázračného času prebýva hlboko v nás.  
Želám Vám do nastávajúcich vianočných 
dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou 
človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú 
silu,  stály zmysel pre radosť z malých 
i veľkých vecí života. Krásne, pokojné 
a šťastlivé vianočné sviatky všetkým 
Vám. 
 
                           Mgr.Helena Pau čírová,  

starostka obce Kovarce 
 

  

Vianočné zaujímavosti 

� Tradícia zdobenia stromčekov 

vznikla okolo roku 1570 v Nemecku, 
konkrétne v Brémach. Odtiaľ sa zvyk  
postupne rozšíril. K nám sa 
pravdepodobne dostal na začiatku 
minulého storočia. 

� Vôňa ihličia dodnes robí 

v našich domácnostiach tie pravé 
vianočné sviatky. A možno práve preto 
ešte stále väčšina ľudí uprednostňuje 
stromček živý pred umelým. 

� Príroda má svoje čaro, a tak aj 

ozdoby z prírodného materiálu pôsobia 
vkusne a teplo. Využiť môžeme vlašské 
orechy, jabĺčka, drevené a slamené 
ozdoby. 

� Slama bola už oddávna 

považovaná za symbol plodnosti a slnka. 
Jablko symbolizuje poznanie z raja. 

� Výskumy dokazujú, že 

obyčajné nesolené arašidy majú pozitívny 
vplyv na ľudské zdravie. Konzumovanie 
malého množstva každý deň znižuje 
riziko srdcových ochorení. Hoci arašidy 
obsahujú tuk, je však ľahšie stráviteľný 
a v malých množstvách pomáha znižovať 
hladinu cholesterolu v krvi. 

� Vianočné imelo sa k nám 

dostalo až z Anglicka. Táto cudzopasná 
rastlina má tajuplnú minulosť. Staré 
indické báje už tisíc rokov rozprávajú 

o imele ako o božskom prúte. Keltskí 
kňazi pomocou neho zažehnávali vojny, 
starí Slovania ním odháňali choroby 

a prírodné pohromy, nočné mory. 

� Hviezdička na vrcholci 
stromčeka pripomína hviezdu nad 
Betlehemom. 

Rozprávky 
v materskej škole 

 
     Na 11.decembra sme pre rodičov 
a starých rodičov pripravili s deťmi staršej 
triedy dramatizáciu rozprávok. 
Pripravovali sme si ich už v predstihu, ale 
pre vysokú chorobnosť detí bola 
materská škola zatvorená. 
     Deti prežívali radosť i trošku strach 
z toho, ako sa im predstavenie rozprávok 
poobede pre rodičov podarí. Zmenili sa 
na všelijaké zvieratká a postavičky, ktoré 
dobre, nebojácne prezentovali to, čo sa 
spolu s pani učiteľkami naučili.  Zahrali 
rodičom tri rozprávky – „Pod hríbom“, 
„O pampúšikovi“ a „O repe“, ktorými sme 
chceli spoločne ukončiť jesenný čas 
a osláviť začiatok vlády pani Zimy. 
     Za odmenu prišiel aj  dlho očakávaný 
Mikuláš, no nie sám. Priviedol aj čerta – 
to bolo strachu a plaču, ale napokon to 
vyvážil anjel, ktorý spolu s Mikulášom 
rozdal deťom darčeky. Nielen tie, čo si 
deti vzali  domov, ale niečo zostalo aj pod 
stromčekom na hranie pre ďalšie dni. 
     Aj keď nás bolo v jedálni materskej 
školy veľmi veľa, myslíme si, že deti do 
svojich výkonov vložili veľa, obecenstvu 

sa predstavenie páčilo a strávilo 
v MŠ príjemnú chvíľku. 

     Ďakujeme za pekný 
vianočný stromček rodine 
Flakovej a rodičom za hranie 
Mikuláša, anjela a čerta. 

Bc.Zdenka Bujnová 
riadite ľka MŠ 

 
Je tu zima, Mikuláš, 

čo mi do čižmy dáš? 
Samé dobré dobroty, 



cukríky a lízanky. 
Hádam aj pod stromček 

niečo dostanem. 
Snáď bez darčeka neostanem. 
Prajeme krásneho Mikuláša 

a Vianoce. 
Vlastná tvorba žiakov: 

Diana Lendelová 
Adriána Štadlerová, 6. trieda                              

Vianočné divadelné 
predstavenie 
POPOLUŠKA 

   
        Každým rokom prichádzajú, vždy sa 
na ne tešíme, deti aj dospelí. VIANOCE. 
Tešíme sa na ich atmosféru, vraciame sa 
do detských rokov a tešíme sa na 
rozprávky. A k tým, ktoré sú 
neodmysliteľnou súčasťou vianočných 
sviatkov, určite patrí aj rozprávka 
o Popoluške. Kto ju chcel vidieť už skôr 
a v inej podobe, neváhal a prišiel do 
kinosály kultúrneho domu  v pondelok 
16.decembra 2013  o 18.00 hodine, kde 
sa predstavili žiaci základnej školy 
a zahrali vianočné predstavenie 
Popoluška. Na scéne sme mohli vidieť  
tance zvieratiek, motýľov, holúbky 
s orieškami a prekrásnymi šatami, ale aj 
kuchárov, vojakov, čarodejnice 
a černokňažníka. Samozrejme okrem 
hlavných  postáv Popolušky a princa 
nesmela chýbať macocha s dcérou. 
Poďakovanie za predvedené vystúpenie 
patrí všetkým účinkujúcim a pani 
učiteľkám, ktoré nacvičili program pod 
vedením pani riaditeľky Mgr. Dagmar 
Boháčikovej.  
       Po kultúrnom programe sa  mohli 
všetci účastníci zastaviť na vianočnej 
tržnici alebo sa občerstviť vianočným 
punčom,  medovníkmi a  chutnými 
koláčmi, ktoré prichystali rodičia. 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce                                                                                                                       

 

Zima je pekné ročné obdobie, 
vtedy sa nám za letom cnie. 

Sánky, boby vytiahneme 
a na sneh sa spoľahneme. 

Cez zimu sú Vianoce, 

na stromčeku sa hviezda ligoce. 
Na stromčeku sú aj salónky, 

vedľa ktorých lietajú andulky. 
Kapra máme na stole vianočnom, 

vybalíme darčeky v čase polnočnom. 
Pod stromčekom darček mám, 

aj mamičke nejaký dám. 
Vlastná tvorba žiakov: 

Mária Mikulová, 
Monika Kobelárová, 6. trieda 

Mikuláš v Clementii 
ZSS Kovarce     

      
      Tak ako po minulé roky, tak 

i teraz sa v Zariadení sociálnych 
služieb ,,CLEMENTIA“ Kovarce 
konalo Mikulášske posedenie, 
ktoré bolo určené predovšetkým 

našim obyvateľom, ich 
príbuzným a kamarátom. 

Pretože momentálne v našom 
zariadení prebieha rozsiahla 

rekonštrukcia kuchyne a jedálne, 
posedenie sme zorganizovali v miestnom 
kultúrnom dome. Keď sa naši klienti 
uvítali so svojimi príbuznými, akciu 
oficiálne otvorila koordinátorka úseku 
pracovno-záujmových aktivít Bc.Janka 
Magušinová. Milým slovom sa prihovorila 
všetkým prítomným a oboznámila ich ako 
sme strávili rok 2013. Uviedla, na akých 
akciách sa zúčastňovali naši klienti 
a v ktorých aktivitách boli najúspešnejší. 
Po príhovore nasledovalo vystúpenie 
klientov s programom, ktorého hlavnou 
myšlienkou bolo pripomenutie 
Vianočných zvykov. Týmto by sme chceli 
pochváliť klientov, ktorí program trpezlivo 
nacvičovali, aby mohli spríjemniť Vianoce 
svojim spoluobyvateľom – Jaroslav 
Chocina, Milan Ešše, Miroslav Straka, 
Marián Kačina, Eduard Slugeň, Henrich 
Kováč, Erik Alman, Marcel Krajčovič, Ivan 
Bajtala, Richard Babčan, Jozef Hubka.  
     Po vystúpení prišiel Mikuláš aj 
s pomocníkom čertom, ktorí obdarovali 
každého klienta balíčkom. Podvečer 
navštívil Mikuláš i zariadenie, nezabudol 
ani na klientov, ktorí sa nezúčastnili 
podujatia v kultúrnom dome zo 
zdravotných dôvodov.  
     Súčasťou podujatia bola tradične 
i tanečná zábava. Naši milí klienti si 

zatancovali aj s pracovníkmi zariadenia 
a príbuznými. Toto podujatie sa všetkým 
veľmi páčilo, čoho dôkazom boli 
rozžiarené oči, úsmevy a dobrá nálada. 
Mrzí nás len skutočnosť, že príbuzní sa 
zúčastnili v nízkom počte napriek tomu, 

že každý dostal pozvánku.  
                  Mgr. Katarína Kla čanská  

    sociálna pracovní čka 
„CLEMENTIA“ ZSS Kovarce  

 

Kultúrne tradície 
Mikroregiónu 

Západný Tribeč 
 
      Regionálne spoločenstvá 
v priebehu vývoja zvýrazňujú 
svoje opodstatnenie. Prejavuje 
sa to nielen vo zveľaďovaní 
obcí, v turistickom rozvoji 
a vytváraní jeho podmienok, 
ale aj v skultúrňovaní života 
a ľudských vzťahov. Aj na 
sklonku tohto roka dominovali dve 
významné kultúrne podujatia, ktoré 
prezentovali kultúrne dianie jednotlivých 
obcí. 
     17.novembra 2013 sa v Oponiciach 
uskuto čnila prehliadka ľudových 
súborov nášho mirkoregiónu.  Hoci má 
príznak súťaživosti medzi súbormi, 
kvalitu, ochotu i obetavosť nemožno 
uprieť ani jednému z nich. Našu obec 
reprezentovala folklórna krojovaná 
skupina Kovarčanka a seniorská skupina 
Nezábudka. Nitriansku Stredu Streďanka, 
Solčany ospievala Lišňanka a mužská 
skupina Lidovec. Krnča sa už dlhé roky 
hrdí svojou takmer svetoznámou 
folklórnou skupinou a ľudovou kapelou 
Krnčianka, v ktorej účinkujú zástupcovia 
troch generácií tak, že zaplnia celé 
javisko. Novinkou medzi súbormi boli 
oponickí hudobníci modernej hudby 
s vlastnými skladbami. Dvojhodinový 
program chytil za srde každého účastníka 
kultúrneho večera, ktorý svojou 
návštevou poctil aj predseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Doc.Ing.Milan 
Belica, PhD. a netají sa svojím obdivom 
ku kultúrnym tradíciám nášho ľudu. 
Zaiste podobnú hrdosť prežívali aj 
starostovia nášho regiónu, pretože tu 

nejde len o rozmanitý výber piesní a ich 
úspešná interpretácia, ale je to aj pastva 
pre oči. Obce od seba vzdialené, čo by 
kameňom dohodil a každý kroj má svoju 
zvláštnosť a krásu. Som pyšná na náš 
kovarský kroj a ďakujem jeho nositeľkám. 
     Oveľa vznešenejšiu a dôstojnejšiu 
atmosféru vytvárajú Kultúrne Vianoce . 
V tomto roku sme ich oslávili v predstihu 
v susednej obci Čeľadince 13.12.2013 
v krásne vyzdobenom a vianočne 
osvetlenom, v čistom a vynovenom 
kultúrnom dome. V úvode nechýbala 
slovná a kvetinová gratulácia štvrtýkrát 
zvolenému predsedovi NSK Milanovi 
Belicovi, čo by už otcovi nášho kraja, ale 
aj poslancovi NR SR a NSK PaedDr. 

Pavlovi Gogovi. Vo vrchnostenskej 
snite nechýbal ani predseda ZO TIR 

a primátor Topoľčian Ing.Peter Baláž, 
predsedníčka regiónu Svornosť pani 

Darina Gerhátová, starostovia obcí  
MZT a domáci predstavitelia 

kultúrno – vzdelávacieho i cirkevného 
života. Blízky vzťah k poézií naznačoval 

vo svojom príhovore starosta obce 
Čeľadince p.Milan Moravka, ale aj 
moderátorka p.Zuzana Benková. Detičky 
materskej a žiaci základnej školy nám 
svojimi vystúpeniami predstavovali živých 
anjelov, ale aj betlehemskú maštaľku, 
v ktorej sa narodil Ježiško. Nebojácne 
a prirodzene nás uviedli do vianočného 
diania. Túto posvätnú udalosť ospievali 
všetky súbory: Nezábudka okrem kolied 
vyjadrila túžbu každodenných Vianoc, ale 
aj šťastnejších starčekov, ktorých deti 
milujú a neodkladajú do útulkov, či 
zázraky troch orieškov. Slová piesní 
umocňovala harmonika a orchestrálny 
doprovod. Kovarčanka ani nie tak počtom 
a predsa trojhlasne vyspievala túžbu po 
šťastí všetkých duší. Lišňanka zo Solčian 
k vianočným piesňam pridala Zvončeky, 
ktorými rozihrali prítomné početné 
osadenstvo. Streďanka nielen koledami, 
piesňami aj poéziou sprítomňovala 
Vianoce. Ani Práznovská Sekvoja svojim 
pekným vystúpením nezaostala za 
súbormi. Celé javisko ožilo Krnčiankou. 
Sú bezprostrední a neopakovateľní, 
skrátka profíci. Radosť a kúzlo Vianoc 
opanovalo každého. Po večeri až do 
samého rozchodu spoločne spievala celá 



sála a tvorila jednu veľkú rodinu. Aj v tom 
je posolstvo Vianoc a kultúrnych tradícií. 

Tak šťastné a veselé Vianoce  

všetkým ľuďom dobrej vôle! 
PhDr.Irena Grácová 

redaktor KM 

Farský úrad Kovarce 
pozýva 

 
JASLIČKOVÁ AKADÉMIA 

dňa 25.decembra o 15.00 hod. 

v Kostole sv.Mikuláša 

v Kovarciach 
Srdečne pozývame všetkých 

na pripravené podujatie, 

ktoré pre Vás „zrežírovala“ 
Mgr.Veronika Danišová. 

                                  
NOVOROČNÝ  

ORGANOVÝ  KONCERT  
dňa 6.januára 2014 o 15.00 hod.  

v Kostole sv.Mikuláša 

v Kovarciach 
Srdečne pozývame nielen priaznivcov 
organovej hudby ale aj všetkých 
občanov na 5.ročník novoročného 
organového koncertu. 
 

Gazdinky na slovíčko 
 
 

PAGÁČIKY 

 
½ kg hladkej múky 
2 ks Hera 
2 žĺtky 
2 malé lyžičky soli 
1 pochúťková smotana 
15 dkg tehly – nastrúhať 
Zamiesime a necháme 
stáť v chlade cez noc. 
Rozvaľkáme 
a vykrajujeme malé 
pagáčiky, dáme na 
plech a potrieme 

bielkom, posypeme sézamom a dáme 
piecť. 

PERNÍK – JEŽKO 
 

Suroviny - 2 celé vajcia, 4 plné lyžice 
medu, 30 dkg práškového cukru – dobre 
vymiešame. Pridáme 40 dkg hladkej 
múky, 1 malú lyžičku sódy bikargóny, 2 
dcl mlieka. Zamiešame, dáme na 
vymastený a múkou vysypaný plech 
piecť. 
Poleva – 35 dkg práškového cukru, 5 dkg 
kakaa, 2 dcl mlieka, 1 Helia. Rozpustíme, 
poleva nesmie variť!  
Vychladnuté cesto pokrajáme na kocky, 
namáčame do polevy a obaľujeme 
v kokosovej múčke. 

 

 

 
 

Jubilanti  DECEMBER 
 
� Ďuričová Jozefína     – 60 rokov 
� Jamrich Miroslav       – 65 rokov 
� Mgr.Marta Stašková – 65 rokov 
� Horná Magdaléna     – 75 rokov 
� Belohorcová Albína  – 75 rokov 
� Michlikova Helena    – 76 rokov 
� Kovačiková Mária     – 76 rokov 
� Kohútová Mária        – 77 rokov 
� Grác Ján                   - 77 rokov 
� Ďurík Frantíšek          - 78 rokov 
� Hulová Magdaléna    – 79 rokov 
� Geršiová Emília        – 79 rokov 
� Václachová Eva         - 80 rokov 
� Cibulová Štefánia     – 81 rokov 
� Vrbjarová Marta        – 81 rokov 
� Ďuríková Helena       – 85 rokov 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 
 
 

 

Oznamy 
 

Zber plastového odpadu a zber 
tetrapakov  bude 22.januára 2014. 

Občania môžu do vriec s plastovým 
odpadom dávať aj obaly z tetrapakov. 
Uviazané vrecia s týmto odpadom 
žiadame vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.  
 
Vývoz komunálneho odpadu  bude 
dňa 27.decembra 2013 –  v piatok!!!  
 

KALENDÁR ZVOZU  
KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2014 

MESIAC DEŇ DEŇ DEŇ 
Január 9 23  
Február 6 20  
Marec 6 20  
Apríl 3 17  
Máj 2 15 29 
Jún 12 26  
Júl 10 24  
August 7 21  
September 4 18  
Október 2 16 30 
November 13 27  
December 11 25  

 
Západoslovenská 

energetika, a.s. Bratislava 
vyzýva  všetkých vlastníkov, 
nájomcov alebo správcov 
nehnuteľností, na ktorých sa 

nachádzajú nadzemné i podzemné 
elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na 
odstránenie a okliesnenie stromov 
a iných porastov, ktoré ohrozujú 
bezpečnos ť alebo spo ľahlivos ť 
prevádzky vedení distribu čnej sústavy  
a to v rozsahu podľa § 43 Zák.č.251/2012 
Z.z. v platnom znení. Ak sa stromy 
približia k vodičom vedenia na už 
nebezpečnú vzdialenosť, je možné 
požiadať v lehote min. 25 dní od 
plánovaného termínu prác o vypnutie 
vedenia a to u príslušného špecialistu 
správy podľa obce. Požadovaný konečný 
termín vykonania prác je 31.1.2014. 
V prípade, že táto lehota uplynie márne, 
ZSE, a.s. vykoná odstránenie 
a okliesnenie stromov a porastov 
v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 
11 Zák. 251/2012 Z.z. v platnom znení.  

Inzerát   
 

 
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. 
Zároveň ponúkam viano čné ozdoby 
a sviečky zo v čelieho vosku. 

Ing.Stanislav Belan, Tribe čská 171 

� 038/5316308  
 
 
Predám DETSKÚ POSTIE ĽKU so 
sklápacou stranou (bez matraca) na 
kolieskach. Cena dohodou. 

� 0908776035 
 
 
Predám KOLIESKOVÉ KOR ČULE  
od č.35-38, k tomu chrániče na 
lakte a kolená. Cena 
dohodou. 

� 0907 477663 
 
 
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 

� 0907 358541 
 
 
Kúpim plni čku na jaternice a klobásy. 

� 0903 411357 


