
 
 

P R A N O S T I K Y 
OKTÓBER 

 

 Ak je október veľmi zelený, 

bude potom január hodne studený. 

 Ak opadá lístie do polovice 

októbra, bude mokrá zima. 

 Dažde v októbri predpovedajú 

úrodný rok.  

 Keď je v októbri mnoho sršňov 

a osí, bude dlhá zima. 

 Keď sa drží list v mesiaci 

októbri na stromoch pevne, to znamená 

krutú zimu. 

 

 

 

 

 

 

 Keď si sedliak hľadá v októbri 

kabanicu, neuvidí potom na jar 

húsenicu. 

 Keď v októbri prídu tuhé mrazy, 

v januári zima málo nás omrazí. 

 Ktorého dňa tohto mesiaca 

padne sneh, toľkokrát bude cez zimu 

padať.  

 Mnoho dažďa v októbri, mnoho 

vetrov v decembri.  

 Teplý október, studený 

november.  

 Začiatok októbra hoci pekný 

býva , predsa v druhej polovici severák 

podúva. 
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ÚVODNÍK 
 
Október  
– mesiac úcty k starším 
 
     Záhrady a polia sa 
začínajú skrývať pod 
perinou spadnutého 
lístia. Lesy sú oblečené do teplých 
zlatých farieb. Rána otvárajú prvé hmly. 
Strieborné nitky babieho leta splietajú 
lúče skúpeho slnka. Všetko je jasné, 
priezračné a čisté. Je jeseň – obdobie 
zbierania plodov zeme, ktorú zušľachtili 
pracovité ruky človeka. Každoročne 
v mesiaci októbri, keď príroda naberá 
krásu jesene, prejavujeme všetci svoju 
pozornosť a úctu občanom skôr 
narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené 
šedinami a konanie obohatené veľkými 
životnými múdrosťami. Chcem pri tejto 
príležitosti naším starším spoluobčanom 
úprimne poďakovať za celoživotnú prácu, 
nech ste už pracovali na ktoromkoľvek 
mieste. Ale predovšetkým Vám chcem 
vysloviť úprimné poďakovanie za prácu 
v prospech našej obce, Vašich rodín, za 
výchovu detí a vnúčat. 
     Čas, ten rýchlo plynie. Vy ste sa 
životne všetci zmenili. Zvýraznili sa Vaše 
vrásky, tie krásne ornamenty na Vašich 
tvárach. Bohatší ste o životné skúsenosti, 
ale najmä o plodne prežité roky. Veľkosť 
človeka nespočíva v jeho sláve, ale vo 
výsledkoch jeho práce. Šťastie človeka 
nespočíva v jeho spokojnosti, ale v tom, 
koľko ľudí urobil šťastými. Múdrosť nie je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 v tom, koľko toho vie človek sám, ale 
v tom, ako svoju múdrosť vie odovzdávať 
iným. A nie je bohatý a dobrý ten, kto 
viacej dáva, ale ten, kto dáva všetko, čo 
dať môže. 
     A Vy, vážení naši starší spoluobčania, 
stále odovzdávate svoje životné 
skúsenosti mladším, svojim deťom, 
vnukom a mnohí už i pravnukom. Váš 
život nebol ľahký, mnohí z vás patria ku 
generácii, ktorá prešla útrapami vojny 
a niekoľkých politických a spoločenských 
premien našej spoločnosti. I napriek 
nepriazni, ktorá sa vám neraz stavala do 
cesty, bol Váš život poznačený prácou 
a láskou k rodine, k vaším najbližším. 
Cez omrvinku ste spoznávali vôňu 
chleba, cez skromnosť ste vo svojich 
deťoch šľachtili vzťah k práci a k iným 
hodnotám. Ale tie roky uleteli ako deti 
z rodného hniezda. Už padajú listy zo 
stromov, všetko ide tak, ako musí ísť. 
V prírode i v živote. Kvapka času je ako 
vzácny drahokam na ľudskej dlani. A na 
Vašich dlaniach sa jagajú tisíce 
drahokomov. To ony osvecujú Vaše 
tváre, na ktorých práca vyryla svoje 
znamenie. Človek je už taký. Ľudia sa 
stretávajú s ľuďmi, želajú si dobré ráno či 
dobrý deň. Dni sú všedné, ale sú i dni 
sviatočné, kedy by sme aspoň na chvíľku 
chceli zastaviť čas. Nedá sa to, ale táto 
skutočnosť nebráni tomu, aby som Vám 
zaželala z úprimného srdca pevné 
zdravie, aby Vám nezhaslo nadšenie pre 
všetko dobré a krásne, čo vás v živote 
obklopuje. 
 
 

       Nech sú dni Vášho zrelého veku 
prepletené vďačnosťou nás všetkých. Pri 
prvom pohladení starej mamy, prvom 
stretnutí so životnými múdrosťami 
starého otca klíči semienko úcty 
k rodičom a ku všetkým ľuďom vôbec. 
Dobré slovo je hrejivým liekom aj na tie 
najbolestivejšie rany, ktorým sa človek 
v živote nevyhne. Niekedy stačí práve 
slovo vyrieknuté potichu alebo nahlas, ale 
s láskou. A moje slovo pre Vás je 
Ďakujem. Buďte ešte dlhé roky medzi 
nami šťastní! 
 

Mgr.Helena Paučírová 
starostka obce KOVARCE 

 
 

ROKOVANIE 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 
 
 
Obecné zastupiteľstvo 
v Kovarciach na 
svojom zasadnutí dňa 
27.9.2012 prerokovalo: 
 
1. Plnenie rozpočtu obce 
Kovarce za I.polrok 2012 
2. Zmenu rozpočtu obce Kovarce – 
Rozpočtové opatrenie č. 2 
3. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa 
do rady školy pri materskej škole, 
Kovarce 450 
4. VZN č. 4/2012 – o výške príspevku za 
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosti školského klubu detí, o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na nákup potravín, o výške príspevku na 
úhradu režijných nákladov 
a o podmienkach úhrady v školskej 
jedálni 
5. Zásady odmeňovania poslancov 
obecného zastupiteľstva v Kovarciach 
a ďalších fyzických osôb 
6. Zásady činnosti Zboru pre občianske 
záležitosti obce Kovarce 
7. Žiadosť p. Márie Kováčikovej 
o ukončenie nájmu nebytových priestorov 
v stavbe s.č. 24 
8. Žiadosť p. Juraja Rybana o ukončenie 
nájomnej zmluvy o nájme nebytových 

priestorov – dielňa na porez dreva s.č. 
500 
9. Žiadosť p. Mariána Čitárskeho 
o predĺženie nájmu priestorov v stavbe – 
Základná škola, Kovarce 164 
10. Žiadosť Základnej školy, Kovarce 164 
o schválenie prenajímania telocvične 
11. Žiadosť p. Aleny Martiškovej 
o pridelenie nájomného bytu 
12. Žiadosť p. Rudolfa Žovinca 
o prenájom nebytových priestorov – 
stavba vedená v LV č. 713 ako dielňa na 
porez dreva, Kovarce č.500 
13. Zmluva o združení  uzatvorená 
obcami Kovarce, Čeľadince a Nitrianska 
Streda  za účelom spoločného 
vykonávania správy skupinového 
vodovodu – zásobné potrubie –  vodojem 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 
 
 

FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK  
  A-MUŽSTVO, DORAST, ŽIACI 

 
 

D O S P E L Í 
 
8.kolo – 30.9.2012 
Veľké Ripňany - KOVARCE 
Výsledok: 3 : 0 
 
 
9.kolo – 7.10.2012 
KOVARCE – Závada 
Výsledok: 0 : 1 
 
 
10.kolo – 14.10.2012 
Topoľčany B - KOVARCE 
Výsledok: 5 : 1 
Gól: Peter Labuda 
 
 
11.kolo – 21.10.2012 
KOVARCE – Koniarovce 
Výsledok: 0 : 0 
 
 
 
 
 
 

O B S A H 
 Úvodník – príhovor starostky obce Mgr.Heleny Paučírovej 
 Rokovanie obecného zastupiteľstva (27.9.2012) 
 Športové ozveny - OFK  A-mužstvo, Dorast, Starší žiaci 

 Október – Mesiac úcty k starším (PhDr.Irena Grácová) 
 Gazdinky na slovíčko 
 Jubilanti – Október, narodenie dieťaťa 
 Spomienka – pamiatka zosnulých 
 Oznamy, Inzerát 



D O R A S T 
 
7.kolo – 29.9.2012 
KOVARCE - Norovce  
Výsledok: 3 : 2 
Gól: Juraj Vrábel (3) 
 
 
8.kolo – 7.10.2012 
Ludanice - KOVARCE  
Výsledok: 3 : 2 
Gól: Juraj Vrábel (2) 
 
 
9.kolo – 13.10.2012 
KOVARCE - Čermany 
Výsledok: 1 : 0 
Gól: Juraj Vrábel 
 
 
10.kolo – 20.10.2012 
KOVARCE - Solčany 
Výsledok: 0 : 1 

 
 
 
 
Ž I A C I 
 
6.kolo – 29.9.2012 
Kamanová - KOVARCE 
Výsledok: 6 : 1 
Gól: Adam Králik 
 
7.kolo – 7.10.2012 
KOVARCE - Chrabrany 
Výsledok: 9 : 1 
Gól: Miroslav Borovka (3), Patrik Borovka 
(3), Adam Králik (2), Dominik Ďurič 
 
8.kolo – 14.10.2012 
Hrušovaný - KOVARCE 
Výsledok:  0 : 1 
Gól: Richard Miklovič 
 
9.kolo – 21.10.2012 
KOVARCE - Obdokovce 
Výsledok: 3 : 7 
 
 
 
 
 
 
 

O K T Ó B E R 
MESIAC  

ÚCTY  K  STARŠÍM 
 

„Dobre vykonanie je vždy lepšie 
 ako dobre povedanie“  

Benjamin Franklin 
    
 

   Starší ľudia už 
môžu hodnotiť dobré 

skutky svojho života, ale 
starnúť neznamená prestať 

žiť. Môžu ešte vytvárať 
nadhodnotu. Veď 
využívanie bohatých 

skúseností a životnej múdrosti aktivuje 
myseľ a konanie, táto šanca nie je 
ohraničená vekom. Preto rok 2012 bol 
vyhlásený za Európsky rok aktívneho 
starnutia a solidarity medzi generáciami 
a Mesiac október za prejav úcty 
k starším, ktorý sa v našej obci 
každoročne oslavuje. K humanizácii tohto 
zámeru prispieva aj tradícia stretávok 
„Ľudia s ľuďmi v údolí rieky Nitry.“          
                                                                                       
      Tohtoročná oslava Úcty k starším 
spĺňala toto poslanie. Uskutočnila sa 
6.októbra 2012 v sobotné odpoludnie 
v spoločenskej sále Kultúrneho domu 
v Kovarciach. Starostka obce Mgr.Helena 
Paučírová vo svojom príhovore prirovnala 
život starších ľudí k pestrofarebnej jeseni 
a času i rozmanitosti jeho napĺňania. 
V kultúrnom programe boli seniori 
sebestační. Preukázali vlastnú tvorivosť 
v speve, v recitovaní, v hre na husliach, 
vo výtvarnom a cukrárskom umení. Tu sa 
prejavila aj medzigeneračná spojitosť, 
keď cukrárske umenie reprezentovala 
mladá mamička  dvoch synčekov pani 
Zuzka Chotárová. Dekoratívnosť na 
zákuskoch, tortách  kategorizuje podľa 
výberu objednávateľa: podľa jeho záľub, 
profesie, veku, čo sme mohli uvidieť 
z fotografickej prílohy, ale aj vychutnať jej 
dobroty. Srdečne ďakujeme. 
      Výtvarná umelkyňa a spisovateľka 
pani Irenka Štefáneková nás svojimi 
obrázkami zaviedla do našich 
rozkvitnutých záhrad, lúk, hôr a vrcholov 

Rozsatca - kamenného krásavca. Jej 
kamienková tvorba vykúzlila rôzne 
podoby zvieratiek, motýľov, ľudských 
postavičiek. Výstavu videli detičky 
materskej školy a žiaci základnej školy 
i verejnosť. Všetci tohoročné výtvory 
putujú na krajskú výstavu v Nitre 
a pretrvá do konca októbra, ktorú môžete 
ešte vidieť. 
    Nehaním, ak použijem „Starí, ale jarí“. 
To dokazovali speváčky z Nezábudky, 
ktoré zápalisto odspievali päť ľudových 
piesní, s ktorými vystúpia aj na 
XV.ročníku Okresnej prehliadky 
speváckych skupín v Radošine 
21.októbra 2012. 
    Seniorské srdce z Ludaníc už pozná 
takmer celé Slovensko. Ich spevácke 
umenie by obstálo aj na tohoročných 
Bratislavských hudobných slávnostiach 
v bratislavskej Redute. Zvučný hlas pána 
Kereka si zaslúži nomináciu Česko-
Slovenského talentu 2012 aj husľový 
doprovod. Ďakujeme za ich šperkový 
výber piesní a ich podanie predovšetkým 
pani Betke Sochaňovej predsedníčke, 
ktorá obetavo opláca naše pozvanie. 
„Ľudia s ľuďmi“ z Oponíc nás tiež spája 
priateľstvo a vďačnosť za pozývanie 
našich seniorov na ich veľkolepé zájazdy 
po Slovensku, ktoré organizuje ich 
predseda pán Ján Vozár. Súlovským 
dôchodcom sme tiež opätovali vďaku za 
ich pozvanie na Deň matiek. Delegácie 
viedla predsedníčka pani Mária Lávová. 
    Nielen pekné počasie, ale aj milá 
a vkusná pohostinnosť obecného úradu 
a jej pracovníčok vytvorili príjemné 
prostredie osláv Mesiaca úcty k starším. 
Ďakujeme. 
   Ďakujeme všetkým seniorom, ktorí prišli 
a zaiste neobanovali.  
 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAZDINKY  
 NA  SLOVÍČKO 

 
CITRONOVO - 

CESNAKOVÝ ZÁZRAK 
 
 
 
Suroviny:  
5 ks celých citrónov 
30 strúčikov cesnaku 
1 l voda 
 

Citróny umyjeme 
v horúcej vode, 

nakrájame na 
malé kúsky. 

Cesnak 
očistíme 

nakrájame na polovičky. Všetko spolu 
zmixujeme na kašu. Vylejeme do vody 
a necháme prejsť varom. Hneď 
odstavíme. Precedíme cez sitko 
a nalejeme do fľaše. Skladujeme na 
chladnom mieste najlepšie v chladničke. 
Pijeme denne 2 cl pred jedlom /t.j. 1 
štamprlík/. Buď ráno pred raňajkami 
alebo pred obedom. 
Túto lacnú a neškodnú liečivú kúru by 
mal človek opakovať každý rok. Zápach 
a cesnakovú vôňu vôbec necítiť. Účinok 
citrónu s cesnakom sa prejaví naplno. 
Odstraňuje vápnik a tuk usadený v tele 
a v cievach. Posilňuje srdce, upravuje 
tlak. Po 3 týždňoch pitia pocítite v tele 
príjemne omladenie. Zvápenatenie 
a vedľajšie príznaky ako je zhoršené 
videnie alebo sluchové potiaže sa 
postupne zmenšujú a odchádzajú. Po 3 
týždňoch kúry by mal človek kúru na 8 
dní vynechať a potom opäť 3 týždne 
pokračovať. Potom sa dostaví prenikavý 
úspech. Človek môže zase 
dobre spať a nemusí 
v noci pobehovať. 
 
 
 
 
 
 
 



J U B I L A N T I 
 OKTÓBER 

 
 Križanová Mária           60 rokov 
 Štefanica Ladislav       65 rokov 
 Ing.Cikatricis Milan      65 rokov 
 Hajrová Eva                 70 rokov 
 Valenteje Margita      70 rokov 
 Halámek Adolf             75 rokov 
 Ing.Lukačik Jozef         75 rokov 
 Lukačiková Edita         76 rokov 
 Valachová Alžbeta       77 rokov 
 Polonská Antónia         80 rokov 
 Garguláková Mária      83 rokov 
 Kovačiková Emília       86 rokov 
 Čaradská Antónia        87 rokov 
 Mičíková Paulína         88 rokov 
 Hrobárová Zlatica      89 rokov 
 Cifrová Emília              92 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

NARODENIE 
DIEŤAŤA: 

 
LUKÁŠ  MATEJOV 
narodený 22.9.2012 

Otec: Juraj Matejov 
Matka: Veronika rod.Stolárová 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

I N Z E R Á T 
 
Ponúkam na predaj pravý včelí med – 
kvetový, repkový, slnečnicový – cena 5 € 
a medovicový – cena 8 € (pohár 
s viečkom v cene, obsah min.950 g). 

 0904 649967  Kovarce 

 
 
 
Maľujem krstné košieľky.  
Viac informácií na: 

0901 749967 

 
 
 
Predám detské zimné topánky č.21 – 
nové. 

 0904 139057 

 
 
 
Predám 4-izbový byt v Kovarciach. 

 0904 079481 

 
 
 
Predám  kŕmnu  repu, cena 6 € / q, 
možnosť aj priameho zberu. 
Kĺbik Ľubomír, Kovarce 58 

 0907 297371 

 
 
OSOBNÁ  PREPRAVA 
- odvoz, dovoz – nákupy domov 
- preprava osôb na rôzne vzdialenosti 
- preprava menšieho tovaru 
- doprava k lekárovi – nemocnica 
- pohreby, svadby 
Cena dohodou. 
Marián KUBIČKA, Kovarce 

 0903 860077 
e-mail: marian.kubicka1@gmail.com 
skype: Marian Kubicka1 

 
 

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: 

+ Ing.Zdenko Gerši zomrel 3.11.2011 
+ Pavlína Opáthová zomrela 27.12.2011 
+ Mária Jančovičová zomrela 17.2.2012 
+ Rudolf Bujna zomrel 23.3.2012 
+ Pavol Mekýš zomrel 7.4.2012 
+ Emília Bujnová zomrela 7.4.2012 
+ Valeria Jančovičová zomrela 12.4.2012 
+ Milan Križan zomrel 23.5.2012 
+ Július Kostolanský zomrel 11.6.2012 
+ Viktor Rusňák zomrel 3.8.2012 
+ Edita Krošláková zomrela 15.8.2012 
+ Ernest Bujna zomrel 13.9.2012 
+ Milan Klačanský zomrel 9.10.2012 
 
 
 
Od poslednej pamiatky zosnulých zomreli 
nasledovní občania obce, obyvatelia 
„CLEMENTIA“ Zariadenia sociálnych 
služieb v Kovarciach: 
 
+ Milan Turičík zomrel 2.11.2011 
+ Ján Kormanec zomrel 1.1.2012 
+Július Rozenberg zomrel 23.1.2012 
+ Štefan Dobiaš zomrel 20.2.2012 
+ Ľudovít Vedrödi zomrel 16.4.2012 
+ Ľudovít Oláh zomrel 22.5.2012 
+ Ladislav Kováč zomrel 26.6.2012 
+ Samuel Ulický zomrel 13.9.2012 

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

dňa 1.novembra 2012 
/štvrtok/ 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 za 
každého počasia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Z N A M 
 
 
Zber plastového odpadu  bude dňa 
30.októbra 2012 - utorok. Uviazané 
vrecia s plastovým odpadom žiadame 
vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.   
 
 
 
Upozorňujeme občanov, ktorí nemajú 
zaplatené splátky za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady pre 
rok 2012, že im nebude vypráznená 
smetná nádoba. 


