
 

 
Vydávateľ:           Obec Kovarce, 956 15  Kovarce 461 
                            IČO: 00310573 
Evidenčné číslo:  EV 3159/09 
Periodicita vydávania: mesačne, náklad 500 ks, nepredajné 
Redakčná rada:   Šišmičová Renáta 
                             Bc.Bujnová Zdenka 
                             Somogyiová Ľuboslava 
                             PhDr.Grácová Irena 
Materiál neprešiel jazykovou úpravou 
Uzávierka príspevkov do KM č.1/2012 je 5.1.2012 

 

 

Krásne preţitie vianočných sviatkov,  
veľa pohody, porozumenia a zdravia 
v novom roku 2012  

Vám zo srdca ţelá 
 

                    Redakčná rada KM 



O B S A H 
 Úvodník /PhDr.Irena Grácová/ 

 Vianočné prianie starostky obce Mgr.Heleny Paučírovej 

 Spomienky na Vianoce detstva /PhDr.Irena Grácová/ 

 Mikuláš v základnej a materskej škole /Mgr.Jakubíková, Bc.Bujnová/ 

 Seniorske Vianoce /PhDr.Irena Grácová – ZO JDS/ 

 Krásne oživenie kovarskej tradície /PhDr. Grácová, Bc.Bujnová/ 

 Jasličková akadémia – 25.12.2011 

 Gazdinky na slovíčko – Citronovo-cesnakový zázrak 

 Jubilanti – december 

 Oznamy, Inzerát 





















Ú V O D N Í K 


„Sľúbili sme si lásku, 
sľúbili sme si vravieť pravdu len, 
sľúbili sme si vydržať, 
sľúbili sme si nový deň...!!!“ 
 
      Z takmer hymnickej piesne 
z námestí spred dvadsiatich 
dvoch rokov splnil sa len tretí 
verš. Vydrţať! Občan vydrţ 
súčasný politický chaos, 
neistotu krajiny, eurozóny, eura, 
svoju existenciu. Nesmieš ochorieť 
– nemá ťa kto ošetriť. Nesmieš zostarnúť, 
zoslabnúť, lebo nemáš na sociálne 
zariadenia. Chceš sa vzdelávať, 
športovať? Zaplať! Môţeš cestovať, 
relaxovať, liečiť sa v poloprázdnych 
kúpeľoch, keď si zaplatíš! Peniaze dnes 
rozhodujú o všetkom, alebo o ničom. 
Doţaduješ sa svojich práv, poţiadaviek? 
Jediná odpoveď na všetko: „Nie sú 
peniaze!“ 
     Zanedlho slovo „občan“ bude mať 
cenu zlata. Všetci budú hľadať čarovný 
prútik, všeliek, ako pomôcť občanovi, keď 
potrebujú jeho hlas. Vţdy sa potom nájdu 
dôvody, čo prekazilo sľuby, čo zničilo 
lásku. Politické strany rastú ako huby po 
daţdi, kaţdá má svoj najrecept, 
„program“, len kvalita ţivota sa nepohla 
z miesta. Sme unaháňaní, vystresovaní, 
znepriatelení, znenávidení. Voláme po 
morálke, dovolávame sa hodnôt, pritom si 
ničíme krajinu. Kedysi na úrodných  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poliach sa rodila pšenica, cukrová repa, 
kukurica a iné plodiny, ktoré nás ţivili. 
Dnes veľké plochy rovnej zeme zaberá 
„logistika“. Po cestách – necestách sa 
rozváţajú obrovské kamióny, prebrázdia 
mnohé krajiny lebo nám dováţajú 
„ţivobytie. Ţeleznicu zarastá burina, 
nákladné vlaky takmer nevidno, ale 
pasujeme sa na záchrancov ţivotného 
prostredia.  
     Hlúpe zemiaky narástli väčšie ako 7 
cm, preto ich obchody nevykupujú. Starú 
hydinu dováţame aţ z Brazílie, podobne 
je to aj s mäsom. Ale v našej obci, či inde 
končíme so ţivočíšnou výrobou, lebo 
Brusel rozhoduje o všetkom. Slovák ber 
batoh, choď do Škótska spracovávať ryby 
a skap od vydierania, opatruj pánske 
babky v Rakúsku, Nemecku, Anglicku 
a tvoje deti opatrí tvoja babka. 
     Ţijeme v dobe internetu, ale 
naháňame sa kozmickou rýchlosťou a do 
cieľa aj tak nedobehneme. Uţ nevieme 
ani pokojne zaspať. Strhávame sa zo 
sna, ako a čím vyrovnať zvyšujúce sa 
dane, zdraţovanie v celom rozsahu 
nielen energií, lebo je kríza, ktorú 
vymysleli finančníci sveta. Učia nás 
pokore a ukazujú na svoju „morálku“ 
zazobanci, ktorí „zákonne“ nadobudli 
/rozkradli/ národný majetok. 
     Za našich čias dvadsať rokov po vojne 
sme bývali vo svojom, deti zadarmo 
študovali, chodili sme na zájazdy, 
rekreácie, liečili sme sa v nových 
nemocniciach, ktoré sa dnes zatvárajú. 
    Zvíťazila demokracia! 

Môţem si byť istá, ţe sa mi nič nestane?! 
Ešteţe idú Vianoce. Môţeme si zaţelať 
šťastné, spokojné, láskyplné 
a poţehnané Vianoce. V novom roku 
2012 ešte uvidíme ako nám v skutočnosti 
bude „všetko to najlepšie“, ako si 
zvykneme ţelať. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

            

VIANOČNÉ   PRIANIE 
STAROSTKY   OBCE 

 
Drahí občania, 
keď celú zem znova začne 
prikrývať veľké biela perina je 
to neklamný dôkaz, ţe sa blíţi 
záver kalendárneho roka. 
Posledný mesiac december je 
však výnimočný a zvláštny. 
     Je to obdobie darčekov, kaprov 
i kapustníc, jarmokov i zabíjačiek, 
stuţkových i modlitieb. Obdobie 
finišovania, bilancovania, zamyslenia 
i pokory. Je to obdobie keď máme k sebe 
bliţšie a snaţíme si nájsť čas pre svojich 
blízkych, priateľov, starších ľudí i ľudí, 
ktorých trápia nemoci. Všetok zhon, 
stres, napätie, smútok i bôľ sa zmierni 
s prichádzajúcimi vianočnými sviatkami. 
     Vianoce znova prichádzajú so svojím 
tajomným čarom, s tichou radosťou, so 
štedrou večerou, i mnohými darmi, 
s atmosférou, ktorá dýcha svieţou 
smrečinou, šíri v ľuďoch dobrotu a oţivuje 
túţbu po vnútornom pokoji. Zdobenie 
vianočného stromčeka, upratovanie, 
varenie, pečenie, vôňa medovníkov, to 
všetko sú Vianoce. Ţijú však medzi nami 
aj ľudia, ktorí netúţia po darčekoch, ale 
majú skromné ţelanie, aby aspoň po tieto 
dni nezostali sami. Nemali by sme preto 
v tieto sviatočné chvíle zabúdať na 
rodičov, starých rodičov a na všetkých 
príbuzných, aj tých vzdialenejších. Kaţdý 
mi dá za pravdu, ţe tento čas snáď 
najviac patrí deťom. Ich očkám, ktoré sa 
rozsvietia, rovnako ako vianočný 
stromček, nefalšovanou radosťou. Nikto 
neodolá detskej radosti. Je to čas 
rozprávky. Aj keď tajomné kúzlo Vianoc, 
to nie je rozprávka, vybásnený mýtus, 

pekný sen. Vianoce, to je o udalosti, 
o dieťati, o záţitku pastierov pri mestečku 
Betleheme, o svetle za tmavej noci. To je 
o skutočnom príbehu, ktorý sa stal pred 
vyše dvoma tisícročiami a siaha  aţ 
k nám.  
Za vianočným stolom spojme svoje 
dlane, rozkrojme jabĺčko ako symbol 
zdravia, sily, dlhovekosti, múdrosti 
a poďakujme sa za všetko, čo nás 
postretlo, zastihlo, moţno i prekvapilo 
a potešilo. 
Prajem Vám, drahí občania nech Vám 
tieto sviatky prinesú ozajstnú vianočnú 
radosť, štedrosť a pokoj v srdci 
a nezabudnuteľné chvíle s tými, ktorých 
máte radi. 

Helena Paučírová 
starostka obce 

 

SPOMIENKY   
NA  VIANOCE   DETSTVA 



V predvianočný čas 
zabudnime na všetko 
nevkusné, čo nás obklopuje, 
na rôzne politické 
šarvátky a kauzy, ktoré 
sa nás síce bytostne 
dotýkajú, ale sme voči ním 
bezmocní. Venujme sa samým sebe. 
V mysli sa vráťme do nášho detstva, ako 
sme my preţívali predvianočné dni aţ po 
ich vyvrcholenie Vianoc. 
     Dlhé zimné večery bez rádia 
a televízie sme vypĺňali rôzne. Katarína 
bola predelom a vyvrcholením 
radovánok, svadieb a veselíc, po nej 
nastal čas adventu. Od pradávna bol 
koniec jesene a začiatok zimy akýmsi 
magickým obdobím. Na Ondreja 
dievčence liali olovo, aby sa im odhalil ich 
nastávajúci a vyvolený. Dovtedy sa 
museli ukončiť tradičné domáce práce 
páračky, priadky, tkanie, lebo by tým 
neporiadnym a neposlušným gazdinám 
nahnisali prsty. 
    Na Barboru, Mikuláša, Luciu sme sa 
v podvečer ukradomky vracali domov 
s konvičkou mlieka, aby nás nezastihli 
pre nás strašidelné bytosti, lebo by nás 
s krídlom v ruke nielen poometali, ale aj 



vybuchnátovali a čerti s reťazou aj 
zviazali. Čistili sme si topánky, kládli do 
okna, zvedavé, čo nám do nich 
sv.Mikuláš vloţí. Ráno  som v nich našla 
Mikuláša, anjela i čerta, čo upiekol pekár 
pán Gross. Nemusel byť ani čokoládový, 
len makom posypaný, chutil výborne, 
podobne ako jeho sťa pavučinové ţemle. 
Svätá Lucia mala prezradiť naše srdečné 
tajomstvo na poslednom trinástom lístku, 
do ktorých sme vpisovali mená nádejných 
uchádzačov. Niektoré mená som 
prevzala od staršej sestry a tak mi vyšiel 
lístok s Milanom, s ktorým sme uţ spolu 
53 rokov. 
     Včasné ráno  sme chodili na roráty, 
hlavne keď pri prijímaní asistovali naši 
obľúbení miništranti. Tešili sme sa na 
vianočný stromček, ktorí sme ozdobovali 
z vlastne zhotovenými salónkami. 
Z tenkého papiera sme vystrihali konce 
na drobné vlásky, vloţili sme doň kocku 
cukru, alebo fondón, pritiahli sme nitkou 
pomocou klinca zapichnutého do dreva, 
obalili pozlátkou a vnikali pestrofarebné 
salónky. Podobne sme obalili orechy, len 
jablká mali svoju prirodzenú červenú 
farbu. Otec zhotovil kríţ, do ktorého sme 
vloţili stromček a postavili na komodu. 
Darčeky boli poskromné, vţdy 
nevyhnutne potrebné veci na priodenie. 
Vedeli sme sa tešiť zo všetkého. 
     Štedrá večera mala svoj tradičný 
rituál. Čerstvo poumývaní, sviatočne 
oblečení sme sadli za stôl. Mama 
z komory trikrát zaklopala na dvere: 
„Otvorte“. Zvnútra sa ozvalo: „Čo 
nesiete?“ „Hojné boţské poţehnanie“. 
Dvere sa otvorili a v prútenom košíku 
v tkanine boli Boţie dary: med, jablká, 
orechy, cesnak, oblátky. Kôš odovzdala 
otcovi, ktorý nám zavinšoval poţehnané 
Vianoce, akých sme sa doţili, aby sme 
i ďalšie preţili, pomodlili sme sa 
a večerali. Jablká, orechy sa rozdelili po 
čiastkach s vinšom – zdravý ako orech, 
červený ako jabĺčko, sladký ako med, 
jemný ako oblátka, zrelý ako cesnak. 
Otec nám na čelo urobil kríţik s medom, 
aby sme sa chlapcom páčili. Obdaril aj 
štyri kúty orechmi. Nasledovalo sýtejšie 
jedlo – hríbová omáčka so štedrákom na 
ktorom bol cesnak s orechom. Nechýbali 
makové pupáčky, tvarohovníky, 

makovníky, mreţovník a calta – vianočka. 
Keď zazvonil zvonček, šli sme 
k stromčeku, tešili sa z darčekov 
a ďakovali sme. Potom sme šli koledovať 
k susedom a známym. U susedov bola 
na dláţke otep s raţou, do ktorej sme si 
políhali a šantili. Bolo to milšie ako 
súčasný plyšový gauč. O polnoci sa išlo 
na utiereň – polnočnú, kde si všetci 
popriali radostné Vianoce – pána Krista 
narodenie pre naše vykúpenie.... 
      Na Boţie narodenie sa nesmelo 
chodiť po návštevách, ani nič robiť. Len 
muţi mohli a mali chodiť vinšovať. 
      Na sv.Štefana sa mohlo tancovať, 
zabávať sa alebo estrádovať, podľa toho, 
kto čo zorganizoval. 
     Keďţe takmer v kaţdom dome chovali 
domáce zvieratá, hodovalo sa na 
zabíjačkových alebo hydinových 
pochúťkach, údeninách i huspenine. 
Závisí od kaţdého z nás, ako uchováme 
doposiaľ staré dobré zvyky a tradície, 
lebo majú svoje čaro, kúzlo a posvätnosť. 
Z celého srdca Vám ţeláme v mene 
Kovarského mesačníka radostné preţitie 
Vianoc, veľa zdravia, šťastia, rodinnej 
pohody a úspešnejší rok 2012. 

     PhDr.Grácová Irena 
ZO JDS Kovarce 

 
 
 

 
Nech sa všetky starosti zrušia, 
nech vládne pokoj v dušiach.  

Čo bolelo,nech prebolí,  
čo tešilo,nech sa zdvojí,  
aby boli v novom roku  
iba slzy šťastia v oku! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIKULÁŠ  V  ŠKOLE 

 

MIKULÁŠ  V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
 

Advent – čas očakávania 
najkrajších sviatkov, 
Vianoc. Je to aj čas 
príchodu Mikuláša, na 
ktorého sa veľmi tešia 
hlavne tí najmenší. 
A dočkali sa ho aj tento 
rok. Do našej školy 
prišiel uţ 5. decembra. 
Najskôr sa v triede otvorili 
dvere, dobehol čert 
s rapkáčom a natieral tváre detí čiernou  
farbou a veru sa ho mnohí aj báli. Potom 
vstúpil Mikuláš v sprievode anjela. 
Rozţiarené tváričky sa potešili. Za 
recitáciu, spev alebo modlitbičku dostali 
sladkú odmenu. Mikulášska nálada 
pretrvávala aţ do samého večera. 
                          Mgr.Ľubica Jakubíková 
 

Mikuláš 
Príď k nám Mikuláš, 

veľa sladkostí určite máš. 
Čokolády, cukríky a na tom mašličku, 

za to ti povieme peknú básničku. 
Mikuláš sa teší s nami, 

Pekne sme ho privítali medzi 
nami. 

 
Viktória Paučírová, VI.B 

/vlastná tvorba/ 

 
MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE 

 
     Nádherná vôňa čerstvého ihličia 
naplnila našu materskú školu 
z vianočného stromčeka, ktorý deti 
spoločne ozdobili medovníkmi a inými 
ozdobami, aby uţ prišiel dlho očakávaný  
Mikuláš. 
     A ten aj 5.decembra prišiel – no nie 
sám. Na pomoc si doviedol anjela 
a čerta, ktorého sa deti báli ozaj „ako 
čerta“, veď boli aj nejaké tie slzičky. Za 
pekné básničky a piesne deti od Mikuláša 
dostali sladkosti (ovocie od Tekaa 
a ostatné sladkosti zo školskej jedálne) 

a od čerta začiernené líca. (čert 
nevynechal ani zamestnancov). Napokon 
sme si všetci zatancovali a rozlúčili sa. 
Dovidenia o rok.  
     Srdečne ďakujem rodičom, ktorí sa 
o túto peknú chvíľu s deťmi pričinili 
(p.Kvaltýnová Z., p.Adamkovičová R. 
a p. Michalidesová E.) a za nádherný 
vianočný stromček rodine Vojtušovej. 
Zároveň ďakujem tým rodičom, ktorí 
urobili v materskej škole krásnu, 
netradičnú vianočnú výzdobu – 
sl.Krumpálovej L., p.Šišmičovej L., 
p.Adamkovičovej R., p.Kompanickej D. 
a p.Kapustovej K. 
     Za vybavenie troch kusov počítačov 
pre deti ďakujem p.Kvaltýnovi R., ktorý 
nám pomáha dopĺňať aj internetovú 
stránku MŠ. 
     K blíţiacim sa vianočným sviatkom 
sme pripravili pre rodičov pásmo 
vianočných zvykov – Betlehemské hry, s 
ktorým sme vystúpili aj v kaštieli 
v Oponiciach. 
     So starým rokom sa pred Vianocami 
rozlúčime vianočnou večerou detí 
a zamestnancov. 
     Všetkým rodičom ţeláme pokojné 
a rodinnou pohodou naplnené dni 
vianočných sviatkov. 

Bc.Zdenka Bujnová 
riaditeľka materskej školy 

                                              
                       
 
 
                                            
 
 

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  
 
 
 
 
                                      



SENIORSKÉ  VIANOCE 

 
     Uţ kaţdoročne v predvianočnom 
čase kovarskí dôchodcovia 
oslavujú svoje 
Vianoce. Bolo tak aj 
v sobotu 3.decembra 
2011, keď v spoločenskej 
sále kultúrneho domu 
k stolu zasadla jedna veľká 
rodina. Radosti zo stretnutia nič 
nechýbalo. Milé úsmevy, stisky rúk, 
blahoţelanie jubilantom, ale aj všetkým, 
ktorí sa doţili tejto peknej chvíle. Lebo 
pre nás čas zohráva veľkú úlohu. 
Zároveň nás motivuje k ďalšiemu 
budúcoročnému stretnutiu. 
     Nielen miestnosť mala vianočný 
nádych. Odznelo to aj v piesňach z dielne 
Nezábudky, z príhovorov, zo spoločnej 
piesne Tichá noc v prítmi sviečok, 
z darčekov z tomboly, milých hostí, 
pohostenia, ale predovšetkým 
z atmosféry, o ktorú sa všetci pričinili. 
Ďakujeme. 
     Ďakovné slová vyznievali z vystúpenia 
starostky obce Mgr.Heleny Paučírovej, 
ktorá ocenila činorodosť našich členov, 
na ktorých sa môţe vţdy spoľahnúť. 
Pomáhame si navzájom. Ďakujeme 
za porozumenie a podporu pri našich 
poţiadavkách. 
     Prejav úcty k nám starším vyjadril aj 
pán Peter Gerši ako vzácny hosť, ktorý 
nám predstavil svoj fotoalbum zbierky 
historických fotografií Kovariec. Niektorí 
z nás uţ poznajú jeho štúdiu 
o Cardezovcoch, ktorí osídľovali horný 
kaštieľ na začiatku 20.storočia, majú 
zásluhu na jeho dobudovaní 
a architektonickú úpravu parku. 
Zaujímavosťou je, ţe Tomáš Cardéza so 
svojou matkou Charlotou preţili skazu 
Titanicu a madam Mery sa vyznačovala 
v tom čase pre nás nezvyčajnými 
prednosťami. O tom všetkom sa dočítate 
v úspešnej spracovanej štúdií. 
     Pani Irenka Štefániková tieţ prispela 
svojou najnovšou jesennou tvorbou -  
výtvarnou a niekoľkozväzkovými 
fotoalbumami. Príjemného rozptylu bolo 

nadostač, ţe sme si nestihli všetkého 
uţiť. Snáď nabudúce. 
     Je chvályhodné, ţe oceňujte snahu 
organizátorov tohto podujatia, ktoré 
v mene všetkých vyjadrila pani Milka 
Černová. Napriek vášmu uznaniu, nedá 

mi, aby som sa menovite 
nepoďakovala všetkým obetavým 
organizátorkám, bez ktorých by sa 
podujatie neuskutočnilo. Ďakujeme: 
paniam Helenke Prevuznákovej, Irenke 

Patrovičovej, Helenke Belanovej, Terke 
Horákovej, Danke Rybanovej, Ľudmilke 
Blahovej, Lenke Deličovej, Magduške 
Hornej, Martuške Opatovej, našej 
finančníčke Joţke Vojtušovej, ktoré 
nielen pripravili pohostenie, ale prispeli aj 
vlastnými produktmi. 
     Ďakujeme pani Evke Hajrovej, ktorá 

nás ešte od čias obchodovania vţdy 
niečím podporí. Ďalej Stázke 
Verbichovej, Joţke Ďuríkovej, 
Františke Bujnovej za ich príspevky 
do spoločného diela. Poďakovanie 

patrí pracovníčkam obce 
p.Vierke Juríkovej a Lidke 
Bednárovej – za vkusnú úpravu 

stolov. 
PhDr.Grácová Irena 

ZO JDS Kovarce 
 

KRÁSNE OŢIVENIE 
KOVARSKEJ TRADÍCIE 

     Vďaka folklórnej skupine Kovarčanka, 
ktorá pripravila zaujímavé folklórne 

pásmo piesní a zvykov – „Driapanie 
peria“ sa mnohí diváci preniesli v mysli 
do čias svojho detstva a od nás mladší 
mohli spoznať, ako a čím sa vypĺňali dlhé 
zimné večery. Nik z prítomných však 
neoľutoval, ţe v sobotu podvečer 
10.decembra 2011 v kinosále kultúrneho 
domu sa zúčastnil tohto úspešného 
a príjemného podujatia. 
     Vzácne nás upútavalo všetko. Vkusná 
scéna akoby vystrihnutá so všetkými 
detailmi a rekvizitami sedliackej kuchyne. 

Stoly prikryté farebnou tkaninou – 
plachtičkou, hlinené hrnce a kozák 
s mliekom, kvetovaná oblievaná misa 
a vedro s vodovou lavičkou, maslenica, 
kolovrátok, pec, makový mlynček, 
niekdajší kredenc, zvnútra zdobený 
čipkovaným štráfom i náradie so všetkým 
náčiním. Predmety oţili, sfunkčnili sa, 
dotvárali dianie na javisku. Originálne boli 
aj kroje, v nich krásne oblečené deti, 
dievčatá, mládenci, ţeny, muţi. Spolu 14 
aktérov. Reč bola čisto kovarská. 
     Dievky, súce na vydaj, túţili po 
ţeníchoch. Aj si ich pričarovali podľa 
osvedčeného rituálu. Stopy zahľadili 
a opatrne vyniesli čarovné byliny. 
Gazdiná uvítala driapačky, usadila ich za 
stôl. Popri driapaní sa všeličo 
pospomínalo. Vtipným i strašidelným 
príbehom nebolo konca kraja. Aj deti 
ukázali, čo vedia. Hra s bábikami, ale aj 
na harmonike, čo dokázala malá 
Tamarka začínajúca školáčka a zahrala 
nám dve piesne – „Slovenské mamičky...“ 
a „Zahrajte mi muzikanti...“. Teda je 
pokračovateľkou kovačikovskej 
harmonikárskej tradície. 
     Ani muţi sa nedali zahanbiť. Kaţdý 
mal svoj neobyčajný príbeh, ktorý zveličil, 
len aby sa mohlo dlhšie popíjať. 
     Mládeţ počúvala, ale sa aj po svojom 
zabávala i zatancovala si. Krásne 
starodávne i obradné piesne dotvárali 
náladu večera. Veď páračky práve končili 
oldomášom. Nechýbali tvarohovníky, 
ktoré zapíjali kalíštekmi z domácej 
pálenky. Ťaţko, ale predsa sa museli 
rozísť s rozţatými lampášmi a piesňou 
_Dobrú noc, má milá“. Krásne kroje 
zahalili „kučeravými“ vlniakmi, lebo vonku 
pritúhlo. 
     Ďakujeme za krásne oţivenie 
kovarskej tradície „Driapania peria“. 
Očakávame ďalšie scénické pásma 
domácich prác, obradov.  Poďakovanie 
patrí predovšetkým hlavnej aktérke 
celého podujatia Bc.Zdenke Bujnovej, 
členkám folklórnej skupiny a všetkým 
účinkujúcim. 
     Podujatie finančne podporil Nitriansky 
samosprávny kraj. 

   PhDr.Grácová Irena 
redaktor KM 

 
Osoby a obsadenie: 
ANIČKA – PaedDr.Lenka Krajčová, 
ZUZKA – Mgr.Dáša Jakubíková, 
MARIŠKA – Martina Grácová, GAZDINÁ 
– Mária Kovačiková, SUSEDA – Zdenka 
Kovačiková, BETKA - Bc.Zdenka 
Bujnová, RÓZKA – Mária Belanová, EVA 
– Eva Kutňanská, PAULA – Viera 
Flaková, GAZDA – Vladimír Labuda, 
MIŠKO – Daniel Kutňanský, RICHTÁR – 
Vladimír Šišmič, SUSED – Jozef Hoza,  
2.SUSED – Milan Ondruš, DETI – 
Tamara Kovačiková a Linda Škottová. 
     Ďakujeme všetkým občanom, ktorí 
nám zapoţičali zariadenie kuchyne 
a drobné predmety na uvedené podujatie. 
Sme radi, ţe sa veľa zachovalých 
predmetov nachádza v domácnostiach 
našich občanov a tieţ ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli pozrieť na folklórne pásmo. 
Veď zachovať zvyky, tradície a obyčaje 
našich predchádzajúcich generácií stojí 
za tú námahu. 

Bc.Zdenka Bujnová 
redaktor KM 

                                              
 

J A S L I Č K O V Á 
A K A D É M I A 

 

Rímsko katolícky farský úrad 
Kovarce  

srdečne všetkých pozýva na  
 

JASLIČKOVÚ AKADÉMIU, 
  

dňa 25.decembra 2011  
o 15.00 hod.  

v rímsko-katolíckom 
kostole sv.Mikuláša 
v Kovarciach. 

 

 
 
 



Až vianočné zvony 
odbijú polnoc  

a oznámia príchod  
čarokrásnych Vianoc,  

zabudni hneď  
na všetky starosti  

a preži chvíle v zdraví, 
 šťastí a radosti. 




G A Z D I N K Y 
NA   SLOVÍČKO 

 

CITRONOVO - CESNAKOVÝ 
ZÁZRAK 

Suroviny:  
5 ks celého citrónu 
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 kaţdý 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 týţdňoch pitia pocítite v tele 
príjemne omladenie. Zvápenatenie 
a vedľajšie príznaky ako je zhoršené 
videnie alebo sluchové potiaţe sa 
postupne zmenšujú a odchádzajú. Po 3 
týţdňoch kúry by mal človek kúru na 8 
dní vynechať a potom opäť 3 týţdne 
pokračovať. Potom sa dostaví prenikavý 
úspech. Človek môţe zase dobre spať 
a nemusí v noci pobehovať. 

JUBILANTI 
D E C E M B E R 

 

♥ Ďuriková Helena                   – 83 rokov 

♥ Vrbjarová Marta                    – 79 rokov 

♥ Cibulová Štefánia                 – 79 rokov 

♥ Vaclachová Eva                   – 78 rokov 

♥ Hulová Magdaléna               – 77 rokov 

♥ Geršiová Emília                    – 77 rokov 

♥ Ďurík František                     – 76 rokov 

♥ Kohútová Mária                    – 75 rokov 

♥ Grác Ján                               – 75 rokov 

♥ Macášek Emil                       – 70 rokov 

♥ Kovačik Jozef                       – 60 rokov  

 
SRDEČNE 

BLAHOŽELÁME 

 


 

 
 
 

Na okno 
nám mrázik kreslí, 

Vianoce k nám 
pokoj vniesli,  

pod stromčekom 
 darček malý,  

nech Ti úsmev stále žiari.









O Z N A M 
 

Obec Kovarce  
srdečne pozýva občanov na 

divadelné predstavenie  
„Charlieho teta“, 

 ktoré pre Vás pripravil  
Divadelný ochotnícky súbor 

z Nitrianskej Stredy. 
Divadelné prestavenie sa uskutoční 

v sobotu 7.januára 2012  
o 16.30 hod.  

v kinosále kultúrneho domu 
v Kovarciach. Vstupné je ľubovolné. 

Srdečne Vás pozývame. 
 
 
 
 
 
 
 

Obecný úrad Kovarce bude dňa 
23.decembra 2011–piatok zatvorený. 


Povinnosť podať daňové priznanie 
k dani z nehnuteľnosti pre rok 
2012 je do 31.januára 2012 u tých 

občanov, ktorí v priebehu roku 2011 
nadobudli nehnuteľnosť /stavbu, 
pozemok/ kúpou, darovaním, dedičstvom, 
ďalej občania ktorí mali vydané stavebné 
povolenie na stavbu, prestavbu alebo 
prístavbu rodinného domu, kolaudačné 
rozhodnutie alebo búracie povolenie. 

 

Zber plastového odpadu bude  
24.januára 2012. Uviazané vrecia 

s plastovým odpadom ţiadame vyloţiť 
ráno v deň vývozu alebo v predvečer 
vývozu pred rodinné domy.  

I N Z E R Á T 
 

 
Predám 4-izbový byt v osobnom 
vlastníctve v Kovarciach. 
 0908161836 
 
 
 
Ponúkam kvalitný včelí med 
spod Tribča : 
 pastovaný   4 €/kg 
 agátový   4,65 €/kg 
Pohár 0,35 €/ks 
Med bol 2x ocenený ochrannou známkou 
Slovenský med. 
Záruka vyššej kvality. 
Zároveň ponúkam vianočné ozdoby 
a sviečky zo včelieho vosku. 
Ing.Stanislav Belan, č.d.171 
Stanislav Belan, č.d.237 
 
 
 
 

Vôňa medu, ihličia, 
dobrôt plný stôl, 

atmosféra vianočná  
liek na každý bôľ. 

Zabudnite na starosti, 
buďte stále šťasní, 

 nech je pre Vás Nový rok 
krajší ako krásny!  

 

 

 

Vianoce sú vtedy,  
keď nikto neplače,  
Vianoce sú tam,  

kde voňajú mamine koláče,  
Vianoce sú s tými,  

ktorých ľúbime  
i s tými, na ktorých myslíme. 


