
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ú V O D N Í K 

 

Náš domov. 

Rodný dom, ľudské 
obydlia, cintorín – večné 
príbytky našich predkov, 
kostol uprostred obce, 
pamiatky, rieka, polia, 
cesty, chodníčky, hory 
Tribeča, Hôrky, Hrdovickej, 
Gedelova.... to je kolorit 
domoviny obyvateľov 
Kovariec. Veľmi sa 
zveľaďuje, zlepšujú sa podmienky života: 
elektrina, plyn, kanalizácia, zdravotníctvo, 
školy, pošta, kultúra, šport, cirkevný život, 
občianske združenia, aktivity občanov, 
spravovanie obce. Tešíme sa z každého 
úspechu a pokroku, ktorý zaznamenali 
konkrétni občania a ich predstavitelia 
a za ich činmi je dosiahnuté dielo. 
Zaslúžia si poďakovanie a uznanie. My 
však skôr kritizujeme, ako pochválime. 
     Kritika je síce dobrá zbraň, keď 
nabáda k účelnej tvorivosti, k oceneniu, 
k odstráneniu deštrukcie. Ovláda ju snáď 
každý z nás, najmä tí, ktorí sa najmenej 
pričiňujú o rozkvet obce, zlepšenie života 
v širšom spektre. Rodičia, vychovávatelia 
detí učia, aby vedeli poprosiť 
a poďakovať sa za žiadanú vec, aby 
pochopili, že to nie je samozrejmosť, 
treba sa o všetko pričiniť, len vtedy 
získava na hodnote. Miznú tieto základné 
pravidlá slušnosti v dospelosti? 
      Dobré slovo, poďakovanie, 
pozornosť, úcta k človeku je liek na dušu. 
Stojí len za naše povšimnutie a predsa 
ním šetríme. Naše deti pochvala vždy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
povzbudí, usiluje sa o ďalšie činy. Aj 
v tom je pochodeň mravnosti a života.       
Mnohým ľuďom záleží na dobrom mene 

našej obce. Dokážu zaň zabojovať 
v rôznych športových, kultúrnych 
súťažiach a prehliadkach, v rozvíjaní 
turizmu, v ochrane prírody, zdravia, 
v darcovstve krvi, v separovaní 
odpadu a inej dobrovoľníckej 
činnosti. Tieto dobré skutky 
zaznamenáva Kovarský mesačník, 
obecná kronika, ba neraz aj 
v osobnom styku sa zmienime 
o účasti tvorcu diela. Jednomyseľne 
vyznelo aj posledné verejné 

zhromaždenie občanov za dodržanie 
zákona o ochrane prírody našej Hôrky. Aj 
to je dôkaz a prejav našich občanov, že 
kvalita života sa nás bytostne dotýka 
a závisí od nás, ako si ju uchováme pre 
súčasné a budúce generácie! Nuž preto 
chráňme a zveľaďujme našu dedovizeň, 
je to naša svätá povinnosť 
a zodpovednosť! 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

„Keby 

na 

zemi 

vládla 

láska, 

nepotrebovali  

by sme 

zákony.“  
Aristoteles 

 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

„A“ mužstvo  VI.LIGA – 2016/2017 

 
10. kolo 23.10.2016 

Kuzmice – OFK KOVARCE 
3:2 (2:1) 

Komentár domáceho reportéra s 
miernymi úpravami: Do Kuzmíc prišlo z 
dosiaľ jedno z najlepších mužstiev, ktoré 
hralo veľmi dobrý a behavý futbal. 
Domáci boli v úvode mierne nervózni, ale 
postupom času si vytvárali gólové 
príležitosti. Síce Kuzmice sa ujali vedenia 
1:0, hostia zakrátko vyrovnali Marunom, 
ktorý vytiahol ďalší zo svojich výstavných 
kúskov. Domácich opäť do vedenia v 27. 
minúte poslal Kolbik. V druhom polčase 
začali domáci veľmi dobre, keď zvýšili na 
3:1 a zdalo sa, že súper už bude na 
kolenách. Opak bol ale pravdou, súper 
začal hrať veľmi dobrý futbal a neustále 
ohrozoval bránku domácich. Domáci hrali 
na brejky, ale hostí podržal brankár 
Vrbjar. V 67. minúte hostia znížili na 3:2, 
hoci v závere dokonca mohli aj vyrovnať, 
keď sa dva krát triasla konštrukcia brány 
domácich. Kuzmice ale tesné vedenie už 
udržali. Veľkú pochvalu si zaslúži fanklub 
Kovariec, ktorý slušne po celý zápas 
neustále povzbudzoval svoj tím. 
Rozhodovali: Tomka, Sližka, Križma  
110 divákov 
Góly OFK Kovarce: 21. Robert Maruna 
67. Jozef Jankovič 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan, 
Hula, Maruna, M. Gregor, E. Gregor, 
Kutňanský, Ďurič (63. J. Gerši), M. 
Vorčák, Števanka, J. Jankovič 
 
 
 

11. kolo 30.10.2016 14:00 hod. 

OFK KOVARCE - TJ Slovan Bojná  
2:3 (2:1) 

Hostia začali v Kovarciach aktívnejšie, 
skóre ale otvoril M. Vorčák – 1:0. O malú 
chvíľu už bolo vyrovnané. Domáci sa 
opäť ujali vedenia, keď si Vorčákov 
center zrazil do vlastnej siete F. 
Lukačovič. Po zmene strán Bojná 
zúžitkovala svoje prvé dve šance a rázom 
obrátila vývoj zápasu vo svoj prospech. 
Potom vrhli Kovarce všetky sily do útoku, 
ale gólovo sa už nepresadili. V 
remízovom zápase sa tak z výhry 
tešili šťastnejší hostia. 
Rozhodovali: Wenderla, Sližka 
120 divákov 
Góly OFK Kovarce: 11. Milan Vorčák, 33. 
vlastný 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – D. 
Vorčák (62. Labuda), Hula, Vrábel, 
Maruna, E. Gregor, Kutňanský, Števanka 
(19. Belan), Mekýš (73. J. Gerši), J. 
Jankovič, M. Vorčák. 
 

12. kolo 6.11.2016 13:30 hod. 
 OFK KOVARCE – OFK Ludanice  

3:0 (0:0) 
Skoro 20 ročné čakanie na derby zápas 
medzi Kovarcami a Ludanicami sa v 
nedeľu v Kovarciach skončilo. Pre 
niektorých domácich hráčov bol tento 
súboj špecifický, nakoľko odohrali 
množstvo zápasov práve v drese 
hosťujúceho mužstva. Očakával sa teda 
kvalitný a vyrovnaný zápas. Prvý polčas 
bol opatrný, veľkú šancu mal Vorčák, ale 
Žovic jeho strelu vyrazil na žrď. V druhom 
polčase pokračoval kvalitný futbal. V 70. 
minúte sa ujali vedenia Kovarce po 
vlastnom góle Balajku. Pred tým bol 
hosťujúci Matejov vylúčený a hostí to 
paradoxne nakoplo. Dokonca mohli aj 
vyrovnať, ale z veľkého závaru 
neprepasírovali loptu do siete, keď sa 
vyznamenal Vrbjar. V 88. minúte prebral 
loptu Mekýš, rutinérsky sa pohral s 
hosťujúcimi hráčmi a zvýšil na 2:0. 
Konečný rezultát uzatvára Vorčák, a tak 
si mohli vynikajúci domáci fanúšikovia 
zakričať „Ďakujeme“. Hosťom patrí 
absolutórium za predvedený výkon a za 
to, že sa nevzdali ani za nepriaznivého 
stavu a boli domácim vyrovnaným 
súperom. 
Rozhodovali: Šlosár, Mokoš, Zachara  
150 divákov 

O B S A H 
♥ Úvodník  - PhDr. Irena Grácová 

♥ Športové ozveny, umiestnenie družstiev – Ing. Daniel Kutňanský 

♥ Zo školského zápisníka – MŠ – Bc. Zdenka Bujnová, ZŠ - Mgr. Ľubica Jakubíková 

♥ Prehliadka speváckych skupín 12.11.2016 – PhDr. Irena Grácová 

♥ Čo sa píše v starých kronikách – Peter Gerši 

♥ Jubilanti – November, narodenie detí, uzavretie manželstva 

♥ Pozvánka, Oznam 



Góly OFK Kovarce: 70. vlastný, 88. 
Miroslav Mekýš, 90. Milan Vorčák 
Zostava OFK Kovarce: Vbrjar – Vrábel, 
Hula, Maruna, M. Gregor, E. Gregor, 
Kutňanský, Vorčák, Ďurič (75. J. Gerši), 
Mekýš, Jankovič (89. Belan). 
 

13. kolo 13.11.2016 13:30 hod. 
 OŠK Závada – OFK KOVARCE 

 1:1 (0:1) 
V úvode zápasu boli domáci lepším 
tímom. Po chybe hosťujúcej obrany 
vytláča brankár hostí pekne umiestnenú 
strelu domáceho útočníka na žrď. Potom 
sa prebrali aj hostia z čoho rezultoval 
vyrovnávajúci gól M. Gregora. Do 
prestávky mohla Závada zrovnať skóre 
ale svoje šance nevyužila. Po zmene 
strán sa im to aj podarilo a po štandartke 
vyrovnáva Hazda na konečných 1:1. 
Pán redaktor so Závady po zápase 
uviedol, že sa hral kombinačný futbal, s 
čím nemôže nikto z prítomných súhlasiť. 
Hralo sa totižto na teréne, kde prakticky 
nebolo možné ani kombinovať. Hracia 
plocha pripomínala skôr močarisko ako 
ihrisko. Po zápase sa ale všetci prítomní 
zhodli, že najlepší výkon podali hosťujúci 
fanúšikovia, ktorí prišli na zápas 
preplneným autobusom a celý zápas 
mohutne povzbudzovali svoje mužstvo. 
Po zápase dokonca čakali svojich hráčov 
na futbalovom ihrisku v Kovarciach, kde 
ich za veľkého potlesku privítali. Klobúk 
dolu pred vami, NAJLEPŠÍ 
FANÚŠIKOVIA v okrese. ĎAKUJEME. 
Rozhodovali: Rybanský, Sližka, Gális 
100 divákov 
Gól OFK Kovarce: 28. Michal Gregor 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Vrábel, 
Hula, Maruna, M. Gregor, E. Gregor, 
Kutňanský, M. Vorčák, Ďurič (46. 
J.Gerši), Mekýš, J. Jankovič (75. M. 
Belan). 

DORAST  V.LIGA – STRED - U19 - 
2016/2017 

12.kolo 
TJ Oponice/OFK Kovarce : ŠK 
Veľké Zálužie    4:1 (1:1) 
 
 13.kolo                

FK Močenok : TJ Oponice/OFK 
Kovarce    0:3 (0:1) 

ŽIACI  IV.LIGA–U15 –SK.A– 
2016/2017 

 

8.kolo                  
TJ Slovan Krušovce : OFK Kovarce 

0:4 (0:1) 
Góly OFK Kovarce: 2xDávid Gerši, Patrik 
Polonský, Lukáš Kopecký 
 
9.kolo                 

OFK Kovarce: TJ Slovan Preseľany 
 1:1 (1:1) 

Gól OFK Kovarce: Dávid Gerši 
Spracoval:  

Ing. Daniel Kutňanský 

 

UMIESTNENIE  MUŽSTIEV  

V TABUĽKÁCH 
 

DOSPELÍ (VI.LIGA - OBFZ TO) SEZÓNA 
2016/2017: 
5.miesto                             (14 družstiev) 
 

DORAST   (V.LIGA – STRED – U19 - OBFZ 
TO) SEZÓNA 2016/2017: 
5.miesto                             (14 družstiev) 
 

ŽIACI      (IV.LIGA - U15 - SK.A - OBFZ TO) 
SEZÓNA 2016/2017: 
3.miesto                               (6 družstiev) 
 

ZO  ŠKOLSKÉHO  
ZÁPISNÍKA 

 

MATERSKÁ  ŠKOLA 
Listy v kalendári sa rýchlo obracajú, dni 
sa krátia a na dvere čoskoro zaklope 
Mikuláš so svojimi pomocníkmi. K nám 
do materskej školy zavíta 5. decembra 
dopoludnia, aby obdaroval všetky  naše 
deti. 
Pre všetky mamičky, babičky, ostatných 
členov rodiny a občanov  so všetkými 
deťmi pripravujeme vianočný kultúrny 
program. 

Pozývame vás všetkých 
  dňa 14. decembra 2016 (v stredu)  

o 17. hodine na  

VIANOČNÉ PÁSMO 
do kinosály  kultúrneho domu. 

 

Bc. Zdenka Bujnová 
riaditeľka materskej školy 

ZO  ŠKOLSKÉHO  
ZÁPISNÍKA 

 

26.  október 2016  - cez prvú vyučovaciu 
hodinu sme si vypočuli relácie o zdravých 
zuboch, o zdravej výžive a o jablku.  
Našu školu navštívili  rodičia i starí rodičia 
našich žiakov, prišli sa  pozrieť na 
otvorené vyučovacie hodiny a cez 
prestávky mohli ochutnať rôzne nátierky, 
jablká, ovocnú šťavu a jablkové pyré, 
ktoré  prichystala vedúca ŠJ s pani 
kuchárkami. Tento deň bol venovaný 
rozvoju čitateľskej gramotnosti, žiaci na 
vyučovacích hodinách čítali umelecké 
alebo náučné texty, pracovali 
s informáciami a tvorili projekty. 
 
27.  október 2016 – na vyučovacích 
hodinách sa žiaci venovali  téme peňazí 

a finančnej gramotnosti a pripomenuli si 
Svetový deň sporenia. 
 
Aj tento školský rok sme sa zapojili do 
projektu Záložka do knihy spája školy, 
žiaci  využívali pri ich vytváraní rôzne 
techniky. Záložky sme si potom vymenili 
so žiakmi zo Základnej školy v Skalici. 
 
Pasovanie prvákov sa uskutočnilo 7. 
novembra 2016. Prváčikov navštívili 
rozprávkový kráľ s kráľovnou, aby si 
vyskúšali ich šikovnosť -  recitáciu básne, 
spev piesní, tanec. Po splnení úloh ich 
pani riaditeľka slávnostne pasovala za 
právoplatných žiakov školy. 

Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

Pozývame rodičov, starých rodičov 
a všetkých priateľov školy  

na mikulášske predstavenie  

ROZPRÁVKOVÝ 

MIKULÁŠ 
v podaní žiakov našej základnej školy. 
Predstavenie sa uskutoční   
v kinosále kultúrneho domu v utorok 
 6. decembra 2016 

o 18. 00 hod. 
Po kultúrnom programe sa  môžu 
všetci účastníci zastaviť  

na vianočnej tržnici. 
 
Vonku sniežik tíško padá,  
za humnami zora sadá. 

Do okna sa rýchlo 
vkrádam,  

zbadám ho,  
či nezbadám? 

Kde si ujo Mikuláš? 
Neobídi domček náš! 

Čižmičky mám 
nachystané,  

nezačujem niekde sane? 
Celý deň som dobrý bol,  

doma smetí vyniesol. 
Na sladkosti sa už teším,  
všetky deti vždy potešíš. 
Čokoládku by som chcel,  

rýmovačku vymyslel. 
Prídi ujo Mikuláš! 

 

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA 
 
Posledné októbrové dni boli v našej škole 
iné ako predchádzajúce dni, pripomenuli 
sme si rôzne udalosti a významné dni. 
 
24. október 2016  bol venovaný 
Medzinárodnému dňu školských knižníc. 
V našej škole sme si ho pripomenuli 
v školskom rozhlase, vypočuli sme si 
reláciu a rozprávku o Šípkovej Ruženke a 
nadviazali sme tak na  spoločné čítanie 
rozprávky pod záštitou ministra školstva 
(aktivita Čítame spolu)  so zámerom: 
„Nielen zatraktívniť čítanie kníh, ale aj 
posilniť pocity spolupatričnosti a súdržnosti“  
pri príležitosti Roku čitateľskej gramotnosti. 
Popoludní sa uskutočnilo stretnutie našich 
zamestnancov s bývalými zamestnancami 
školy. Žiaci sa predstavili dramatizáciou 
rozprávky Šípková Ruženka, v ktorej 
vyjadrili vďaku starým rodičom a potom sa 
všetkým prihovorila riaditeľka školy Mgr. 
Dagmar Boháčiková a aj starosta obce Ing. 
Andrej Čopík. Všetkým zúčastneným 
ďakujeme za návštevu. 

 

  



PREHLIADKA  
SPEVÁCKYCH SKUPÍN 

 
Mikroregión Západný 
Tribeč spája nielen 
krása Tribečského 
pohoria, ale aj zvyky 
a tradície nášho ľudu. 
Svedectvom toho bol aj 

uskutočnený 
osemnásty ročník Prehliadky 

speváckych skupín 12.novembra 2016 
v Kultúrnom dome v Kovarciach, ktorého 
sa zúčastnili folklórne spevácke skupiny 
Kovarčanka z Kovariec, Krnčianka 
z Krnče, Lišňanka zo Solčian, Streďanka 
z Nitrianskej Stredy. 
     Tieto vzácne šperky z daných obcí 
otvoril a privítal starosta obce Kovarce 
Ing. Andrej Čopík, predstavil a privítal 
svojich kolegov – starostov z obcí: 
poslanca Nitrianskeho samosprávneho 
kraja a starostu obce Solčany Ing. Juraja 
Soboňu, predsedu MZT a starostu obce 
Čeľadince Milana Moravku, starostku 
obce z Nitrianskej Stredy Ing. Máriu 
Majtánovú, starostu obce Krnča Ing. 
Ľuboša Meluša a obecenstvo, ktoré 
preukázalo česť zúčastniť sa na tomto 
veľkolepom programe. 
     Zazneli neopakovateľné piesne 
všetkých súborov, ale aj prehliadka 
ľudového kroja v rôznych odlišnostiach. 
Hoci jednotlivé obce sú na dosah, každý 
kroj má svoje špecifiká. Pýšili a tešili sme 
sa z nášho kovarského kroja. Streďanka 
pridala k čipkovanému golieru aj 
čipkovanú mašľu, čo pokrývala ženské 
prsia. Úplnou zvláštnosťou a krásou 
vyniká solčiansky kroj, bohatý na plnú 
i výrezovú výšivku, trblietavé iskričky 
v ňom, výšivkou lemované tmavé zástery 
nielen okrajovo i uprostred, biele 
skladané sukne. Pomenovanie v dobrom 
„srny“ im prináleží, keď voda z potoka 
Lišňa vybieli aj konopu sukne. Krnča má 
v súbore generačné zastúpenie. Mladé 
dievčatá majú do vrkoča vpletenú mašľu, 
vydatá, zrelá žena má hlavu zdobenú 
čepcom, muži klobúčikom. Aj čižmy 
dotvárali kolorit každého odevu. 
     Oku a uchu lahodilo všetko takmer 
profesionálne predvedené. Ďakujeme za 
pekný program, ale aj za vytváranie 

spevnej nálady počas pohostenia najmä 
krnčianským hudobníkom a spevákom 
i harmonikárke Jarke Remeňovej a Evke 
Hankovej. 
      Poďakovanie patrí aj iniciátorom tejto 
myšlienky, ako nielen spoločne gazdovať, 
ale aj kultúrne žiť. Škoda len, že nie 
každá obec nášho regiónu už 
nereprezentuje výkvet svojej kultúry, ba 
niektoré súbory zanikajú. Súvisí to 
s neochotou dobrovoľníkov venovať časť 
svojho voľného času ušľachtilej činnosti? 
     Ďakujeme Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju za finančnú 
podporu tohto skvelého podujatia. 
Ďakujeme organizátorom, ktorí tiež 
prispeli k pozdvihnutiu našej obce 
v očiach našich hostí: kultúrou, výzdobou, 
keď aj zvieratká a jesenné konáriky 
briezky boli zvedavé na skvelé 
účinkovanie súborov i pohostinstvom, 
zvečnením svojho mena v Pamätnej 
knihe. Nech naďalej aj v takejto podobe 
sa uchováva a rozkvitá kultúrne 
bohatstvo nášho ľudu! 
 

PhDr. Irena Grácová 
redaktor KM    

ČO SA PÍŠE V STARÝCH 
KRONIKÁCH... 

 
23. júl 1815 bol pre toto naše 

nitrianske údolie dňom 
nárekov a sĺz. Celú noc na 
23. júl zúrila víchrica 
s dažďom a krupobitím. Pri 
úsvite rieka Nitra kvôli 
vlnám valiacim sa veľkou 

rýchlosťou z vyšších polôh nevídane 
stúpla a zaliala okolie a na okolitých 
poliach a lúkach nebolo vidieť nič iba 
vodnú plochu. Moja úroda na lúke, ale aj 
úroda iných obyvateľov obce  bola 
ponorená v štyri stopy hlbokej vode 
a zničené boli aj  tamojšie ovčíny. Na 
vyššie položených poliach neboli škody 
až tak veľké, ale aj tam voda zasiahla 
niekoľko stohov zožatého jačmeňa. 
Ďaleko väčšie a početnejšie boli škody 
záplavami spôsobené v iných lokalitách: 
Práznovce,  Ješkova Ves,  Klátová Nová 
Ves, Chynorany, Bielice, kde sa vo vode 
utopilo  nie málo ľudí a zvierat. Iba 

v Klátovej Novej Vsi zahynulo vo vode 22 
ľudí. Úrodu a stohy postavené na 
mnohých miestach odniesla voda. Na 
vlastné oči som videl obrovské množstvo 
obilia, ktoré voda vyrvala  z pozemkov 
nad nami a odnášala ho preč. Popadali 
mnohé budovy na rôznych miestach, 
alebo sú poškodené natoľko, že sa už 
nebudú dať opraviť. Pán Nech sa nad 
nami zľutuje a nech od nás podobné rany 
ráči milosrdne odvrátiť. 
Zaznamenané v Kovarciach 24.júla 1815. 
Podpísaný František Fričovský, toho času 
kovarský farár. 
 

Pre Kovarský mesačník vybral a 
spracoval: Peter Gerši 

 

J U B I L A N T I 
 NOVEMBER 

 

� Helena Kubaliaková     90 rokov 

� Emília Grácová            86 rokov 

� Pavlína Mikulová         81 rokov 

� Helena Grácová           80 rokov 

� Anastázia Verbichová  78 rokov 

� Anna Ondrušová          78 rokov 

� Erika Grácová              77 rokov 

� Veronika Kereková      76 rokov 

� Anna Kutňanská          75 rokov 

� Jaroslav Buraj              70 rokov 

� Mária Tóthová              65 rokov 
� Stanislav Pecháč         65 rokov 
� Eva Križanová             65 rokov 
� Gabriela Grácová        60 rokov 
� Mária Števanková        60 rokov 
 
 
SRDEČNE 
BLAHOŽELÁME 

 
 

 
 

 
 

 

NARODENIE   DIEŤAŤA 
 

TIMOTEJ  LABUDA 
narodený 14.10.2016 

Otec: Vladimír Labuda 
Matka: Bc. Jana rod.Želinská 

 
 

ADAM  ŠTEVANKA 
narodený 9.11.2016 

Otec: Andrej Števanka 
Matka: Monika rod. Karabová 

 
 

ŠIMON  VARGA 
narodený 12.11.2016 

Otec: Lukáš Varga 
Matka: Mgr. Silvia rod. Tóthová 

 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

 
 
NA SPOLOČNÚ CESTU 
ŽIVOTOM VYKROČILI 
 
Marcela Halmová 

               a Michal Kysa        
manželstvo uzatvorili dňa 
9.7.2016 v Karvinej 
 
 
Lucia Dubajová 
        a  Martin Škvarenina           
manželstvo uzatvorili dňa 
22.10.2016 v Oponiciach 

    
SRDEČNE   BLAHOŽELÁME     

"Láska neznamená hľadieť 

nežne jeden na druhého, 

ale pozerať sa spolu 

jedným smerom."  

 

Antoine de Saint-Exupéry 


