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Milí Kovarčania, milí rodáci! 
 
Dostáva sa vám do rúk materiál, ktorý vznikol úplne 
neplánovane, len tak. Nemal som v úmysle mapovať históriu 
rodnej obce, nakoľko tá už bola zmapovaná a aj zverejnená.  
„Kovarské spomienky“  som napísal v priebehu pár týždňov. 
Inšpiroval ma k tomu  nový komunikatívny rozmer sociálnej 
siete, na ktorej som zverejnil niekoľko starých fotografií 
a pohľadníc  našej rodnej obce. Téma histórie ma zaujíma 
a vyvoláva vo mne sentimentálne spomienky na moje detstvo 
a ľudí v rodine, v dedine, ktorí v tomto období v dedine žili.  
V priebehu troch týždňov vznikla  na sieti FB organizovaná 
skupina ľudí „Kovarskí rodáci“, pre ktorú  bolo,  a verím, že 

aj  naďalej je, prezeranie starých fotografií z rodnej dediny zábavou a pripomenulo im 
obdobie  mladosti.  
 
Na fotkách sú  starí rodáci, obyvatelia obce, ktorí tu žili a pracovali počas nášho  detstva 
a neskoršieho dospievania. Sú to fotografie našich rodičov, našich starých rodičov a ich 
priateľov, je to veľmi široký okruh ľudí naladených na jednu nôtu, dozvedieť sa o rodnej 
obci niečo viac. Podarilo sa nahromadiť niekoľko desiatok zaujímavých fotografií, 
z ktorých časť som použil aj v tomto materiáli. Žiaľ nie každá disponuje dostatočnou 
kvalitou, aby sme ju mohli použiť pre tlač, ale napriek tomu verím, že časť týchto fotiek 
moje spomienky na obdobie 60´a 70 ´ rokov obrazotvorne dopĺňa. Nedalo sa zverejniť 
všetko, čo som získal. Tí, ktorí ste na FB, máte možnosť celý kompletný album fotiek vidieť, 
stačí pár klikov. Skupina „Kovarskí rodáci“ je verejná, môže si ju každý pozrieť. 
 
Verím, že si toto dielo prečítate a vyvolá  vo vás prúd spomienok na staré zašlé časy života 
v našej rodnej dedine a na ľudí, ktorí v tej dobe žili. A my sme na nich tak trochu pod 
vplyvom času zabudli.  Ak vám ich spomienky vrátili,  tak sa splnilo moje želanie a naplnil 
sa zámer, prečo som sa do písania a zbierania fotiek pustil. Za všetky fotky ďakujem. 
 
Materiál je verejne dostupný pre všetkých záujemcov vo formáte PDF na FB „Kovarskí 
rodáci“ zdarma, venujem ho všetkým rodákom. 
Želám príjemné čítanie ! 
 
 
PaedDr. Karol Verbich 
 
Pozn. Je písaný vo formáte A4,  
          môžete si ho stiahnuť a tlačiť ako brožúru na formát A5 (zošit) 
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RODISKO 
Charakterizovať  život v obci, v ktorej som prežil svoje detstvo,  kde som dospieval,  je ešte 
i dnes po toľkých rokoch dosť ťažké. Pre mňa do desať rokov boli Kovarce uzatvoreným 
svetom, v ktorom som žil. Občasné  návštevy za nákupmi do Topoľčian, Partizánskeho 
a Nitry boli pre mňa vtedy  návštevami iných svetov.  
 

  

Žili tu moji starí rodičia z oboch strán, žila  tu naša rodina, moji súrodenci a príbuzní. Starí 
rodičia mali svojich rodičov  na miestnom cintoríne, všetci tu prežili svoje životy, v tejto 
dedine, v tejto obci, mal som vždy dojem, že tam patrím i ja. Mal som tu širokú rodinu, 
rodinu spriaznených známych mojich rodičov, neskoršie vlastných priateľov.  

Pre deti do 10 rokov to bol plne 
ohraničený, obmedzený 
priestor pre život, tak som to 
vtedy chápal aj ja. Historickým 
vývinom  sa nebudem zaoberať, 
to už zmapovali moji 
predchodcovia, ide mi 
predovšetkým o možno 
sentimentálne spomienky  na 
rodnú dedinu, na ulice plné detí,  
na miesta, kde sme trávili svoje 
detstvo ako malí šarvanci.  
 

Podarilo sa však zozbierať množstvo zaujímavých fotografií od členov dobrovoľnej 
skupiny a spolku „Kovarských rodákov“  na FB , ktoré  si zaslúžia, aby nezapadli prachom 
a aby sa aj po rokoch dostali do povedomia obyvateľov a rodákov  našej dediny - Kovariec. 

 Kovarský dvor 

Pohľad do ulice zdola, 20´roky 
Dvíhanie zvonov, 20´roky 
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 Kovarské dievčatá vo sviatočnom oblečení 

 
OBEC 
 
Obec si žila svojím životom. Obdobie po druhej svetovej vojne bolo silne ovplyvňované 
udalosťami, ktoré hýbali  celým Československom. Jemné dorazy, dozvuky týchto udalostí  
pocítila obec, pocítili i rodičia a starí rodičia, ktorí sa do začiatku II. svetovej vojny sa živili 
tak, ako väčšina obyvateľov, poľnohospodárstvom, remeslami.  
Habal sa majetok, niekde i polia a grundy,  zakladalo sa družstvo, jedni chceli, druhí 
nechceli. Bolo to náročné obdobie z politického hľadiska vývoja spoločnosti aj na takej 
malej dedine, ako boli Kovarce. Politika aj vtedy vplývala na život rodín a často bola témou 
rozhovorov, zmien, nádejí, úspechov a neúspechov, budovania v 50-tych rokoch. 
Moja babka, jej bratia,  slúžili v kaštieli dolu v parku, kam na leto chodili šľachtické rody  
vtedajších už majiteľov  z rodu Schlick. S týmto spôsobom života bola naša rodina silne 
ovplyvnená. Naša babka nám rozprávala nekonečné príbehy o pánoch, ktorí 
v medzivojnovom, ale i vojnovom období  kaštieľ vlastnili.  
 

   

Dolný kaštieľ 30´roky 

Práca v lese, kovarskí drevorubači 
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Babkin brat  Michal Vančo bol správcom celého dolného panstva a priľahlých pozemkov. 
Babka Mária Vančová (Navrátilová) bola zasa výborná kuchárka a chyžná v dolnom 
kaštieli.  Toto všetko vplývalo na výchovu a celú rodinu mojej mamky, ale v neskoršom 
čase aj nás detí.  Celá naša generácia počúvala od svojich rodičov smutný príbeh dcéry 
pani Sztelayovej, ktorá zahynula pri rabovaní kaštieľa. Niesla  vraj zrkadlo a  od Karlova  
(kopec za riekou)  ju zastrelili Nemci, lebo  ňou nesené zrkadlo odrazilo lúče slnka práve 
smerom na nich a stala sa terčom guľometnej dávky.  
 

 
 

Dedinské kaštiele a k nim priľahlé 
majere mali vtedy a majú i dnes svoju 
históriu. V týchto priestoroch dýchala 
na nás atmosféra zašlých čias, 
atmosféra doby „pánov“,  o ktorých 
nám rozprávali naši starí rodičia. Tieto 
priestory začali slúžiť potrebám obce 
a potrebám jej obyvateľov. My sme 
však dospievali a rástli v atmosfére 
50´a  60´rokov, kedy bola politické 

smerovanie republiky úplne iným smerom a budovali sa základy „novej“ spoločnosti. 
. 
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Rodina Pecháčová 

 
Rodina Jozefa Verbicha 

 
 
Otília Konyová s príbuznými 

 
Rodina Šišmičová 

 
Krásna móda ženských šiat zašlých čias.... 

 
 
Jaro Buraj a p. Vaňo na výlete  
z družstva 

 
Koniec 40 rokov  nebol pre generácie našich rodičov určite jednoduchý. Politika 
vtedajšieho sveta ovplyvňovala ich životy. Obdobie zakladania družstiev, spoločenský 
život v tej dobe vplýval na  každodenný život, na každodenné potreby bežného človeka. 
Bolo to obdobie budovania, obdobie „Trate mládeže“, „Priehrady mládeže“ a pod. 
A i napriek tomu, že od vojny uplynul nejaký čas, spomienky na vojnu boli veľmi živé, 
osobné, tak ako ich jednotliví členovia rodín prežívali. Je možné povedať, že v tomto 
období si naši starí rodičia  a aj naši rodičia užívali mier a jeho výdobytky plným dúškom. 
. 
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Veľká časť obyvateľstva sa živila poľnohospodárstvom, 
pracovali a zakotvili v jednotnom roľníckom družstve.  
V rámci JRD bolo obrábané veľké a rozľahlé územia 
a pozemky v okolí našej dediny. Ako chlapci sme chodili 
do majera pozerať na kone, ktoré pobehovali vo  
výbehu. Obdivovali sme zručnosť kováča  

p. Kostolanského, ktorý podkúval družstevné kone, boli sme ako chlapci šťastní, keď nás 
pohoniči zviezli  na rebriniakoch buď smerom na horný koniec, alebo opačne na dolný 
koniec, keď počas jazdy sa nám rozhrkotali všetky kosti v tele. Veľmi rád som chodil do 
stolárskej dielne družstva, ktorá bola aj v starých priestoroch majera, ale aj v hornom 
majeri vedľa kováčskej dielne. Tam pracoval ako stolár môj dedo Navrátil aj na stolárskych 
strojoch, ktoré priniesol sám do družstva po likvidácii jeho dielne.  

 

Pestovanie priesad tabaku 

    
Veľmi často bolo vidieť ženičky v ručníkoch na hlave, vracajúce sa podvečer z poľa, ako 
mašírovali hore dedinou z dennej roboty na poliach. Na chrbtoch mali často koše v bielych 
plachtách a v ruke pracovné náčinie, obyčajne motyku. Neskoršie ich už potom aj zvážali 

Družstevníčky a družstevníci na prácach na poli 



9 

 

na konských povozoch. Práca na poli bola určite veľmi náročná, hlavne pri zberoch 
poľnohospodárskych plodín, vtedy boli do zberu zapojené celé rodiny. 
 
 

     
 
 

Zopár pamätníkov si ešte môže pamätať, že pri Starom driku bolo malé družstevné 
záhradníctvo, ktoré viedol vtedy pán Machut. Tam sa pestovala zelenina a za času na čas, 
keď nám niečo chýbalo, poslala ma mama dokúpiť nejakú zeleninu a zemiaky.  Boli tam 
pareniská, v ktorých pestoval priesady, ale aj veľké záhony zeleniny, ktoré boli polievané 
ešte čistou vodou zo Starého driku. To malé záhradníctvo malo svoju atmosféru, moja 
mama spomínala, že pán Machut bol hlavným záhradníkom aj pri kaštieli. Tam stál ešte 
i za našich , na začiatku 60´rokov, z južnej strany od záhrady, drevený polskleník, opretý 
o hospodársku budovu, v ktorej mali šatne miestni futbalisti.  
 
 
ŠKÔLKA  
 

V 60-tych rokoch 
v Kovarciach bolo 
veľmi veľa detí. Bolo 
povojnové obdobie,  5 
– 15 rokov po 
skončení vojny. Celé 
ročníkové generácie 
sme sa od malička 
stretávali v materskej 
škôlke. Tam chodil 
ako predškolské dieťa 
vtedy asi každý.  My 
sme zažili materskú 

škôlku  v priestoroch rožnej budovy za MNV na uličke. Bol tam veľký dvor s vysadenými 
starými stromami, gaštanmi, ktoré počas letných dní vytvárali príjemné prostredie 

Zvážanie obilia 

Muchotrávky zo škôlky na dolnom ihrisku s Ilonkou Chotárovou okolo r. 1957 
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chládku pre hry na dvore. Z toho obdobia sa zachovalo niekoľko fotografií, naša učiteľka 
bola pani Biliková. 
Potom neskoršie sa škôlka presťahovala do dolného kaštieľa, keď  sa odtiaľ odsťahovala 
základná škola do nových priestorov. Škôlka v kaštieli bolo dočasným domovom 
niekoľkých generácii kovarských detí, takmer všetky deti tej doby a ich rodičia poznali  
učiteľku pani Helenku Chotárovú, rod. Kerekovú z Dolného konca, ktorú jej rovesníci 
a známi  volali aj „Ilonka“. Celé  osadenstvo učiteliek, kucháriek a pomocných síl nájdeme 
na priložených fotografiách toho obdobia. 
  

 

Triedy škôlky v šk. roku 1958/59 s p. Bilíkovou, v pozadí Štefanekov dom oproti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ilonka Chotárová, dlhoročná riaditeľka MŠ 

 

 

 
Kuchárka Mária Navrátilová s deťmi v dolne škôlke 
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ŠKOLA 
 

Od roku 1961 sa začalo vyučovanie na 
novej škole na hornom konci. Do toho 
obdobia boli triedy školy roztrúsené po 
celých Kovarciach. Učilo sa  pri kostole, v 
neskoršom kulturáku, v budove pošty pri 
kostole a takisto i  v dolnom kaštieli. Žili 
sme svoje životy s generáciami starých 
rodičov, ktorí prežili dve vojny a naši 
rodičia, ktorí prežili II. svetovú vojnu.  
 
Tým že nás bolo veľmi veľa detí, mali sme 
detstvo bohaté na kamarátov.  Základná 
škola nám organizovala život. Ja som 
chodil do turistického krúžku, do 
spevokolu a v zimných mesiacoch som 
ešte  stíhal  detský divadelný ochotnícky 
spolok. Občas som si šiel zakopať futbal 
na tréning, kde sme podávali lopty spoza 
brány starším a starým  kovarským 
„áčkarom“.  
 

 
Do druhého stupňa  od 6-tej triedy chodili 
do Kovariec i deti z Čeľadiniec, z Oponíc 
a Súloviec, s ktorými sme nadväzovali 
priateľstvá, lásky, ale i súboje 
podmienené  vzájomnou rivalitou dedín. 
V každej triede bolo do 40 detí a na 
druhom stupni boli v ročníku po tri triedy. 
Ako bývalý riaditeľ školy mám odhad, 
možno v 9-tich ročníkoch a 23 triedach  
mala škola okolo 800, možno i viac detí. 

Škola  žila životom, ovplyvňovala nás, nacvičovali sa programy na rôzne verejné večerné 
oslavy, ktoré sa  vtedy tešili záujmu obyvateľov obce a zapĺňali  staré miestnosti v starom 
kultúrnom dome do posledného miesta. Chodili tam obyčajne rodičia kvôli kultúrnym 
programom svojich detí. Tých osláv bolo do roka niekoľko, boli nielen politické, ale aj 
spoločenské. Čo však bolo zaujímavé, že škola poskytovala možnosť realizácie aj touto 
formou. O divadelných predstaveniach  nehovorím, ide o školské programy, v ktorých  
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takmer každá trieda vystupovala a na 
konci išiel obyčajne spevácky zbor. Tam 
som chodil veľmi rád, tam som sa naučil 
počúvať iných a spievať s nimi.  
 
Škola bola priestor, kde sme dostávali 
vzdelanie, kde sme sa učili  od začiatku 
čítať a písať až po  9 triedu, kde sme sa 
trápili  nielen s organickou chémiou, 
fyzikou, rysovaním, ale aj slovenčinou 
a ruštinou. Škola bola pekná, nová, 
veľká, ale aj tak sme chodili do školy 
popoludní na prvom stupni. To obdobie 
som nemal veľmi rád, nerád som chodil 

popoludní do školy, lebo dopoludnia bola ulica prázdna. 
Na druhom stupni to už bolo veselšie. Pribudli nám kamaráti z okolitých obcí, nadväzovali 
sme priateľstvá, prvé detské lásky. Objavili sa krásavice, ktoré sme všetci milovali a chceli 
s nimi chodiť. Škola bola garantom našich športových aktivít,  chodili sme do športových 
krúžkov,  chodili sme do spevokolu,  chodili sme na turistický krúžok a poniektorí ešte 
večer aj na nácviky divadelných predstavení, ktoré sa v škole každoročne hrali. Tak to asi 
vtedy malo byť, dedinská škola nám, dedinským deťom,  bola všetkým. 

Škola disponovala širokým učiteľským zborom. 
Väčšina učiteľov  bola vo vzťahu k nám žiakom 
sympatická, mali sme ich radi. Každý učiteľ si svojou 
prácou s deťmi v škole píše i ortieľ vlastného 
hodnotenia v budúcnosti, záleží len na každom 
pedagógovi, ako budú na neho jeho žiaci spomínať 
a to platí aj pre generáciu našich učiteľov 

v Kovarciach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učiteľský zbor v 70´rokoch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslava 1. mája na ihrisku v Kovarciach 

.  

Končiaci  deviataci v 70´rokoch 

Škola na čundri s učiteľom Petrom Davidovičom 
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Školských fotiek sa 
podarilo nazhromaždiť 
nespočetné množstvo. 
Nie všetky však mali 
kvalitu takú, aby sme ich 
mohli použiť. 
Na záberoch nájdete 
usmiate deti a vážnych 
učiteľov na všetkých 
lokalitách v obci, kde sa  
do roku 1960 vyučovalo. 
 
 
Tieto fotky sú ešte 
z dolného kaštieľa 
a dokumentujú  dobu 
povojnového obdobia. 
Priestory dolného 
kaštieľa  poskytovali 
dostatok miesta, aby sa 
mohla realizovať v tej 
dobe ešte osemročná 
škola, ľudovo nazývaná 
aj „mešťanka“. 
 
 

 

Toto sú už priestory 
novej základnej školy pri 
hradskej, kam chodia 
deti do dnešných čias. 
Zaujímavosťou je, že môj 
ročník, moja generácia 
sme boli prví prváci 
v tejto škole, my sme 
nikam inam nechodili, 
len do priestorov tejto 
školy. Mali sme ju veľmi 
radi. 



14 

 

KOSTOL 
Asi pre každého z našej generácie bol kostol a jeho 
prostredie prinajmenšom  veľmi zaujímavé 
prostredie.  I napriek politickej orientácii tej doby, 
náboženský život  šiel  podľa zaužívaných pravidiel, 
ktorí po desaťročia  usmerňovali kovarskí dôstojní 
páni, farári. Spoločnosť ako taká musela akceptovať 
náboženskú slobodu,  náboženstvo sme mávali 
v priestoroch základnej školy. Nedeľné omše boli 
navštevované  celými generáciami rodín.  Občania 
dediny  sa stretávali na svadbách, pohreboch, iných 
príležitostiach, na ihrisku, na zábavách, na oslavách. 
 
Všetky deti sme mali nedeľné biele topánky na 
šnúrky, pri ktorých obúvaní sme dostávali pocit 
sviatku, ktorý ešte umocnila biela  nedeľná košeľa. 
Tam sa ľudia v nedeľu stretli, cestou z kostola sa 
ženy ponáhľali domov nachystať nedeľný obed. 

Mužské osadenstvo po návšteve predpoludňajšej omše si zašlo na jedno – dve pivá do 
hornej krčmy. Pre mňa ako chlapca zvon zvonov v nedeľu na obed znamenal, že čo 
najväčšou rýchlosťou sa mám dostaviť k nedeľnému obedu.  
 

     
 
Veľmi rád som chodil miništrovať, zaúčali ma starší miništranti, párkrát som robil aj 
pravého miništranta, hlavného miništranta so zvoncom. Moje babky boli na mňa veľmi 
hrdé. Ak sme v kostole troška ako chlapci vyvádzali, posielali sme si po podlahe hracie 
hlinené guľky, tak nás kostolník ale riadne vyobšíval.  Veľmi nás chlapcov lákal chórus 
a samotná veža, tam sa nie každý mohol dostať. Aby mi môj otec splnil želanie, tak 
jedného dňa, v jednu nedeľu sme šli zvoniť so starým dedkom Jančim pred veľkou omšou. 
Pre mňa vtedy fantastický zážitok,  zdalo sa mi, že sa veža kýva z jednej strany na druhú 
spolu s tými zvonmi. Pozeral som zhora na dedinu ako na dlani, ten obraz mám do 
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dnešných čias. Z horných poschodí viseli povedľa schodov dlhé laná a závažia  
mechanizmu pohonu kovarských vežových hodín.  Tie odbíjali každú hodinu a všetci sme 
vedeli a počítali, koľko bije. Po dedkovi Jančim zvonili chlapci Kasanoví nejakú dobu, tí na 
vežu vyvesili i zástavu v auguste 1968. 

 

   
Prvé sväté prijímanie v 70´rokoch na dvore                                     Ľudia sa stretávali na pohreboch, so zosnulým lúči sa Ján Bujna 
pred kulturnym domom 

 
 
Dedina slávila každoročne  hody. Priestor pred kostolom v čase hodov okupovali 
komedianti, postavili strelnice,kolotoče a húpačky, bolo tam živo, stretla sa tam celá 
dedina. Niekedy však postavili kolotoče aj pri hornom majeri. Pravdepodobne to záviselo 
od toho, kde im to „preceda MNV“ dovolil, resp. kde mali požadovaný elektrický prúd na 
ich strojné zariadenie. K hodom sa kupovali topánky, oblečenie, aby sme boli všetci 
patrične vyštramákovaní.  
 

Do 10-tich rokov som prešiel 
i klasickým náboženským 
vzdelaním, ktoré som „ukončil“ 
ako 10 – ročný birmovkou 
v roku 1964 v Oponiciach. 
Sestra Oľga mala vtedy už 15 
rokov, išla na strednú školu do 
Topoľčian a moji rodičia nás už 
potom akosi prestali nútiť 
chodiť do kostola.  
Isté obdobie, keď som chodil do 
5-teho ročníka, som 
i miništroval. 

Typickou nedeľou bola  ranná  omša, chodil som na „malú“, tá trvala do 9-tej. O 10-tej 
začínalo detské predstavenie v kovarskom kine. Potom domov na obed, hneď popoludní 
znova do parku a na horný koniec, buď na futbal, alebo znova do kina na ďalší film.  
 

Svadba v 50´rokoch 
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KINO A DIVADLO 
 
O kovarskom kine by sa dali písať príbehy. Už len to, že nedalo sa tam dostať na čierno – 
ozaj veľmi ťažko, strýčkovia  Duran a Buraj si pamätali každého, kto si kúpil lístok. Občas 
si tam niekto zapálil cigaretu,  kúrilo sa vo veľkých lokálkach, do ktorých sa prikladalo 
niekedy i počas filmu a nebolo nič počuť.  
 

Vzhľadom nato, že bola iba jedna premietačka, 
každé predstavenie malo dve prestávky, čo 
využívali fajčiari na ukľudnenie svojich pudov.  
V Kovarciach  totiž v tomto období fajčili asi 
všetci, kto nefajčil, bol asi nemoderný – vtedy, 
z dnešného pohľadu úplná katastrofa. Jedno je 
však isté, že ako dieťa som videl všetky filmy tej 
doby.  

 
Od slovenských bojových z povstania, od 
kapitána Dabača, až po Angeliku a Winetoua, 
všetko som videl.   Na začiatku 60´rokov  nie 
každý mal televízor.  Televízorov bolo málo, ja 
som chodil s otcom do robotníckeho domu na 
futbal a hokej. Keď už mali naši susedia, tak som 
otravoval ich, alebo som chodil v nedeľu po kine  
ešte na TV k babke.   
 
 

Zbožňovali sme kino, tam sme sa 
stretávali, vo väčšine to bolo 
takmer vždy v nedeľu dopoludnia 
napráskané, išlo o detské 
predstavenie. Reakcie detského 
publika boli veľmi autentické, keď 
mušketieri vyhrávali, jačalo celé 
hľadisko. V tomto kine sme 
prežívali prvé lásky, prvé stisky 
rúk,  prvé bozky, vtedy nám bolo 
jedno, aký film sa hral. 
 
 

 
 
 



17 

 

 
OBYVATELIA  
 
Občania sa stretávali v dennom živote, stávali sa rady na mäso  u mäsiara Dávidoviča, 
možno nejaké ovocie. Stretávali sa na bohoslužbách, na cintoríne, na pohreboch, na 
futbale,  v krčme, ale i na nedeľnom „korze“, kedy sa chodili ľudia prechádzať na dolný 
koniec cez park  vedľa rieky a  znova na horný koniec.  V týchto časoch som mal dojem, že 
každého poznám a že každý pozná mňa.  

Ak bola svadba, bolo zvykom ísť ku 
kostolu, aby sa pozdravila nevesta, 
resp. mladý pár. Svadby a pohreby boli 
relatívne časté udalosti,  kde sa ľudia 
postretávali a navzájom prežili  danú 
udalosť. Pre mladé generácie boli 
ťahákom  tradičné tanečné zábavy, 
ktoré sa organizovali niekoľkokrát  pri 
príležitosti rôznych udalostí. Ako 
tínedžeri  sme radi chodili na piatkové 
„čaje“, zábavy, na ktorých hrávali 
bigbítové kapely  z okolia. Ešte dnes ma 
mrazí z tých bitiek, ktoré sa tam z času 
načas udiali. 
 
Starí ľudia sedávali v tomto čase na 

priedomí a sledovali  ruch a  okoloidúcich. V dedine bolo typické, že každý každého 
poznal. Aby sa mená neplietli, tak sa často nazývali rodiny s rovnakými menami ďalším 
pomenovaním, napr. Hazaj, Martin, Doman, Jiro, Háčik  boli všetko rodiny Kováčikovcov.  
 

 

Oslavy Prvého mája v Kovarciach v 70´rokoch, nastúpení družstevníci 

 
 

Hudobná skupina Tibora Opátha (Rendera) 
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Veľmi často  po dedine chodili 
ženičky s motykami, s hrabľami 
z polí spoza rieky a záhumeniek 
v ich typickom oblečení so 
šatkou na hlave, tak vyzerali 
„kovarské tetky“. Každá rodina 
obrábala svoje humno, snažila 
si dopestovať tie základné 
plodiny, potraviny  pre seba, ale 
aj pre svoje domáce zvieratá. Aj 
ja som bol z rodiny, kde sa 
chovali králiky, sliepky, husi 
a kačice. Okolo hydiny bolo vždy 
dosť práce a humno sme mali 
neúrekom dlhé. Ak prišla nejaká 
veľká práca, zber úrody, a pod., 
ľudia si pomáhali. Nechcem 
vytvoriť nejaký úplný ideálny 
obraz tej doby, ale v určitých 
činnostiach si boli susedia 
nápomocní, prípravy svadieb, 
driapanie peria,  šúpanie 
kukurice... To boli na našom 
dvore a v dome aj tri až štyri 
susedky. Mama im to  potom 
samozrejme vracala. 

 

Kovarská hudobná skupina  Petra Petráka a Milana 
Jančovičav 70´a 80´rokoch 

Kovarská dychovka „Tríbečanka“  

 
. 
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   PRÍRODA A OKOLIE DEDINY 
 
Každý má detstvo spojené s nejakým prostredím, kde 
vyrastal a možno si ho v priebehu rokov v svojich 
spomienkach  okrášlil, zglorifikoval pod vplyvom istej 
dávky sentimentu. Príroda v týchto časoch, okolie 
nášho domu, rieka Nitra, hory, polia, rybníky Starý drik 
a Luh, to všetko bol náš rajón, v ktorom sme prežívali 

chlapčenské boje medzi sebou, nadväzovali prvé priateľstvá, detské prvé lásky. Učili sme 
sa chytať ryby, pytlačili sme, v zime sme sa korčuľovali, pod Hôrkou sme sa spúšťali na 
sánkach a lyžiach, v lete sme sa kúpali v rieke, kde bola ešte vtedy  čistá voda, zbierali sme 
hríby v hore plnej hadov, chodili na šípky, čerešne. Pod horou boli tri sady čerešní, Gálove, 
Bujnove a Šrámkove, asi sa volali po pôvodných majiteľoch. Pre nás dolniakov bol veľmi 
dôležitým územím park, kde sme sa nekonečne hrávali na pandúr - zbojník. Bol tam kaštieľ 
a hlavne ovocný sad, v ktorom bolo všetko, od jarných čerešní, jánskych jabĺk až po 
neskoré jablká  kožovky a hrušky.  

 
Dolný park bolo výsostné územie nás chlapcov z dolného konca.  Poznali sme tam každý 
strom. Každý strom sme mali niekoľkokrát zlezený. Stavali sme si tam tajné bunkre, 
v ktorých sme fajčili topoľové lístie, prípadne sme sa zložili na krabičku cigariet značky 
„Detva“, „Bystrica“, „Astra“ a tajne sme fajčili. Park bol strážený,  strážcami, ktorí mi 
zostali v pamäti, boli to dedko Obranec a dedko Patrovič. Pred nimi v čase školy bol 
školníkom a záhradníkom starý pán dedko Miller. Asi bolo veľmi dobre, že nás občas 
popreháňali, lebo by sme asi tie stromy a kríky viac olámali a zničili.  
V časti ku fabrike bol sad, v ktorom bolo všetko ovocie, od jarných jabĺk a čerešní až po 
zimné hrušky, slivky a ringloty. Istú dobu boli v parku lavičky a v nedeľu popoludní sa 
zapĺňal mládežou a omladinou, keď sme fajčili   v skupinkách už kvalitnejšie cigarety, hrali 
karty, počúvali tranzistory a o par rokov prvé kazetové magnetofóny.  Tam som chodil 
s gitarou a vyhrával moje prvé pesničky vďačným poslucháčom mojej generácie. V pekné 
letné tiché neskoré podvečery bolo počuť klopanie kolies vagónov  a vidieť vlaky  
uháňajúce so vysvietenými okienkami vagónov do Nitry alebo do Topoľčian. 
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RIEKA NITRA, NÁŠ DRIK 
 
Kovarský drik  nám ponúkal všetky možnosti detského vyžitia sa v prírode.  V tej dobe 
v tejto rieke plávali ešte ryby, chytali sme jalce na chrústov, pri mlyne šťuky. Husté vrbiny 
popri rieke nám poskytovali súkromie, stavali sme si tam bunkre a pytlačili na ryby. 
Obecný povodným a hájnikom  bol vtedy  dedko Hodál, ktorý nás za pytliačenie dobre 
popreháňal. V lete sme sa kúpali, často tam vtedy bývala celá dedina.  

 

 
Pohoniči, koniari z družstva napájali a kúpali kone, mamky a babky na lavičkách prali 
koberce, mlátili do nich lopármi, plákali prádlo. Voda v rieke bola čistá, priehľadná, plná 
rýb. Stavali sme si skokanské mostíky, my z dolného konca sme doma kradli otcom fošne. 
V tých časoch tam stával aj lopatkový báger, ktorý ťažil štrk. Jeho  výbavou bol aj čln, ktorý 
sme si požičiavali a prečlnkovali sme celé územie od Luhu až po mlyn.  
 

Mal som letný čas počas prázdnin na 
driku veľmi rád, trávili sme tam za 
pekného počasia celé dni, niekedy aj 
večere, keď sa objavili prví kovarskí 
gitaristi, ktorých som veľmi rád počúval. 
Chlapci postupne prichádzali z vojny, 
kde sa naučili hrať na gitare a prinášali 
tieto piesne ku nám, piesne, ktoré som  
doslova zbožňoval a chcel som sa ich 
naučiť čo najskôr hrať. Boli to hráči na 
gitaru, Peter Dávidovič, Ivan, Ďulo Kerek, 
Stano Vican, to bola generácia, na ktorú 

sme potom naviazali my, Tibor Opáth, ja, Ivan Bujna, Stano Jančovič, Piťo Lužica.... 
a možno ešte nejakí ďalší. 
 
Ak po prázdninách prešlo leto a prišla škola, chodili sme ku rieke stále. V zime, keď 
zamrzla, vtedy ešte mrzlo, sme sa korčuľovali, hrali hokej. Korčuľovali sme sa až do 

Kovarská „Copacabana“ pri mlyne 
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Chrabrian, alebo Ludaníc a nazad.  Rieka 
zamŕzala z krajov, vysekávali sme si kryhy, 
urobili v prostriedku dieru, do nej sme strčili 
drúk ako kormidlo a brzdu a plavili sme sa 
až do Ludaníc. Dnešným mamám by vlasy 
dupkom stávali, tie naše o tom našťastie ani 
nevedeli.  
V 60-tych rokoch boli dve povodne (1964, 
1966), kedy sme na dvore v dome na 
dolnom konci  mali vyššie kolien vody a dom 
sme mali obklopený vrecami s pieskom 

a hrádzami z popola.  Vtedy sme celé noci nespali a dávali pozor, ako voda v rieke stúpa.  
Rieka si z času načas vybrala aj svoje obete z radov detí, tak to bolo i v našej generácii, 
kedy sa utopil malý chlapec, Ferko Štrbavý. 
Toto nádherné okolie a prírodu sme mali naporúdzi, len čo sme vyšli z domu, z dvora. 
Veľmi ťažko nás matky zháňali podvečer domov, aby sme si plnili svoje detské povinnosti 
voči škole, alebo vykonali časť domácich prác, ako bolo kŕmenie králikov,  zaháňanie husí 
a kačíc. 
 

    
Kovarskí dobrovoľní hasiči 
 

 
Starí páni futbalisti 

 
Estrádny zbor v Kovarciach v 70´rokoch 
 

 
Brigáda futbalistov 

. 
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KRČMA A OBCHODY 
 
Cestou  zo školy som chodil domov smerom 
na dolný koniec. V starej krčme  
u „Silaghyiho“ som si z času načas kúpil  
malinovku značky „Perla“ s malinovou 
príchuťou, sladidlom. Krčmárom bol nejaký 
p.Gažo, mal dvoch synov v našom veku. 
Neskoršie sa presťahovali do Lefantoviec. 
Malinovky sa v tej dobe  predávali  
v pevných sklenených fľašiach so 
stabilným  porcelánovým odklopným uzáverom. V starej krčme  bolo veľmi často vídať  
môjho starého otca, deda Verbicha. Ak ma uvidel, vždy mi dal nejaké drobné, na 
malinovku. V rohu pred krčmou  bola predajňa „Mäso údeniny“, kde predával pán 
Davidovič. Budova krčmy bola viac než storočná budova, aj tak vyzerala, aj zvonku, aj 
zvnútra. 

 
Krížom cez cestu, na rohu u Suchárov sa 
predával chlieb. Tam sa dali kúpiť i sladké 
medovníky, ktorá sa vážili do papierových 
vrecúšok a pri prejedení hrozili problémy 
s trávením.  Chodil som domov po chodníku 
na ľavej strane, vedľa domu starých rodičov a  
Palibačiho.  
 
Popri ústave sociálnych služieb sme ako 
chlapci chodili veľmi radi, paličkou sme na 
drôtenom plote vyludzovali zvuk, ktorého 

intenzita rástla s rýchlosťou nášho klusu.  Tesne za plotom stála socha svätého Floriána, 
patróna hasičov. Na tejto soche sme  si išli ako deti oči vyočiť.  Ak bol v okne v tých časoch  
istý chovanec ústavu, nazývaný i   „Cigáň“, radi sme na neho  kričali „Trenčín prehral 5:0“ 
a následne sa zhora  na nás spustila spŕška vulgarizmov od v tej dobe futbalového 
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skalného Jednoty Trenčín.  Pri kostole na pravej strane pred poštou bola súkromná 
pekáreň pána Großa, kde sa vtedy  piekol výborný „kovarský“ chlieb. 
 

    

               Kovarskí starí mládenci hrali futbal 

Vedľa kostola  bol veľký dvor, na ňom školská jedáleň, kultúrny dom,  kino a vzadu  bývala 
babka Navrátilová. V kultúrnom dobe bola voľakedy škola, neskoršie sa tam konávali 
dedinské oslavy. V kine bola divadelná sála, premietalo  sa trikrát do týždňa, vo štvrtok, 

v sobotu a tri  predstavenia v nedeľu. Do kina som ako 
dieťa chodil veľmi rád, jeho návšteva bol spojená vždy 
s nedeľným pocitom sviatku. Ak sa sedadlá v kinosále 
otočili o 180°, z kina sa stalo divadlo, návštevníci 
hľadeli na javisko. V období 60´ rokov bolo aj v iných 
obciach veľmi populárne dedinské ochotnícke divadlo 
a nácvik estrádnych pásiem, a to nielen v škole žiaci, 
ale aj ich dospelí rodičia  v dedine. Hneď pri kostole 
bolo i holičstvo, tam strihal strýčko Buraj a nejaký pán 
Telek z Čeľadiniec. 
 
 
 Na farskej budove bol pre nás chlapcov vtedy 
absolútny  „ťahák“,  ťahadlový zvonček, na ktorý sme 
často zvonili a uháňali dolu dedinou.  Z druhej strany 
kostola bola budova pošty. V dome Pecháčov bola  
vtedy predajňa Jednoty, než sa postavil horný obchod. 
Tam robila i moja teta.  
 

 
 
 

Kovarskí holiči, Ján Buraj a Jozef Kováčik 

Kovarská krčma na spadnutie... 
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V týchto priestoroch sa slávilo prvé sväté prijímanie, ale aj regrútske zábavy. Kovarce mali 
kultúrnu sálu,  ktorá vznikla spojením pôvodných dvoch veľkých tried školy. 
 
 
ZÁBAVY A ČAJE  

V 70´rokoch sa začali v dedine organizovať „čaje“, boli to  bigbítové zábavy s kapelami, 
obyčajne v piatok, alebo v sobotu. V tej dobe   náš región pod horami ovládli amatérske 
dedinské hudobné skupiny Old Dogs zo Solčian, ale aj The Gastman z Chynorian a Bošian.  
To boli kapely, ktoré na tú dobu veľmi dobre zneli, dokázali naplniť kulturáky do 
posledného miesta. Ja som hrával s chlapcami z Klíža, kapela „Vyčoma“, niekoľko svadieb 
sme odohrali i kovarským  párom. 
Obyčajne sa na týchto zábavách strhla nejaká ta trma  vrma medzi domácimi a hosťami, 
to bolo na tú dobu dosť časté a aj typické. Koniec 60´rokov a začiatok 70´bol tak pre našu 
generáciu prinajmenšom bujarý, začali sme nosiť džínsy, neskoršie veľmi široké nohavice 
a la Marlen Dietrich  a samozrejme po vzore Beatles aj dlhé vlasy.  
 

Kovarskí regrúti 60´roky, Julo Kerek a Stano Vican sa 

vrátili jako gitaristi 
Prvé sväté prijímanie 60´roky 
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S účesmi sme mali často na stredných školách problémy, 
boli pedagógovia, ktorým to nevadilo, ale našli sa aj takí, 
ktorí nás nazývali „indiánmi“. Za mojich mladých čias 
dychovka v Kovarciach nebola, ta sa zakladala o niečo 
neskoršie, keď taktovku kapelníka  prevzal  obľúbený 
učiteľ Karol Chudík, ktorý následne s Petrom 
Dávidovičom vychovali generáciu dychových hráčov 
tohto obdobia, ktorí bavili svojou hrou a podaním 
generácie Kovarčanov  nasledujúcich období.   V tomto 
období nás dospievala veľká skupinka mladých ľudí 
v približne rovnakom veku, prežívali sme svoje prvé lásky, 
fajčili sme  cigarety BT a Sparty a celý týždeň na stene 
bufetu na železničnej stanici v meste čítali plagáty s 
informáciou, kde bude   najbližšie v sobotu „čaj“  a ktorá 
kapela tam hrá, bolo sa načo tešiť.  

 

   
 
 
DEDINA 
 
Ráno pri ceste do školy oproti nám išli samostatne kŕdle husí smerom k rieke. Tie husi boli 
tak vycvičené, že ráno im stačilo otvoriť na hornom konci dvere brán  na ulicu a sami sa 
vybrali smerom k rieke. Niekedy sa stalo, že sa pustili i letieť a narážali na elektrické drôty, 
ktoré im vo výške stĺpov križovali  letovú dráhu  k rieke. Preto bolo veľmi dôležité, aby 
husiam krídla  ich majitelia  strihali a tiež ich označovali farebne na hlave, alebo na 
krídlach, aby sa im kŕdle nepomiešali. Presuny kŕdľov husí sa opakovali večer opačným 
smerom na horný koniec. Počas oboch  presunov  toto množstvo husí značkovalo trusom 
cestu a chodníky, preto nebolo vôbec problémom stúpiť do husacinca a na sandáloch ho 
priniesť až domov  mame do kuchyne. 
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Podarilo sa nám nazbierať dostatočné 
množstvo fotografií, na ktorých sú 
zobrazené bežné dedinské domy v našej 
obci zo začiatku 20. storočia. V domoch  na 
našej ulici bývali ľudia, ktorí sa už dávno 
pominuli. I ráz ulice sa zmenil napriek 
tomu, že  niektoré domy zostali dodnes.  
Klasické kovarské domy boli úzke sedliacke 
domy s dvoma malými oblokmi do ulice 
s miernou štukovou fasádnou výzdobou. 
Takýto dom   mali Konyoví pri majeri,  
oproti Kerekoví, ale i Bujnoví  vyššie  

a nižšie  smerom k rieke  Grácoví  ( majiteľ prezívaný „susedko) so svätým Jánom 
v predzáhradke  a Gregoroví. V týchto časoch bolo totiž módou obe okná nahradiť oknom 
„trojkou“ a na  štukovanú fasádu nahodiť škrabaný brizolit z Banky pri Piešťanoch.  

 
 
 

Tak zmizla klasická kovarská architekúra  sedliackeho domu. Je nutné však dodať, že 
väčšina domov bola stavaná z nepálených tehál, čím tieto domy nemali dlhú životnosť 
a boli často  vo vnútri tmavé a vlhké. Na ulici dolu dedinou sa nachádzali  obecné studne, 
najskôr klasické kamenné s nadzemným krytím a drevenou strechou, neskoršie sa však 
zmenili na  pumpy. Ako chlapci sme radi ťahali vodu kolesom na hriadeli, na ktorom bola 
navinutá reťaz. Na dolnom konci v záhrade u Černov, ale i Cigláňov, boli  studne – pákové, 
pripomínajúce skôr  maďarskú dolnú zem. Jeden vidno i na dobovej pohľadnici z roku 
1907 pred Štefánekovým domom. Úplná zmena ulice nastala  po postavení mosta cez 
rieku Nitra v r. 1972. 
 
 
 
 

Cintorínska ulica zhora 

Kovarské domy 
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ŠPORT  
 
Myslím si, že neurazím súčasnú 
generáciu detí, ak poviem, že 
sme sa hýbali viac, než  wifinová 
generácia súčasných detí. Šport 
nás sprevádzal predovšetkým 
v školskom období. Telocvik 
sme mali radi, radi sme sa 
hýbali, radi sme cvičili. Naša 
škola, napriek tomu, že v našich 
časoch ešte nedisponovala 
telocvičňou, nám dávala možnosť 
športového vyžitia. Určite  na 
tom mal svoj vplyv Rudolf Králik, športovec duchom i telom, ktorý ako športovec a 
kovarský futbalista viedol  z pozície zástupcu   športovú činnosť žiakov  nielen v rámci 
telesných výchov, klasických hodín, ale aj mimoškolského športovania. Športový areál 
poskytoval vyžitie v lete i v zime.  

V tých časoch bolo počasie akési 
„iné“,  ešte mrzlo a mrazivé dni  
boli základom pre  ľadovú plochu 
na škvarovom ihrisku.  A ak sa 
podarilo založiť ľad, tak ľadová 
plocha slúžila od rána až do 
večera. Hrali sme hokejové 
turnaje, ale si pamätám aj 
krasokorčuliarske zápolenia. 
Poslední korčuliari vyzametali 
ľadovú  plochu, aby sa mohla  
v neskorý večer, alebo nadránom 
začať polievať, kto bol vybraný, tak 
polieval aj celý deň mimo hodín TV 

a ulial sa, aj mne sa to podarilo.  Hokej sme hrávali neustále, alebo za školou, alebo na 
Starom Driku, alebo na Luhu. Bolo to obdobie, kedy zamŕzala aj rieka Nitra, aj tam 
v koryte skončilo niekoľko desiatok pukov za sezónu. Niektorí chlapci boli výborní 
hokejisti, často sme vytvárali  hokejové mančafty podľa ulíc.  To korčuľovanie na 
rybníkoch malo svoju atmosféru,  chodilo tam veľa detí z celej dediny. Dievčatá brúsili 
prvé piruety a chlapci v zadnej časti rybníka hrali hokej a chceli sa podobať  hokejovým 
vzorom, ako bol Golonka, Dzurilla a českí hokejisti. Pre mňa bol fantastický zážitok, keď 
ma Golonka počas návstevy v Kovarciach pred MNV pohladil a postrapatil po hlave, cítil 
som dotyk jeho ruky do rána. 

Spartakiáda 1955 
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            Táňa a Inana na korčuliach 

 
Na hodinách telocviku sme sa venovali  loptovým hrám, 
keď to počasie dovoľovalo. Často sme na hodinu chodili 
i na veľké futbalové ihrisko do dediny. Futbal logicky 
kraľoval,  v dedine fungovalo družstvo žiakov aj 
dorastu. Príchodom učiteľa Slavomíra Banáryho sa na 
škole zorganizoval turistický krúžok. Na ten zvlášť rád 
spomínam.  Starali sme sa o turistické značky 
v kovarskom regióne smerom k Tríbeču. Chodili sme na 
okresné  orientačné preteky, turistické zrazy v rámci 
okresu, pod Rokoš a iné zaujímavé miesta, na turistické 
pochody do Vysokých Tatier. Čo mňa veľmi ovplyvnilo, 
bola Banáryho gitara,  naučil nás prvé trampské piesne, 
ktoré sme na zrazoch spievali hľadiac do  ohniska 
večernej vatry, to bola  romantika tej doby, na ktorú 
sme sa všetci veľmi tešili. Učiteľ Banáry bol nielen 
turista, nielen solídny gitarista a lepší klavirista, ale aj 
lyžiar. S ním sme boli na zimnom turistickom zraze 
v Hornej Vsi, kde som ja prvý krát videl vlek a dal sa ním 

vytiahnuť na kopec.  
Lyže, ktoré som od dedka Navrátila po nemeckých 

vojakoch  z druhej svetovej vojny budili značný záujem zúčastnených mladých turistov 
jazdiacich už vo vysokých lyžiarkach a v kandahárových pružinových viazaniach, alebo 
remienkových viazaniach s otočnou pätou. Športovo sme boli statná generácia, hrali sme 
futbal, hádzanú, volejbal, korčuľovali sme, súťažili v ľahkej atletike.  
 
 
 
 
 

Hokejisti Vlado Dzurilla a Jozef Golonka v Kovarciach 

Kovarskí  žiaci na výlete vTatrách 
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ZÁVER 
 
Človek  vo svojom živote prechádza rôznymi obdobiami, vývinom, životom a od určitej fázy začína 
starnúť, je to proste tak. Je to obdobie, ktoré môže sprevádzať určitá dávka sentimentu, 
zidealizovaných spomienok, možno to takto prežívam i ja. Týchto pár stránok, ktoré som venoval 
mojim spomienkam na obdobie môjho detstva, môjho dospievanie v rodnej obci, je mojím 
vyjadrením vzťahu k obdobiu, k ľuďom tej doby, k tradícii občianskeho spolužitia v Kovarciach,  
ktorú nesú ďalej následníci generácii obyvateľov našej dediny.   
Zaslúžia si spomienku, zaslúžia si pár viet, ktorými je možné priblížiť obdobie, atmosféru, čas ich 
života. Ak na Vás tieto riadky aspoň trošku zapôsobili a vrátili spomienkami do už uplynutých 
časov, tak moja snaha splnila účel, ďakujem. 
 

Album zo zaujímavých fotografií : 

 
Na svadbe u Čaradských... 
 

 
Zo sprievodu v 70´ 

 
Kovarské mladé ženy, v strede p. Opathová-Renderová 
 

 
                Vianoce u Holákov 

 
Na motorke  malý Peter Davidovič 

 
Ešte jedna  skoro kovarská kapela s Jarom Ondrušom v 80´ 
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Rodina Bogay 

 
     Rodina Kapustová 

 
 
Bicykel už vtedy jedinenčný 
dopravný prostriedok,  
p. Bujna 

 
Rodina Ďuričová a Ďuríková  
z dolného konca 

 
                  Rodina Miklóša Bujnu 

 

 
Zabíjačka u Obrancov 

 
Rodina Vančová 

 
Verbichovci 

 
Vilma Verbichová, rod. 
Garguláková 
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