
 
 

I N Z E R Á T 

 
Predám prerobený 3-izbový byt 
v Kovarciach. Cena dohodou.  

 0903 220470 
 
 
Opatrím dieťa od 2 rokov. 

 0905 402864 
 
 
Firma KLIMPOL spol. s r.o. Vás 
srdečne pozýva do novootvorenej 
predajne drogérie. Predajňa sa 
nachádza oproti Pošty – otvorená od 
pondelka do piatka od 8.00 h do 12.00 h 
a od 14.00 h do 17.00 h a každú nepárnu 
sobotu od 8.00 h do 12.00 h. Srdečne 
Vás pozývame na nákup za výhodné 
ceny. 
 
 
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 4-izbový byt v Kovarciach. 

 0904 079481 

 
POTRAVINY ČITARSKÝ    038/ 5316219 
Záväzne objednávame živé kapry – 
termín objednania 
do 22.12.2012 (ryby 
sú chované na 
štrkopieskoch). 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydávateľ:           Obec Kovarce, 956 15  Kovarce 461 
                            IČO: 00310573 
ISSN 1338-9513 
Evidenčné číslo:  EV 3159/09 
Periodicita vydávania: mesačne, náklad 500 ks, nepredajné 
Dátum vydania: 31.11.2012 
Redakčná rada:   Šišmičová Renáta 
                             Bc.Bujnová Zdenka 
                             PhDr.Grácová Irena 
                             Mgr.Ľubica Jakubíková 
Materiál neprešiel jazykovou úpravou 
Uzávierka príspevkov do KM č.12/2012 je 5.12.2012 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 
 

     Pestrofarebné 
jesenné lístie 
opadlo, záhrady 
spustli, sú 
pripravené na 

oranie a zimný 
spánok. Ulice stíchli, 

slniečko už nie je také žiarivé 
a jasné, sychravé počasie šteklí 
zababušených ľudí do kabátov a šálov, 
ktorí pokračujú vo svojich každodenných 
povinnostiach. Ešteže máme pred sebou 
najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. 
Obchody sú už plné svetielkujúcich 
čačiek–mačiek, žiariace očká detičiek 
dychtivo hľadajú vysnívanú hračku 
a mamičky a oteckovia nenápadne 
pozorujú, po čom ich detské srdiečko 
túži. Zdá sa mi, že ľudia sa začínajú viac 
usmievať. Pri nákupe darčekov pre 
svojich najbližších sa zamýšľajú, akou 
drobnosťou by urobili radosť dcére, 
manželovi, priateľovi, mamičke či 
babičke. Detičky tajne vyrábajú svoje 
výtvory a môžem z vlastnej skúsenosti 
potvrdiť, že takéto darčeky vyrobené zo 
srdiečka sú krajšie ako  tie, ktoré stoja aj 
niekoľko desiatok EUR. Do ďalších dní 
plných príprav Vám prajem veľa elánu, 
radosti a pokoja. 

Renáta Šišmičová 
šéfredaktor KM  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 
 

 
FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK  

  A-MUŽSTVO, DORAST 
 
 

D O S P E L Í 
 
12.kolo – 28.10.2012 
Krnča - KOVARCE 
Výsledok: 5 : 2 
Gól:  Miroslav Mekýš, Lukáš Krošlák 

 
 
13.kolo – 4.11.2012 
KOVARCE – Horné Chlebany 
Výsledok: 2 : 0 
Gól: Lukáš Krošlák, Marek Kováčik 
 
 
 
 
 

D O R A S T 
 
11.kolo – 27.10.2012 
Preseľany - KOVARCE  
Výsledok: 23 : 0 
 
 

 
 

 

ZO  ŠKOLSKÉHO  
ZÁPISNÍKA 

 
Medzinárodný deň  
školských knižníc a  

 Deň otvorených dverí  
v základnej škole 

 
22. október 2012 bol v našej škole 
netradičný a trochu nezvyčajný. Žiaci síce 
prišli do školy, ale vyučovacie hodiny sa 
odlišovali od klasických hodín. Hneď cez 
prvú hodinu sme si vypočuli zo školského 
rozhlasu relácie v podaní žiačok, ktoré im 
pomohli pripraviť pani učiteľky. Dozvedeli 
sme sa o výročiach a významných dňoch 
– o dni jablka, o dni stromov, o zdravej 
výžive a aj o tom, čo pre človeka 
znamená kniha, knižnica a prečo si 
pripomíname tento deň – Medzinárodný 
deň školských knižníc. 
        Cez druhú a tretiu hodinu sa mohli 
prísť pozrieť na svoje deti rodičia a mohli 
pozorovať vyučovací proces. Najviac 
rodičov prišlo na hodiny tých najmenších, 
teda žiakov 1. stupňa. Deti sa z toho 
tešili, veď mohli svojim najbližším ukázať, 

čo všetko dokážu. Rodičia spolu so 
svojimi deťmi čítali, kreslili a pomáhali aj 
pri dramatizácii rozprávok. Zostali v škole 
aj cez ďalšie 2 hodiny, keď sa všetky 
aktivity venovali oslave dňa knižníc. 
         Na druhom stupni v jednotlivých 
triedach najskôr  žiaci tvorili projekty  na 
tému, ktorá súvisí s knihou a literatúrou. 
Cez ďalšiu hodinu potom tvorili projekty 
venované dňu stromov. Víťazné 4-členné 
družstvá z tried sa stretli  v čitárni, kde si 
pozreli prezentáciu o knihe a knižniciach 
a v skupinách odpovedali na otázky, 
ktoré súviseli s čítaním a literatúrou. 
O tom, že táto práca žiakov zaujala, 
svedčila aj tvorivá atmosféra v čitárni. 
Všetci v skupinách sa usilovali a snažili 
sa vypracovať a vyriešiť jednotlivé úlohy 
čo najrýchlejšie a čo najlepšie.  
Aj keď sme si vybrali formu súťažnú, 
neboli víťazmi len tí, ktorí boli prví. 
Zvíťazili všetci účastníci, lebo ich aktivita, 
tvorivosť a hlavne vzťah ku knihám 
a k čítaniu majú veľkú hodnotu.  
            A v našej škole je to veru tak, 
hodiny strávené v našej čitárni a hlavne 
s dobrou knihou nie sú len dlhodobou 
tradíciou, ale aj dôkazom toho, že kniha 

má aj v súčasnosti 
nenahraditeľnú hodnotu. 

Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola 

Kovarce 
 

Čujte, deti, novinu 
v túto vzácnu hodinu. 

Z neba posol zvesť prináša 
od svätého Mikuláša, 
že o chvíľu medzi nás 

príde svätý Mikuláš. 
 

Milé deti, rodičia a ostatní 
spoluobčania, pozývame Vás  
pred budovu Základnej školy 

v Kovarciach, kde sa 
6.decembra 2012 o 17.00 h 

uskutoční vysielanie  
školskej televízie spolu so živými 

vstupmi z programu žiakov. 
Program bude spojený s príchodom 

svätého Mikuláša  
a s vianočnou tržnicou. 

Tešíme sa na Vás ! 
 

1. Veľké 
Ripňany 13 9 2 2 45:13 29 

2. Závada 13 9 2 2 35:13 29 

3. Rajčany 13 8 4 1 52:22 28 

4. Tovarníky B 13 8 3 2 31:17 27 

5. Chrabrany 13 7 3 3 30:18 24 

6. Tesáre 13 4 6 3 20:20 18 

7. Čermany 13 5 2 6 30:23 17 

8. Topoľčany B 13 5 2 6 24:28 17 

9. Norovce 13 5 2 6 21:28 17 

10. Krnča 13 4 4 5 21:19 16 

11. Koniarovce 13 4 2 7 16:27 14 

12. Kamanová 13 3 2 8 26:43 11 
13. KOVARCE 13 2 2 9 15:43 8 

14. H.Chlebany 13 0 0 13 7:59 0 

O B S A H 
 Úvodník (Renáta Šišmičová) 
 Športové ozveny - OFK  A-mužstvo, Dorast, Konečná tabuľka 
 Zo školského zápisníka – Základná škola, Materská škola 
 Triedenie odpadu po slovensky (Ing.Stanislav Belan) 
 Pár slov k rekonštrukcií kultúrneho domu (Mgr.Helena Paučírová) 
 Aktivita a činnosť občanov (PhDr.Irena Grácová) 
 Mikuláš (Irena Štefáneková) 
 Spomienková slávnosť  (Mgr.Helena Paučírová) Báseň (Karin Kňazeje) 
 Gazdinky na slovíčko (Tvarohový koláčik, Super mäkké medovníčky) 

 Jubilanti – November, Narodenie detí, Uzatvorenie manželstva 
 Oznamy, Inzerát 



 


Zobudili sme sa do krásneho nedeľného 
rána plného slnečných lúčov, ktoré boli 
predzvesťou toho, že nás čaká krásny 
deň. Rodičia, ale najmä deti netrpezlivo 
čakali, kedy nastane vytúžená desiata 
hodina. Na cestu sme si pobalili veci 
a mohli sme vyraziť. Našim cieľom bola 
Hrdovická. Počas cesty sme sa zastavili 
na chate, kde sme si zapálili oheň 
a rodičia s deťmi si opekali párky. Deti sa  
blízkosti chaty vyšantili a čas strávený na 
chate sme si spríjemnili hľadaním hríbov. 
Bystré detské očká žiarili pri každom 
nájdenom hríbiku a veru ich nebolo málo. 
Po načerpaní nových síl sme pokračovali 
za našim stanoveným cieľom. Cesta bola 
náročná, ale pohľad, ktorý sme mali 
možnosť vidieť po príchode na skaly, 
potešil nejedno oko. Pri výhľade zo skál 
sa nám naskytol neskutočný výjav 
prírody, okolie sme mali ako na dlani. 
Jeseň sa nám ukázala v plnom šate 
a celé okolie hýrilo pestrými farbami. V tú 
chvíľu všetci zabudli na strastiplnú cestu 
a vychutnávali si krásy prírody. Príroda 
zasa raz ukázala svoju jedinečnosť. Malí 
turisti boli statoční a zvládli výstup na 
Hrdovickú bez problémov. Z výletu sme 
sa vracali plní krásnych zážitkov 
a dojmov z príjemne strávených chvíľ. 
Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, 
ktorí sa na turistickom výlete zúčastnili 
a spríjemnili nám krásnu slnečnú nedeľu. 
Ďakujeme aj p.Milanovi  
Černovi, že nám umožnili v priestoroch 
chaty opekať a nabrať nové sily 
v krásnom a tichom prostredí. 
 

Mgr.Dáša Jakubíková 
učiteľka materskej školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcie materskej školy  
od začiatku školského roka 

2012/2013 
 3.septembra 2012  učiteľky 
spolu s rodičmi  a staršími deťmi zo ZŠ 
odviedli 13 prváčikov do základnej školy 
k slávnostnému otvoreniu nového 
školského roka. 

 5.septembra pri príležitosti 
svetového dňa ústneho zdravia (12.9.) 
pani doktorka Jaroslava Mesková 
ukázala  deťom, ako sa správne starať 
o svoje zúbky.  

 V ovocnom sade u Ing.Rudolfa 
Kováčika deti videli nádherné, plodmi 
obsypané stromy jabloní rôznych odrôd 
a farieb. Deti zaujali aj domáce zvieratká 
– výstavné holuby, rôzne druhy hydiny. 
Na záver deti dostali jablká, ktoré im 
veľmi chutili. 

 26.septembra sme organizovali 
Škôlkársku olympiádu 5 – 6 ročných detí  
za účasti detí z MŠ Čeľadince a  
Oponice. 
Chlapci a dievčatá  súťažili v behu na 40 
metrov, v skoku do piesku s rozbehom, v 
hode loptičkou do diaľky.  
Olympiáda sa začala slávnostným 
nástupom, olympijským ohňom, 
olympijskou vlajkou a sľubom malých 
„športovcov“. Keďže olympiády sa 
nezúčastnili pre PN zamestnancov deti 
zo Solčian, súťažilo viacej našich deti.  
1. miesto v skoku získal Šimonko 
Vrbičan a Elizabetka Hulová, v behu  
Jakubko Gregor a Meliska Števanková,  v 
hode do diaľky Samko Čery a Sofia 
Farárová,   
2. miesto v skoku  Dominik Kubaliak, v 
behu  Miška Čopíková,  
3. miesto v skoku získala Adrianka 
Stieranková, v hode  Kristiánko Vinkler a 
Emka Kuchová,  v behu  Emka Ďuričová, 
4. miesto v skoku získala Lianka 
Šišmičová, v behu  Ondrejko Gerhát, v 
hode Sabinka Buchová.  
Na túto akciu finančne prispel Nitriansky 
samosprávny kraj,  preto sme si mohli 
kúpiť športové náradie pre MŠ. 

 Počas otvoreného dňa 
v kasárňach v Topoľčanoch 2.októbra si 
deti obzreli bojovú  techniku, ktorú mali 
možnosť nielen vidieť, ale aj vliezť do 
nej,  zoskok padákom, rôzne  spôsoby 
zásahov vojakov, no najviac sa 
pomaľovaným „malým vojakom“ páčila 
cesta   Áviou Obecného úradu. 

  4.októbra  sa terasa pred 
vchodom do MŠ premenila na 
„veľkosklad“ bicyklov. Na nich  potom 
šikovní mladší i starší cyklisti zvládli 
všetky náročné disciplíny na školskom   
ihrisku (sem - tam aj  s pomocou pani 
učiteľky).  

 Na dva týždne začiatkom 
októbra sme sa ocitli v rozprávkovom 
kráľovstve, ktoré z nádherných plodov  
tekvíc rôznych tvarov, farieb a veľkostí 
vyčarili šikovné ruky rodičov a detí. Ráno 
nás  čakal rituál zapaľovania sviečok 
v tekvičkách, ktoré za prítmia vykúzlili 
úžasnú  atmosféru a vôňu. 

 Od začiatku novembra zdobia 
steny, okná i schodište MŠ 
pestrofarebné makety šarkanov, ktoré 
deťom pomohli vyrobiť ich mamy 
a ockovia. Rodičia využili svoju fantáziu 
na krásne výtvory, ktoré si potom deti 
odnesú domov. 

 Deti boli aj na jesennej 
vychádzke v lese na Hôrke a nazbierali 
si rôzne listy, vetvičky, plody, z ktorých 
sme si v MŠ urobili výstavku. 
 
 Fotografie z akcií si môžete pozrieť 
 na internetovej stránke MŠ:  
 mskovarce.estranky.sk  
v časti fotoalbum. 
 

PRIPRAVUJEME: 
 zhotovovanie ozdôb, pečenie 
medovníkov a zdobenie vianočného 
stromčeka,  

 návštevu Mikuláša, anjela 
a čerta  s odovzdávaním darčekov,  

 ľudové pásmo zvykov a kolied 
Betlehemci, s ktorým vystúpime dňa 
16.decembra na nádvorí kaštieľa 
v Oponiciach a srdečne vás pozývame, 

 vianočnú večeru detí 
a zamestnancov so starodávnymi zvykmi 
štedrého večera, 

 zhodnotenie jazykových 
schopností pred nástupom do 1. ročníka 
ZŠ  logopedičkami detského 
integračného centra, 

 psychologické testovanie  
predškolákov pred začiatkom plnenia 
povinnej školskej dochádzky 
prostredníctvom CPPPaP. 
 
     ĎAKUJEME p.Márii Kovačikovej za 
skrinku,  stolík a zástenu z pedikúry, 
rodine Kvaltýnovej za hračky pre deti, 
rodičom za nazbierané šípky na čaj, 
rodičom, ktorí pomáhali pri súťažiach na 
olympiáde – p. Buchovej, Kapustovej, 
Gerhátovej, Ďuričovej, Čeryovej 
a Michaele Lukačikovej. Tiež ďakujeme 
p.Erike Grácovej za ušitie 6 kusov  
posteľného prádla pre deti. 

Bc.Zdenka Bujnová,  
riaditeľka materskej školy 

 

TRIEDENIE  ODPADU 
PO  SLOVENSKY 

 
     Zvykli sme si triediť odpad tak, že 
nepotrebného sa zbavujeme 
premiestnením na miesta nie na to 
určené. A tak môžeme vidieť v obci 
a blízkom okolí pohodené odpadky, 
vysypané kôpky odpadu rôzneho druhu 
alebo nové nelegálne skládky. Doma 
poriadok – a okolie už nie je 
moje, to ma nezaujíma. Nie 
je možné takto robiť – konať 
donekonečna. Všetko sa 
nám raz vráti. Či už 
v podobe znečisteného 
životného prostredia, 
vody, prírody 
a nakoniec v podobe 



zbytočne vynaložených nákladov na 
likvidáciu odpadov a skládok.  Pritom tie 
peniaze – naše odvedené (zaplatené) 
dane sme mohli využiť inak, efektívnejšie. 
Každý z nás by hneď vymenoval niekoľko 
vecí, ktoré by chcel, aby v obci boli lepšie 
alebo nám chýbajú. A pritom stačí tak 
málo. Triediť odpadky, nepotrebné veci 
už doma. Uložiť ich tam, kam patria a kde 
budú ešte využité a spracované. 
Komunálny odpad – do vlastnej smetnej 
nádoby, sklo, papier, odevy - do 
kontajnerov na to určených, plasty (obaly 
z minerálok, drogérie, jogurtové kelímky) 
- do pridelených plastových viec, zbytky 
z kuchyne, zo záhrady, konáre zo 
stromov a okresných kríčkov buď do 
svojho kompostoviska alebo odniesť na 
obecné kompostovisko. Staré 
elektrospotrebiče obec tiež 1 x ročne 
zbiera. O železo a rôzne autobatérie sa 
postarajú vykupovači, ktorí pravidelne 
prechádzajú našou obcou. Okrem toho 
na obecnom dvore sa nachádza veľký 
kontajner na odpad rôzneho druhu. 
     Snažme sa chápať veci v súvislostiach 
a myslieť dopredu. Čo bude po nás – 
alebo po nás potopa? O čo menej 
vyvezieme komunálneho odpadu na 
platenú skládku na Bojnej a viac 
roztriedime odpadu, o to viac to pocítime 
aj v našej peňaženke. Budeme ročne 
menej platiť za vývoz odpadu. Neovplyvní 
to jeden alebo niekoľko ľudí. Musíme tak 
robiť všetci. Tlak na našu peňaženku nás 
všetkých časom naučí viac separovať – 
triediť odpad. Ale prečo čakať, všetko je 
len v nás. O našej zodpovednosti 
a uvedomelosti.  
     Môže nás tešiť aj dobrý pocit, že 
odovzdaný textil bude znovu použitý 
a pomôže iným, vyzbieraný papier 
a kartóny budú použité pri výrobe nového 
papiera – o to menej vyrubaných stromov 
v našich lesoch, sklo, plasty, 
elektroodpad všetko je recyklovateľné 
a bude využité pri výrobe nových 
výrobkov. 
     Skládkovanie odpadu nie je lacné, 
preto učme k tomuto aj naše deti doma, 
v škole. Správajme sa zodpovedne. Aj 
takto môže každý z nás svojim malým 
dielom prispieť k čistote svojho okolia, 
obce a ochrane životného prostredia 
celkovo. 

Ing.Stanislav Belan 

PÁR  SLOV  
K  REKONŠTRUKCII 

KULTÚRNEHO DOMU 
 
Vážení občania, 
určite väčšina z Vás, ktorí ste prechádzali 
okolo kultúrneho domu,  svoju pozornosť 
sústredila na práce, ktoré sa od októbra 
vykonávajú na tejto budove. Nakoľko 
nielen mne, ale aj mojim kolegom, viacerí 
občania už položili otázku, prečo sa 
rekonštruuje táto obecná kultúrna  
ustanovizeň, a prečo sa radšej finančné 
prostriedky nevenujú na opravu ciest, 
ktoré boli poškodené pri výkopových 
prácach pri budovaní plynofikácie, 
vodovodu a verejnej kanalizácie, 
rozhodla som sa poskytnúť Vám pár slov 
na vysvetlenie k rekonštrukcii budovy 
kultúrneho domu, aby sa po obci 
zbytočne nešírili neoverené a ničím 
nepodložené informácie.  
 
     V roku 2008 vyhlásila SIEA Bratislava 
pilotný projekt „Energetická efektívnosť 
vo verejných budovách“. Projekt je 
podporovaný z Medzinárodného fondu na 
podporu odstavenia elektrárne Bohunice. 
Jeho cieľom je znížiť energetickú 
náročnosť prevádzky verejných budov 
v Trnavskom a Nitrianskom kraji 
realizáciou opatrení zameraných na 
energetickú efektívnosť. V rámci dohody 
uzatvorenej medzi EBRD, Ministerstvom 
hospodárstva a Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou sú pre 
podporené projekty poskytované účelovo 
určené finančné prostriedky na zavedenie 
opatrení na zlepšenie energetickej 
účinnosti vo verejných budovách. Do 
projektu bolo spolu zapojených spolu 66 
stavieb z  obcí  Nitrianskeho 
a Trnavského kraja. 
Obec Kovarce sa do pilotného projektu 
„Energetická efektívnosť vo verejných 
budovách“  zapojila a požiadala 
o poskytnutie finančných prostriedkov na 
zníženie energetických nákladov 
v budove kultúrneho domu.  Náš projekt 
postupne prešiel viacerými hodnoteniami, 
v rámci ktorých bol vykonaný aj 
energetický audit budovy kultúrneho 
domu, t.j. boli vyčíslené energetické 

straty (plyn, elektrická energia) a boli 
navrhnuté opatrenia. V apríli  2012 obec 
Kovarce podpísala so Slovenskou 
republikou, v mene ktorej koná SIEA 
zmluvu, predmetom ktorej je 
rekonštrukcia budovy kultúrneho domu.  
Finančná pomoc na zrealizovanie 
rekonštrukčných prác, ktoré pozostávajú 
zo zateplenia obvodového plášťa budovy, 
zateplenia strechy, výmeny okien a dverí, 
kompletnej rekonštrukcie plynovej 
kotolne, inštalácie termostatických 
ventilov na radiátory, výmeny zdrojov 
osvetlenia, výmeny odkapových zvodov 
a výmeny vedenia bleskozvodov je pre 
obec poskytovaná vo výške 100 % 
celkových výdavkov projektu, t.j. obec 
Kovarce  tento projekt nespolufinancuje, 
neprispieva žiadnymi finančnými 
prostriedkami na materiál a práce 
uvedené v projekte.  
     Pre úplnosť ešte opätovne uvádzam, 
že  použitie týchto finančných 
prostriedkov je účelovo viazané, t.j. môžu 
byť použité iba na zavedenie opatrení na 
zníženie energetickej náročnosti vo 
verejnej budove (budove kultúrneho 
domu), ako to bolo uvedené vo výzve pre 
tento pilotný projekt a čo je veľmi 
dôležité,  je  tá skutočnosť, že obec 
nemusí z obecného rozpočtu 
spolufinancovať tento projekt  žiadnymi 
finačnými prostriedkami.   

Mgr.Helena Paučírová 
starostka obce Kovarce 

 
 

AKTIVITA  a  ČINNOSŤ 
OBČANOV  

 
„Čo dávam, dávam z úprimnosti duše...“ 

Pavol Ország Hviezdoslav 
 

     Takto by sa mal zhodnotiť každý 
z nás. Mnohí žijeme, aby sme prežili. Aj 
to je istá zásluha, ak sa vieme o seba 
postarať. Ale človek – tvor spoločenský – 
nežije iba sám pre seba. Pre každého 
platí jedna rovnica: Má dať, dal. Ak dáva 
navyše, malo by sa to aspoň morálne 
oceniť, lebo sa vyčleňuje z priemeru, 
odovzdáva svoj um, schopnosti, zručnosti 
v prospech nás všetkých. 

     Takýchto dobrovoľníkov máme v našej 
obci viacerých. Najmä na stránkach 
Kovarského mesačníka menovite 
vyzdvihujeme, kto a čím sa pričinil 
o dobré meno našej obce. Niektorí sú 
ešte v utajení a zaslúžia si naše 
poďakovanie. Krása veže nášho kostola 
je viditeľná aj v noci, o čo sa zaslúžil pán 
Milan Jagelka, ktorý elektrické svetlo 
rozsvieti, aj keď ho nepriazeň počasia 
vyradí. Podobne aj pán Jozef Kováčik 
naštartuje nefunkčný spotrebič, či pán 
Oto Kutňanský každoročne poskytne 
dopravu a pomoc pri príprave pietnej 
slávnosti na cintoríne. Toto posvätné 
miesto prebudovali a zveľaďujú 
pracovníci obce a naši obecní 
aktivári, starajú sa aj o čistotu a úpravu 
obce, pokiaľ to finančné možnosti 
dovoľujú. Hoci to berieme so 
samozrejmosťou, ba o to viac nás mrzia 
rozbité cesty a chodníky, ktoré sú 
prekážkou chodcom, bicyklistom, 
autičkárom, predsa by sa mohla obnoviť 
brigádnická schopnosť občanov a zaviesť 
súťaž: „Obnov svoju obec, ulicu, dom!“ 
Iniciatívne by mal prispieť poslanecký 
zbor. 
     Rovnako dôležitá je aj kultúrna 
spoločenská vyspelosť občanov. Nie 
každá obec sa môže hrdiť uchovávaním 
a rozvíjaním tradícií, zvykov, udržiavaním 
oslavných príležitostí a pamätných 
udalostí. Úspešné sú tri hudobno – 
spevácke skupiny, ktorých povesť 
presahuje rámec obce, sú známe nielen 
v regióne. Ich dobrovoľnícka činnosť je 
náročná na čas, vytrvalosť, obetavosť, 
dobré vzťahy v kolektíve a neraz aj 
vlastné finančné zdroje. Odplatou 
a povzbudením pre všetkých učinkujúcich 
je vydarené podujatie, radosť a podpora 
obecenstva. Tento hrejivý pocit si priniesli 
spevácke skupiny Kovarčanka 
a Nezábudka z Radošiny, kde sa 
uskutočnil XV.ročník okresnej prehliadky 
speváckych skupín. Zvlášť Nezábudka sa 
tešila zo svojho úspechu, ku ktorému 
prispel harmonikový virtuóz pán Vladimír 

Križan, ako aj duo-sólo s jeho 
manželkou Majkou. Porota zhodne 

skonštatovala, že sme 
rozospievali početnú sálu, 

včítane predsedu 
Nitrianskeho 

samosprávneho 



kraja Ing.doc. Milana Belicu. Úspešné 
vysúpenie si Nezábudka zopakovala aj 
na okresných oslavách seniorov na 
počesť Mesiaca úcty k starším 
v zasadačke Obvodného úradu 
v Topoľčanoch dňa 8.novembra 2012. 
    Nehľadiac na seniorský vek, spevácka 
skupina sa rozširuje a vstupuje do 
10.výročia svojho jestvovania. Ako hosť 
vystúpila na regionálnych slávnostiach 
v Hrušovanoch 24.novembra 2012. Spolu 
s Kovarčankou sa zúčastnili prehliadky 
speváckych skupín Mikroregiónu 
Západný Tribeč dňa 18.novembra 2012 
v Krnči a 14.decembra učinkujú obe 
skupiny na Kultúrnych Vianociach 
v Nitrianskej Strede. Bilancia vystúpení 
Nezábudky je viacpočetná, priemerne 
trinásťkrát ročne, takže sa stala 
neodmysliteľnou súťasťou kultúrneho 
života v obci i v regióne. 
      Na skulturňovaní života sa podieľa aj 
materská a základná škola. S dojatím 
obdivujeme tančeky i pesničky detičiek, 
mládežnícku kreativitu žiakov pri ich 
vystúpeniach. Škoda len, že mládež sa 
prejavuje len ojedinele. Je výsadou 
mladých preukázať fyzickú zdatnosť 
najmä v športe. Zarmucuje nás, že 
storočná úspešná tradícia kovarského 
futbalu v súčastnosti obsadzuje posledné 
priečky v rámci okresu a predčia ich 
menej početné obce. Možno v nich, 
v našich športovcoch doposiaľ neskrslo to 
básnikovo odovzdávanie sa „z úprimnosti 
duše“. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M I K U L Á Š 
 
     V čase môjho 
detstva chodili ešte 
po svete a po 
domoch Mikuláš 
s čertom. Svätý 
muž mi ani tak 
neuviazol v pamäti, 
ako čert, lebo ten 
bol strašný. Mal na 
sebe zimný 
železničiarsky kožuch, 
obrátený čiernou srsťou navrch, 
vzadu sa mu hompáľal chvost zhotovený 
z vlnenej pančuchy, na tvári mal 
strašideľnú masku kúpenú v papierníctve 
za 5 korún a v ruke reťaz, ktorou hrkotal 
po schodoch. 
     Zatiaľ čo Mikuláš s vatovými fúzami 
a papierovou biskupskou čapisou sa 
vľúdne prihováral: „Máte doma nejaké 
detičky? A či boli po celý rok dobré? 
Zaslúži si darčeky? Dievčatko, a či vieš 
nejakú básničku alebo modlitbičku?“ Čert 
zatiaľ pobehoval po kuchyni, robil buchot 
s reťazou a huhľal: „Bu-bu-bu!“  
     Zajakavo som pred Mikulášom 
odriekala modlitbičku: „Anjeličku, môj 
strážničku, opatruj mi moju dušičku.....“ 
Mikuláš zatiaľ vyťahoval z koša oriešky, 
cukríky a omaľovánky. Vtedy tam bola aj 
moja kamarátka zo susedstva, malá 
Vlastička. Tú k nám priviedla pred chvíľou 
seseda, aby sa jej otec mohol doma 
nerušene prezliecť za čerta. Pochopiteľne 
aj Vlastička dostala darčeky. Čert využil 
chvíľu odovzdávania darčekov a postával 
zatiaľ blízko šporáka, aby sa ohrial, lebo 
vonku dobre mrzlo. Vtom bolo cítiť nejaký 
záhadný zápach. Malá Valstička potiahla 
moju mamku za zásteru a pošepkala jej: 
„Teta, čertovi horí chvost!“ Mamka rýchlo 
čerta zahasila mokrou handrou a vyhnala 
ho von: „Ešte nám podpáli chalupu, 
potvora pekelnícka!“ 

Irena Štefáneková 
Kovarce 81 

 
 
 
 
 
 

SPOMIENKOVÁ 
SLÁVNOSŤ  

1.NOVEMBRA 2012 
 
Vážení spoluobčania, vážení 
prítomní! 
     Tíško padá lístie zo 
stromov, pomaly sa krátia 
dni a aj príroda sa 
ukladá k spánku. 
Majestát pokoja 
a ticha vládne tiež tu, 
na mieste, kde sme sa 
dnes opäť stretli, kde sme sa kedysi 
naposledy rozlúčili s našimi drahými 
zomretými. Chceme im všetkým svojou 
prítomnosťou opäť vzdať hold a pokloniť 
sa ich pamiatke. 
    Naše spomienky sú tiché a pokojné ... 
S úctou a láskou spomíname 
predovšetkým na tých, ktorí nám boli 
v živote najbližší a najdrahší. Tak 
spomíname na našich rodičov, ktorí nám 
dali život a ktorí svojou usilovnosťou 
a mozoľmi budovali náš dnešný život. 
Našu spomienku na nich nech sprevádza 
nielen rokmi znásobený pocit úcty 
a vďačnosti, ale aj úprimné odhodlanie 
a sľub, že sa budeme usilovať stále 
udržiavať ich ušľachtilý plameň ľudských 
cností a dobra ... 
    Spomíname na svojich starých rodičov, 
dedkov, ako aj na tie zlaté staré 
mamičky, babky, ktoré nám kedysi vedeli 
tak pekne rozprávať dojemné rozprávky... 
    Mnohí z nás spomínajú na svojich 
milovaných životných partnerov, s ktorými 
kráčali životom v dobách dobrých i zlých. 
Opustené vdovy venujú spomienku 
svojím manželom, ovdovení muži – 
svojim milovaným manželkám. 
    Mnohým rodičom neľútostná smrť 
vzala drahé dieťa – dieťa, ktoré bolo ich 
radosťou, ale aj nádejou, že im bude 
oporou v dobách jesene života.  
Spomíname! 
    Rovnako ťažko sa nás dotklo, keď nás 
navždy opustili naši súrodenci, bratia 
a sestry, s ktorými sme vyrastali 
v rodinnom kruhu. Tým všetkým 
venujeme svoju stálu spomienku. 
     S rovnakou láskou spomíname aj na 
ďalších príbuzných, na dobrých priateľov, 
známych, na všetkých ľudí, ktorí nám boli 

v živote blízki, a ktorých odchod zo života 
nás zasiahol na najbolestivejšom mieste 
– v našom srdci... 
    Ako film beží v našich spomienkach ich 
život. V duchu opakujeme chvíle 
nenahraditeľné, prežité v ich blízkosti... Aj 
dnes pociťujeme tú bolesť, ktorú sme 
prežívali vtedy, keď nás svojou smrťou 

upozornili, aký krátky je náš život a že 
len ten víťazí nad smrťou, kto ho 
prežil v láske a v prospech svojich 
najbližších.  

 
Vážení prítomní! 

     Zomreli len tí, na ktorých sme 
zabudli... Každý človek, ktorý žil, niečo 
vykonal pre rodinu a spoločnosť. Vďaka 
a úcta dnes a v tieto dni sa dopĺňajú 
spomienkami na tých, ktorí nám chýbajú. 
Láska, ktorou nás zahrňovali počas 
života, vychádza z ich srdca. V každom 
hrobe nášho cintorína je srdce, ktoré bilo 
pre svojich blízkych. Kvety, čečina 
a blikotajúce sviečky patria v tieto dni 
našim najbližším, sú prejavom vďaky 
a spomienky na ich život medzi nami.  
     Z úcty k tým, čo už nie sú medzi nami, 
sa zamyslime ako žijeme, ako pracujeme, 
ale hlavne, akí sme ľudia. Život je krásny 
– naplňme ho láskou, statočnou prácou 
a úctou človeka k človeku. Boli to naši 
zosnulí, čo nám zanechali oheň lásky zo 
seba preto, aby sme ju rozdali  iným 
ľuďom a obdarovali ňou i naše deti.   
     Postojme vo svetle blikajúcich sviečok 
pri hroboch svojich najdrahších a aj 
s odstupom času venujme tomuto miestu 
ticho, pokoj a vďačnosť, pre vieru 
v nesmrteľnosť človeka, ktorého sme 
milovali a ktorý nás naučil spoznávať 
krásu a bohatosť ľudského ducha a žitia. 
 

Z príhovoru starostky obce 
 Mgr.Heleny Paučírovej 

 
 
     Po ukončení dušičkovej svätej omše 
za zosnulých starostka obce vyslovila  
poďakovanie všetkým,  ktorí  sa pripojili k  
spomienkovému podujatiu „Pamiatky 
zosnulých“. 
     Jej úprimné poďakovanie  patrilo 
predstaviteľovi rímskokatolíckej cirkvi 
v našej obci vdp. farárovi Ondrejovi 
Tepličancovi za celebrovanie dušičkovej 
svätej omše. Taktiež vyslovila 



poďakovanie všetkým, ktorí prejavujú 
snahu o hľadanie toho, čo nás spája 
a vyslovila presvedčenie, že  toto 
hľadanie a ním prebudená vzájomnosť 
nás len utvrdí v tom, že vôbec nie sme si 
takí vzdialení a cudzí. Umožní nám 
rýdzejšie precítiť svoju spolupatričnosť,  
aby sme mohli nájsť viac síl znášať aj 
utrpenie tých druhých.  
     Na záver spomienkovej slávnosti 
vyzvala, aby sme  si všetci vzali  príklad  
od tých, ktorí nám dali to, čo nám chceli 
dať. Aby sme odpustili tým, ktorí nám už 
nestihli dať to, čo by sme od nich boli radi 
prijali. A aby sme poďakovali tým, ktorí 
svoj život žili pre iných a aj tým, ktorí sa 
usilovali ukázať nám ako žiť v nádeji, 
v pravde a v spravodlivosti a ozajstnej 
ľudskej láske.  
      Pripomenula, že vo svojich 
spomienkach by sme nemali zabúdať ani 
na tých, ktorých strhli so sebou divoké 
lavíny dnešného búrlivého sveta, a ani na 
tých, ktorí zapĺňajú zoznamy nevinných 
obetí prírodných katastrof a vojen. Týmto 
všetkým by sme mali zapáliť  nielen 
plamienok sviečky, ale aj plamienok 
v našich srdciach – plamienok lásky, úcty 
a spomienok. 
 
 
 

LÁSKA K ZOSNULÝM 
 

Oni sa s nami tešili 
po celé tie chvíle, čo tu boli. 
My ich máme v srdci stále 

a čerstvá spomienka ešte bolí. 
 

Keď sviečka zhasne 
a život sa skončí, 

smrť sa nám pozrie z očí do očí. 
Zatvorím viečka. 

Spomienky pred ňou ukryjem. 
Spomienka z lásky 
aj večnosť prežije. 

 
Autor básne:  

KARIN  KŇAZEJE, 13 rokov 
Kovarce 139 

GAZDINKY  
 NA  SLOVÍČKO 

 
Tvarohový koláčik  

zvaný “prešívaná deka” 
Cesto: 
2 hrnčeky polohrubej múky 
1 hrnček kryštálového cukru 
1/2 hrnčeka oleja 
3 celé vajcia 
1 hrnček vlažnej vody 
3 lyžice kakaa 
1 prášok do pečiva 
Plnka: 
2 mäkké tvarohy (500 g), 1 vanilkový 
cukor, 1 žltok 
1 vanilkový puding, 4 dl mlieka 
 Všetky suroviny na cesto 
zmiešame – buď len tak varechou v 
miske alebo šľahačom v robote. Vylejeme 
na pekáč, vyložený papierom na pečenie 
(už potom netreba plech vymastiť a 
vysypať múkou). Zmiešame tvaroh s 
cukrom a žĺtkom. Uvaríme puding a 
necháme vychladnúť. Spolu zmiešame a 
dáme do mikroténového vrecúška, kde 
sme odstrihli rožtek. A robíme mriežku.  
Dáme piecť – pri teplote 175°C asi 30 
minút. 

(recept pre Vás vybrala a vyskúšala 
Renáta Šišmičová) 

 
Pre veľký ohlas a požiadavku od občanov 
zverejňujeme výborný recept od p.Márií 
Belánovej: 
 
SUPER  MÄKKÉ MEDOVNÍČKY 
20 dkg medu = 8 polievkových lyžíc 
15 dkg palmarín 
30 dkg práškového cukru 
3 vajcia 
2 kávové lyžičky perníkového korenia 
2 kávové lyžičky sódy bykarbóny 
 Všetko zamiešame v hrnci, 
zovrieme - odstavíme, pridáme 60 dkg 
hladkej múky – vychladnuté dáme do 
chladničky aspoň na jednu hodinu alebo 
aj do druhého dňa, vyvaľkáme, 
vykrajujeme, pečieme na plechu potretý 
cerou, upečené medovníčky potrieme 
rošľahaným vajíčkom, zlepujeme po 
dvoch lekvárom a namáčame do 
čokolády. 

J U B I L A N T I 
 NOVEMBER 

 
 Košecký Marián      – 65 rokov 
 Grácová Helena      – 76 rokov 
 Mikulová Paula        – 77 rokov 
 Grácová Emília        – 82 rokov 
 Kubaliaková Helena– 86 rokov 
 Štefaneková Alžbeta–90 rokov 
 Maková Rozália       – 93 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
NARODENIE   
DIEŤAŤA: 

 
TOBIAS  PETRÍK 

narodený 18.9.2012 
Otec: Radovan Petrík 
Matka: Aneta Ondrušová 
 
 

CHIARA 
KUCHAROVÁ 

narodená 30.10.2012 
Otec: Marián Kuchar 
Matka: Natália Valachová 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
NA  SPOLOČNÚ CESTU 
ŽIVOTOM VYKROČILI: 

 
Michaela Hajrová 

            a Róbert Lukačovič 
- manželstvo uzatvorili dňa 26.10.2012 
v Topoľčanoch 

 
Jana Želinská 

         a Vladimír Labuda 
- manželstvo uzatvorili dňa 
10.11.2012 v Krivanoch 

 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

O Z N A M Y 
 
Zber plastového odpadu bude  
11.decembra 2012 - utorok o 8.00 
hod. Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom žiadame 
vyložiť ráno v deň 
vývozu alebo 
v predvečer vývozu 
pred rodinné domy.   
 
 
 

Slovenský červený kríž 
v Topoľčanoch, Stummerova 327/15 

 ponúka stravovanie počas celého 
pracovného týždňa. Zabezpečuje dovoz 
stravy, ak sa prihlásia aspoň deviati 
stravníci z obce. Ojednávky a doručenie 
nahláste deň vopred na tel.číslo: 
038/5327004. Cena jedla je 2,70 EUR. 
Jedálny lístok pozostáva z rozmanitých 
polievok a z výberu dvoch jedál (mäsité, 
cestovinové). Strava je vhodná pre 
seniorov, diabetikov č.9, žlčnikárov č.4, 
dietárov i bežných stravníkov. Týždenne 
jedálny lístok zverejňujú Topoľčianske 
noviny „My Dnešok“. 
 
 
 

I N Z E R Á T 

 
Ponúkam kvalitný včelí 
med spod Tribča : 
 - 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 vianočné ozdoby a 
sviečky zo včelieho vosku. 
Ing.Stanislav Belan, Tribečská 171 
Stanislav Belan, Nitrianska 237 
 
 


