
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 
 

     Ani sme sa nenazdali 
a prišiel posledný 
mesiac školského 

roka. Zamýšľame sa nad 
tým, čo pre nás tento rok 

znamenal a zároveň 
hodnotíme. Učitelia hodnotia 
prácu svojich žiakov, ich 
vedomosti a schopnosti. Nie je 

to ľahké, veď každý žiak je iný. 
Niekoho bavia jazyky, iného 
prírodovedné predmety alebo výchovné 
predmety. A sú aj takí, ktorým sa učiť 
vôbec nechcelo. Najviac sa asi tešia na 
svoje prvé vysvedčenie prváci, ktorí sa už 
stali riadnymi žiakmi základnej školy. 
Naopak, mnohým deviatakom sa 
zaleskne slza v očiach, keď sa budú 
posledný deň lúčiť so školou. Ale život je 
už taký, niečo sa končí a niečo sa začína. 
Končí sa škola a prichádzajú prázdniny. 
Dva mesiace oddychu, po ktorých nás 
znovu čaká známy kolobeh života... 
 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
redaktor  KM 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 
 

 
FUTBALOVÉ  ZÁPASY  OFK  

  A-MUŽSTVO, DORAST, ŽIACI 
 

 
D O S P E L Í 
 
24.kolo – 27.5.2012 
Topoľčany B - KOVARCE 
Výsledok: 0 : 2 
Gól: Peter Labuda (2) 
 
 
25.kolo – 3.6.2012 
KOVARCE – Horné Štitáre 
Výsledok: 5 : 0 
Gól: Peter Labuda (3), Kovačik (2) 
 
 
26.kolo – 10.6.2012 
Závada - KOVARCE 
Výsledok: 3 : 4 
Gól: Peter Labuda, Lukáš Krošlák, 
Rastislav Hula, Dominik Vorčák 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

D O R A S T 
 
24.kolo – 26.5.2012 
Práznovce - KOVARCE  
Výsledok: 12 : 1 
Gól: Adam Števanka 
 
25.kolo – 2.6.2012 
KOVARCE – voľno 
 
26.kolo – 9.6.2012 
Krnča - KOVARCE  
Výsledok: 0 : 1 
Gól: Matúš Kostolník 
 
 

Ž I A C I 
 
21.kolo – 27.5.2012 
Hrušovany - KOVARCE 
Výsledok:  3 : 3 
Gól: Lukáš Málik (2), Vladimír Sajko 
 
22.kolo – 3.6.2012 
KOVARCE – Čermany 
Výsledok: 1 : 5 
Gól: Michal Gregor 
 
 

 
 
 

HODOVÁ  SLÁVNOSŤ  
NA  GEDELOVE 

 
      Napriek horúcej slnečnej nedeli 
17.júna 2012 zišlo sa mnoho ľudí z obci 
Kovariec, Súloviec, Oponíc, Ludaníc 
a širokého okolia vôbec, na hodovú 
slávnosť na Gedelove v južnej časti 
Tribečského pohoria. Gedelov sa stal 
ďalším pútnickým miestom. Na širokom 
priestranstve pred svätým krížom, ktorý 
tvorí akoby posvätnú hranicu kovarského 
chotára a poniže začína súlovský chotár, 
ktorý označuje druhý kríž, sa uskutočnila 
svätá omša. 
     Kamenný kríž pred stodvadsiatimi 
ôsmimi rokmi v júni 1884 dal postaviť gróf 
Dr.Andrej Wágner na svojom pozemku. 
Kedysi tu bola horská osada, písomne 
zaznamenaná z roku 1754 so šiestimi 
domami a panským majerom 
označovaným ako Lehôtka, lesovňa 
a nad osadou na rázcestí stála baroková 
kaplnka Panny Márie. 
     Značne poškodený kríž dal obnoviť 
vdp. Mgr. Ondrej Tepličanec 
a 15.novembra 2009 bol slávnostne 
vysvätený. Obnovou a opravou prešlo aj 

1  Čeladince 26 19 2 5 86 : 42 59 20 

2  Kuzmice 26 15 6 5 64 : 27 51 12 

3  Rajčany 26 15 5 6 57 : 27 50 11 

4  Závada 26 12 5 9 46 : 38 41 2 

5  Norovce 26 12 5 9 43 : 47 41 2 

6  Čermany 26 11 6 9 54 : 36 39 0 

7  Kamanová 26 10 4 12 47 : 63 34 -5 

8  Kovarce 26 9 6 11 46 : 52 33 -6 
9  Tesáre 26 8 7 11 35 : 46 31 -8 

10  Topoľčany B 26 8 6 12 34 : 32 30 -9 

11  Chrabrany 26 8 5 13 37 : 58 29 -10 

12  Malé Ripňany 26 8 4 14 48 : 53 28 -11 

13  Veľké Ripňany 26 8 8 10 40 : 37 26 -7 

14  Horné Štitáre 26 3 3 20 26 : 105 12 -27 

O B S A H 
 Úvodník (Mgr.Ľubica Jakubíková) 
 Športové ozveny (OFK  A-mužstvo, Dorast, Žiaci), Konečná tabuľka 
 Hodová slávnosť na Gedelove (PhDr.Irena Grácová) 

 Klub slovenských turistov (Marek Vrbičan) 
 Zo školského zápisníka  - Materská škola (Bc.Zdenka Bujnová) 
 Gazdinky na slovíčko – Cesnakové kolieska 
 Jubilanti – Jún, Júl 
 Oznamy 
 Inzerát 



ďalších sedem krížov 
a sôch v obci 
Kovarce, ktoré 
financovala obec 
Kovarce. Každoročne 

sa v júni uskutočňuje 
púť so svätou omšou 
na tomto posvätnom 

mieste. Snáď preto 
„hodová“ slávnosť 

dostala svoje pomenovanie. 
     Svätú omšu celebroval náš rodák 
Mgr.Peter Debnár (brat Damián), ktorý je 
duchovným v Hlohovci, so 
spolucelebrantmi Mgr.Ondrejom 
Tepličancom z kovarskej farnosti 
a Mgr.Jurajom Nuotom z oponickej 
farnosti. Hudobne svätú omšu sprevádzal 
organista pán Vladimír Šišmič. Spolu so 
speváckou skupinou Kovarčanka 
dodávali velebnosť bohoslužby, ako aj 
aktívna účasť veriacich. Tvorili ich všetky 
generácie: od batoliat, detí, dospelých až 
po 101-ročného účastníka pána 
Krajčoviča z Ludaníc, ktorý sa zúčastňuje 
podobnej púte aj v kostolíku sv.Anny pod 
Hôrkou. Tu sa tiež pravidelne v júli 
uskutočňuje púť so svätou omšou a Deň 
otvorených dverí k ostatkom 
Wágnerovcov a ich hrobke a výstava 
z histórie obce Kovarce. 
     V závere hodovej bohoslužby sa 
uskutočnila gratulácia na počesť 
10.výročia kňazskej vysviacky 
Mgr.Petrovi Debnárovi, ktorú v mene 
všetkých prítomných vyjadrila 
Mgr.Veronika Danišová a odovzdala mu 
okrem krásnej kytice i vecné darčeky. 
Hymnickou pápežskou piesňou a spevmi 
Kovarčanky i prítomných vyvrcholilo 
slávnostné odpoludnie. 
     Po zápise veriacich do Pamätných 
kníh obcí Kovariec a Súloviec sa sprievod 
presunul k druhému súlovskému krížu, pri 
ktorom sa  modlil desiatok ruženca. 
     Slávnosť tvorili aj ďalšie podujatia. Pri 
príležitosti Dňa otcov sa mohli rodičia 
s deťmi vyšantiť, súťažiť na priľahlej lúke, 
deti sa potom mohli prikrášliť a premeniť 
na  rôzne bytosti, ktoré im na tváričky 
vykreslila výtvarníčka Lenka Krumpálová. 
Nechýbalo ani chutné občerstvenie, ktoré 
pripravili členovia Klubu slovenských 
turistov Tribeč Kovarce, za čo im úprimne 
ďakujeme. Poďakovanie vyjadrujeme aj 

starostke obce Kovarce Mgr.Helene 
Paučírovej, ktorá zabezpečila kyvadlovú 
dopravu. Ludanickí bicyklisti, odetí 
v žltých tričkách, prezentovali cirkevné 
symboly. Peší turisti prekonali samých 
seba, keď na pravé poludnie v letnej 
horúčave uskutočnili dvojhodinový 
výstup. Medzi nimi boli manželia Terézia 
a Jozef Horákovi. Všetkým organizátorom 
i účastníkom duchaplného podujatia 
srdečne ďakujeme. Na záver zopakujeme 
slová pani Evy Križanovej: „Večer sa 
bojíme výjsť do ulíc, ale tu sa zišli všetci 
dobrí ľudia“. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
MALÁ  FATRA 

Prespanie v stanoch Kľak (1351,6m.) 

28 - 29.01. 2012 

     Táto akcia nie 
je pre nás 
prvou tohto 

typu. 
Môžeme už 

hovoriť 
o tradícií, 

ktorou sa stalo 
prespanie v zimných podmienkach a v 
stane. Berieme to ako tréning 
pohybovania sa v snehu, v ľade a tiež aj 
ako táborenie v netradičných 
podmienkach.  

     Z Kovariec vyrážame o 13.00 hod. 
v zložení Marek, Peťo, Roman a ja. 
Cestou v Bánovciach berieme Rada 
a pokračujeme smerom na Fačkovské 
sedlo (802m.). O 15.30 hod. prichádzame 
do cieľa cesty autom a stretávame sa s 
posledným členom-Gabom. Začíname sa 
baliť na výstup spojený s prespaním. O 
16.00 hod. už šliapeme po žltej značke. 
Prvú časť výstupu sa dostávame do 
svojho tempa, pričom každý rozmýšľa, či 

mu niečo nechýba alebo nemá niečo 
navyše. Niečo navyše je síce vždy fajn, 
ale tiež je potrebné väčšie vynaloženie síl 
na takýto výstup. Tu je každý gram 
príťažou, lebo krok za krokom je tá váha 
nepríjemnejšia a nepríjemnejšia. V našej 
partii sú aj maximalisti a aj minimalisti, čo 
sa týka balenia a je to aj vidno na 
podanom výkone pri samotnom výstupe. 
Cestou hore sa stretávame s turistami, 
ktorí už majú Kľak za sebou a pri pohľade  
na nás, niektorí reagujú s obdivom a 
prianím príjemnej noci a niektorí len 
krútia hlavami... Nás to však neodrádza, 
lebo s takýmto postojom sa stretávame aj 
doma, kde sa nás zakaždým pýtajú, čo 
nás vedie k tomuto prespaniu v zime a v 
stane???? V čase 17.00 sa všetci 
čakáme na prvom slnečnom mieste. Je 
ním Revaňské Sedlo (1186m), kde sa 
fotíme a dopĺňame energiu rýchlym 
občerstvením a doplnením tekutín. 
Pokračujeme ďalej, ale už to nie je také 
namáhavé,  lebo máme za sebou 400 
výškových metrov a čaká nás už len 150 
výškových metrov. Na rázcestí Pod 
Skalou, kde sa nachádzajú zvyšky 
základov bývalej horskej chaty, 
schádzame z chodníka na vrchol, 
a pokračujeme po zelenej, ktorá vedie 
ku Kľackému vodopádu. My však  len 
hľadáme vhodnejšie miesto na rozloženie 
stanov. Toto miesto nachádzame asi 400 
metrov od križovatky. Nasleduje 
rozloženie stanov. Vzhľadom na to, že 
sneh bol sypký a prevaľoval sa, bolo 
potrebné spraviť asi metrový výkop 
„pľacu“ stanov. Máme so sebou dva 
zimné stany 2-miestny a 4-miestny. 
Roman sa však rozhodol vykopať záhrab 
kde chce prečkať noc a my mu v tom 
pomáhame. No po chvíli ho opúšťame 
a odchádzame na večerný výstup na 
Kľak úplne naľahko. O 21.00 už stojíme 
na 1351,6 metrov vysokom vrchole a sme 
tu v tento deň zaručene poslední. Z vrchu 
sledujeme osvetlené Fačkovské sedlo 
a tmu všade okolo. Pofotíme sa 
a odchádzame naspäť. Po príchode 
znovu pomáhame s kopaním záhrabu. Po 
dokončení tohto diela a pri teplote -7 oC 
odchádzame spať do stanov.  

 

Druhý deň ráno sa budíme 
o 8.00 a začíname s varením, balením 
a konštatovaním ozaj chladnej noci. 
V noci teplota klesla na  -10oC ale to sme 
už boli zabalení v spacákoch a väčšina si 
podriemkavala. O 11.00 odchádzame 
zbalený na výstup na Kľak, tento krát 
však  ideme všetci a so všetkým. Presne 
na obed stojíme na vrchole a znovu 
môžem skonštatovať, že sme tu v tento 
deň prví. Až cestou dole stretávame 
prvých turistov, ktorí sa vybrali na Kľak 
z Fačkovského sedla v tento deň ráno. 
Znovu fotíme krásne zasnežené scenérie 
a vyberáme sa na poslednú časť nášho 
výletu a tým je návrat do civilizácie- 
k autám. Cesta dole je ľahšia a rýchlejšia. 
Pri autách sa lúčime a odchádzame smer 
- Kovarce. 

Výlet to bol chladný, ale 
poučný. Zase sme sa dozvedeli, čo ešte 
musíme doladiť, aby sa nám v takýchto 
podmienkach prebývalo ľahšie 
a jednoduchšie. 
 
Prejdená vzdialenosť: 10km 
 
Prekonané prevýšenie: 610m stúpanie, 
610m klesanie    
 
 

Fotogaléria a plán akcií na rok 2012 je na  
www.ksttribec.webnode.sk 

Marek Vrbičan 
Klub Slovenských turistov 

Tribeč Kovarce 
 
 
 
 
 
 

 



ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

  
Akcie materskej školy  

za druhý polrok  
školského roka 2011/2012 

 

 7. februára 2012 boli deti – 
predškoláci spolu s rodičmi a učiteľkami 
na spoločnom zápise do 1. ročníka 
základnej školy. V škole ich privítali žiaci, 
prezlečení za rozprávkové  postavy, ktorí 
s nimi plnili rôzne úlohy. Zo školy si deti 
priniesli veľa pekných zážitkov.  

 14.februára sme pre deti 
pripravili fašiangový karneval. Vo 
vyzdobenej jedálni sa predviedli deti 
prezlečené za rôzne rozprávkové bytosti 
– víly, princezné, kominára, dalmatínca, 
batmanov, vlka... Masky spolu tancovali, 
zabávali sa a hrali. Po zábave ich čakalo 
občerstvenie a odmena – sladkosť a malý 
darček. 

 17.februára sa deti 
oboznámili s fašiangovými zvykmi 
a tradíciami. Oblečené v krojoch, 
maskách sa hrali na pochôdzku po 
dedine, kde ich v niektorých domov vítala 
gazdiná a fašiangovými dobrotami. Za to 
ju mládenci vytancovali a zaspievali jej. 

 v mesiaci knihy si deti 
doniesli z domu do MŠ svoje 
najobľúbenejšie knižky, z ktorých sme si 
počas celého mesiaca čítali, poznávali 
rozprávky podľa ilustrácií, učili sa 
s knihami zaobchádzať. 

 27.marca  sme pre deti 
staršej triedy pripravili prehliadku 
v prednese básní pod názvom Mám 
básničku na jazýčku. Každé dieťa sa 

naučilo dlhšiu báseň o zvieratách, prírode 
a pod. a predviedlo sa pred svojimi 
rodičmi a kamarátmi. Za odmenu dostali  
nielen rozprávkovú omaľovanku, ale aj 
potlesk a uznanie rodičov. 

 29.marca deti v sprievode 
s učiteľkami spoločne vyniesli Morenu na 
koniec dediny: Tam jej zaspievali 
a zarecitovali básne, rozlúčili sa s ňou 
a hodili ju do vody. Tak sa skončila vláda 
pani Zimy a nastúpila  pani Jar. 

 30.marca staršie deti boli na 
návšteve v miestnej knižnici. Prezreli si 
nielen priestory  knižnice, ale vypočuli si 
aj rozprávanie knihovníčky Lenky 
o starostlivosti o knihy a o tom, ako sa 
knihy požičiavajú. Napokon im prečítala 
rozprávku, ktorú si deti vybrali a dostali 
od nej prvý čitateľský preukaz 
s obrázkom. Deti sľúbili, že  do knižnice si 
budú chodiť knihy požičiavať. 

 30.marca popoludní sa stretli 
niektoré mamičky, aby ukázali svoju 
šikovnosť pri zhotovovaní veľkonočných 
ozdôb. Chotárová Zuzana maľovala 
vajíčka voskom a s deťmi zdobila vajíčka 
cestovinami, makom a inými semienkami. 
Ďalšie mamičky – Kapustová, 
Krumpálová, Škottová, Adamkovičová 
a Šišmičová pripravili ďalšiu peknú 
výzdobu do šatní a do vchodu. 

 17.apríla sme robili otvorenú 
hodinu s deťmi pre lektorky vzdelávania 
Fibonacci v projekte Trnavskej univerzity 
– Výskumne ladenej koncepcie 
prírodovedného vzdelávania. 

 pri príležitosti Dňa matiek deti 
pozdravili všetky mamičky básňami, 
piesňami a tancom princezien. Na záver 
všetky mamičky dostali od svojich 
ratolestí kvietok. 

 30.mája sme v rámci týždňa 
detských hier navštívili rybník Luh, 
prezreli si prírodu, ukážku chytania rýb 
a zaujalo ich kŕkanie žiab. 

 31.mája sme pripravili 
športovo-zábavné hry rodičov a detí 
a spoločné opekanie. Deti a rodičia si 
zmerali sily  v skákaní vo vreci, lezení po 
povrazovom rebríku, lovení žabiek, 
skladaní obrázkov,  posúvaní lôpt 
palicami, lezení tunelom, vození na 
táčkach, hádzaní na cieľ, chodení na 
chodúľoch, fúkaní balónov, zostavení 
ľudskej postavy z rôznych častí. Po 
splnení všetkých disciplín boli deti 
odmenené diplomom  a sladkosťami 
a rodičia úsmevom svojich detí a pocitom 
príjemne strávenej chvíle so svojimi 
ratolesťami.  Napokon  rodičia s deťmi 
opekali párky.  

 1.júna deti absolvovali ďalšie 
iné športové disciplíny pre zlé počasie 
v triedach. Za svoje výkony boli 
odmenené.  Odmeny v rámci týždňa 
detských hier venovali – Obec Kovarce, 
potraviny Táborský, Sniežik, mäso 
Smatanová, potraviny Čitarský, Coop 
Jednota, ovocie Tekoo. 

 6. a 7.júna sme navštívili 
súkromnú zoologickú záhradu  v parku 
v Kovarciach. Deti videli veľa 
zaujímavých zvieratiek a ich mláďat, ich 
spôsob života, stravovanie a odniesli si 
pekné zážitky. Ďakujeme pani majiteľke 
za ochotu umožniť deťom túto návštevu 
a ostatným zamestnancom za 
sprevádzanie a výklad o zvieratkách.  

 fotografie z akcií si môžete 
pozrieť na internetovej stránke materskej 
školy: www.mskovarce.estranky.sk  
 
 

PRIPRAVUJEME:  

 Slávnostnú rozlúčku 
predškolákov  s materskou školou 
a odovzdávanie osvedčení o absolvovaní 
predprimárneho vzdelávania. Z materskej 
školy odchádza do 1. ročníka 12 detí 
a želáme im  veľa šťastia na ďalšej ceste 
za poznaním v  základnej škole. 

 V čase  letných prázdnin bude 
v prevádzke jedna trieda od 2. júla do 13. 
júla 2012.                                                                              

Bc.Zdenka Bujnová, riaditeľka 
materskej školy 

 
 

J U B I L A N T I 
 JÚN  

 

 Stolár Ľubomír          – 60 rokov 

 Križanová Eva          – 60 rokov 

 Kovačiková Anna      – 76 rokov 

 Sekereš Milan           – 76 rokov 

 Michalíková Štefánia –81 rokov 

 Matejova Antónia      – 82 rokov 

 Kereková Emília       – 85 rokov 

 Čitarská Etela           – 87 rokov 

 Chodilková Margita   – 91 rokov 
 
 

SRDEČNE   
BLAHOŽELÁME 

 
 

 
 

 



J U B I L A N T I 
JÚL 

  
 Biharyová Veronika   - 60 rokov 
 Stolárová Eva           – 60 rokov 
 Bujnová Zdenka        – 77 rokov 
 Grác Rudolf              – 77 rokov 
 Polonsky Jaroslav     – 79 rokov 
 Kutňanský Filip         – 81 rokov 
 Krist Rudolf               – 82 rokov 
 Šišmičová Helena     – 83 rokov 
 Petráková Helena     – 83 rokov 
 Opathová Helena   - 83 rokov 

 
 

 
SRDEČNE   

BLAHOŽELÁME 
 

 
 

 
 
 

 Láska je ako reťaz, čo 
pretrhnúť sa nedá, ale keď 
stretneš toho druhého, tak 
odomknúť sa dá. 
 
 

 Ľúbiť treba srdcom, 
nie očami. Milovať treba 
skutkom, nie rečami. 
 
 

 Nie tí milujú knihy, 
ktorí ich nedotknuté 
schovávajú v skriniach, ale tí, 
ktorí ich majú ustavične v 
rukách. 
 
 

GAZDINKY  
 NA   SLOVÍČKO 

 
CESNAKOVÉ  KOLIESKA 

 
Cesto: 
500g polohrubej múky, 1 ČL morskej soli, 
100 ml oleja, 300 ml mlieka, 42 g droždia, 
3  ČL kryštálového cukru 
 
Plnka: 
250 g uvarených zemiakov, 50 g masla, 2 
ČL morskej soli, 1 hlavička cesnaku, 
mletá červená paprika, majorán,  drvená 
rasca 
 
Na potretie: 
1 vajce, 2 strúčiky cesnaku, olej 
 
 Do 100 ml teplého mlieka 
rozdrobíme droždie, pridáme cukor, 
premiešame a necháme vykysnúť.  
 Múku zmiešame so soľou, 
pridáme kvások, zvyšné mlieko a olej. 
Vypracujeme cesto a necháme ho 
vykysnúť.  
 Zemiaky postrúhame, 
zmiešame s maslom, so soľou 
a s prelisovaným cesnakom. Podľa chuti 
pridáme mletú červenú papriku, majorán 
a drvenú rascu.  
 Vykysnuté cesto rozdelíme na 
polovice, každú vyvaľkáme, natrieme 
plnkou a stočíme ako roládu. 
 Rolády pokrájame na 2 cm 
hrubé kolieska, ktoré poukladáme na 
plech vyložený papierom na pečenie, 
potrieme rozšľahaným vajcom 
s prelisovaným cesnakom a necháme 
ešte 20 min kysnúť. 
 Kolieska pečieme vo vopred 
vyhriatej rúre (180°C) 15 až 20min a ešte 
horúce potrieme olejom. 

 
 
 
 
 

O Z N A M Y 
 

26.júla slávime 
sviatok svätej 

Anny, matky 
Panny 

Márie. Pri 
tejto 

príležitosti  
a aj pre veľký 

záujem sa bude konať v kostolíku 
pod Hôrkou DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ, kde sa budú prezentovať 
výsledky záchranných prác v krypte 
rodiny Wágnerovej. Okrem toho 
bude možné nahliadnuť do otvorenej 
krypty a budú prezentované rôzne 
zaujímavé veci, ktoré sa našli pri 
prácach v krypte a kostolíku. 
Súčasťou akcie bude aj malá 
výstavka dobových fotografií 
a pohľadníc Kovariec. Všetko toto 
môžete vidieť po svätej omši, ktorá 
sa uskutoční dňa:  

29.júla 2012 o 16.00 hod. 
v Kostolíku sv.Anny.  

 
Mgr.Ondrej Tepličanec 

Peter Gerši 
 
 
 
 
Zber plastového 
odpadu /plastové PET 
flaše z minerálok, 
plastové obaly 
z potravín, čistiacich 
prostriedkov – šampónov, 
aviváže, pracích prostriedkov, 
plastové fólie/ bude  3.júla 2012. 
Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom žiadame vyložiť ráno v deň 
vývozu alebo v predvečer vývozu 
pred rodinné domy.   
 
 

Redakčná rada Kovarského 
mesačníka oznamuje, že ďalšie 
číslo Kovarského mesačníka 
vyjde v mesiaci august. 
 
 
 

I N Z E R Á T 

 
 
Predám pekný zachovalý 4-izbový 
atriový rodinný dom (súp.č.456) v obci 
Kovarce na peknej tichej ulici. 
 0911 238408 
 
 
 
Predám za symbolickú cenu a odvoz cca 
3000 ks pálenej škridle + korýtka od 
výrobcu Tehelne Zlaté Moravce. Vek 
škridle 15 rokov. 
 0903 411357 
 
 

 

Zamilovaní pri bozkávaní 
zatvárajú oči, pretože chcú vidieť 
srdcom. 

Láska nespočíva v tom, že sa ľudia 
na seba dívajú, ale že sa obidvaja 
dívajú rovnakým smerom. 

Kto povedal, že láska je slepá? 
Ona jediná vidí dobre, pretože 
objavuje krásy tam, kde iní nič 
nevidia.  

Najvzácnejšie v živote nie sú veci, 
ale chvíle.  


