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ÚVODNÍK

Ste na konci roka poriadne
strhaní a vyčerpaní? To nič,
moţno je to len začiatok.
Sviatočný
scénar
sa
s malými
výkyvmi
opakuje. V práci sa
finišuje,
doma
sa
nestíha a mnohí z nás si
začínajú navzájom vyčítať nesplnené
očakávania.
Odvšadiaľ
z reklám
a bilbordov vidieť šťastné a dojaté rodiny
v predvianočnom ošiali. Niekto však pri
pohľade na obťaţkané rodiny, šťastné
deti a matky, ktoré nevládzu vyniesť na
rukách kopec balíčkov, tíško závidí.
Práve
v období
pred
Vianocami
sa emócie ľudí stupňujú. Viac ako
inokedy nám chýbajú blízki, s ktorými
sme sa navţdy rozlúčili, viac ako inokedy
chýbajú peniaze, aby boli sviatky
dokonalé a bohaté. Viac ako inokedy
túţime po niečom inom, ako sú
kaţdodenné povinnosti. A preto si treba
uţiť čaro Vianoc plnými dúškami pri
rodinnom krbe so svojími najbliţšími,
alebo v kruhu priateľov na horách alebo
športoviskách.
Príjemné preţitie vianočných sviatkov
a šťastný Nový rok všetkým občanom
našej obce ţelá
Rudolf Kyčerka
redaktor KM

UZNESENIA
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Obecné
zastupiteľstvo
v Kovarciach na svojom
zasadnutí dňa 5.11.2010,
v uznesení č.7/2010
A/ SCHVAĽUJE:
1. Zmenu a doplnenie
programu zasadnutia OZ:
a/ Bod č. 10 – ZŠ Kovarce – ţiadosť
o úpravu podmienok prenájmu telocvične
zaradiť ako bod 4; pôvodne označené
body č. 4-9 označiť ako body č. 5-10.
b/ Doplnenie programu o nový bod č. 11
– Ţiadosť p. Oľgy Omastovej o napojenie
verejného osvetlenia; pôvodne označené
body č. 11-14 označiť ako body č. 12-15.
c/ Vypustiť z programu prvý podbod
k bodu č. 4 – Plnenie rozpočtu obce za I.III. Q 2010 - stanovisko hlavného
kontrolóra obce
2. Upravený program zasadnutia OZ
3. Plnenie rozpočtu obce za I. – III. Q
2010
4. Úpravu rozpočtu obce Kovarce podľa
predloţeného návrhu.
5.
Dodatok
č.1
Prevádzkového
pohrebiska Obce Kovarce.
6. Predaj časti nehnuteľnosti, ktorá je
zapísaná v KÚ Nitra, Správa katastra
Topoľčany pre katastrálne územie
Kovarce na LV č. 713 ako:

* parc. č. 348/3 – zast. plochy a nádvoria
o výmere 3315 m2, ktorá je v GP č.
41680391- 087/2010, ktorý vyhotovila
Geodetická kancelária Tomáš Belianský,
IČO: 41680391 a ktorý úradne overila
Správa
katastra
Topoľčany
dňa
14.7.2010 pod č. 323/2010 označená
ako:
novovytvorené
parc.č.348/10
–
zastavaná plocha vo výmere 4 m2 a parc.
č. 348/11 – zastavaná plochy o výmere
12 m2, ktoré vznikli oddelením z pôvodnej
parcely č. 348/3. Jedná sa o parcely
registra „C“ evidované na katastrálnej
mape.
* Cena predávaných nehnuteľností:
parc.č. 348/10 – zast. plochy vo výmere 4
m2 – 16,00 Eur a parc.č.348/11 – zast.
plochy o výmere 12 m2 – 48,00 Eur spolu 64,00 Eur
bola stanovená
znaleckým posudkom vo veci stanovenia
všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti –
pozemku parc.č.348/10 a 348/11 v k.ú.
Kovarce, vypracovaným Ing. Ladislavom
Bakičom,
znalcom
v odbore
Stavebníctvo,
Odhad
hodnoty
nehnuteľností.
7.Nájom časti nehnuteľnosti – 1
miestnosť o výmere 12 m2 na prízemí ZŠ
Kovarce s.č. 164, na parc. č.351/248 pre
nájomcu p. Mariána Čitárskeho, IČO:
40 362 531, na dobu školského roka
2010/2011, do 30.6.2011. Cena nájmu
33,00 Eur/mesiac.
8.Úpravu podmienok na prenájom
telocvične, a to:
- 18,00 Eur/hodina nájmu s pouţitím
vody na sprchovanie,
- 8,00 Eur/hodina nájmu bez pouţitia
vody na sprchovanie,
- úhrada nájmu mesačne vopred.
9.Schvaľuje kronikárske zápisy Obce
Kovarce za rok 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010.
10.Schvaľuje odmenu kronikárke Obce
Kovarce PhDr. Irene Grácovej za
vypracovanie kronikárskych zápisov za
obdobie 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 vo výške 200,00 Eur/rok – spolu
1.200,00 Eur.
B/ BERIE NA VEDOMIE:
1.Kontrolu plnenia uznesenia OZ č.
6/2010.

2.Informáciu starostky obce o vydaní
stavebného povolenia pre Ing. Vladislava
Rumana a manţ. Janku na výstavbu
lekárne ARVENSIS na pozemku – p.č.
347/ a 1/6, ktorý mu pre tento účel
predala obec Kovarce
3.Stanovisko predsedu Komisie finančnej
a obecného majetku pri OZ v Kovarciach
k plneniu rozpočtu obce Kovarce za I.-III.
Q 2010.
4.Informáciu starostky obce o podaných
ţiadostiach na ÚNSK pre rok 2011
5.Informáciu starostky obce o podaných
ţiadostiach na Environmentálny fond pre
rok 2011.
6.Informáciu starostky obce o pilotnom
projekte „Energetická efektívnosť vo
verejných budovách“.
7.Informáciu
starostky
obce
o zaregistrovaní obce Kovarce do registra
poskytovateľov sociálnych sluţieb na
ÚNSK.
8.Informáciu starostky obce o podpísaní
darovacej zmluvy medzi KR HaZZ v Nitre
a obcou Kovarce, predmetom ktorej je
darovanie motorového vozidla LIAZ pre
potreby obecného DHZ.
C/ SÚHLASÍ:
1.Aby finančné prostriedky z rezervného
fondu obce vo výške 7.000,00 Eur boli
pouţité na úhradu faktúry za 1. a 2. etapu
prác - Územný plán obce Kovarce.
2.So ţiadosťou p. Oľgy Omastovej
o vybudovanie verejného osvetlenia pred
rodinný dom s.č.14
D/ DOPORUČUJE:
1.Vyplácať odmenu kronikárke obce vţdy
na konci kalendárneho roka.
F / SPLNOMOCŇUJE:
1.Mgr. Helenu Paučírovú, starostku obce
Kovarce k podpisu kúpnej
zmluvy
a návrhu
na
vklad
do
katastra
nehnuteľností.

USTANOVUJÚCE ZASADANIE
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
sa koná dňa 27.12.2010
/pondelok/ o 18.00 hod.
v spoločenskej sále KD.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME

POĎAKOVANIE
Váţení spoluobčania, dovoľte mi, aby
som Vám, ktorí ste vyuţili svoje volebné
právo
a
v komunálnych
voľbách
27.novembra 2010
ste pristúpili k
volebným urnám, poďakovala za Váš
záujem o veci verejné, o veci týkajúce
sa
rozvoja
našej
obce.
Touto cestou vyslovujem
úprimné
a srdečné poďakovanie za prejavenú
dôveru v komunálnych voľbách. Vnímam
to, ako podporu správneho smerovania
rozvoja našej obce, podporu doterajších
rozhodnutí
samosprávy
a podporu
programu, ktorým chceme aj v ďalšom
období
pomáhať
lepšiemu
a hodnotnejšiemu
ţivotu
všetkých
občanov Kovariec.
Opätovným zvolením do funkcie
starostky našej obce som si vedomá
veľkej zodpovednosti a záväzku nielen
voči tým občanom, ktorí mi svojím
hlasom v komunálnych voľbách dali
dôveru, ale i voči všetkým občanom
našej obce.
Dovoľte
mi
zablahoţelať
aj
novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva a vyjadriť presvedčenie, ţe
podpora a dôvera, ktorú im občania
v komunálnych voľbách prejavili bude pre
nich výzvou k vzájomnej spolupráci
a pomoci
pri
riešení
problémov,
presadzovaní aktivít a plánov v prospech
nás všetkých, ktorí ţijeme v tejto
nádhernej obci pod Tríbečom.
Helena Paučírová
starostka obce

Vianočný čas sú krásne chvíle,
čas znovu zažiť niečo milé,
rodinu objať, stretnúť priateľov,
spriaznenosť duší cítiť
aj bez slov.
Milí spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný
čas Vianoc, čas, keď sa
stretávajú rodiny, príbuzní, priatelia,
známi, keď si spoločne sadáme
k sviatočnému stolu, aby sme si popriali
vzájomnú úctu a lásku, aby sme sa tešili
z jedinečnej sily, ktorej hovoríme
rodinné puto.
V dnešnom
čase
ţijeme
v uponáhľanom
svete,
preto
je
prepotrebné pozastavenie sa. Takým
malým pozastavením sú pre nás
Vianoce, počas ktorých sme si bliţší ako
inokedy a snaţíme sa zabudnúť na
problémy, staré spory. V úprimnom
ľudskom porozumení a ľudskom dotyku
je veľké tajomstvo a bohatstvo ţivota.
Tak by to malo byť nielen počas Vianoc,
ale aj v beţnom kaţdodennom ţivote.
A ak sa nám to podarí, dospejeme na
sebavedomú občiansku pospolitosť, ktorá
je zárukou zdravého, spoločenského,
duchovného, ekonomického, sociálneho i
kultúrneho rozvoja. Preto si zachovajme
slávnostné
chvíle
z Vianočných
i Novoročných sviatkov po celý rok 2011,
váţme si jeden druhého, majme radi
našu obec, zachovajme si úctu jeden
k druhému.
Vianočný
čas
je
aj
časom
bilancovania. Pri tejto príleţitosti Vám
chcem poďakovať za vašu prácu na
Vašich
pracoviskách,
vo
Vašich
domácnostiach, za prácu v rozvoji Vašej
obce v ktorej ţijete.
Milí spoluobčania,
prajem Vám všetkým v mene svojom
i v mene pracovníkov obecného úradu
pokojné a radostné Vianoce a poţehnaný
nový rok 2011. A keď sa vianočné
obdobie skončí, nech jeho zmysel, radosť
a sila zostávajú v nás a medzi nami ako
príspevok ku kaţdodennosti bohatšej na
lásku a ľudskosť počas celého nového
roka.
Helena Paučírová, starostka obce

VIANOCE V NÁS

Po
štyri
adventné týţdne sa
na
ne
duchovne
pripravujeme.
Pri
kaţdom
zaţínaní
sviečky preverujeme
naše skutky, ale aj
smerovanie ďalšieho
konania. Vieme sa
nadchnúť činiť dobro
pre seba a druhých, pre ktorých ţijeme
a v tom je zmysel ţivota. Vianoce nás
v tom
utvrdzujú.
Preţívame
ich
kaţdoročne a ľudstvo vyše dvetisícročie.
Keď zrátame výsledok? Môţeme byť
hrdí na seba, obec, Slovensko, svet.
Ţijeme ţivot dôstojný človeku, slúţime
pokroku, vede, umeniu, dobývame
vesmír.... výslednica ľudstva je priaznivá.
Neodstránila však zlobu, nevraţivosť,
závisť a iné neduhy, ktoré ţiaľ v sebe
nosíme. Preto ľudstvo od nepamäti
očakávalo svojho Mesiáša, Spasiteľa
a Vykupiteľa sveta. Ţiara hviezdy nad
Betlehémom, kde v maštali v jasliach na
sene leţalo Jezuliatko, osvetlila ľuďom
cestu, po ktorej treba ísť aţ do večnosti.
Narodil sa človek – i Boh, učil nás pravde
ţivota. Nech sú naše kroky správne!
V tom tkvie význam Vianoc.
Všetci dôchodcovia našej obce majú
príleţitosť takto ich privítať. Uţ po ôsmy
krát pripravuje Základná organizácia
Jednoty
dôchodcov
v Kovarciach
Predvianočné stretnutie. Tohoročné sa
konalo 9.decembra 2010 v spoločenskej
sále kultúrneho domu. Bolo nás okolo 70.
Dosť i málo. Škoda, ţe neprišli tí, ktorí
mohli. Čakalo ich príjemné kultúrne
prostredie, milí účastníci stretnutia
i vzácni hostia: predsedníčka Okresnej
organizácie
Jednoty
dôchodcov
Slovenska v Topoľčanoch pani Emília
Šatková, členka Predsedníctva OO JDS
pani Anna Kondrlová, veľadôstojný pán
farár
Ondrej
Tepličanec.
Tridsať
jubilantov z radov členov
ZO JDS
v Kovarciach si prevzalo Pamätný list ako
ocenenie
za
ich
trvalú
účasť
a spoluprácu, ale najmä pamätnú chvíľu

ich výročia. Desiatim členom výbor ZO
JDS udelil Ďakovný list za ich nezištnú
pomoc a úspešnú činnosť v rozvoji našej
organizácie. Kaţdý účastník stretnutia
dostal
Osobný
list
s poetickým
blahoţelaním Vianoc a nového roka.
Vianočné piesne v podaní Nezábudky,
spoločná pieseň Tichá noc v prítmi
sviečok vytvorili hrejivú ilúziu Vianoc
v nás. V druhej časti stretnutia sa rozdalo
v tombole šesťdesiat darčekov za
symbolickú cenu. Besedovali sme medzi
sebou, nadchli sme sa umeleckými
fotografiami,
kresbami
a literárnym
umením pani Ireny Štefánikovej, bolo
o čom pohovoriť si. Dôchodkovské
Vianoce sme vychutnali aj na dobrých
koláčoch, dobrom vínku od pani starostky
a chutnej večeri. Pravidelne obetavo
a s láskou
Vám
ich
pripravujú:
J.Patrovičová,
H.Prevuzňáková,
M.Horná,
T.Horáková,
H.Belanová,
Ľ.Blahová, S.Opáthová, J.Vojtušová,
L.Deličová, V.Šišmičová. Ďakujeme.
Ďakujeme
všetkým
účastníkom
stretnutia, ktorí sa s rovnakou vďakou
s nami lúčili. Dovidenia o rok !
Šťastné, spokojné Vianoce všetkým
občanom ţelajú kovarskí dôchodcovia.
PhDr.Grácová Irena
ZO JDS Kovarce

MIKULÁŠ
V ZSS CLEMENTIA

Opäť
sa
k nám
nezadrţateľne
blíţi
čarovný vianočný čas,
čas, keď sa stretávajú
rodiny,
príbuzní
a priatelia,
keď
si
spoločne sadáme za
slávnostne
prestretý
stôl
a máme
k sebe
bliţšie. Je to čas, keď sa
kaţdý z nás snaţí aspoň na
chvíľu zastaviť v tejto uponáhľanej
dobe a pripomenúť si tie krásne chvíle,
ktoré preţil počas uplynulého roka.
Myslím, ţe nie je človek, ktorý by sa
na tieto najkrajšie sviatky v roku netešil.
Azda najviac sa z nich tešia deti. Ale aj
klienti ZSS CLEMENTIA sa veľmi tešia.
Po celom roku, kedy pracovali v záhrade
a dopestovali krásnu zeleninu, pracovali
a udrţiavali v čistote svoj park, pestovali
kvety, zúčastnili sa a vyhrali rôzne
dramatické súťaţe, či sa zúčastnili
a vyhrali na letnej olympiáde, sa nevedia
Vianoc dočkať.
Takou malou „predprípravou“ na
Vianoce je iste deň svätého Mikuláša.
Kaţdý chce byť obdarovaný a pochutnať
si na maškrtách,
ktoré mu Mikuláš
doniesol. Mlsné jazyky majú aj chlapci
z CLEMENTIE a preto ako kaţdý rok, tak
aj tento sme pre nich 9.12. pripravili
oslavu Mikuláša. Najskôr bolo potrebné
vyzdobiť priestor jedálne, vyzdobiť
vianočný stromček a pripraviť všetko na
oslavu. Klienti sa činili a výzdoba bola
naozaj pekná. Pozvaní boli nielen
samotní klienti ale aj ich príbuzní
z rodinami.
Pre
mnohých
práve
prítomnosť príbuzných bol oveľa väčší
a krajší darček ako ten sladký balíček, na
ktorý uţ tak dlho mysleli.
Pre tých, ktorých nemohli ich príbuzní
navštíviť,
bolo
pripravené
malé
predstavenie v podaní ich šikovných
kamarátov. Scénka hovorila o pani, ktorej
Boh raz pri modlitbe sľúbil, ţe ju príde
navštíviť. A preto, keď ju prišli navštíviť

suseda, hladný starček alebo chudobný
chlapec, poslala ich preč, lebo čakala na
Boha. Čakanie ju časom tak unavilo, aţ
zaspala a vo sne ju Boh opäť navštívil.
Povedal jej: „Dnes som ťa prišiel tri krát
navštíviť a ty si ma ani raz nepozvala
ďalej!“.
Herecké výkony našich klientov si
vyslúţili veľký potlesk, a preto chlapci
pridali ešte zopár básničiek. Spoločne
sme si zaspievali aj tradičnú Tichú noc.
Po nej k nám uţ konečne prišiel dlho
očakávaný Mikuláš. Ale neprišiel sám priniesol si so sebou aj anjela a čerta,
ktorí sa nevedeli dohodnúť, či si klienti
sladký balíček zaslúţia alebo nie. Preto
sa niektorí podujali na to, aby „zachránili“
svojich kamarátov a povedali Mikulášovi
básničku. Ten sa napokon rozhodol dať
balíček kaţdému klientovi.
Zábava potom pokračovala v podobe
malej diskotéky. Tancovalo sa aj na
moderné, ale aj na ľudové piesne. Keď uţ
boli chlapci unavení, kaţdý si zobral ten
svoj balíček a utekal z neho pomaly
ujedať.
Tohtoročnú oslavu Mikuláša máme
teda za sebou a uţ sa určite mnohí z nás
tešia na tú ďalšiu. Dovtedy si však ešte
uţijeme Vianoce a celý rok, ktorý bude
isto nabitý veľkým mnoţstvo nových
záţitkov.
Prajeme Vám spolu s klientmi ZSS
CLEMENTIA
krásne,
šťastné
a poţehnané Vianoce a do nového roka
2011 veľa šťastných chvíľ a splnených
prianí.
Ing.J.Illášová
ZSS Clementia Kovarce

JASLIČKOVÁ
AKADÉMIA
Rímsko katolícky farský úrad Kovarce
srdečne pozýva občanov na

JASLIČKOVÚ AKADÉMIU,
ktorú si pre Vás pripravili deti
pod vedením Mgr.Veroniky Danišovej,

Keď ti snehová vločka
padne na noštek
a ty pocítiš jej jemný božtek,
usmej sa do neba,
veď vieš, že tam
niekde som ja
a myslím na teba.
ŠPORTOVÉ OZVENY
M I N I L I G A KOVARCE
1. KOLO 13.11.2010
Interíček – Belasí
Forest – Hoťapo
Lazio – Oponice
INFA – FC Sampro

13 : 3
5 : 11
3 : 0 kont.
5 : 27

2. KOLO 20.11.2010
Oponice – INFA
FC Sampro – Bombardéri
Belasí – Forest
Hoťapo – Lazio

3 : 0 kont.
7 : 12
3 : 13
4:7

3. KOLO 27.11.2010
Belasí – Bombardéri
Lazio – INFA
Oponice – FC Sampro
Forest – Interíček

3 : 12
15 : 7
9:4
6 : 15

4. KOLO 4.12.2010
FC Sampro – Interíček
INFA – Belasí
Lazio – Bombardéri
Oponice – Hoťapo

9:4
4:5
7:8
5:6

5. KOLO 11.12.2010
Bombardéri – Hoťapo
Interíček – Oponice
FC Sampro – Lazio
INFA – Forest

dňa 25.decembra 2010
o 15.00 hod.
v rímsko-katolíckom kostole sv.Mikuláša
v Kovarciach.

6:6
10 : 7
10 : 12
5 : 10
Rudolf Kyčerka
redaktor KM



GAZDINKY
NA SLOVÍČKO
VIANOČNÁ ŠTÓLA
POTREBUJEME: 120 ml
mlieka, 280 g hladkej
múky, 25 g masla, 40 g
cukru, 20 g droţdia, 1
vajíčko, 1 šálka sušených
hrozienok a kond.ovocia, 4
PL rumu, 200 g marcipánu, soľ
POSTUP:
Z múky,
mlieka,
cukru
a kvásku si urobte kysnuté cesto.
Hrozienka a ovocie namočte do vody
a keď zmäknú, polejte ich rumom.
Vykysnuté cesto rozvaľkajte, posypte
ovocím a ešte raz vymieste. Nechajte
opäť vykysnúť. Potom ho rozvaľkajte na
štvorec a na rovnaký štvorec vyvaľkajte aj
marcipán, ktorý poloţte na cesto a zviňte.
Dajte na plech a potreté vajíčkom pečte
pri 180 C, kým štóla nezruţovie.

MAJONÉZOVÝ ŠALÁT
VAJÍČKOVÝ
POTREBUJEME: 400 g zemiakov
uvarených v šupke, 6 vajíčok, 2 veľké
cibule, 1 konzerva sterilizovaného
hrášku, 1 majonéza, soľ, čierne mleté
korenie
POSTUP: Uvarené zemiaky ošúpte –
najlepšie ešte teplé a nakrájate na kocky.
Vajíčka uvaríte na tvrdo a nakrájate na
kocky, cibuľu na tenké plátky. Dáte do
misky,
pridáte
hrášok,
majonézu
a dochutíte.
Jemne
premiešate
a podávate.

MAKOVE PUPÁKY

JUBILANTI
DECEMBER

POTREBUJEME: 4 biele pečivá, 300 ml
mlieka, 100 g cukru, 1 vanilínový cukor,
100 g mletého maku, 100 g masla
POSTUP: Pečivo nakrájate na malé
kocky a na masle jemne opečiete. Mlieko
zohrejete, pridáte vanilínový cukor. Kým
je ešte teplé, polejete ním opečené
pečivo, ktoré husto posypete makom
s cukrom.

VIANOČNÁ POLIEVKA
ŠOŠOVICOVÁ
POTREBUJEME: 400 g šošovice, 100 g
sušených sliviek, 100 ml oleja, 50 g
hladkej múky, 100 ml mlieka, 3 bobkové
listy, ocot, cukor, soľ, 20 g cibule, 1 ČL
horčice, soľ, mleté čierne korenie,
sendvič
















Ďuričová Mária - 86 rokov
Ďuríková Helena - 82 rokov
Ďurík František - 75 rokov
Hoza Jozef
- 70 rokov
Gregorová Emília - 70 rokov
Blahová Ľudmila - 60 rokov
Košecký Rudolf - 60 rokov
Šimanský Tibor - 60 rokov
Kereková Zdenka- 60 rokov
Hulová Magdaléna-76 rokov
Geršiová Emília - 76 rokov
Vaclachová Eva - 77 rokov
Vrbjarová Marta - 78 rokov
Cibulová Štefánia -78 rokov
SRDEČNE BLAHOŢELÁME

POSTUP: Šošovicu preberte, vopred
namočte a potom v tej istej vode uvarte.
Keď je šošovica napoly uvarená, pridajte
bobkový list a sušené slivky a dovarte do
mäkka. Z oleja a múky pripravte svetlú
zápraţku, rozrieďte mliekom a vlejte do
polievky. Krátko povarte a odstavte.
Dochuťte soľou, cukrom a octom.

Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočná večera
nech nemá chybu.
Veľa darčekov,
čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov,
čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik
a ku šťastiu krok,
veselé Vianoce
a šťastný Nový rok

INZERÁT
Predajňa
Textil,
Rozličný tovar,
Second Hand – KOVARCE 523
/Hurbanova ulica/ ponúka:
- dámsky, pánsky, detský textil
- kozmetiku značky ORIFLAME, AVON
na objednávku alebo priamo k predaju za
akciové ceny
DARUJEM televízor,
DVD,
video,
malé
rádio, kazety.

 0903 860077

Blížia sa tie krásne chvíle
vianočné,
v láske, šťastí, harmónii
prežite ich spoločne.
Nie sú dôležité dary
ale v novom roku
nech sa darí.





OZNAM
Obec Kovarce oznamuje občanom, ţe od

1.1.2011 sa ruší v obci prevádzka
Zberňa prádla a šatstva z dôvodu
vypovedania
Topoľčany.






zmluvy

firmou

Togato

Jedna vločka druhá vločka,
kto bol dobrý ten sa dočká.
Všetko sa už ligoce,
hurá idú Vianoce.
Ježiškovi napíšem,
nech ti splní každý sen.

A zas nám nadišli
tie radostné sviatky,
ktoré nám tak sladia
ten náš život krátky.
V ďalekej krajine,
tam kde rastú palmy,
tam kde prorok Dávid
skladal svoje žalmy,
tam medzi troma čiastky
zeme,
narodil sa Kristus Pán
v mestečku Betleme.
A na tieto sviatky
i ja sa radujem,
z úprimného srdca
toto vám vinšujem:
Aby bol Kristus Pán
vašim tešiteľom,
vaším dobrým radcom
a dobrým priateľom.
Do nového roka
vinšujem vám to,
však viete čo,
aby ste sa dostali tam,
však viete kam,
aby ste sa radovali s tým,
však viete s kým,
aby ste mali
mnoho toho,
však vy dobre
viete čoho. .

