
 

OBECNÝ  ÚRAD 
OZNAMUJE 

 
Zber plastového odpadu bude  5.marca 
2012 – v pondelok. Uviazané vrecia 
s plastovým odpadom žiadame vyložiť 
ráno v deň vývozu alebo v predvečer 
vývozu pred rodinné domy.   
 
Regionálna veterinárna a potravinová 
správa Topoľčany žiada občanov 
o povinnosti vopred (aspoň 1 pracovný 
deň) nahlásenia domácej zabíjačky 
ošípanej na RVPS Topoľčany.  
Domáce zabíjačky sa musia aj naďalej 
nahlasovať na RVPS Topoľčany na: 

 038/5322536 
 038/5321582 
faxom: 038/5326038 
e-mailom: rvstoo@svssr.sk.  
Vzhľadom na priaznivú epizootologickú 
situáciu v okrese Topoľčany a podľa 
vyhodnotenia rizika výskytu pôvodcu 
u ošípaných, už nie je potrebné odoberať 
vzorku na laboratórne vyšetrenie na 
Trichinelly, tak ako to bolo požadované 
v roku 2007. 
 

I N Z E R Á T 
 
Predám 4–izbový byt v osobnom 
vlastníctve v Kovarciach. 
 0919 029634 
 
Predáme v obci Kovarce rodinný dom 
súp.č.97 
 0908 706766 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBECNÁ KNIŽNICA 
INFORMUJE 

 
Máte doma zaujímavé knihy v dobrom 
stave, na ktoré Vám len sadá prach? 
Neviete, čo s nimi? Máme pre Vás 
riešenie! Darujte ich do knižnice, aby sa 
nimi potešili ďalší! Obecná knižnica v 
Kovarciach rada prijme knihy v dobrom 
stave. Ak také máte, môžete ich priniesť 
do knižnice (každú sobotu 13.00 hod. -
16.00 hod.) alebo zavolajte a obecná 
knihovníčka si ich príde sama vziať: 

 Lenka Šišmičová 0944 162 594 
     Zároveň Vás pozývame do priestorov 
obecnej knižnice, kde si z množstva kníh 
môžete vybrať tú svoju. Obec Kovarce 
každoročne nakupuje nové a nové 
publikácie – bližšie o nových publikáciách 
sa dočítate v marcovom vydaní 
kovarského mesačníka. Tešíme sa na 
Vašu návštevu. 
 

I N Z E R Á T 
 
Ponúkam prepravu osôb motorovým 
vozidlom – odvoz a dovoz k lekárovi, 
svadby, nákupy, pohreby. Cena dohodou. 
Kubička, Kovarce 181 
 0903 860077 
 
Hľadám do podnájmu starší, menší 
rodinný dom, prípadne časť domu 
s osobitným vchodom. 
 0910 101478 
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ÚVODNÍK 
 
Nestíham, nemôžem, 
nemám čas – inokedy.... 
Takto a čím ďalej 
častejšie odpovedáme na 
pozvania k známym, 
priateľom, rodine. A pritom 
stačí len tak málo. Nejde o to, 
aby sme 3 – 4 hodinky 
vysedávali zbytočným „kvákaním“ 
a ohováraním iných, možno tá osoba, 
ktorá Vás pozýva, potrebuje len 
polhodinku na vyrozprávanie, odľahčenie 
duše a vy tak aj svojou prítomnosťou 
a počúvaním jej môžete pomôcť. Vari už 
každému je známe staré – otrepané: 
„včerajšok je nenávratne preč, prítomný 
je dnešok a zajtrajšok nemusí byť.....“. 
Ale väčšina sa tvári, že ten zajtrajšok má 
na 100 % istý, nemôže sa im nič stať, 
tvária sa ako „majstri sveta“. Môžem sa 
Vám priznať, že každým rokom som 
vďačnejšia za každučký nový deň, ktorý 
môžem v zdraví a v pohode prežívať 
medzi svojími najbližšími a najmilšími. 
Každé ráno ďakujem Bohu, že môžem 
začať deň, či už bude dobrý alebo zlý, ale 
bude!!! 
      Prajem Vám milí spoluobčania, veľa – 
veľa kránych dní, ktoré by ste mohli 
prežiť medzi svojimi najbližšími. 

 
 

Renáta Šišmičová, 
šéfredaktor KM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOĽBY DO NR SR 
 

Voľby do Národnej rady SR 
 sa uskutočnia 

 dňa 10.marca 2012 /sobota/  
od 7.00 hod. do 22.00 hod.  

 
Volebná miestnosť sa nachádza  

v spoločenskej sále  
kultúrneho domu. 

 
     Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do 
volebnej miestnosti /zo zdravotných 
dôvodov/ môžu požiadať o hlasovanie do 
prenosnej volebnej schránky, nahlásiť sa 
treba telefonicky: 038/5316125 na 
Obecný úrad Kovarce do 9.marca 2012 
do 12.00 hod. 
 
Ako sa hlasuje? 
Volič dostane od členov komisie 
hlasovacie lístky a prázdnu obálku. 
V priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov, volič vyberie 
hlasovací lístok toho kandidujúceho 
subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať 
svoj hlas /z dvadsiatichšiestich 
hlasovacích lístkov vyberie jeden 
hlasovací lístok/. Na tomto hlasovacom 
lístku môže  zakrúžkovaním poradového 
čísla najviac u štyroch kandidátov 
vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva 
prednosť. Potom vloží hlasovací lístok do 
obálky a obálku vloží do volebnej 
schránky. 

FAŠIANGY, TURICE, 
VEĽKÁ NOC IDE.... 

 
,,Nadišiel smutný čas,  
pochovať basu zas“ 

 
     Tak sa aj stalo, keď sa 
s ňou Kovarčania všetkých 
vekových kategórií prišli 
rozlúčiť 17. februára 2012 
do kultúrneho domu. 
     Fašiangovej nálade nič 
nechýbalo. Vyzvala nás k tomu aj 
starostka obce Mgr.Helena Paučírová 
pri otvorení fašiangovej zábavy. 
Karnevalový sprievod spoločenskou 
sálou piesňami o fašiangoch a zmesou 
žartovných piesní tvorili spevácke 
skupiny Kovarčanka a Nezábudka. Ešte 
viac rozohrala do tanca dychová hudba 
Tribečanka a jej speváčky Majka a 
Zdenka, ale aj úspešný výber tanečných 
piesní pre mladých i dospelých od  
dvojfunkčného kapelníka a diskdžokeja  
pána Vladimíra Labudu. Ten do tretice 
silne hudobne zapôsobil svojou sólo - 
trúbkou dojímavých piesní najmä piesňou 
„Let holubí “.  
     Nevídaným prekvapením bolo 
kovarské  ,,Slunce, seno, jahody - pár 
facek a erotika“,  keď plochu parketu 
obsadili dámy z Hoštíc, pani Kelišová - 
ťažko spoznateľný pán Milan Ondruš  
s nákupnou káričkou a opravdická 
„velebnosť- náš výmyselník a humorista 
Jožko Hoza na neodmysliteľnom bicykli 
s čiernym parazólom, s ktorým 
naštartoval až do kuchyne po šišky. 
Zatiaľ ,,dámy“ promenádovali po parkete 
s knižkami na hlavách ako indky, a tak 
dokazovali gracióznosť pohybu. Potom 
svojím tancom tromfli hoštické kraviarky – 
družstevníčky. Výbuchy smiechu 
a potlesku nemali konca za nápadité 
vystúpenie 
Kovarčanky so 
sprievodnou 
hudbou kultového 
filmu a dvoch  
,,najdôležitejších“ 
humoristov. 
Škoda, že sa 

k ním nepridala Cecilka, ktorá len tak 
individuálne pobehovala po sále, pokiaľ 
jej to fašiangová únava dovoľovala. 
Chýbal jej však lampáš, doga-pes, potok 
a hoštickí naháči. 
     Nielen toto ,,číslo“ vymyslela 
a zinscenovala Bc.Zdenka Bujnová, ale 

napasovala ,,Malú čiastku zeme“ na 
kovarské dievčence, turistov, 

motorkárov, hasičov a futbalistov. Ba 
inovovala aj celý ceremoniál 

pochovávania basy. 
     Za zvukov smútočného 
pochodu dlhý smútočný sprievod 
tvorili: na čele šiel ,,naslovovzatý“ 
pán farár - Anton Debnár, jeho 
miništrant Jarko Polonský. Za nimi 

truhlu vynášali krásne uniformovaní 
početní mladí hasiči - dorastenci a za ňou 
s nárekom šli plačky z Kovarčanky 
a Nezábudky.  Mimo sprievodu na 
každého číhala neľútostná smrť,  ktorá 
kosila  životy  hlava – nehlava (Martuška 
Zelisková).  Skupinu plačiek podporovalo 
aj obecenstvo. Najviac sa naplakal Rudolf 
Sajko a jeho srdcervúci plač bol veľmi 
chytľavý a prenikavý. 
     Keď sme si dobre poplakali nad 
truhlou, smútočnými  rečami a piesňami, 
bolo treba zaplatiť do zvončeka, ktorý 
účastníkom podstrčila Terka  Horáková, 
za čo ich aj pokropila z kýbla toaletnou 
kefou. V jej bohatom košíku nechýbali  
fašiangové dobroty, klobásy až prevísali  
a vyvolávali slinky. Preto  potom 
kapustnica s klobásou chutila všetkým 
znamenite od Kvetky Halmovej. Aj 
šiškami od Irenky Patrovičovej a spol. 
sme si osladili fašiangy a zapili dobrým 
vínkom. Potom sa ešte veselo tancovalo 
až do rána bieleho. 
     Ako dobre, že si vieme 
urobiť radosť aj v zlých 
časoch. Všetkým, ktorý sa 
na tejto vydarenej 
fašiangovačke podieľali, 
ale aj tímu, ktorí sa jej 
v hojnom počte zúčastnili, 
úprimne ďakujeme. 
 
 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 
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FAŠIANGY   V 
ZÁKLADNEJ  ŠKOLE 

 
     Fašiangy sú obdobím od 
Troch kráľov až do 
polnoci pred Popolcovou 
stredou. Potom nasleduje 
štyridsaťdňový pôst až do 
Veľkého piatku. Je to prechodné 
obdobie medzi zimou a jarou. Vo 
fašiangovom období bolo na 
hospodárstve menej práce, preto sa 
organizovali zakáľačky, zábavy 
a svadby. Ľudia sa obliekali do masiek, 
ktoré mali okrem zábavnej funkcie aj 
ochranný význam. Mali chrániť pred 
negatívnymi silami, zabezpečiť úrodný 
rok a plodnosť hospodárskych zvierat. 
     Masky a sprievody sa vo vidieckom 
prostredí spájali so zimným slnovratom 
a svadbami. Fašiangy na dedine mali 
svoje osobité čaro. K fašiangom 
neodmysliteľne patria aj deti, poďme sa 
preto pozrieť, ako prežili karneval naše 
malé ratolesti zo základnej školy.  
     10. február 2012 sa už od rána niesol 
v znamení očakávania. Očakávania 
hudby, spevu, tanca a dobrej nálady. Tá 
od skorého rána povznášala každého – 
mladého i starého. Po vyučovaní sa deti 
pod vedením pani učiteliek zhromaždili 
v Kultúrnom dome v Kovarciach. Začali 
sa sem schádzať nádherné princezné 
z ďalekých krajín, zbojníci, králi, 
mušketieri, šašovia, vojaci, Avatar, 
babičky, futbalisti, rozličné príšery, no 
jednoducho masky od výmyslu sveta.  
     Na začiatku vystúpila tanečná skupina 
dievčat zo šiesteho ročníka, ktorá sa 
vlnila v rytme latino. Rozpálili celý parket, 
a práve vďaka tomu sa rozprúdila voľná 
karnevalová zábava. Učitelia, rodičia, ale 
aj žiaci sa pri výbere najkrajších 
karnevalových  masiek riadne zapotili. 
Nakoniec to vzdali a malým darčekom 
odmenili všetky masky. Už len za to, že si 
masku vyrobili alebo požičali a prišli sa 
zabaviť. Karnevalovú zábavu v sále 
riadne rozprúdil stoličkový tanec, ktorý 
má na našej škole nielen veľkú 
popularitu, ale aj tradíciu. Deti sa pri ňom 
riadne vyšantili. Nebol smutný ani ten kto 
vypadol, pretože ho čakala odmena 

v podobe sladkej lízanky. Voľná zábava 
pokračovala až do šestnástej hodiny.  
Masky aj keď unavené, rozchádzali sa 
domov. Príjemne unavené, ale s dobrým 

pocitom priateľstva, súdržnosti 
a spolupatričnosti. A tak to má byť. 

Možno sa im večer snívalo 
o ďalekých krajinách, kde sa voda 
sypala a piesok sa lial....možno stretli 

nádhernú princeznú alebo dobrého 
Avatara...možno...                                                                                                                                                         

Mgr.Vlasta Kráľová, 
Základná škola 

 

MAŠKARNÝ   PLES  
„C L E M E N T I A“  

ZSS   KOVARCE 

 
     Dňa 21. februára 
2012 sa v kultúrnom 
dome v Kovarciach 
uskutočnil Maškarný 
ples obyvateľov ZSS 
,,Clementia“ Kovarce. 
Podujatia sa zúčastnili okrem nás aj 
obyvatelia z týchto zariadení: ZSS 
,,Benefit“ Olichov, ZSS ,,V kaštieli“ Horné 
Obdokovce, ZSS ,,Harmónia“ Horné 
Štitáre, ZSS ,,Harlekýn“ Topoľčany a ZSS 
,,Svetlo“ Olichov. Potešilo nás, že naše 
pozvanie prijali PaedDr. Miluša Budayová 
- vedúca odboru sociálnych vecí 
a zdravotníctva Úradu NSK,  MUDr. 
Jarmila Pršanová, Mgr. Helena Paučírová 
– starostka obce a riaditelia spomínaných 
zariadení.  
     Všetkých srdečne na Maškarnom 
plese privítala Bc.Monika Palková, ktorá 
pracuje v ZSS na pozícii koordinátorka 
záujmovo pracovných aktivít, tiež sa 
všetkým prihovorila PaedDr.Miluša 
Budayová, ktorá pochválila kostýmy 
zúčastnených obyvateľov.  
     Zábavu zahájili naši obyvatelia svojim 
programom – COUNTRY tancom, ktorý 
zožal veľký potlesk, nasledovalo tanečné 
kolo s prehliadkou maškarných masiek, 
videli sme rôzne rozprávkové bytosti, 
mušketierov, indiánov, kovbojov, cigánov, 
bábätká, policajtov a veľa iných, masky 
boli naozaj od výmyslu sveta.  

     Po občerstvení nasledovala voľná 
zábava, tancovali všetci obyvatelia 
a zamestnanci. Popoludnie v príjemnej 
atmosfére ubehlo veľmi rýchlo a po 
rozlúčke s obyvateľmi a zamestnancami 
iných zariadení sa naši obyvatelia 
zabávali do neskorých večerných hodín. 
Zábavu ako na dobrom plese sme 
ukončili spevom za sprievodu nášho 
obyvateľa pána Milana Eššeho. 
Najkrajším poďakovaním pre všetkých, 
ktorí sa podieľali na organizácii akcie boli 
srdečné úsmevy a radosť v očiach 
všetkých prítomných.  

Katarína Kalačanská 
„CLEMENTIA“ ZSS Kovarce 

 

KLUB SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
VAPEČ (956) 

13.november 2011 
Prejdená vzdialenosť: 10,4 km 
Prekonané prevýšenie: 641 m stúpanie 
641 m klesanie 

     Vapeč? Čo to je za 
kopec? Tak takto som 
reagoval, keď som prvý krát 
počul názov nášho cieľa 
od podpredsedu KST 
Tríbeč. Priznám sa, 
nevedel som, čo je to za kopec a ani 
v akom pohorí sa nachádza. Až po 
dlhšom pátraní som sa oboznámil s týmto 
naším cieľom a zistil som, že to je, 
VÁPENCODOLOMITOVÁ BRALNATÁ 
DOMINANTA STRÁŽOV-SKÝCH 
VRCHOV S DRUHOVO PESTROU 
FLÓROU A FAUNOU TEPLOMILNÉHO 
AŽ HORSKÉHO CHARAKTERU. Pekné, 
nie? Keď už som vedel, kde sa to 
nachádza spolu s podpredsedom sme 
naplánovali nedeľňajší výlet k nášmu 
cieľu.  

     Zišlo sa nás 5 dospelých a 5 deti. 
Rozdelili sme sa do áut a asi o 10.00 
hod. sme vyrazili z Kovariec. Za hodinu 
a pol sme sa autom premiestnili až 
k chate HOMÔLKA, kde nechávame autá 

a začína naša pešia časť výletu za 
ďalším vrcholom. Od spomínanej chaty 
sa vyberáme po modrej značke k nášmu 
cieľu. Hneď po pár metroch začíname 
stúpať lesným terénom v tieni listnatých 
stromov, ktorých svoje listy už pred 
časom opustili. Posúvame sa bližšie k 
cieľu a náš detský výlet naberá výškove 
metre. Náš postup prispôsobujeme 
tempu naších najmenších turistov. Áno, 
stúpanie nám ide tažšie, ale už čoskoro 
sa dostávame na vrchol prvého 
bezmeného kopčeka na ceste k Vapeču. 
Tu sa nám po prvý krát naskytujú 
pohľady na okolité kopce a v diaľke sa 
objavuje aj Vapeč. Po malej prestávke, 
začíname znovu šľapať, už čoskoro zase 
klesáme a tempo nášho postupu znovu 
naberá na obrátkach. Ešte pár metrov 
nás delí od miesta, kde plánujeme doplniť 
energiu na další postup, ide o táborisko 
pod Vapčom, kde by sa dalo pobudnúť aj 
dlhšie, ale vieme, že odtiaľto je to už len 
skok a sme tam. No tak to bol veru riadny 
skok, na 0,7 km musíme vyšľapať 176 
výškových metrov, tu sme sa zapotili. 
Pod vrcholom sa ešte fotíme v malej 
jaskynke, kde je pripravené drevo pre 
prípadných bývakujúcich turistov 
a nasleduje posledný najzaujímavejší 
výstup dňa. Ide o skalnatý terén, kde je 
potrebné zapojiť aj svoje skúsenosti 
s lezením a pri výstupe použiť aj ďalšie 
dve končatiny, ktoré pri bežnej turistike 
až tak nepoužívame. Deťom to zjavne 
neprekáža a majú z toho zábavu, presne 
o 14:40 hod. sa hore pri kríži všetci 
stretávame a kocháme sa prekrásnym 
výhľadom. Ešte hore sa dohadujeme na 
ďalšom postupe a rozdeľujeme sa do 
dvoch skupín. Skupina č.1, v ktorej sú 
všetky deti ide priamo dole do dedinky 
Horná Poruba, je to rýchlejšia cesta, ale 
veľmi prudké klesanie na 3 km treba 
zostupiť 541 m. Skupina č.2 
pozostávajúca s troch členov sa rýchlym 
tempom miestami behom presúva 
výstupovou trasou k autám. Po rýchlom 
presune nasadáme do áut a vyberáme sa 
pre naších ostatných členov do dedinky, 
v ktorej sa máme stretnúť. Ďalej je to už 
veľmi rýchle, nájdeme ostatných, 
naložíme ich do auta a po krásnom dni 
strávenom v prírode sa so zážitkami 
vraciame domov.  



      Každý kto nemohol, alebo mu 
okolnosti nedovolili zúčastniť sa tohto 
výletu môže banovať a nech sú mu tieto 
riadky aspoň útechou duše bažúcej po 
spoznávaní krás Slovenska a zážitkoch 
spojených s touto záľubou. 

Marek Vrbičan 
Klub Slovenských turistov Kovarce 

 

Z ČINNOSTI  
SPOLOČENSKÝCH 

ORGANIZÁCIÍ 

 
Bilancia  činnosti 

dôchodcovskej  
organizácie 

 
     V trinásťročnej 

dôchodcovskej organizácií 
nastali zmeny v jej riadení. 

Výročná členská  schôdza 
Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Kovarciach  dňa 
9.februára 2012 zvolila nový výbor 
v zložení: 
Predsedníčka  -  Helena Belanová 
Podpredsedníčka – Terézia Horáková 
Hospodárka – Jozefína Vojtušová 
Členmi výboru sú : Magdaléna Deličová, 
Ľudmila Blahová.  
Potvrdila členov revíznej komisie: 
predsedníčku Helenu Prevuzňákovú, 
členov komisie: Milana Krála a Anastáziu 
Verbichovú.   
    
      Sústavne sa rozširuje členská 
základňa o nových mladších členov, ktorí 
dosahujú seniorský vek tým, že ich 
pozývame na naše podujatia, a tak ich 
získavame pre našu činnosť. Sme 
najpočetnejšou organizáciou v obci 
s pomerne úspešnou príspevkovou 
morálkou jednotlivých členov. 
Našou snahou je, aby každé naše 
stretnutie malo zmysel a duchovne nás 
obohatilo. Tak bolo na fašiangovej -
šiškovej schôdzi, na oslavách  MDŽ, 
v októbri - Mesiaci úcty k starším, kde 
spolu s obcou Kovarce organizujeme už 
tradičné stretnutie „ Ľudia s ľuďmi v údolí 

rieky Nitry“, na ktorom sa stretávame 
s občanmi okolitých obcí a speváckymi  
skupinami. Veselo a príjemne nás 
pobavili okrem Kovarčanky a Nezábudky 
aj naši hostia z Oponíc a Ludaníc, kde 
Seniorske srdce rozdalo kus zo svojho 
srdca aj nám v podobe všestrannej 
zábavy a radosti. Oponickí dôchodcovia  
nás pozývajú na zájazdy za kultúrou 
a vlastivedným poznávaním. S nimi sme 
navštívili minulý rok rodisko Milana 
Rastislava Štefánika v Košariskách 
a jeho mohylu na Bradle. Aj tento rok 
nám sľubujú pozvanie na lákavé zájazdy 
na festival dychoviek v Drietome a na 
vinobranie v Pezinku  i na divadelné 
predstavenie v Nitre. 
     Dôstojne a vysoko  humánne bývajú  
naše Seniorské Vianoce, ktorých 
posolstvom  je prežiť  ich spoločne i keď 
s istým časovým predstihom. 
     Uskutočňujeme  zájazdy: do 
Terchovej na 49.ročník Jánošíkových dní, 
kde nám obec zaplatila cestu, avšak 
viacerí seniori nevyužili túto  príležitosť. 
Skôr sa nám darí využívať kúpele 
v Malých Bieliciach  v zlacnenej ponuke. 
Okresná organizácia JDS v Topoľčanoch 
poriada rôzne športové súťaže, zájazdy 
do divadiel, relaxačne pobyty  
v kúpeľných centrách doma i v zahraničí 
k moru. Využívajú sa len v ojedinelých 
prípadoch: manželia Královí - 
Luhačovice, Bulharsko, Mária Matušíková 
- Turčianske Teplice, Bulharsko. V tomto 
roku sa ide k moru do Grécka na ostrov 
Tasos, do kúpeľov – Luhačovice, 
Turčianske Teplice, Dudince. O ďalších 
ponukách budeme včas informovať. 
Treba sa rozhodnúť, sú to ponuky so 
štátnym príspevkom. 
     Výrazný je podiel našich členov na 
kultúrnom dianí obce. Spevácka skupina 
Nezábudka účinkuje na svojich 
i obecných podujatiach, zúčastňuje sa 
prehliadok speváckych skupín v okrese. 
Reprezentovala našu obec a okres 
Topoľčany na krajskej prehliadke 
seniorskych speváckych skupín 
v Rybníku v Levickom okrese, kde svojím 
výberom vlasteneckých piesní zapôsobila 
v slovensko - maďarskom prostredí.  
     Pozoruhodná bola aj návšteva 
apponyiovskej knižnice 13-člennej 
skupiny dôchodcov. Písali sme o tom 

v Kovarskom mesačníku, ako aj 
o každom uskutočnenom podujatí. 
     V priebehu  roka sme inštalovali tri 
výstavy z umeleckej tvorby našich členov. 
Zvlášť obdivuhodná je tvorba literárna, 
výtvarná, fotografická a babkotvorná  
pani Irenky Štefánikovej, ktorú sme 
prezentovali aj na okresnej výstave 
v zasadačke bývalého ONV 
v Topoľčanoch pri príležitosti osláv  
Mesiaca úcty k starším. 
     V tom je zmysel  zospoločenštenia  
našich členov, aby nestrácali záujem 
o dianie, venovali sa svojim záľubám, 
záujmom a neizolovali sa od ľudí. Tomu 
nás zaväzuje aj rozmanitý plán činnosti  
a prijaté uznesenia. 
     Úprimne ďakujeme Obci Kovarce, 
starostke Mgr.Helene Paučírovej za 
hmotnú a morálnu podporu, jej 
pracovníčkam za dobrú spoluprácu, ako 
aj Vierke Juríkovej a Lidke Královej za 
úpravu prostredia spoločenskej sály. 

PhDr.Irena Grácová 
ZO JDS Kovarce 

 
 
 

J U B I L A N T I 
 F E B R U Á R 

 

 Števanka Stanislav  - 60 rokov 

 Chrenová Mária       – 60 rokov 

 Chodilková Genovéva  
                                                  - 65 rokov 

 Šišmičová Pavlína   - 75 rokov 

 Števčík Michal         – 75 rokov 

 Grácová Mária         – 76 rokov 

 Jančovičová Mária  – 82 rokov 

 Bujna Rudolf           – 87 rokov 
 
 

SRDEČNE   
BLAHOŽELÁME 

 
 
 

P O Ď A K O V A N I E  
 
Redakčná rada Kovarského mesačníka 
touto cestou ďakuje našej 
spolupracovníčke – redaktorke 
kovarského mesačníka pani Ľuboslave 
Somogyiovej, za dlhoročnú prácu pri 
tvorení Kovarského mesačníka. Pri 
odchode do dôchodku jej želáme pevné 
zdravie, pohodu a spokojnosť v osobnom 
živote. 
 

OBECNÝ  HASIČSKÝ 
ZBOR  OZNAMUJE 

 
V prípade spozorovania 
požiarov je potrebné hlásiť 
vznik požiaru na: 
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ 
ZBOR TOPOĽČANY 
 150 
 112 
 
OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR 
KOVARCE 
 
Jozef Kapusta,  
veliteľ OHZ, Kovarce 151 
 0902 528085 
 
Mgr.Helena Paučírová, 
starostka obce, Kovarce 273 
 0903 284480 
 
Ing.Andrej Čopík,  
zástupca starostky,  
Kovarce 380 
 0907 243377 
 
 
Spôsob nahlasovania požiaru: 

1. Meno a priezvisko 
2. Miesto požiaru 


