
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ú V O D N Í K 

          
Vážení spoluobčania, milí dôchodcovia. 
     Prvý z trojice posledných mesiacov v 
roku, október, je už tradične vnímaný ako 
mesiac úcty k starším, mesiac, v ktorom 
sa konajú stretnutia vedenia obcí so 
staršími spoluobčanmi. 
     Staroba je nielen znakom Božej 
priazne, je to obdobie v živote väčšiny 
ľudí, ktorého príchod nedokáže nikto 
zastaviť, snáď len – vďaka poznatkom 
modernej vedy – trochu oddialiť. Tradične 
bola staroba považovaná za synonymum 
uvážlivosti a múdrosti, ktoré sú 
výsledkom životných skúseností. V 
niektorých oblastiach sa oslovenie 
„starec, starenka“ spájalo s múdrosťou, 
vážnosťou a rešpektom. Na starších sa 
mladšie generácie obracali ako na 
radcov, pretože mali schopnosť s 
nadhľadom, múdrosťou a intuíciou 
poskytnúť dobré rady v ťažkých životných 
situáciách. Múdrosť a láskavosť starších 
ľudí sú náplasťou pre dušu mladého, 
emocionálne ľahko zraniteľného človeka. 
     V starobe, či už v samote alebo pri 
každodenných stretnutiach, si človek 
neraz premieta svoj doterajší život, 
uvažuje o zmysle ľudského bytia, 
bilancuje úspechy a pády detstva, 
mladosti, dospelosti. Každý človek 
si určite želá šťastný život, avšak 
úplné a dokonalé šťastie na tomto 
svete neexistuje. Je preto dôležité 
tešiť sa z maličkostí, pripomínať si 

okamihy šťastia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a radosti, ktoré nás v živote postretli. 
Staroba by mala byť obdobím žitia života 
pre ostatných, obdobím usmerňovania a 
odovzdávania skúseností. 
     Mnohí z Vás sa podieľali na budovaní 
a rozvoji našej obce. Ste hrdí na výsledky 
svojej práce a bohatší o životné 
skúsenosti, ktoré odovzdávate mladším – 
deťom, vnukom, pravnukom. Nestrácajte 
preto chuť naďalej usmerňovať mladšiu 
generáciu, aby si osvojila slušnosť a 
dobré zvyky zakorenené vo Vašej 
generácii. Aby sa nestávalo, že Vás 
mladší nepozdraví, že Vám neuvoľní 
miesto v autobuse, že pred Vašimi očami 
skončí prázdny obal z čohokoľvek na 
chodníku alebo trávniku. Nebojte sa 
opýtať svojich vnukov, či práve oni nie sú 
tí, ktorí poškodzujú a znečisťujú priestory, 
ktoré slúžia nám všetkým. Kým ste medzi 
nami, žije aj nádej, že sa v dospievajúcej 
mládeži zachová Vaša slušnosť a dobré 
zvyky. 
     Okrem odvahy a síl plniť toto poslanie 
Vám želám veľa zdravia, radosti a 
životného optimizmu, aby ste roky, ktoré 
máte pred sebou, prežili obklopení 
láskou, úctou a pozornosťou nás 
všetkých. 
(Príhovor starostu obce prednesený dňa 

11.10.2015 pri stretnutí 
dôchodcov pri príležitosti 
Mesiaca októbra – mesiac úcty 
k starším). 

Ing.Andrej Čopík 
starosta obce Kovarce 

 
 

OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

ROKOVALO... 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na 12.zasadnutí dňa 17.9.2015 
prerokovalo: 
1.Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 
17.septembra 2015. 
2.Informáciu starostu obce Ing.Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 6.8.2015. 
3.Žiadosť Poľovníckeho združenia 
TRÍBEČ Kovarce o uzatvorenie novej 
zmluvy o nájme za nebytový priestor. 
4.Kronikársky zápis pre rok 2013. 
5.Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť 
sv.Mikuláša Kovarce o spoluprácu pri 
realizácii projektu statického prieskumu 
a návrhu na reštaurovanie chórusa 
kostola sv.Mikuláša v rámci programu MK 
SR „Obnovme si svoj dom“ pri 
spoluúčasti obce 5 %, čo je 450,00 EUR. 
6.Žiadosť Alberta Kunovského a Idy 
Kunovskej o vyjadrenie k vzniku 
vlastníckeho práva k pozemku 
parc.č.1005/1 o výmere 989 m2 – orná 
pôda. 
7.Žiadosť Základnej školy, Kovarce 164 
o zmenu – navýšenie rozpočtu 
o 3.100,00 EUR. 
8.Žiadosť p.Juraja Jedináka o odkúpenie 
použitej dlažby. 
9.Žiadosť p.Vladimíra Sajka o prenájom 
nebytového priestoru v budove súp.č. 24. 
10.Návrh na zmenu rozpočtu – 
Rozpočtové opatrenie č.4/2015/OZ. 
11.Návrh starostu obce na odpredaj 
hnuteľného majetku obce: Avia 15 N, 
EČV: TO851BC. 
12.Oznámenie p.Miloša Buraja, predsedu 
Komisie športu a kultúry o vzdaní sa 
funkcie predsedu Komisie športu 
a kultúry. 
13.Informáciu riaditeľky Materskej školy, 
Kovarce 450 o pedagogicko-
organizačnom a materiálno-technickom 
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
procesu k 15.septembru 2015. 
14.Informáciu starostu obce Ing.Andreja 
Čopíka o zrecyklovaní biomasy na 
separovanom hospodárstve. 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
7.liga II.Trieda Okres Topoľčany 

2015/2016 - jeseň 

8.kolo 26.9.2015 15:30 hod. 
TJ Sokol Šalgovce : OFK KOVARCE 

2:1 (1:0) 
V 8.kole sa proti sebe postavili mužstvá, 
ktoré v doterajšom priebehu odchádzali 
len z jedného zápasu bez bodu. Domáci 
v plnej sile, za to hostia sužovaní 
zraneniami, trestami či inými 
povinnosťami hráčov prišli prakticky len s 
11 hráčmi. Ale na kvalite stretnutia to 
určite neubralo. Do hodového zápasu 
vstúpili Šalgovce s vervou a v prvom 
polčase ich bolo viac vidieť. Podarilo sa 
im aj otvoriť skóre po štandardnej situácii. 
V druhom polčase Kovarce za pomoci 
vetra pridali a dokázali vyrovnať 
E.Gregorom. O päť minút sa už ale 
kopala hodová jedenástka, a tento 
moment rozhodol o zápase. Hostia sa 
ešte snažili s výsledkom niečo urobiť, ale 
bezvýsledne. Ich šance zostali nevyužité. 
TJ Sokol sa tak radoval z víťazstva 
a naďalej pokračuje vo výborných 
výsledkoch v jesennej časti. 
Rozhodoval: Miroslav Grman 
45 divákov 
Góly OFK Kovarce: 60. Erik Gregor 
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský–Rastislav Hula, Milan 
Grác, Jozef Hippík, Juraj Kerek–Michal 
Gregor, Miroslav Mekýš, Adam Števanka, 
Erik Gregor – Pavol Bobula (75.Milan 
Černo), Oto Kerek  

 

9.kolo 4.10.2015 14:30 hod. 
   OFK KOVARCE : OFK Chrabrany  

2:2 (1:1) 
Po dvoch zápasoch na ihriskách súperov 
nastúpili kovarskí hráči konečne pred 
domácimi fanúšikmi. Prvé minúty patrili 
hosťom, čo sa im podarilo pretaviť aj do 
vedúceho gólu po štandardnej situácii. 
Potom sa domáci trošku prebudili a do 
polčasu vyrovnali Kutňanským. V druhom 
dejstve sa „sekerkári“ viac začali tlačiť 
pred šestnástku, ale bezvýsledne. 
Zmenili to až bratia Gregorovci, ktorí 
zaútočili a vypýtali si pokutový kop. Ten 

O B S A H 

� Úvodník (Ing.Andrej Čopík) 

� Z rokovania obecného zastupiteľstva (17.9.2015) 

� Športové ozveny (Ing.Daniel Kutňanský) 

� Zo školského zápisníka (Bc.Zdenka Bujnová, Mgr.Ľubica Jakubíková) 

� Október – Mesiac úcty k starším (PhDr.Irena Grácová) 

� Dôchodcovia cestovali... (PhDr.Irena Grácová) 

� Spomienka – pamiatka zosnulých, oznam 

� Jubilanti – Október, narodenie dieťaťa, uzavretia manželstva 

� Pozvánka – Terénny odber krvi v obci dňa 7.11.2015 

� Gazdinky na slovíčko – Pagáče z cukrovej repy, Kokosové mafiny 

� 



premenil Hula. V 88. minúte po sérii chýb 
v domácej obrane hostia vyrovnali 
a mužstvá si tak rozdelili body.  
Rozhodoval: Jozef Wenderla 
50 divákov 
Vyzbierané vstupné: 54 € 
Góly OFK Kovarce: 42. Daniel 
Kutňanský, 77.Rastislav Hula (11m) 
Zostava OFK Kovarce:  
Miroslav Klačanský–Rastislav Hula, Milan 
Grác, Jozef Hippík, Juraj Kerek–Michal 
Gregor, Miroslav Mekýš, Adam Števanka 
(79. Jaroslav Bizoň ), Erik Gregor – 
Daniel Kutňanský, Oto Kerek (75. Milan 
Černo) 

 

10.kolo 10.10.2015 14:30 hod. 
 OFK Nitrianska Blatnica : OFK 

KOVARCE 0:4 (0:1) 
Po nepresvedčivom výsledku a hlavne 
výkone v poslednom domácom zápase s 
Chrabranmi cestovali Kovarce na horúcu 
pôdu do Nitrianskej Blatnice. Už od 
úvodu boli na tom herne lepšie hostia, ale 
svoje šance na vedúci gól nevyužili. Ten 
sa podarilo streliť v 10. minúte 
E.Gregorovi po nezištnej prihrávke 
Hippíka. V druhej 45.minútovke to už bola 
hra mačky s myšou. Kovarce 
jednoznačne prevýšili svojho súpera a na 
bránu Blatnice sa valil jeden útok za 
druhým. Gólovo zapršalo až v 61. minúte, 
keď si na diagonálnu prihrávku nabehol 
M. Gregor a krásnou krížnou strelou 
nedal brankárovi domácich šancu. Pred 
tým hostia nevyužili niekoľko šancí a ani 
pokutový kop. Výborne rozohraný zápas 
okorenil gólom dobre hrajúci Hippik a 
čerešničku na torte pridal svojim druhým 
gólom v zápase E.Gregor. Sekerkári si 
tak poopravili reputáciu po zbabranom 
domácom zápase a domov si odniesli 
plný bodový zisk. 
Rozhodoval: Jozef Wenderla 
45 divákov 
Góly OFK Kovarce: 10,85. E.Gregor, 61. 
M. Gregor, 83. Jozef Hippík 
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský–Rastislav Hula, Milan 
Grác, Milan Černo, Juraj Kerek–Michal 
Gregor, Daniel Kutňanský, Miroslav 
Mekýš, Erik Gregor–Oto Kerek 
(73. Pavol Bobula), Jozef Hippík 
 
 
 

11.kolo 18.10.2015 14:00 hod. 
  OFK KOVARCE  : FK Orešany  

2:1 (1:1) 
Zápas tabuľkových susedov začali veľmi 
sľubne hostia. Prvých 15 minút ovládli 
hru, za čo boli zaslúžene odmenení 
vedúcim gólom Erika Kusého. Potom sa 
prebrali aj domáci a začali dobíjať bránku 
Orešian, ale šance M.Gregora a 
Jankoviča zostali nevyužité. V 39. minúte 
sa individuálne presadil O. Kerek, ktorý 
na tácke ponúkol vyrovnávajúci gól 
navrátilcovi J. Jankovičovi a rázom bolo 
vyrovnané. Po zmene strán hrali obe 
mužstvá opatrne, tým pádom sa hra 
odohrávala iba medzi šestnástkami. Keď 
to už vyzeralo, že sa zápas skončí 
remízou, napriahol spoza šestnástky 
Kutňanský a rozhodol o tom, že všetky 
body zostanú doma. Je treba dodať, že 
hostia zanechali veľmi dobrý dojem, za 
čo si nezaslúžili odísť z Kovariec bez 
bodu. 
Rozhodoval: Mário Kiss, 75 divákov 
Vyzbierané vstupné:  45 € 
Góly OFK Kovarce: 39. Jozef Jankovič, 
86. Daniel Kutňanský 
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský–Rastislav Hula, Milan 
Grác, Milan Černo, Jozef Hippík 
(74.Jaroslav Bizoň)–Michal Gregor, 
Daniel Kutňanský, Miroslav Mekýš 
(80.Pavol Bobula), Erik Gregor–Oto 
Kerek, Jozef Jankovič 
 

DORAST  
VI.LIGA – U19 – OBFZ TO 2015/2016 

 
6.kolo 

OFK Hrušovany : OFK Kovarce 
0:2 (0:0) 

Góly OFK: Patrik Borovka, Michal Belan  
 
7-9.kolo                 Voľno    
 
8.kolo                  

TJ Slovan Veľké Bedzany : OFK 
Kovarce 0:1 (0:0) 

 
ŽIACI  

IV.LIGA – U15- OBFZ TO 2015/2016 
 
4.kolo                  
OTJ Horné Obdokovce : OFK Kovarce 

4:2 (2:1) 
Góly OFK: Adam Králik, Nicolas Grác  

5.kolo                  
OFK Kovarce : Družstevník Čermany 

4:1 (2:1) 
Góly OFK: Adrián Rusňák, Marek Čery, 
Dávid Gerši  
 
6.kolo                  

TJ Slovan Preseľany : OFK Kovarce 
1:5 (0:2) 

Góly OFK: Nicolas Grác, Patrik Košecký, 
Adrián Rusňák, 2x Dávid Gerši 
 
7.kolo                  

OFK Kovarce : OFK Solčany  
3:1 (2:1) 

Góly OFK: 2x Nicolas Grác, Dávid Gerši 
 
Naši najmenší odohrali v piatok 
16.októbra svoj posledný zápas Jesennej 
časti sezóny 2015/16. Obecný futbalový 
klub Kovarce by touto cestou chcel 
poďakovať všetkým, ktorí nám  pomáhali 
s chodom žiackej jedenástky. Obzvlášť 
veľké ďakujeme vyslovujeme rodičom za 
ich pomoc pri doprave našich žiakov. 
Nemôžeme zabudnúť ani na sponzorov, 
menovite na Štefana Šúryho, Mareka 
Čeryho, Milana Vorčáka, firmu Prefrez 
s majiteľom pánom Vladimírom Hudecom 
a na ďalších, ktorí prispeli na zakúpenie 
dresov, chráničov, sieťok, teplákových 
či šuštiakových súprav. 
Vďaka podobným ľudom môžeme stále 
vytvárať slušné podmienky pre rast 
nových nádejí a podporovať kultúru a 
šport v obci. 

Ing.Daniel Kutňanský 
 

 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNIKA 

 

MATERSKÁ  ŠKOLA 
     Iba nedávno sme začali školský rok 
a o pár dní bude koniec druhého 
mesiaca. V mesiaci september do 
materskej školy nastúpilo 42 detí v dvoch 
triedach, v triede starších detí 22 
a v triede mladších detí 20. Do prvého 
ročníka sme spoločne s rodičmi odviedli 
11 našich predškolákov. 
     V rámci tematického celku Jeseň boli 
deti zbierať plody lesa a vnímať krásu 
jesennej prírody Kovarskej hôrky, piekli 
pagáče z cukrovej repy a samostatne 

pripravili a nakrájali ovocie a zeleninu na 
šalát, ktoré potom s chuťou zjedli.    
     Rodičia zhotovili krásne tekvicové 
postavičky a iné jesenné dekorácie, ktoré 
vôňou a svetlom sviečok spríjemňovali 
deťom ranné príchody celý týždeň. 
     V mesiaci október sme pripravili pre 
rodičov výstavu rôznej odbornej literatúry 
k prečítaniu a zapožičaniu si pri 
príležitosti Mesiaca školských knižníc. Na 
záver mesiaca pripravujeme spoločné 
zhotovenie záložky do knihy s rodičmi. 
     V tematickom celku Bezpečnosť na 
ceste sme plánovali prehliadku v jazde na 
bicykloch s tým, že nám „ujovia“ policajti 
prídu porozprávať o bezpečnosti pri jazde 
na bicykloch a pod. Pre nepriaznivé 
počasie sa „bicykle nekonali“, ale deti 
oveľa viac potešila návšteva 4 
štvornohých chlpáčov z policajného 
kynologického klubu. So záujmom 
sledovali ukážky výcviku, poslušnosť 
psíkov, zásahov, pri ktorých sa psíkovia 
starali o bezpečnosť ľudí a zneškodnili 
páchateľa. Veľa detí chcelo potom stáť 
pri fotení pri psíkoch.  Samozrejme pani 
kapitánka porozprávala deťom aj 
o bezpečnom bicyklovaní sa na ceste 
a jazde v aute, ale psíkovia boli pre nich 
zaujímavejší. 
    Pripravujeme výzdobu šatní šarkanmi, 
ktoré spolu s deťmi zhotovia rodičia 
rôznymi technikami a rôznych tvarov.  

Bc.Zdenka Bujnová 
riaditeľka materskej školy 

  
ZÁKLADNÁ  ŠKOLA 

Aj tento školský rok sme začali v duchu 
rôznych podujatí a súťaží. 30.septembra 
žiaci 1.ročníka v spolupráci so žiackym 
parlamentom a aj s rodičmi vyrábali rôzne 
výrobky z plodov jesene a dokázali, že aj 
jeseň a typicky jesenné plody v sebe 
skrývajú  veľa nádherného.  Všetky 
výrobky -  slamenú bábiku  v ľudovom 
kroji, strašidielka z pohárov, svietniky z 
tekvíc či orechové myšky si žiaci uložili 
na výstavu na dolnej chodbe a ostatní 
spolužiaci ich môžu obdivovať. Veľká a 
úprimná vďaka za pomoc patrí najmä 
rodičom: A.Buchovej, L.Popelušákovej, 
D.Škottovej, A.Ďuríkovej a p.Illášovej, 
ktoré im pomáhali. Získali sme už aj prvé 
športové úspechy. Adam Báleš, žiak 
9.ročníka, obsadil 2.miesto v cezpoľnom 
behu v Krušovciach. Futbalisti v súťaži 



COCA COLA CUP vyhrali nad žiakmi zo 
ZŠ v Urminciach. 
 

Pozývame rodičov,  
starých rodičov na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 
ktorý sa uskutoční v našej škole  

28.októbra 2015. 
Program:  
8.20 – 10.05 hod.  – otvorené vyučovacie 
hodiny 
10.05 – 10.20 hod. – ochutnávka nátierok 
zo školskej jedálne 
10.20 – 11.05 hod. – prierezová téma 
„Finančná gramotnosť“ 
11.10 – 12.00 hod. – „Medzinárodný deň 
školských knižníc“, tvorivé dielne 
15.00 hod. – kultúrne vystúpenie žiakov k 
„Mesiacu úcty k starším“ 
 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 

O K T Ó B E R 
MESIAC  

ÚCTY  K  STARŠÍM 

 
Oslava Mesiaca úcty k starším  

dňa 11.októbra 2015 v spoločenskej 
sále Kultúrneho domu v Kovarciach. 

 
V otváracom príhovore, ktorý 
predniesla Helena Belanová, 

predsedníčka ZO JDS 
v Kovarciach vtipne a poeticky 
vyjadrila životnú cestu generácie 

tretieho veku. Srdečne privítala starostu 
obce Ing.Andreja Čopíka a všetkých 
účastníkov podujatia. 
     V Kultúrnom programe vystúpili deti 
materskej školy. Na začiatku bola 
pozdravná báseň detí, čoby 
moderátoriek, ako prejav úcty k starším. 
Krojovaní chlapci a dievčatká sa popárili 
v ľudových tancoch a guráž im pridal aj 
spontánny potlesk obecenstva. Folklórna 
skupina Kovarčanka sa predstavila 
piesňami Horehronia, ale aj ďalšími 
ľúbivými piesňami a zvučnými viachlasmi. 
Ďakujeme. Seniorská spevácka skupina 
zachraňovala povesť niekdajších lepších 
časov Nezábudky s výzvou a prosbou 
doplnenia o nových jej členov. Ako dôkaz 
vzájomného porozumenia sa k spevu 

pridružila aj časť obecenstva. Dvoma 
básňami v prednese Magdalény 
Mackovej a Danky Rybanovej preukázali, 
že aj starší vek má svoje čaro, ak 
pociťuje lásku a vďačnosť svojich detí. 
K príjemnému posedeniu pribudlo milé 
prekvapenie a darček pre každého 
účastníka od pána starostu. Srdečne 
ďakujeme aj za milú pohostinnosť. 

 
 

 
 
 

Vážený pán starosta, milí seniori 
a prítomní! 
     Dovoľte, aby sme vo svojom vystúpení 
vyjadrili vďačnosť a prosbu. Vďaku 
prejavujem minulým  starostom 
i súčasnému starostovi, ktorí nám 
každoročne pripravili oslavu na počesť 
Mesiaca úcty k starším. Nesmierne si 
vážime túto udalosť, ktorou sa nám 
dostáva cti i zadosťučinenia ako 
občanom, rodičom a seniorom v jeseni 
nášho života. Áno, naša púť vstúpila do 
poslednej fázy. Je len na každom z nás, 
ako zužitkujeme našu životnú činorodosť. 
Jedni si kladú za cieľ, že už dosť, už 
stačilo, veď som na zaslúžilom 
odpočinku. Iní zase chcú dobehnúť to, čo 
v živote nestihli v starostlivosti o rodinu, 
záhradku alebo svoje záľuby a záujmy. 
Tretí vek je však aj príležitosťou pre 
mnohých, ako vytvárať nadhodnotu 
v pokročilom veku. 
     Kedysi pred šestnástimi rokmi, keď 
sme založili našu dôchodcovskú 
organizáciu, ale najmä pred dvanástimi 
rokmi, keď sme dostali od obce do vienka 
klub dôchodcov, akú činnosť vyvíjať 
v našom klube a Jednote a podľa neho 
sme orientovali naše dianie. Usporiadali 
sme celoobecnú výstavu s vyše sto 
exponátmi prevažne výtvarnej tvorby 
našich členov a občanov. Uskutočňovali 
sme kultúrno-vlastivedné zájazdy po 
Slovensku a v zahraničí, čerpali sme 
relax v kúpeľoch i v prímorských krajoch, 
inštalovali sme parčík pred klubom, 
založili sme seniorskú spevácku skupinu 
Nezábudka. Spočiatku nás bolo len 
deväť. Prirodzeným úbytkom v priebehu 
času odišlo z nej desať speváčok. Veľmi 
pekne ďakujem za ich obetavosť 
a zásluhy. Dnes sa Vám predstavujeme 

v najnižšom počte zloženia. Aj dnešný 
repertoár je len reprodukciou 
naspievaných piesní. 
     Preto vás milí mladší seniori veľmi 
pekne prosíme, aby ste ochotne prijali 
našu prosbu a doplnili naše rady. Nejde 
tu len o uchovanie Nezábudky na ďalšie 
desaťročia, ale aj o spestrenie 
a obohatenie vášho života, veď s piesňou 
je život krajší. Je to aj prejav vďačnosti 
a vklad do kultúrnosti a príležitosti jej 
úspešného rozvoja a reprezentácie 
Kovariec pri rôznych podujatiach 
a pódiách. Vzhľadom na jej úspešnú 
minulosť nepripusťme koniec jej histórie. 
Pri osobných osloveniach mladších 
seniorov sa stretávame s výhovorkami 
a sťažnosťami na „nedostatok času“, 
alebo iných výpovedí. Z úprimného srdca 
vám zaručujeme pohodu a spríjemnenie 
vášho života medzi nami. Vyšším vekom 
sú ozdobené aj ďalšie kultúrne telesá 
v obci ako je Tribečanka a Kovarčanka. 
Až mi je úprimne ľúto pána Milana 
Ondruša či pána Darmu, ako sa fyzicky 
mocujú s ťažkým bubnom či iným 
hudobným nástrojom. Vďačne a radi by 
zaučili mladších nasledovníkov. Signál 
vyššieho veku ohrozuje kultúrnu 
budúcnosť obce.  
     Zo všetkých staníc televíznej 
obrazovky vidíme snahu naj dedinky na 
Slovensku. Prečo by sme nemali aj my 
k nej patriť? V dnešnom vyspelom 
a konkurenčnom svete priznať sa „Ja na 
to nemám,“ nám nepristane. Pričiňme sa, 
čo ešte dokážeme! Verím, že sa tak 
stane, za čo vám vopred srdečne 
ďakujeme.  
(Príhovor PhDr.Ireny Grácovej prednesený dňa 
11.10.2015 pri stretnutí dôchodcov pri 
príležitosti Mesiaca októbra – mesiac úcty 
k starším). 

PhDr.Irena Grácová 
JDS ZO Kovarce 

 

DÔCHODCOVIA 
CESTOVALI... 

 

Navštívili sme metropolu východu – 
Košice 

V dňoch 29. – 30.septembra 2015 
sedemnásti dôchodcovia z Kovariec 
a dve dôchodkyne zo Solčian uskutočnili 
bezplatný vlakový zájazd do Košíc. 

Ranným rýchlikom z Topoľčian 
s prestupom v Leopoldove na 
bratislavský rýchlik sme v miestenkovom 
vozni šesťhodinovej cesty  prešli 
Považím, Liptovom, krásou Vysokých 
Tatier, Spiša až do brány Zemplína – do 
Košíc. Krátkou cestou cez rozsiahly 
košický mestský park za zámkovým 
mostom sme sa najprv ubytovali 
v historickej budove penziónu Sport. 
Novotou a prítulnosťou nás očarili nielen 
izby, prostredie, ale aj prívetivý personál. 
     Celé odpoludnie sme venovali 
obhliadke vzácnych pamätihodností 
Košíc, ktoré sa nachádzajú prevažne na 
Hlavnej ulici, ktorá svojim vreceňovitým 
pozdĺžnym tvarom tvorí najkrajšie 
námestie na Slovensku, čím získalo aj 
svoje prvenstvo na Slovensku. Severne 
začína Námestím maratónu mieru, kde 
sme boli ubytovaní a končí južne  
Námestím osloboditeľov. Celá Hlavná 
ulica je pešou zónou a cyklodráhou. 
Skrášľujú ju tri parky. V každom je 
fontána. Najväčšou je takzvaná 
spievajúca farebná fontána v strede ulice 
medzi Dómom svätej Alžbety a Štátnym 
divadlom. Južne na začiatku parku cez 
sklené poklopy sme uvideli podzemné 
katakomby. Dominantou ulice je Dóm sv. 
Alžbety. Je to najväčší kostol 
na Slovensku s plochou 1200 m2 

a kapacitou vyše 5000 ľudí. Ide 
o najvýchodnejšiu gotickú katedrálu 
v Európe. Začali ju stavať koncom 14. 
storočia, ukončili v roku 1508. Dĺžka 
Dómu je 60 m, šírka 35 m, výška 
severnej veže je 59 m, výška hlavnej lode 
je 24 m a výška bočných lodi je 12 m. 
Práve v nej sa nachádzali filmári, aby ju 
zvečnili do príbehu. Interiér katedrály 
stelesňuje krásu architektonického 
umenia: vysoké štíhle stĺporadie vyúsťuje 
v nádherné klenby, sťaby lúče slnka, 
presvetlené cez vitrážové okná s výjavmi 
svätcov i mozaikou. Najvýznamnejšou 
a najdôležitejšou pamiatkou stredo-
vekého umenia na Slovensku je Hlavný 
oltár sv. Alžbety. V strede oltárnej archy 
je pozlátená plastika Panny Márie 
s dieťaťom v náručí, po bokoch vo 
výklenkoch je sv. Alžbeta Uhorská a sv. 
Alžbeta biblická. Oltár je krídlový 
zatvárací s možnosťou troch obmien. 
Patrí medzi najväčšie gotické krídlové 
oltáre v strednej Európe s výjavmi zo 



života Panny Márie, alžbetinského 
a pašiového cyklu. Veľkú umeleckú 
hodnotu majú aj ďalšie umelecké diela – 
bočné oltáre s pozlátenými drevenými 
plastikami Panny Márie a iných svätcov, 
nástenné maľby, obrazy, kamenné sochy, 
nádherné priečelia dómu, fasády, štíty, 
portály, veže, vežičky. Umelecké remeslá 
zanechali hlbokú stopu v zlatníckych 
dielach. Najvzácnejšia je vyše metrová 
monštrancia vykladaná drahokamami 
v klenotnici – v klenodiu. Staviteľská 
a drevorezbárska zručnosť pripomína 
jemnú čipku, ktorou je utkaný celý chrám. 
K vznešenosti a velebnosti Dómu 
prispela aj naša účasť na večernej 
sv.omši, ktorú celebroval emeritný biskup 
Alojz Tkáč. K areálu Dómu sv.Alžbety 
patrí aj Kaplnka sv.Michala a Urbanova 
veža po oboch stranách Dómu, ktoré sú 
súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. 
V kaplnke prebiehala tiež liturgia na 
povesť sviatku sv.Michala.  
     V Štátnom divadle dávali muzikál Na 
skle maľované, a tak sme mali možnosť 
uvidieť ho aj zvnútra pri večernom 
osvetlení vzácneho lustra vo foye 
a pozlátenej štukatúry divadla. Za 
divadlom a parčíkom sa vyníma barokové 
sochárske dielo Morový stĺp 14 m vysoký 
s tromi svätcami po bokoch a na zlatom 
vrchole je plastika Nepoškvrnenej – 
Immaculata, ako pocta a vďaka za 
odvrátenie morovej epidémie v 18. 
storočí. Na Hlavnej ulici sa nachádzajú 
ďalšie pamiatky: Františkánsky kostol, 
Kostol Dominikánov – na jeho priečelí je 
plastika Jonáša Záborského, ktorý 
v seminári vyučoval, vzácne renesančné 
a barokové paláce Čákyho, Forgáčov, 
Jakabov, Historická radnica, v ktorej bol 
vyhlásený Košický vládny program v roku 
1945, Župný dom, Levočský dom a iné 
významné šľachtické a meštianske domy, 
takže celá ulica tvorí otvorené múzeum. 
Každá osobitosť je vyznačená tabuľkami, 
čo nám pomohlo upresniť si 
umelecký sloh a bývalých 
vlastníkov palácov i honosných 
budov.  
     Na druhý deň sme navštívili 
Vlastivedné múzeum, kde sme si 
overili poznatky a informácie, ktoré 
sme získali z prehliadky Hlavnej 
ulice. Pomohol nám k tomu dobrý 
výklad sprievodkyne a originálne 

exponáty. Každá miestnosť bola 
vyhradená jednotlivým umeleckým 
štýlom: románsky, renesančný, gotický, 
barok, rokoko, secesia a po slovenský 
ľudový štýl. Vo Východoslovenskom 
múzeu – nádherná budova postavená 
z darov a zbierok Košičanov, je 
v špeciálnom priestore v trezore, do 
ktorého sme vošli, ukrytý Košický zlatý 
poklad. Je to najväčší a najbohatší nález 
zlatých mincí na Slovensku i vo svete. 
Patrí medzi umelecké skvosty v Európe. 
Poklad váži 11,5 kg. Tvorí ho 2920 
zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri 
zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz 
2,14 m. Zberateľ musel byť precízny 
numizmatik, keď ani jedna minca nie je 
replikou a okrem 1187 ks uhorských 
mincí tlačených v Kremnici je 1015 ks zo 
šestnástich krajín sveta. Dvesto päťdesiat 
šesť rokov prešlo, kým ho náhodne 
objavili pri stavebných prácach na 
Hlavnej ulici (č.68) 24.augusta 1935. 
     Niektorí nadšenci navštívili aj 
Technické múzeum, ktoré obsahuje 
zbierky od remesiel až po súčasnú 
modernú techniku.  
     Fyzicky značne unavení, ale duševne 
obohatení sme sa pripravili na 
odpoludňajší návrat domov. Košická 
železničná stanica je ako centrum 
všetkého, kde možno nakúpiť, občerstviť 
sa i odpočinúť. „Cesta domov – cesta 
krásna...“ plná zážitkov, veselých príhod, 
žartov... 
     Ďakujem všetkým účastníkom zájazdu 
za dobrú spoluúčasť na vydarenom 
výlete v Košiciach, zvlášť pani Erike 
Jančovičovej za spoluprácu. 
     Zoznam účastníkov: Irena Grácová, 
Jozefína Vojtušová, Helena 
Prevuzňáková, Eva Králová, Milan Král, 
Magdaléna Macková, Anton Macko, 
Vilma Lucká, Marta Kereková, Erika 
Jančovičová, Otília Jančovičová, Pavol 
Jančovič, Marta Opátová, Marta 

Kapustová, Milan Grác, 
Emília Hozová, Danka 
Illášová, Lenka 
Misnítová a Anna 
Melejová zo Solčian.     
   

 PhDr.Irena Grácová 
JDS ZO Kovarce 

 
 

S P O M I E N K A 

 
2.novembra si pripomenieme 

sviatok zosnulých. Vtedy 
kroky všetkých nás smerujú 

na cintorín, a tam pri 
vyzdobených hroboch, pri 

plameňoch sviečok si spomíname na 
našich blízkych, ktorí už nie sú medzi 
nami. 
 
Naše spomienky patria i tým 
spoluobčanom, ktorí opustili naše rady od 
posledného sviatku zosnulých: 

� Štefánia Števčíková, zomrela 31.10.2014 
� Štefánia Michalíková, zomrela  19.11.2014 
� Stanislav Vican, zomrel 21.12.2014 
� Božena Benzová, zomrela 22.1.2015 
� Albína Belohorcová, zomrela 6.2.2015 
� Štefan Jančovič, zomrel 10.2.2015 
� Anton Halmo, zomrel 12.2.2015 
� Jozef Borcha, zomrel 22.2.2015 
� Emília Belanová, zomrela 2.4.2015 
� Jozefína Kompanická, zomrela 7.4.2015 
� Alžbeta Štefáneková, zomrela 17.4.2015 
� Ladislav Chválny, zomrel 10.5.2015 
� Jozef Chreno, zomrel 3.6.2015 
� Veronika Pokorná, zomrela 4.6.2015 
� František Matušík, zomrel 11.6.2015 
� Jaroslava Hajnovičová, zomrela 26.6.2015 
� Ján Grác, zomrel 8.7.2015 
� Zuzana Matušíková, zomrela 25.8.2015 
� Dominika Petrikovičová, zomrela 5.9.2015 
� Emília Cifrová, zomrela 3.9.2015 
� Stanislav Belan, zomrel 17.9.2015 
� Helena Opátová, zomrela 12.10.2015 
� Milan Kunkel, zomrel 19.10.2015 
 
Od poslednej pamiatky zosnulých zomreli 
nasledovní občania obce, obyvatelia 
„CLEMENTIA“ Zariadenia sociálnych 
služieb v Kovarciach: 
� Ľubomír Václav, zomrel 29.12.2014 

� Jozef Erdélyi, zomrel 3.2.2015 
� Rudolf Mada, zomrel 18.2.2015 
� Milan Šuba, zomrel 8.5.2015 
� Rudolf Janči, zomrel 28.7.2015 
� Michal Gábor, zomrel 28.7.2015 

 

 

Obec Kovarce v spolupráci 
s Rímskokatolíckou cirkvou, 
Farským úradom Kovarce organizuje 

SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ  
dňa 1.novembra 2015 (nedeľa) 

o 15.00 hod. 
 na miestnom cintoríne. 

Pri Dome pokoja bude odslúžená 
dušičková svätá omša za všetkých 
zomrelých od posledného sviatku 
zosnulých. Svätá omša sa bude 
konať aj v prípade nepriaznivého 
počasia. 
 
 

J U B I L A N T I 
 OKTÓBER 

� Kubaliaková Viera        60 rokov    

� Majtánová Jozefína     65 rokov 

� Čitarská Magdaléna     65 rokov 

� Jankula Martin             70 rokov 

� Halámek Adolf             78 rokov 

� Ing.Lukačik Jozef         78 rokov 

� Valachová Alžbeta       80 rokov 

� Polonská Antónia         83 rokov 

� Garguláková Mária      86 rokov 

� Mičíková Paulína         91 rokov 

� Hrobárová Zlatica      92 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

NARODENIE   DIEŤAŤA 

 
ADELA  ŠIŠKOVÁ 

narodená 22.9.2015 
Matka: Mária Matulová 

Otec: Rudolf Šiška 

 
SOFIA  GRÁCOVÁ 

narodená 3.10.2015 
Matka: Jana Žovincová 

Otec: Stanislav Grác 

 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

 


