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Spevácka skupina NEZÁBUDKA  
– vystúpenie dňa 23.10.2011 pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším  

„Ludia s ľuďmi v údolí rieky Nitry“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 
Ţivot...  
Jednoduché, krátke slovo a predsa je v 
ňom obsiahnuté všetko: veľkosť, 
pestrosť, krása, radosť, bolesť.... Prečo 
som začala tak filozoficky? Na nedávnej 
veľmi peknej oslave 50-tky bol v prejave 
syna pre svoju matku okrem iného 
vyslovený výrok Matky Terezy: 
 

Život je príležitosť, chyť sa jej. 
Život je krása, obdivuj ju. 

Život je sen, urob ho realitou. 
Život je výzva, prijmi ju. 

Život je povinnosť, naplň ju. 
Život je hra, hraj ju. 

Život je zdroj, zachovaj ho. 
Život je láska, užívaj z nej. 

Život je tajomstvo, odhaľ ho. 
Život je prísľub, naplň ho. 

Život je smútok, prekonaj ho. 
Život je hymnus, spievaj ho. 

 
Ešte veľmi dlho mi výryli v hlave tieto 
veľmi krásne myšlienky. Kaţdý jeden 
riadok je hlbokou pravdou! Koľko krát 
som sa aj ja sama pristihla ako niekedy 
hekticky, rýchlo a bezhlavo robím 
povinnosti, málo počúvam iných 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a nevidím, čo by som mala vidieť. 
V dnešnej dobe je umenie spomaliť, 
pozastaviť a  obzrieť sa.... Stretnúť sa 
s človekom, porozprávať sa, počúvať ho. 
Dnešná pretechnizovaná doba pozná uţ 
len e-maily, pokecové, facebookové 
a skypové priateľstvá, rozhovory 
prostredníctvom správ, gratulácie cez 
telefón... Ale toto všetko nemôţe nahradiť 
stretnutie blízkych, úprimný rozhovor, 
povzbudenie či uţ slovom alebo skutkom, 
pozretie do očí, či pohľadenie po ruke. 
Takéto gestá sú balzamom na duši 
a radosť v srdci. Myslím si, ţe kaţdý uţ 
takúto chvíľku zaţil a chcel by ju preţívať 
čo najviac. Skúsme robiť všetko 
a všetkým tak, ako by sme to chceli 
prijímať my od iných.  
    Prajem Vám veľa krásnych okamihov, 
stretnutí a pohľadení.... 

Renáta Šišmičová 
šéfredaktor  KM 

 

UZNESENIA 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
UZNESENIA 

z mimoriadneho zasadnutia   
Obecného zastupiteľstva 

 v Kovarciach,  
konaného  dňa 
3.októbra 2011 

 
Uznesenie č. 64/X 
Obecné 
zastupiteľstvo 
v Kovarciach 
 
A/  Berie na vedomie 
1.Informáciu starostky obce Kovarce 
o zákone NR SR č. 226/2011 Z.z. 
o poskytovaní dotácií na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obcí 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky.  
2.Informáciu starostky obce Kovarce o § 
5 ods. 2 písm. d)  zákona č. 226/2011 
Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obcí, 
na základe ktorého musí  obecné 
zastupiteľstvo  obce, ktorá ţiada 
o poskytnutie dotácie z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie  súhlasiť s tým, ţe proces 
obstarávania a schvaľovania 
územnoplánovacej dokumentácie potrvá 
najviac tri roky odo dňa uzatvorenia 
zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  
B/ Súhlasí  
1.Ţe proces obstarávania a schvaľovania 
územnoplánovacej dokumentácie obce 
ÚPN-O Kovarce potrvá najviac tri roky 
odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 
dotácie z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky. 

 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 

A-MUŢSTVO 
 
2.10.2011 
OFK NOROVCE – 
OFK KOVARCE 
Výsledok: 1 : 0 
 
9.10.2011 
OFK KOVARCE – OFK Čermany 
Výsledok: 0 : 3 
 
16.10.2011 
OFK Kamanová – OFK KOVARCE 
Výsledok: 2 : 1 
 
23.10.2011 
OFK KOVARCE – Topoľčany 
B/Nitrianska Streda 
Výsledok: 1 : 0 
 
 
 

DORAST 
 
8.10.2011 
OFK KOVARCE – 
OFK Rajčany 
Výsledok: 2 : 0 
 
22.10.2011 
OFK KOVARCE – OFK Práznovce 
Výsledok:  2 : 6 
 
 
 

STARŠÍ  ŢIACI 
 

2.10.2011 
OFK Solčany – 
OFK KOVARCE 
Výsledok: 16 : 0 
 
9.10.2011 
OFK KOVARCE – OFK Chrabrany 
Výsledok: 0 : 2 
 
15.10.2011 
OFK Kamanová – OFK KOVARCE 
Výsledok: 4 : 1 
 
23.10.2011 
OFK KOVARCE – OFK Hrušovany 
Výsledok: 0 : 3 

O B S A H 

 Úvodník /Renáta Šišmičová/ 

 Uznesenia obecného zastupiteľstva /3.10.2011/ 

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

 Október – Mesiac úcty k starším /Mgr.Helena Paučírová/ 

 Seniori oslavovali /PhDr.Irena Grácová/ 

 Klub slovenských turistov  - TOFANA  DI  MEZZO  3243 /Peter Vojtuš/ 

 Zo školského zápisníka   
             - Materská škola /Bc.Zdenka Bujnová/ 
             - Základná škola /Mgr.Dagmar Boháčiková/ 

 Hody v našej obci /PhDr.Irena Grácová/ 

 Gazdinky na slovíčko 

 Jubilanti – Október, Narodenie detí 

 Spomienka – pamiatka zosnulých 

 Oznamy, Inzerát 



OKTÓBER 
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

 
Dozrela jeseň. 

Z bezodného košíka  
rozdala najcennejšie dary 

 – svoje plody. 
Zostali zrniečka  

na založenie novej úrody. 
Aby bolo aj na zajtra. 

Aby jar nezostala nepripravená. 
Večný kolobeh prírody. 

Končí sa zrelosťou a rozdávaním ... 
 

     Ani vám, milé seniorky, 
seniori,  nie sú cudzie slová 
zrelosť, múdrosť, dar, 
rozdávanie sa. Ich obsah 
ste pravidelne napĺňali 
i napĺňate po okraj činmi. 

Koľko jesení rozdávate z vášho 
bezodného košíka? Kto okúsil vaše zrelé 
plody? Viem, odpoveď na tieto otázky ste 
nikdy nehľadali.  
     Dnes mi,  drahí naši seniori,  pripadla 
milá úloha privítať Vás v tejto 
spoločenskej sále KD pri príleţitosti osláv 
Október - Mesiaca úcty k starším, ktorým 
členky speváckej skupiny „Nezábudka“ 
dali priliehavý názov „Ľudia s ľuďmi 
v údolí rieky Nitry“. Osobitne medzi nami 
vítam našich vzácnych hostí: členov ZO 
JDS z Ludaníc, ktorí sú súčasne aj 
členmi spevácko-folklórneho súboru 
„Seniorské srdce“. Vítam zástupcov ZO 
JDS z Oponíc. Vítam   členky domácej  
speváckej skupiny „Kovarčanka“, ktorej 
piesne nás budú sprevádzať týmto 
sviatočným popoludním.  Ďakujem vám 
všetkým, ktorí ste neodmietli spoločné 
pozvanie  ZO JDS v Kovarciach a obce   
a prišli ste osláviť sviatok úcty k starším 
spevom a hudbou a posedením medzi 
priateľmi. 
     Zvykne sa hovorievať, ţe kaţdý z nás 
je svojím spôsobom pútnikom na ceste 
ţivotom. Niekedy sa zastavíme, 
odpočinieme si a uvaţujeme, koľko sme 
toho uţ preţili a čo všetko nás ešte 
v ţivote čaká. 
     Kaţdodenný ţivot je popretkávaný ako 
vzácny koberec rôznymi nitkami; nitkami 
obyčajnými – to sú tie všedné, niekedy 
nekonečne dlhé dni, daţdivé počasie, 

krátka choroba, či bolesť, ale sú 
popretkávané i zlatými nitkami pohody 
radosti a spokojnosti.  
     Mať ţivot rád. To je tá správna ţivotná 
filozofia. Silu zastaviť čas nemá nikto 
z nás. Myšlienkami a spomienkami sa 
však dokáţeme vrátiť  o niekoľko rokov 
späť. Môţeme sa vrátiť do detských 
rokov, kde ako mnohí zvyknú hovorievať 
– všetko bolo inakšie ako teraz. Zimy boli 
treskúcejšie, sneh belší, záveje hlbšie, 
vzduch iskrivejší, letné lúky krajšie, kvety 
voňavejšie, voda v riekach a potokoch 
priezračnejšia. No nesmieme pritom 
zabúdať i na čaro terajšieho ţivota, na to, 
ţe nerozhoduje len vek, ktorý sa dá 
vyčítať kaţdému z tváre, ale hlavne 
duševná pohoda. Korunou zrelého veku 
je váţnosť a uznanie okolia. Vaše múdre 
rady, milí seniori, rozváţne usudzovanie 
sú prínosom pre mladšiu generáciu, tieţ 
pomocou a príkladom pre ich ţivot.  
 
Milé seniorky,  seniori ! 
     Je  taká chvíľa, akoby nebo zostúpilo 
na zem. 
     Je taká chvíľa! Zrazu máme srdcia  
dokorán, dušu na dlani a na jazyku slovo, 
na ktoré bolo vo všedný deň málo času, 
– slovo, ktoré je svetlom a lampou nášho 
pozemského putovanie  – ale i naším 
osudom.  
     Je čas vypovedať prosté ľudské 
ďakujem. Za to, ţe ste, aj za to, čo robíte 
pre svojich najbliţších, pre svojich 
susedov, priateľov, pre svoje  okolie i pre 
našu obec.  
     Prajem Vám v mene svojom aj v mene 
obecného zastupiteľstva, aby ste 
i naďalej mali radi ţivot, tešili sa 
z kaţdodenných radostí, zo svojich 
blízkych, ich úspechov, zo stretnutia 
s priateľmi, z krásneho dňa, z úsmevu, zo 
všetkých maličkostí, ktoré robia ţivot 
krajším. Nech je pre Vás jeseň ţivota 
plná farieb, z ktorých kaţdá bude 
znamenať jedno krásne preţité obdobie 
Vášho ţivota. 

 
 Mgr.Helena Paučírová 

starostka obce KOVARCE 
 
Prejav starostky obce pri príležitosti 
Októbra – Mesiaca úcty k starším. 

SENIORI 
OSLAVOVALI... 

 

„Ľudia s ľuďmi  
v údolí rieky Nitry“ 

 
je nielen heslom našich uţ tradičných 
stretnutí s ľuďmi, s priateľmi, ale tvorí 
podstatný zmysel tohto podujatia. 
    Uskutočňuje sa pri príleţitosti Mesiaca 
úcty k starším. Tohoročné oslavy sa 
konali 23.októbra 2011 v Kultúrnom 
dome v Kovarciach. Celé nedeľné 
odpoludnie vypĺňali: - úprimné a poetické 
slová z úst starostky obce Mgr.Heleny 
Paučírovej ako prejav úcty k svojim 
starším občanom, - poézia v tomto 
duchu, - piesne, ktoré vyjadruje celé 
cítenie človeka. Radosť, veselosť spájala 
všetkých prítomných, nielen účinkujúcich. 
Skutočne. Zaslúţili a pričinili sme sa o to 
všetci. Menovite v bohatom kultúrnom 
programe vystúpili: s básňou pani 
učiteľka Marta Adamkovičová 
a spevácko-dramtická skupina Seniorske 
srdce z Ludaníc pod vedením pani 
učiteľky Betky Socháňovej, spevácke 
skupiny Kovarčanka a Nezábudka, ale 
podstatnú časť zábavy plným priehrštím 
spevu, hudby, tanca, vtipov, sólového 
a muţského spevu rozdávali zo svojho 
bohatého repertoáru naši priatelia 
z Ludaníc. Ďakujeme. 
     Nové priateľské vzťahy sme nadviazali 
s ďalšími susedmi seniormi z Oponíc, 
ktorí osobne prezentovali: pán Vladimír 
Kopec, pani Lydka Urbaníková, pani 
Irenka Maková. Aspoň takto symbolicky 
sme vyjadrili vďačnosť za ich nezištné 
pozývania našich seniorov na početné 
zájazdy za kultúrou a vlastivedným 
poznávaním po Slovensku. Aj to je cesta 
k osobnému zbliţovaniu a priateľstvu, čo 
tvorí motto našich stretnutí. 
     Podujatia finančne podporil Nitriansky 
samosprávny kraj a Obec Kovarce. 
     Ku kultúrnemu záţitku prispela aj pani 
Irenka Štefáneková z Kovariec svojou 
umeleckou tvorbou. Obdivovali sme jej 
bohatú výtvarnú ţánrovitosť v podobe 
obrazov s kyticami, zátišiami, portrétmi 
svätcov, krásnej slovenskej prírody, 
hradmi, pamätihodnosťami, tvorbou 

bábik, zvieratiek, ale aj umeleckou 
fotodokumentáciou. Pri jej fotoalbumoch 
sme s nostalgiou spoznávali dnes uţ 
takmer neexistujúce domčeky s ľudovou 
architektúrou, domové príslušenstvá, 
náradia a domáce zvieratká, ktoré tvoria 
súčasť aj jej literárnej tvorby. Ďakujeme. 
     Zaiste nás poteší, ak pri rôznych 
príleţitostiach predstavíme tvorbu aj 
iných našich insitných umelcov. 
    Pre niektorých prítomných účastníkov 
bola vhodná aj predajná akcia liečivých 
i kozmetických mastičiek a parfumov. 
     K príjemnému posedeniu nechýbali 
dobré kysnuté koláče a záviny, vínko, čaj, 
káva, chlebíky, o ktoré sa postarali členky 
z Nezábudky, pracovníčky obecného 
úradu a najmä starostka obce. Ďakujeme. 
     Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 

tohto priateľského 
stretnutia. 

PhDr.Irena Grácová 
predsedníčka ZO 

JDS Kovarce 
 
 
 
 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 

TOFANA  DI  MEZZO  3243 
 
Talianske Dolomity sme navštívili uţ 
minulý rok. Prešli sme niekolko horských 
skupín a pekných ferrát s rôznou 
obtiaţnosťou. Nezapomenuteľná zostane 
túrička na Tofanu di Rozes. Avšak toto 
pohorie ponúka nespočetné mnoţstvo 
turistických moţností, ţe jeden ţivot 
človeka je krátky, aby všetku tú krásu 
prešiel. Tak aj tento rok sme chceli prejsť 
ďalšiu časť. Pôvodne to malo byť juţne 
od Cortiny, oblasť Civetta, ale nakoniec 
sme zakotvili v našom starom známom 
campe Dolomiti v Cortine. Za cieľ sme si 
zvolili, po dlhšom rozhodovaní, najvyšší 
kopec v skupine Tofana. 
S raňajším vstávaním to veľmi 
nepreháňame, a preto odchádzame 
z campu  cca o 9.hod. Autom po známej 
ceste k ešte známejšej chate A.Dibona 
nás doviezol Milan. Po ďalších 
inštrukciách nás o chvíľu opúšťa, aj 



s autom a po vysokohorskej dolomitskej 
ceste smeruje do nádherného sedla 
Falzárego. V týchto miestach sa 
nachádza múzeum v prírode z 1.sv.vojny. 
Naša skupinka odchádza od “Dibonky“ 
cca o 10.hod. opačným smerom ako 
minulý rok k chate Pomedes. Cesta 
k chate nie je na kilometre veľmi dlhá, ale 
prevýšenie je dosť značné, tak nám cesta 
trvá takmer hodinku. Po príchode k chate 
nás milo prekvapí nová sedačková 
lanovka, ktorá tu pred pár rokmi ešte 
nebola a chata bola tieţ v prestavbe. 
Onedlho sme uţ pri nástupe k via ferrate 
Punta Anna, ktorá sa klasifikuje medzi tie 
najťaţšie a v okolí Cortiny je to najdlhšia 
zaistená cesta 1600m. Stále nie som 
presvedčený či robíme dobre, keď sme si 
vybrali túto cestu. Počasie nie je totiţ 
ideálne a hlásili aj nejaké prehánky. 
Pri pohľade nahor vidíme, ţe sa mračí, 
ale zároveň nám zdvihne náladu pár 
turistov „zavesených“ na ocelovom lane. 
Nebudeme v tom sami. Čaká nás ešte 
vyše 1000 m prevýšenia. Ferrata je uţ od 
začiatku dosť strmá, preto naberáme 
rýchlo výšku. Je vidno, ţe uţ nie sme 
začiatočníci, ani kolmé úseky nám 
nerobia ţiadne problémi. Chlapci sú 
kondične naozaj dobrí, ja sa zatiaľ ani 
neistím, aby som zbytočne nezdrţoval. 
Predbehujeme pomalšie skupinky. Prvý 
400 m úsek sme zvládli v pohode. Po 
tadiaľto som to poznal z prvej návštevy 
Dolomitov, ale s inou partiou. Vtedy nám 
počasie nedovolilo ďalší postup. Odteraz 
je to aj pre mňa neznáma cesta. Na 
chvíľu sa charakter ferraty zmenil. 
Chodník sa výrazne stáča doprava 

a traverzuje horu, 
neskôr zasa doľava na 
hrebeň chodeckým 
terénom ku kovovému 
rebríku. Uţ som si na 
chvílu myslel, ţe je 
koniec ferraty a teda 
„nič moc“. Ale kde je 
to ťaţké miesto, 
ktorým tak „strašili“? 
Obloha je zamračená. 
Dnes uţ asi slnko 

neuvidíme. 
Prechádzam 

rebríkom, ale ďalej nič 
nevidím. Riedke 
mračná sa odspodu 

dvíhajú a znemoţnujú výhľad. Za mnou 
nikoho nevidím. Vlastne som tu sám, na 
skalnom hrebeni s nejasnou cestou, 
koľko ešte. Pokračujem ďalej, veď hádam 
sa vyčasí a obaja Marekovia sú predo 
mnou. 
Po chvíli vedie cesta dole popod vysokú 
skalnú stenu k úzkemu hrebienku 
zaistenému previsnutým konopným 
lanom. Mračná postupne odišli a ja stojím 
uţasnutý v nádhernom skalnom meste. 
Všade dookola vysoké zaoblené veţe 
a hroty z veľkej časti sfarbené do čierna 
od stekajúcej vody. Ferrata znovu 
kopíruje kolmu stenu. Táto časť je 
najkrajšia z celej cesty. Na skale šípka 
s nápisom tofana. Tu je ten najťaţší 
úsek.Nie je to kolma stena, ale 
horizontálny prechod úzučkej skalnej 
lišty, na pol chodidla, ktorá sa neskôr 
celkom stratí a je nahradená hrdzavými 
kovovými tyčkami. Pod vami poctivých 
200 m vzduchoprázdna, aţ to strach 
naháňa. To nebude sranda. Radšej sa 
zaisťujem a dobre pozerám kam stúpam. 
Bez oceľového lana je to nepriechodné! 
Pokračujem ďalej popod skalné previsy, 
kde konečne stretám Mareka. Oddychuje 
a čaká ma po ťaţkom úseku. Dvom je 
hneď veselšie, uţ aj vrcholovú stanicu 
lanovky je vidno. Ďalej uţ pokračujeme 
spolu pod obrovskými čiernými skalnými 
prevismi, z ktorých na nás kvapká voda 
na snehové polia. Tu sú tri rady 
ocelových snehových zátarás. Tak 
pokrútené od snehových lavín a kamenia 
akoby boli z plastelíny. 
Posledných asi 200 výškových metrov uţ 
ideme po hrebeni nezaisteným terénom, 
kaţdý svojím tempom na vrchol. Tu nás 
uţ čaká vysmiaty Milan, ţe „kde sme 
toľko“, on tu bol za pár minút lanovkou. 
Na vrchole je prekvapujúco málo ľudí. 
Počasie sa umúdrilo, tak si 
výchutnávame zaslúţený kruhový výhľad. 
Len jeden maďarský turista, s ktorým 
hovoríme po rusky, nás stále otravuje 
s fotením. Nechceme mu pokaziť radosť, 
tak sa s ním ešte veľa krát odfotíme. 
Kupujeme si lístok a starou kabínkovou 
lanovkou vyklesáme 1400 m k chate Pie 
Tofana. Ešte dlho som mal zalahnuté 
v ušiach. Autom do campu, kde sa 
narýchlo pobalíme a večer cestujeme 
domov. Aj tento krát chcem za všetkých 
poďakovať šoférom, Marekovi Vrbičanovi 

a Marekovi Jagelkovi, ţe nás bezpečne 
doviezli domov na vlastných autách. 
 
V budúcom čísle KM: 
Gerlachovský štít 
 

Peter Vojtuš 
člen KST Tríbeč Kovarce 

 

OZNAM  KST TRÍBEČ KOVARCE 
Autobusová akcia Súľovské skaly sa ruší 
pre malý záujem účastníkov, ak sa 
prejaví väčší záujem, akcia sa môţe 
uskutočniť na jar 2012. 

 
 

ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

  
    Vôňa jesene, vôňa 
sviečok i vôňa akoby 
pečených tekvíc  sa 
vznášala skoro týţdeň 
kaţdé dopoludnie v 
„týždni tekvicových 
výtvorov“ našich rodičov  a detí, ktoré 
sme spoločne zapaľovali  a tešili sa z ich 
nádhery. 
Niektoré tekvicové postavičky priam 
„umelecky“ zhotovili šikovné ruky rodičov 
detí, ktoré priniesli do materskej školy 
a zdobili priestory pred triedami. 
V posledný deň – 23. septembra sme 
všetky výtvory jesene vyniesli von pred 
budovu materskej školy, kde vítali rodičov 
na spoločné opekanie detí s rodičmi.  
Zakladanie ohníkov (dodrţané zásady 
bezpečnosti) zvládli šikovní prví rodičia 
a postupne  sa  pridávali aj ostatní 
k opekaniu párok a debate so svojimi 
priateľmi.  Išlo nám  o to, aby si rodičia 
našli čas aspoň chvíľu stráviť nielen so 
svojimi ratolesťami, ale aj s ich 
kamarátmi, ďalšími rodičmi a bliţšie sa 
spoznať a nadviazať moţno nové 
priateľstvá. Svoju tekvičku si viacerí  
potom vzali domov aspoň na posledné 
večerné zapálenie. 
Fotografie z tejto, ale aj iných akcií si 
môţete pozrieť na internetovej stránke: 
www.mskovarce.estranky.sk 
Ďalšou akciou, ktorú sme pre deti 
organizovali, bola prehliadka zručností 
na bicykloch. Keďţe skoro kaţdé dieťa 

má na dedine bicykel a pouţívajú ho i na 
cestách, kde by moţno nepatrili, učíme 
sa aj v praxi dopravné značky a predpisy 
a ich správne pouţívanie. Vedieme deti 
k zásadám bezpečnosti pri jazde na 
bicykli – hlavne s prilbou na hlave, 
nakoľko úrazov detí v cestnej premávke 
je pomerne veľa. Deťom sa akcia aj cez 
rôzne umelé i skutočné prekáţky veľmi 
páči a my sme radi, ţe aspoň trochu 
predídeme k úrazu detí.  
Zaujímavá akcia pre staršie deti, ale aj 
pre nás pedagógov, bola návšteva 
kasární 6. októbra pri príležitosti Dňa 
otvorených dverí, kde sme mali 
moţnosť vidieť bojovú techniku veľmi 
zblízka, ukáţky rôznych akcií našej 
armády, aj keď deti niekedy moţno so 
strachom pozorovali tú streľbu. Aj to však 
patrí k ţivotu. Moţno z našich detí raz 
bude nejaký dôstojník armády. 
Plodmi obťažkané ovocné stromy 
v sade p. Rudolfa Kovačika si deti vţdy 
radi pozrú. Nielen preto, aby si bliţšie 
všimli pestovanie jabĺk, rôznorodosť 
odrôd, starostlivosť o ovocný sad, 
vyfarbenosť plodov jabloní, ale  zároveň 
si na nich aj pochutnali. A keď k nim 
dostanú aj niečo sladké, záţitok je 
umocnený. 
Tradične sme v prvý školský deň 
vyprevadili našich „ školákov“ do 
prvej triedy základnej školy a popriali im 
veľa usilovnosti, šikovnosti a šťastia pri 
zdolávaní nových vedomostí.  
A teraz  sa všetci tešíme na nových 
šarkanov, ktorých vyrobia šikovné ruky 
našich ockov a mamičiek a ich výtvory 
budú zdobiť priestory materskej školy 
celý mesiac november.  

Bc.Zdenka Bujnová 
riaditeľka MŠ 

 
 

http://www.mskovarce.estranky.sk/


Váţení rodičia, starí 
rodičia,  

milí ţiaci! 
 
Významné 

výročia sú vţdy 
vhodnou príleţitosťou 

k oţiveniu 
spomienok, 

k bilancovaniu toho, čo nám ţivot 
priniesol v minulých rokoch. Či uţ ide 
o ţivotné jubileá ľudí, o spomienky na 
historické udalosti alebo výročia 
zaloţenia inštitúcií, kaţdý sa raz zvykne 
obzrieť za tým, čo sa uţ nemôţe vrátiť 
a pretváralo dejiny k lepšej budúcnosti. 
Spomienky sú o to radostnejšie, ak si 
pripomíname výročie školy, ktorá dlhé 
roky formovala ľudské mysle, 
vychovávala, navţdy sa zapisovala do 

duší svojich ţiakov 
i učiteľov... 

ZŠ 
Kovarce dosiahla 
svoju polstoročnicu 
a my spomíname na 
jej začiatky, na jej 
prvých riaditeľov, 
učiteľov, ţiakov, 
všetkých, ktorí k nej 
akosi patria. 

 
 

Oslávte spolu s nami  
50 rokov, ktoré uplynuli  

od otvorenia  
novej budovy školy 

v Kovarciach. 
Srdečne Vás všetkých 

pozývame 
 dňa 16. 11. 2011 
 na našu oslavu. 

 

Program: 
 15.30 – 16.30 hod. 

Prehliadka základnej školy 

 17.00 hod.  
       Slávnostná akadémia 
       v kinosále kultúrneho domu  
              

Mgr.Dagmar Boháčiková 
riaditeľka základnej školy 

HODY V NAŠEJ OBCI 

 

     Naši predkovia ich 
vhodne a rozumne 
zaradili do kalendára, 
kedy sa uţ mohlo 
hodovať. Napiecť 
koláče z novej múky, 
naplniť ich čerstvým 
makom, vykŕmiť 
kačice, husi, k tomu 
chutné zemiaky, kapustu, všetko, čo si 
v pote práci dorobili. Nesmelo sa stať, ţe 
by na nich niekto z rodinných príslušníkov 
chýbal.  
     Ani my nezabúdame na dobré zvyky. 
Dnes sa obed premení na jedno 
parkovisko áut, v ktorých prištartuje naša 
rodina. Zaslúţenú prácu si treba uctiť, 
poţehnať hodovými dobrotami. K tomu 
patrí aj dobrá zábava, aby z nej mali 
radosť všetci. Deti, mládeţ, dospelí, 
stáreţ. Kolotoče, muzika, futbal... 
     Na tieto hody pribudla novinka. 
Postaral sa o ňu pán Rudolf Ţovinec, 
ktorý pripravil rande veteránov 
autičkárov. Medzi nimi boli aj muzeálne 
vozidlá, škodovky rôznych typov 
a značiek, motorky, ČeZtky, Jawa z HC, 
NR, TT, TO a rôzne. Videli sme aj známy 
„handrák“ z filmu „Vrchní prchní“ na troch 
kolesách. Stáli pekne vypulírované, 
zoradené vo dvore reštaurácie, ale aj pri 
štarte. Zaspomínali sme si na naše 
autičkárske začiatky, ale aj niekdajšie 
konské povozy a bicykle. Čas poskočil 
a dnes nie je ţiadny luxus vlastniť auto, 
skôr nevyhnutnosť cestovať za prácou. 
Len aby to naše cesty vydrţali, lebo hynie 
sa viac na cestách ako na bojiskách.  
Je dobré, keď si môţeme vyberať 
z ponúkanej zábavy. Korzuje sa po celej 
dedine.  
    Najmä muţi si neodpustia futbal. Ţiaľ 
ani hody nepriniesli ţelaný výsledok, čo 
sa predtým nestávalo. Akoby visela 
kliatba nad našim futbalom. Niekedy sa 
hrávalo všelikde (na dráhach na hline, pri 
kaštieli) za horších podmienok, ale 
výsledok bol víťazný. Kde tie časy sú? 
Byť futbalistom bola hrdosť kaţdého 
statného mládenca. K jednotlivým 
zápasom dokázali pricestovať aţ z Prahy, 
či iných miest. Mohli sme sa na nich 

spoľahnúť. Dnes ma mrzí vpisovať do 
obecnej kroniky spodné priečky 
z výsledkov futbalu v okrese vo všetkých 
vekových kategóriách. Kde sú tí 
„princovia“, ktorí prebudia spiacu Šípkovú 
Ruţenku?! 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 
 

GAZDINKY  
 NA  SLOVÍČKO 

 

TVAROHOVÝ KOLÁČ 
„Starej mami“ 

 
Cesto: 
4 celé vajcia 
20 dkg hladkej múky 
20 dkg práškového cukru 
2 dcl oleja 
1 dcl vody 
3 lyţice kakaa 
1 prášok do pečiva 
- vymiešame a dáme piecť 
 
Plnka: 
2 tvarohy,  
¼ malej perly 
7 lyţíc práškového cukru 
1 vanilkový cukor 
- vymiešame a dáme na upečené cesto 
 
Źelatína: 
5 dcl ţltej malinovky 
7 lyţíc kryštálového cukru 
1 zlatý klas 
- uvaríme a mierne vychladnuté dáme na 
tvarohovú plnku 
 
 

Recept pre Vás vybrala a vyskúšala: 
Renáta Šišmičová 

 

J U B I L A N T I 
 OKTÓBER 

 
 

 Cifrová Emília           – 91 rokov 

 Hrobárová Zlatica     – 88 rokov 

 Mičíková Paulína      – 87 rokov 

 Čaradská Antónia     – 86 rokov 

 Kovačiková Emília    – 85 rokov 

 Garguláková Mária   – 82 rokov 

 Polonská Antónia      – 79 rokov 

 Valachová Alţbeta    – 76 rokov 

 Lukačiková Edita      – 75 rokov 

 Geršiová Estera        – 70 rokov 

 PeadDr. Davidovič Peter 
                                                  - 65 rokov 

 Borchová Mária        – 65 rokov 

 Cirkovská Mária        – 65 rokov 

 Matušíková Maria     – 60 rokov 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

NARODENIE DIEŤAŤA: 
 
 

 
Behinská Eliška  

narodená 14.9.2011 
Otec: Ivan Behinský 

Matka: Eva Mošaťová rod.Chotárová 
 
 
 
 
 

Sofia Grácová 
narodená 23.9.2011 

Otec: Maroš Grác 
Matka: Emília Grácová rod.Rusňáková 
 
 
 
 
 

Renáta Kňaze 
 narodená 26.9.2011 

Otec: Martin Kňaze 
Matka: Mgr.Renáta Kňaze 

Jamrichová rod.Jamrichová 
 
 
 
 
 
 

Filip Bucha 
 narodený 1.10.2011 
Otec: Pavol Bucha 
Matka: Gabriela 
Buchová rod.Plešková 
 
 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

 
+ Marek Rusňák zomrel 4.11.2010 
+ Štefan Michalík zomrel 30.11.2010 
+ Ondrej Števanka zomrel 9.12.2010 
+ Rudolf Illáš zomrel 27.12.2010 
+ Pavlína Chotarová zomrela31.12.2010 
+ Jozef Jurík zomrel 5.1.2011 
+ Juraj Kovačik zomrel 5.1.2011 
+ Martin Maruna zomrel 14.2.2011 
+ Margita Juríková zomrela 19.2.2011 
+ Emil Števanka zomrel 1.3.2011 
+ Jozef Ševčík zomrel 7.3.2011 
+ Alţbeta Bíliková zomrela 20.3.2011 
+ Anna Dubajová zomrela 30.3.2011 
+ Ing.Roman Navrátil zomrel 28.4.2011 
+ Marta Cibulová zomrela 12.5.2011 
+ Júlia Kováčiková zomrela 14.5.2011 
+ Miroslav Baláţ zomrel 31.5.2011 
+ Ernest Gerši zomrel 9.7.2011 
+ Michal Kováč zomrel 27.7.2011 
+ Jaroslav Janči zomrel 14.9.2011 
+ Jozef Gerši zomrel 21.9.2011 
+ Mária Ďuričová zomrela 26.10.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od poslednej pamiatky zosnulých 

zomreli nasledovní občania obce, 

obyvatelia „CLEMENTIA“ Zariadenia 

sociálnych služieb v Kovarciach: 

 
+ Vladimír Melicher zomrel 24.10.2010 
+ Vojtech Bartošovič zomrel 10.12.2010 
+Adam  Miklúš zomrel 1.2.2011 
+ Ivan Tomašovič zomrel 22.2.2011 
+ Viktor Bartek zomrel 11.3.2011 
+ Miloš Chaloupek zomrel 11.4.2011 
+ Ján Danihel zomrel 11.5.2011 
+ Viliam Erdélyi zomrel 22.6.2011 
+ Miroslav Mráz zomrel 20.7.2011 
+ Michal Plazák zomrel 20.8.2011 
+ František Galko zomrel 28.9.2011 
+ Ing.Jozef Vytopil zomrel 11.10.2011 
 
 
 
 

Obec Kovarce v spolupráci 
s Rímskokatolíckou cirkvou 
- Farským úradom Kovarce 
poriada spomienkovú 
slávnosť dňa 1.novembra 
2011 /utorok/ o 15.00 hod. 
na miestnom cintoríne. Pri 
Dome pokoja bude 
odslúţená dušičková svätá 
omša za všetkých 
zomrelých od posledného 
sviatku zosnulých. 
Svätá omša sa bude 
konať za kaţdého 
počasia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Z N A M 

 

Zber plastového odpadu v mesiaci 

november nebude. Najbliţší zber 
plastu bude  6.decembra 2011 - 
utorok. Uviazané vrecia s plastovým 

odpadom ţiadame vyloţiť ráno v deň 
vývozu alebo v predvečer vývozu 
pred rodinné domy.   
 
 
 
Upozorňujeme občanov, ktorí nemajú 
zaplatenú ani jednu splátku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady pre rok 2011, ţe im nebude 
vypráznená smetná nádoba v najbliţší 
vývoz. 
Občania, ktorí nemajú zaplatenú ani 
jednu splátku za vývoz a skládkovanie 
komunálneho odpadu z domácnosti: 

 Janči Anton a manţ. 

 Janči Jozef ml. 

 Jančiová Jana 

 Bílová Emília s rod. 

 Dunková Marta s rod. 

 Janči Peter s rod. 

 Múčková Gabriela s rod. 

 Rusňák Viktor 

 Rusňáková Andrea 

 Škorec Michal 
 
 

 
 

I N Z E R Á T 

 
Predám jablká na zimné 
uskladnenie – viac odrôd. 
 
Štefan Hajnovič, Kovarce 339 


