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ČAS  VIANOČNÝ,  
ČAS  SVIATOČNÝ... 


      Už len niekoľko dní nás 
delí od najkrajších sviatkov 

roka. Ani neviem čím to je, že 
každý rok majú opäť svoje 

čaro, opäť sa na ne tešíme, 
opäť sa stávame 
láskavejšími, vďačnejšími 
a milšími. Pripisujeme im 
tie najkrajšie prívlastky. 

K času a čaru 
vianočných sviatkov 

neodmysliteľne patrí sneh. 
Bieloba akoby očisťovala 

a dodávala zvláštnosť týmto sviatkom. 
Rok čo rok nás spomenuté sviatky niečím 
prekvapia, niečím oslovia a naplnia silou 
súdržnosti našej rodiny. Kedy inokedy by 
sme si takto sadli spoločne, ako si 
sadáme k štedrovečernému stolu? 
     Veď nemáme dostatok času, sme 
uponáhľaní, sme vo víre pracovných 
povinností a čoraz menej myslíme na 
svojich najbližších, ktorí nás potrebujú. 
Neuvedomujúc si aj túto potrebu byť pri 
deťoch, vnúčatách a v kruhu svojej 
rodiny, ochudobňujeme ich a možno ani 
nevieme o ich túžbach, snoch či plánoch. 
Vianočné sviatky preto znamenajú aj 
radosť, že budeme spolu blízko seba. 
Zavládne v našich príbytkoch úžasná 
atmosféra, neskutočná vôňa ihličia 
a sálajúce teplo sviečok. Kedysi bolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 zvykom vianočný stromček zdobiť na 
Štedrý deň, aspoň ma  tak naučili tejto 
tradícii moji predkovia. Dnes sa už 
upúšťa od tejto zvyklosti. Hoci Štedrý deň 
znamená pre gazdinky prípravu pokrmov 
na celé sviatky, zostáva málo času na iné 
práce. Tie by mali šikovné ženy zvládnuť 
včas. A tak sa dostávam aj k menej 
radostným prípravám k sviatkov, 
k veľkému upratovaniu. Nemožno si to 
odpustiť a opomenúť. Len potom to bude 
v našich príbytkoch skutočne žiariť 
a rozvoniavať.  
      Takéto veľké upratovanie musíme 
vykonať aj vo svojom vnútri. Očistiť duše, 
zabudnúť na nenávisť a závisť, pokúsiť 
sa odpustiť nepriateľom a spomenúť si na 
všetkých, o ktorých vieme, že nás majú 
radi, že nás potrebujú a že život bez nich 
by nebol naplnený tou pravou ľudskou 
láskou. Sila lásky nás dokáže zmeniť, 
dokáže z nás urobiť iných ľudí, a to 
v každom veku. Dodáva nám silu žiť. 
S týmto predsavzatím by sme mali 
očakávať nadchádzajúce sviatky.  
Osobne všetkým  z hĺbky srdca želám 
pokojné a šťastné prežitie vianočných  
a novoročných sviatkov v plnom zdraví, 
šťastí a v láske. Nech nikto z Vás 
nepocíti samotu a smútok, veď sú to 
predsa sviatky radosti a nevšednej krásy.  

 
Mgr.Helena Paučírová 

starostka obce Kovarce 
 

 
  

VESELÉ  VIANOCE  A  
ŠŤASTNÝ  NOVÝ  ROK 

 
     Vonku sneží 

a krajina sa halí do 
bieleho závoja, už 
prichádzajú tie 
najkrajšie sviatky 

v roku, prichádzajú 
Vianoce. 

     Mnohí sa na ne 
duchovne pripravujeme. 

Nielen symbolicky zažínaním sviece na 
adventnom venci, ale prehodnocujeme 
svoje skutky, otvárame srdce i dušu, 
stávame sa lepšími, štedrejšími k sebe 
najvzájom chceme obdarúvať svojich 
blízkych vo veľkom viacgeneračnom 
rodinnom kruhu. Myslíme na svojich 
príbuzných, priateľov. Posielame im 
kúzelné vianočné obrázky, srdečné 
priania, veď s každým z nich nás niečo 
dôverné spája. 
     Čaro Vianoc spočíva v ich prežívaní 
v láske, v ľudskom porozumení, 
v spokojnosti, radosti i štedrosti. I keď 
nemáme nazvyš, neodoprieme našu 
pomoc tým, ktorí ju potrebujú. V priebehu 
roka mnohí z nás takúto pomoc 
preukazovali v zbierkových akciách, za 
čo im srdečne ďakujeme v mene 
obdarovaných. Štedrosť sa meria našim 
možnostiam, len nech je darované 
srdcom, čo poteší druhého a pomôže 
v tiesni. Zarmucuje nás zároveň, koľkí sú 
na nezištnú pomoc odkázaní. Nešetrime 
ani dobrým slovom, skutkom! 
Rozdávajme radosť v rôznych podobách! 
     Na sviatok svätého Mikuláša nám 
žiaci základnej školy prejavili radosť 
a obnovili mikulášsku tradíciu. 
Vyznačovala sa spevom, tancom, 
vynaliezavosťou v pečení, varení 
a v rozmanitej štedrosti, ktorú podnietil 
príchod svätého Mikuláša s jeho suitou 
anjelov i čertom. Lebo nie všetci sme 
naslovovzatí, treba aj zlo reťazou 
priškrtiť. 
     K rozprávkovému večeru prispela aj 
idylická snežno-mrazivá príroda. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 
k veľkolepému mikulášskému dianiu. 

Škoda len, že sa nezišlo toľko 
obecenstva, aby bohate vyložené stoly 
s rôznym tovarom všakovakých dobrôt, 
ozdôb, ktorý vlastnoručne zhotovili žiaci 
alebo ich rodičia, za symbolickú cenu 
všetko vypredali. Pomohli by tak škole, 
žiakom v ďalšom rozvoji ich záľub 
a potrieb. Priaznivý ohlas z ich podujatia 
môže v budúcnosti privolať väčší záujem 
u občanov. Veď sú to naše deti 
a vnúčatá, ktoré chceme v ich snažení 
podporovať a povzbudzovať. 
     V tomto vianočnom čase vyjadruje 
redakčná rada Kovarského mesačníka 
úprimné poďakovanie všetkým 
prispievateľom a čitateľom za priazeň so 
želaním, aby posolstvo Vianoc, posolstvo 

pokoja a lásky naplnilo 
Váš život, ale aj všetky 
dni nového roka. 
 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 


Keď uvidíte svoje sny  
kráčať v snehu  

a na srdiečkach pocítite nehu, 
keď snehová vločka  

zacengá Vám na nose,  
nech tíško znejú slová: 

Prajem Vám krásne Vianoce! 
 
 
 
 
 

Nech sa starosť všetka zruší  
a nech vládne pokoj v duši.  
Čo bolelo, nech sa zhojí sa,  
čo tešilo, nech sa zdvojí sa. 

Aby boli v novom roku  
iba slzy šťastia v oku ... 

 



MIKULÁŠ   
V   ZÁKLADNEJ  ŠKOLE 

 
     Zasnežená krajina, blikajúce vianočné 
stromčeky, vôňa medovníčkov a punču, 
očakávanie detí, ba aj  ich rodičov 
a starých rodičov... 
     Takáto atmosféra vládla pred 
budovou našej školy  v podvečer 
6.decembra. Najskôr  začala svoje 
vysielanie školská televízia a potom 
už nasledovali živé vstupy 
moderátorov a program žiakov, 
v ktorom predviedli hlavne tanečné 
a spevácke schopnosti. Mikuláš, ktorý 
zavítal v sprievode anjelov a čerta,  
sledoval, čo si pre neho pripravili  žiaci 
jednotlivých tried od prvákov až po 
deviatakov. Napriek strachu tých 
najmenších obdaroval všetky deti 
sladkým prekvapením. 
     Po záverečných slovách pani 
riaditeľky a tónoch  spoločnej piesne 
o bielej zime si mohli všetci prítomní 
nakúpiť rôzne výrobky a sladkosti na 
vianočnej tržnici.  
     Vďaka patrí rodičom, ale aj všetkým, 
ktorí sa postarali o výzdobu 
a občerstvenie, a tak vyčarili 
neopakovateľnú  predvianočnú 
atmosféru.                                                         
                          Mgr.Ľubica Jakubíková 

Základná škola 
 
 

 
 

MIKULÁŠ  
V CLEMENTIÍ ZSS 

KOVARCE 

     Tak ako aj po minulé roky 
do ,,CLEMENTIA“, 

Zariadenia sociálnych 
služieb Kovarce  
zavítal Mikuláš. 
6.12.2012 v deň 
svätého Mikuláša sme 
tradične zorganizovali 

Mikulášske posedenie 
pre našich 

obyvateľov, ich 
príbuzných 

a kamarátov. Podujatie 
príhovorom zahájila 

koordinátorka úseku pracovno-
záujmových činností Mgr.Monika Palková 
a všetkým prítomným popriala pekné 
prežitie Vianočných sviatkov. Naši 
obyvatelia zahrali scénku na tému 
Vianoce, v ktorej zazneli Vianočné básne, 
piesne a koledy. Nechýbala ani pieseň 
Tichá noc. Program, ktorý sme si 
pripravili na túto príležitosť sa páčil 
všetkým prítomným. Účinkujúci ,,herci“ 
zožali od príbuzných veľký potlesk. 
Potom Mikuláš spolu s pomocníkom 
Čertom všetkých obdaroval balíčkami 
s maškrtami. V našom zariadení je 
umiestnených 170 klientov a veru 
všetkým žiarili oči. Celé zariadenie bolo 
zrazu plné radosti a smiechu. Od 
príbuzných a priateľov našich klientov sa 
nám dostali pochvaly a pozitívne reakcie, 
ktoré sú pre nás spätnou väzbou, že 
podujatie bolo úspešne. Mikulášskou 
nádielkou a podobnými aktivitami chce 
personál zariadenia spríjemniť život 
našim klientom. 

                  Mgr. Katarína Klačanská 
    sociálna pracovníčka 

„CLEMENTIA“ ZSS Kovarce 

 

POĎAKOVANIE  MIKULÁŠOVI 

Ďakujeme Mikuláš,  
za tie krásne chvíle, 
za darčeky od teba, 

za úsmevy milé. 
Stretneme sa o rok zas, 

príď Mikuláš medzi nás.  
 
V mene všetkých detí a rodičov 
by som sa chcel poďakovať 
vdp.Ondrejovi Tepličancovi a 
jeho ochotníckej družine za 
každoročné Mikulášske 
prekvapenie pre deti, za 
príjemné navodenie predvia-
nočnej atmosféry pre celú rodinu 
(a za poslušné zaspávanie detí!) 

Farník  
 

MIKULÁŠ   
V  MATERSKEJ ŠKOLE 

 
     Dlho očakávaný Mikuláš prišiel aj do 
materskej školy. Veď mu  deti dopredu 
pripravili aj obrázky, darčeky, čižmičky, 
naučili sa básničky. A keď prišiel spolu 
s dvomi anjelmi, ale aj s čertom, sem tam 
bolo vidieť aj strach v očkách detí, 
v niektorých aj slzičky. No keď deti dostali 
balíčky, strach pominul a nakoniec si 
všetci spolu zatancovali. 
 
     Naše deti vystúpili s vianočným 
pásmom betlehemských zvykov aj dňa 
16.decembra na nádvorí kaštieľa 
v Oponiciach. Medzi vianočnými 
piesňami a koledami speváckej skupiny 
Kovarčanka deti zarecitovali v podaní 
anjela Hvezdárika, Zvestovateľa, 
Gabriela,  hviezdy, fialky, rozprávačov, či 
detí v krojoch, svoje básničky malému 
Ježiškovi. Pastieri mu okrem vinšov 
a darov aj zatancovali. V závere pásma 
odznel vinš k Vianociam: 
 
 

„V izbičke sviečočky svietia v jasličkách, 
kde je Božské dieťa. 

Ježišku maličký, tisnú sa slzičky, 
slzičky dojatia. 

Láskavé objatia daj svojim blízkym, 
lásku a pokoj im daj 

a vytvor im doma maličký raj. 
Raj decembrovej noci, 

nech všetci svätí sú vám na pomoci. 
Dnes i celý rok“. 

  
Vinše a zvyky Vianoc si spolu  s deťmi 
priblížime na vianočnej večeri detí 
a zamestnancov materskej školy dňa 
20.decembra.  

Bc.Zdenka Bujnová 
riaditeľka materskej školy          

 

FARSKÝ   ÚRAD 
KOVARCE   POZÝVA 

 

 JASLIČKOVÁ AKADÉMIA 
  

dňa 25.decembra 2012  
o 15.00 hod.  

v Kostole sv.Mikuláša 
v Kovarciach. 

Srdečne pozývame všetkých na 
pripravené podujatia, ktoré pre Vás 
„zrežírovala“ Mgr.Veronika 
Danišová. 

 
 
                                 

NOVOROČNÝ  
ORGANOVÝ  KONCERT  

dňa 6.januára 2013 
o 15.00 hod.  

v Kostole sv.Mikuláša v Kovarciach. 
Srdečne pozývame nielen priaznivcov 
organovej hudby ale aj všetkých 
občanov na 4.ročník novoročného 
organového koncertu. 

G A Z D I N K Y 
NA   SLOVÍČKO 



 
K R E H K É 

  R O Ž T E K Y 
 

500 g polohrubej múky 
40 g droždia 
2 žĺtky 
2 lyžice práškového cukru 
250 ml mlieka 
pol bal. prášku do pečiva 
200 ml oleja 
štipka soli 
Plnka:  napr. orechová – 
maková - tvarohová – lekvárová 
 
POSTUP: z prísad vypracujeme 
cesto a rozdelíme ho na osem 
dielov. Každý diel rozvaľkáme 
na tenko a rozrežeme na osem 
trojuholníkov, na ktoré dáme 
ľubovoľnú plnku. Diely 
skrútime a vyformujeme 
rožteky. Rozložíme na plech 
ďalej od seba, potrieme 
rozšľahaným vajíčkom a necháme 
kysnúť necelú hodinu. Dáme 
piecť. 

 

 
 
 

VYKRAJOVANÉ 
KOLÁČIKY 

 
300 g hladkej múky 
1 palmarín 
1 žĺtok 
4 polievkové lyžice bieleho 
vína 
 
POSTUP: zamiesime, rozvaľkáme 
a vykrajujeme rôzne tvary. 
Pečieme na suchom plechu 
a horúce obaľujeme 
v práškovom cukre 
s vanilkou. 
 
 

JUBILANTI 

D E C E M B E R 
 
 Chotárová Eva          – 60 rokov 
 Kereková Terézia     – 60 rokov 
 Ďuriková  Margita     – 65 rokov 
 Vagundová Stanislava 
                                                 – 65 rokov 
 Michlikova Helena    – 75 rokov 
 Kovačiková Mária     – 75 rokov 
 Kohútová Mária        – 76 rokov 
 Grác Ján                   - 76 rokov 
 Ďurík Frantíšek          - 77 rokov 
 Hulová Magdaléna    – 78 rokov 
 Geršiová Emília        – 78 rokov 
 Václachová Eva         - 79 rokov 
 Cibulová Štefánia     – 80 rokov 
 Vrbjarová Marta        – 80 rokov 
 Ďuríková Helena       – 84 rokov 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 

 
Oheň v krbe ticho praská,  

v srdciach vládne pokoj, láska.  
Z oblohy sa sype sneh,  

všade počuť detský smiech.  
Už sa stromček ligoce,  

želáme Vám krásne Vianoce! 


O Z N A M Y 
 
 

Zber plastového odpadu bude  
23.januára 2013 (streda) 

 od 10.00 hod. 
Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom žiadame vyložiť ráno v deň 
vývozu alebo v predvečer vývozu 
pred rodinné domy.  
 

Základná organizácia  
Poľovníckeho zväzu Kovarce  

Vás srdečne pozýva na tradičný  
POĽOVNÍCKY  PLES  

dňa 9.februára 2013. 
Záujemcovia si môžu 
vstupenky kúpiť 
u p.Rudolfa Bujnu, 
Kovarce súp.č.117. 
 
 
 
 
Západoslovenská energetika, a.s. 
Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, 
nájomcov alebo správcov nehnuteľností, 
na ktorých sa nachádzajú nadzemné 
i podzemné elektrické vedenia v správe 
ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie 
stromov a iných porastov, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť alebo 
spoľahlivosť prevádzky vedení 
distribučnej sústavy a to v rozsahu 
podľa § 43 Zák.č.251/2012 Zb.z. 
v platnom znení. Vlastníci nehnuteľností 
sú povinní udržiavať stromy a kríky 
v ochrannom pásme vedení a pod 
vedením maximálne do výšky 3 m od 
zeme. Zároveň je potrebné udržiavať 
bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách 
elektrického vedenia. Ak sa stromy 
približia k vodičom vedenia na už 
nebezpečnú vzdialenosť, je možné 
požiadať v lehote min. 25 dní od 
plánovaného termínu prác o vypnutie 
vedenia a to u príslušného špecialistu 
správy podľa obce. Požadovaný konečný 
termín vykonania prác je 31.3.2013. 
V prípade, že táto lehota uplynie márne, 
ZSE, a.s. vykoná odstránenie 
a okliesnenie stromov a porastov 
v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 
11 Zák. 251/2012 Z.z. v platnom znení. 

Využitie drevnej hmoty po oreze 
alebo jej likvidácia je 

v plnej 
kompetencii 

a zodpovednosti 
vlastníka 

nehnuteľnosti. 

I N 
Z E R Á T 

Y   
 
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 
 
Darujem kočiar po jednom dieťati. 
Ing.Vinkler Martin, Kovarce 283 
 
Opatrím dieťa od 2 rokov. 

 0905 402864 
 
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 
 
 
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 


