
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 
 

 

Prázdniny... 
Obľúbené slovo 

žiakov, 
netrpezlivých, 
očakávajúcich 
dvojmesačné 

leňošenie, oddych od 
školy. Možno sú to aj obavy rodičov, veď 
čo so svojimi ratolesťami, kam sa podejú 
a kto sa o nich postará ? 
        Letné prázdniny sú však aj obdobím 
dovolenky v horách a pri mori, rodinných 
výletov a posedení pri dobrej grilovačke, 
kúpanie na kúpaliskách. 
        Tešíme sa všetci a očakávame leto 
plné slnka a nových neopakovateľných  
zážitkov z poznávania krás nášho 
Slovenska, ale aj iných obľúbených 
dovolenkových miest. 
 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
redaktor  KM 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
A – M U Ž S T V O  

 
24.kolo – 26.5.2013 
Koniarovce - KOVARCE 
Výsledok:  3 : 2 
Gól: Činčura Miroslav, Gregor Erik 
 
25.kolo – 2.6.2013 
KOVARCE – Krn ča 
Výsledok: 1 : 3 
Gól: Hula Rastislav 
 
26.kolo – 9.6.2013 
Chlebany - KOVARCE 
Výsledok: 5 : 6 
Gól: Labuda Peter (6) 
 
 

D O R A S T 
 
21.kolo – 25.5.2013 
Solčany - KOVARCE  
Výsledok: 7 : 0 
 
22.kolo – 1.6.2013 
KOVARCE – Prese ľany 
Výsledok: 0 : 7 
 
 
 
 

 
 

Ž I A C I 
 
16.kolo – 25.5.2013 
Chrabrany - KOVARCE 
Výsledok:  1 : 2 
Gól: Ďurič Dominik, vlastný gól 
 
17.kolo – 2.6.2013 
KOVARCE – Hrušovany 
Výsledok: 7 : 1 
Gól: Ďurič Dominik (2), Králik Adam (2), 
Miklovič Richard, Borovka Patrik, 
Geršiová Vanesa 
 
18.kolo – 8.6.2013 
Horné Obdokovce - KOVARCE 
Výsledok:  13 : 1 
Gól: Ďurič Dominik 
 
 
 

FUTBALOVÝ  TURNAJ 
     Na niekoľkých posledných schôdzach 
Poľovného združenia Tribeč Kovarce 
v diskusií zaznelo „Zahrajme si futbal, len 
tak pre zábavu“. Výbor PZ hodenú 
rukavicu prijal a začal organizovať 
futbalový zápas, ktorý sme mali odohrať 
s mužstvom rybárov z Kovariec. O futbal 
začal byť záujem a postupne sa pripojili  
 
 

 
DHZ a mužstvo pilčíkov. Pozadu nezostal 
ani OFK a nakoniec sa prihlásili pekári 
z Topecu. 8.júna 2013  sa turnaj začal 
o 9.00 hod. Asi 60 hráčov čakalo, v akom 
poradí sa bude hrať. Každé mužstvo 
odohralo 5 zápasov. Všetci sa snažili 
nechať na ihrisku čo najviac futbalového 
umenia. Zastúpenie mužstiev nebolo 
limitované vekom, hráči mali od 14 do 62 
rokov. Turnaj trval 6,5 hodín, medzi 
zápasmi sa o občerstvenie postarali 
p.Čitarský a p.Žovinec, jelení guláš pod 
hlavičkou PZ pripravil p.Dušan Grác. 
Pstruhov a živánsku pripravili rybári, 
klobásu grilovali hasiči. Pripojil sa aj DJ 
Herda, ktorý sa staral o dobrú náladu až 
do 21 hodiny. 
     Na záver sa chcem v mene 
poľovníckeho združenia všetkým 
poďakovať za príjemne strávenú sobotu, 
dúfam, že ste si oddýchli a budete sa 
tešiť na prvý ročník o putovný pohár PZ 
Tribeč Kovarce. 
 
1.miesto OFK 13 bodov 
2.miesto RYBÁRI 12 bodov 
3.miesto PO ĽOVNÍCI 5 bodov 
4.miesto PIL ČÍCI 4 body 
5.miesto HASI ČI 3 body 
6.miesto PEKÁRI 2 body 

 
Erich Gregor,  

PZ Tribe č Kovarce 

1  Rajčany 26 16 8 2 89 : 30 56 17 

2  Závada 26 17 5 4 69 : 25 56 17 

3  Veľké Ripňany 26 16 2 8 67 : 32 50 11 

4  Čermany 26 12 5 9 52 : 36 41 2 

5  Krnča 26 12 5 9 49 : 35 41 2 

6  Chrabrany 26 12 6 8 59 : 35 39 3 

7  Továrniky B 26 11 5 10 64 : 46 38 -1 

8  Kamanová 26 11 3 12 71 : 67 36 -3 

9  Norovce 26 10 6 10 43 : 49 36 -3 

10  Koniarovce 26 10 2 14 38 : 55 32 -7 

11  Tesáre 26 7 7 12 34 : 66 28 -11 

12  Topoľčany B 26 8 3 15 44 : 62 27 -12 

13  Kovarce 26 6 7 13 43 : 72 25 -14 
14  Horné Chlebany 26 1 2 23 22 : 134 5 -34 

O B S A H 
� Úvodník (Mgr.Ľubica Jakubíková) 

� Športové ozveny (OFK  A-mužstvo, Dorast, Žiaci), Konečná tabuľka 

� Futbalový turnaj dňa 8.6.2013 (Erik Gregor) 

� Zo školského zápisníka (Mgr.Ľubica Jakubíková) 

� Klub slovenských turistov (Marek Vrbičan) 

� Rok 2013 – Rok svätých Cyrila a Metoda (PhDr.Irena Grácová) 

� Gazdinky na slovíčko – Pagáčiky z Bohuníc 

� Jubilanti – Jún, Júl, Narodenie dieťaťa, Prvé sväté prijímanie 

� Oznamy, Inzerát 



ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
VENČEKOVÁ 
SLÁVNOSŤ 

DEVIATAKOV 
 
     Po mnohých 
rokoch, možno si 
ešte niektorí bývalí 
žiaci pamätajú, sa 
obnovila tradícia 

rozlúčkovej slávnosti deviatakov, ktorá 
bola spojená  s venčekom. 
     14. júna 2013 o 17.00 hod. si deviataci 
pozvali do kultúrneho domu učiteľov a 
svojich rodičov, kde sa im na začiatku 
predstavili v kultúrnom programe. Po 
príhovore pani riaditeľky a pani starostky 
sa nám všetkým predviedli v plnej kráse 
a elegancii na tanečnom parkete 
a zatancovali v nádhernom oblečení 
spoločenské tance, ktoré sa naučili. 
Všetkých prítomných očarili nielen 
tancom, ale aj celkovým dojmom 
a predvedením. Posledný venčekový 
tanec patril finalistom večera a víťaznému 
páru. 
      V dobrej nálade pokračovala aj voľná 
zábava, ktorá sa nakoniec skončila 
spoločnou piesňou. 
                      
                        

Rozlúčka so školou 
Sú to spomienky. 

Spomienky na prvé dni v škole, 
spomienky na spolužiakov, 

učiteľov, 
spomienky na trému pred tabuľou, 

odpísané písomky, 
nedokončené domáce úlohy. 
Spomienky na prvé lásky,  

ale aj slzy, 
slzy smútku, možno radosti, 

strachu a obáv z novej školy. 
Spomienky na všetko 

nezabudnuteľné. 
To je rozlúčka deviatakov  

so školou. 

Umiestnenie žiakov 9. ro čníka 
 
V školskom roku 2012/2013 ukončilo 
povinnú školskú dochádzku 24 žiakov 9. 
ročníka  a 1 žiak 7. ročníka. 
 
Ich umiestnenie je nasledovné : 
SŠ v Topoľčanoch  
• Gymnázium sv. Vincenta – 1 žiačka 
• Obchodná akadémia – 1 žiačka 
• SOŠ Tovarnícka 1609 – 3 žiaci 
• SOŠ Tovarnícka 1632 – 5 žiakov 
• SOŠ obchodu a služieb – 6 žiakov 
• SOŠ drevárska – 2 žiačky 
SŠ v Nitre 
• SPŠ Nitra – 4 žiaci 
• SOŠ Cintorínska – 1 žiačka 
SOŠ lesnícka, Banská Štiavnica – 1 žiak 
SOŠ stavebná, Žilina – 1 žiak 
 
19 žiakov bude pokračovať v študijných 
odboroch a  6 žiakov v učebných 
odboroch. 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 
 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
POHORIE  VTÁČNIK 

ZÁHRAB – VTÁČNIK (1345,8) 
2. – 3.3.2013 

 
     Pominulé roky sme vždy ukončovali 
zimnú sezónu prespaním v stanoch 
v zimných podmienkach v pohorí Malej 
Fatry na Kľaku. Ale v tomto roku sme sa 
rozhodli zažiť niečo nové, na novom 
mieste a dnes už môžem povedať, že to 
bolo správne rozhodnutie. Nové miesto 
sme si vybrali v pohorí Vtáčnik 
s rovnomenným vrcholom Vtáčnik 
(1345,8), kde sme sa rozhodli prespať 
v záhrabe. 
     Čo je to záhrab? Záhrab je jaskyňa 
vybudovaná v snehu. Pre vybudovanie 
takejto jaskyne je potrebné dostatočné  
množstvo snehu. Keďže sneh je dobrý 
izolant, vo vnútri  je teplota tesne pod 
nulou. My sme tam išli so zámerom 
vybudovať ho. Veľa ľuďom vybudovanie 

záhrabu zachránilo život pri 
náhlom zhoršení počasia, 
precenení síl, 
nehode, zlej 
výstroji alebo zle naplánovanej 
túre. Niektorá zo spomenutých 
udalostí môže postihnúť aj nás, 
a preto sme sa na túto situáciu chceli 
dostatočne pripraviť. A čo je lepšie ako 
tréning? 
     Z Kovariec vyrážame o 11.00 hod. 
v zložení Marek a Roman, všetci 
ostatní účasť na akcii tohto typu  
odmietli. O 12.00 už sme v Kamenci 
pod Vtáčnikom. Pri chate Končitá 
nechávame auto a podľa množstva 
snehu pri Končitej dostávame obavy 
o dostatok snehu na vykopanie záhrabu 
a prichytávame k našej výbave navyše 
ešte stan, aby sme mali ochranu pred 
vetrom v prípade, že sa naše obavy 
potvrdia. Začíname šliapať po náučnom 
chodníku Vtáčnik zo zelenou značkou, 
kde sú informačné tabule týkajúce sa 
tohto pohoria.  
     O 15.00 už stojíme na rázcestí  Siahy 
(1076).  Tu náučný chodník končí 
a informácia na tabuli ukazuje 40 minút 
na vrchol. Ďalej budeme pokračovať 
v prudkom stúpaní po modrej značke. Je 
treba ešte vystúpiť 270 výškových 
metrov, tak nakladáme batoh,  
nadychujeme sa a vyrážame na posledný 
úsek našej cesty. Vieme, že nielen vyjsť 
na vrchol je dnešným našim cieľom. 
Posledné výškové metre sú pre nás 
ťažšie, začíname sa prebárať až po 
kolená. Roman nasadzuje snežnice. Ja si 
vyberám vlastnú cestu, kde je vrchná 
vrstva snehu tvrdšia a neprepadáva sa 
ako hlavná vychodená časť chodníčka. 
Množstvo snehu každým metrom pribúda 
a nakoniec nás presvedčí o tom, že sme 
stan ťahali hore zbytočne. Na vrchole  
bude určite dostatok snehu.  
     A je to tak! O 16.00 hod. už stojíme na 
vrchole. Je krásna viditeľnosť. V diaľke 
rozoznávame prievidzskú kotlinu (vidno i 
Bojnický zámok), Žiarsku kotlinu a vrchy 
Štiavnického pohoria, Poľanu a Nízke 
Tatry. Na vrchole nachádzame veľký 
nerezový kríž, posilňujeme sa, prehodíme 
pár slov s turistami, ktorých sme stretli až 
na vrchole. Je ich málo, dajú sa spočítať 
na prstoch jednej ruky, no zimné 

podmienky nie sú pre zástupy turistov, čo 
nám vyhovuje.  
     Už cestou hore sme sa na informačnej 
tabuli dozvedeli o prevládajúcich 
severozápadných vetroch. Tak o 17.00 
hod. hľadáme na protiľahlej záveternej 
strane miesto pre vykopanie našej 
jaskyne.  Už počas kopania zisťujeme, že 
výber juhovýchodnej strany bol správny. 
Je tu viac naviateho snehu a ako sa 
zvečerieva, začína fúkať avizovaný 
vietor. Vykopanie nášho obydlia pre 
dvoch nám trvalo necelé 2 hodiny. Ešte 
robíme pár úprav na zatarasenie vchodu 
do miesta nášho nocľahu a začíname 
variť. Zisťujeme, že množstvo vody, ktorú 
sme si vyniesli hore nie je postačujúce na 
varenie dvoch jedál, tak ich miešame 
a varíme spoločne v jednom ešuse. Po 
navarení sa bratsky rozdeľujeme. Už sme 
najedení a teraz by sme si chceli navariť 
čaj na ráno, a tak sa vydávame na nočný 
výlet za hľadaním vody. Značku 
s informáciou vodného zdroja sme síce 
našli, no hľadanie vody po 15 minútach aj 
tak vzdávame a vraciame sa domov (do 
snežnej jaskyne).  
     O 20.30 sa už chystáme na noc. 
Vonku sa už nedá vydržať, začína 
prituhovať. Teplomer ukazuje 10oC, tak 
sa začíname baliť do spacákov, no 
zaspať vôbec nie je jednoduché,  všade 
okolo je sneh. Nad sebou máme sneh 
o hrúbke tak 0,5m a myšlienka na to, 
keby sa to zrútilo na nás, ma nenecháva 
v kľude, musím si na ten pocit zvykať 
a zaspávam o hodinu-dve neskôr ako 
Roman. Predsa len, on už má túto 
skúsenosť, a tak sa mu zaspáva lepšie. 
V noci nás budí zima, zapaľujeme 
sviečku (tak toto radia, že to pomôže), 
Roman sa balí do celty, ja si dávam 
ďalšiu bundu, no ani z ďaleka sa to 
nevyrovná komfortu domova, mäkučka 
postieľka a paplónček. Tak to teda nie, no 
čo už, dali sme sa na to, tak to musíme 
vydržať! 
     Druhý deň ráno sa budíme o 8.00 hod. 
a začíname so zohrievaním čaju, ktorý 
nám ešte zostal, balením 
a konštatovaním chladnej noci. 
V záhrabe nás prekvapuje návšteva. Ide 
o banského záchranára a jeho kamaráta, 
ktorých naše počínanie zaujalo a robia si 
fotky nášho obydlia a aj spoločnú fotku 



s nami. Bavíme sa aj o nedávnom 
počínaní turistov, ktorých museli 
zachraňovať hasiči, keď po prespaní na 
Vtáčniku a pri pokuse vrátiť sa späť do 
civilizácie sa stratili a vyčerpali natoľko, 
že nevládali pokračovať ďalej. A tak 
zavolali o pomoc záchranné zložky. Tí 
však museli čakať na skúter a až potom 
sa ich vybrali hľadať, no ani so skútrom 
ďaleko nedošli a museli pokračovať len 
po vlastných za pomoci domácich, ktorí 
toto pohorie dobre poznajú. A tak 
záchrana trvala do neskorého večera. 
     O 11.00 hod. odchádzame zbalení na 
zostup. Cestou dole stretávame 
o poznanie viacej turistov ako 
predchádzajúci deň. Každý nás zastavuje 
a my sa presvedčíme, že naše konanie 
nezostalo nepovšimnuté. Všetci, čo 
smerujú na vrchol už vedia, že sme tam 
prespali a vypytujú sa nás na všetky 
podrobnosti. V tento deň sme sa pre 
týchto turistov stali vzorom a všetci nás 
chvália a tvrdia, že tiež po podobnom 
zážitku túžia, ale nevedia sa na to 
odhodlať.  
     No my sme radi, že to už máme za 
sebou a tešíme sa na najbližšiu, 
o poznanie teplejšiu akciu. 
P.S.: O rok si to zopakujeme. 
 
Prejdená vzdialenosť: 12km 
Prekonané prevýšenie: 890m stúpanie, 
890m klesanie 
Fotogaléria k tomuto článku je na  
www.ksttribec.webnode.sk 
 

Marek Vrbi čan 
Klub Slovenských turistov 

Tribe č Kovarce 
 
 

ROK 2013 –  
Rok svätých  

Cyrila a Metoda 

 
     Títo svätí slovanskí vierozvestovia 
priniesli pred 1150 rokmi na územie 
Veľkej Moravy veľké duchovné dary 
a stali sa duchovnými otcami nielen pre 
naše územie, na ktorom dnes žijeme, ale 
celého slovanského kultúrneho 
a náboženského sveta. Stali sa svätými 
patrónmi Európy zásluhou vyhlásenia 
blahoslaveného pápeža Jána Pavla II.  
       Toto Cyrilo – metodské jubileum nás 
napĺňa hrdosťou, úctou a vďačnosťou, že 
sme sa „...pripočítali k národom veľkým, 
ktoré Boha slávia svojím rodným 
jazykom-“ z listu byzantského cisára 
Michala III. veľkomoravskému kniežaťu 
Rastislavovi a ďalej pokračuje „...a tak ti 
posielame toho, komu Boh zjavil písmená 
pre jazyk váš, muža vzácneho 
a pravoverného, učeného veľmi, 
filozofa...príjmi dar väčší a  hodnotnejší 
nad všetko zlato i striebro a kamene 
drahé a pominuteľné bohatstvo...“   
       Veľkosť človeka tobôž vládcu sa 
meria  skutkami. V tom spočívala 
diplomatická prezieravosť kniežaťa 
Rastislava (846 – 870). Aby sa zbavil 
nemeckej nadvlády, nahradil franských 
kňazov slovanskými, ako píše v liste 
byzantskému cisárovi „...Keďže náš ľud 
pohanstvo odvrhol a kresťanského 
zákona sa drží a nemáme učiteľa takého, 
čo by nám v našej reči pravú vieru 
kresťanskú vysvetlil, aby aj iné kraje, keď 
to uvidia, nás napodobnili, pošli nám, 
dobrý vladár, biskupa a učiteľa takého...“ 
- z listu Rastislava Michala III. 
       A stalo sa. Šťastný výber dvoch 
bratov zo Solúna, našich vierozvestov. 
Konštantín mal tridsaťsedem rokov. Bol 
kňazom. Metod – polychronský opát mal 
päťdesiat rokov. Pochádzali z rodiny 
siedmich detí. Ich matka pochádzala 
z Macedónska, bola Slovanka. Otec bol 
Grék – dôstojník, v boji proti vzbúrencom 
Slovanom aj zahynul. Matka udelila 
požehnanie svojim synom s prísľubom, 
že sa vrátia, keď zavŕšia svoje dielo. 

        V roku 863 prekročili Dunaj. Aké 
duchovné dary priniesli, aké bolo ich 
dielo?  
        Konštantín za šesť rokov pôsobenia 
na Veľkej Morave založil starosloviensky 
jazyk – staroslovienčina, vytvoril písmo  - 
hlaholika. Preložil Bibliu, vytvoril rozsiahle 
literárne dielo. Spolu založili školu – asi 
s dvesto žiakmi – učeníkmi, pokresťančili 
aj Panóniu (Zadunajsko). Konštantín bol 
výrečný kazateľ. Pamätnou sa stala jeho 
reč proti trojjazyčníkom.  
      V roku 867 na pápežskom dvore 
obhájili svoje učenie. Táto misia u pápeža 
Hadriánia II. vyznela triumfálne: vysvätil 
Metoda za arcibiskupa novozriadenej 
samostatnej moravsko – panónskej 
arcidiecézy, schválil starosloviensky jazyk 
za liturgický. A tak staroslovienčina sa 
stala štvrtým bohoslužobným jazykom 
popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. 
Vysvätil 20 učeníkov za kňazov. V listine  
- bule pod názvom  „Glória in excelsis 
Deo“ z roku 869 pápež Hadrián II. 
uvádza: „My však trojakou radosťou 
naplnení rozhodli sme sa poslať Metoda, 
syna nášho, keď sme ho vysvätili 
s učeníkmi do vašich krajov, muža 
dokonalého a pravoverného, aby vás 
učili, ako ste prosili, prekladali knihy na 
jazyk váš...“  
            Chorľavý Konštantín sa už na 
Veľkú Moravu nevrátil. Vstúpil do kláštora 
a prijal meno Cyril. Po päťdesiatich dňoch 
zomrel ako štyridsaťtriročný. Je 
pochovaný v Ríme v chráme 
sv.Klementa. Jeho múdrosť, zbožnosť 
a kultivovanosť oceňme v básni Proglas – 
úvodná báseň k Biblii, ktorú jazykovo 
upravil Eugen Pauliny a prebásnil Viliam 
Turčány. Citujem:....nuž čujte, čo vám 
vlastný rozum hovorí, nuž, dobre počuj, 
celý národ sloviensky, vypočuj Slovo od 
Boha ti zoslané. Slovo, čo hladné ľudské 
duše nakŕmi, Slovo, čo um aj srdce 
posilní....Lebo sú bez kníh nahé všetky 
národy, bo nemôžu sa boriť v boji bez 
zbroja s protivníkom a duší našich 
záhubcom, odsúdené sú večnej muke na 
korisť....“ 
        Duchovné dielo Konštantína – Cyrila 
je obrovské a pre slovanskú kultúru 
a vzdelanosť priekopnícke. 
      Dvadsaťdva ročné pôsobenie 
sv.Metoda na Veľkej Morave bolo 

neľahké. Intrigy zo 
strany franských 
kňazov 
neustávali, ba 
ešte viac 
zosilneli, 
keď Nitrianske 
biskupstvo v roku 
880 obsadil franský 
biskup Viching. 
      Kráľ Svätopluk (871 – 894) 
a od roku 875 mu patril titul kráľ, lebo 
Veľká Morava sa stala svojím rozsahom 
najväčšia, nebol rozhodným zástancom 
slovienskej bohoslužby. Listom pápežovi 
Jánovi VIII. prosil, aby on rozriešil spory 
latinského a slovanského kléru. 
      A tak Metod znovu sa musel vrátiť do 
Ríma v roku 880. Pápež opäť potvrdil 
hodnosť arcibiskupa a pápežského 
legáta. Spory sa vystupňovali, keď  chorý 
Metod vymenoval za svojho nástupcu 
Gorazda a nie Vichinga. 
     Metod zomrel 6. apríla   885 ako 72 – 
ročný. Po jeho smrti Metodových 
učeníkov prenasledovali a nakoniec 
vyhnali z krajiny. Útočisko našli 
v Bulharsku, kde rozvíjali svoje dielo. Od 
roku 885 sa zaviedla latinská liturgia. 
      Čas znásobil hodnotu misie 
solúnskych bratov na území Veľkej 
Moravy, ba doposiaľ je živým žriedlom 
pre mnohých tvorcov a umelcov. Aj my, 
obyčajní potomkovia solúnskych svätcov, 
preukazujeme obdiv a vďačnosť veľkosti 
ich dielu a poslaniu. Je to náš skromný 
príspevok k cyrilo – metodskému jubileu.  
 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

GAZDINKY  
 NA   SLOVÍČKO 

 
PAGÁČIKY Z BOHUNÍC 

 
50 dkg hladkej múky špeciál 
35 dkg masla (25 dkg Hera a 10 dkg 
Palmarín) 
2 žĺtky 
2 dkg kvasníc 
1 dcl mlieka 
½ prášok do pečiva 
kávová lyžička soli do cesta 
malý trojuholník syr Karička 
      Miesime, pokiaľ nezostanú čisté ruky, 
cesto necháme 1 hodinu postáť. 
Rozvaľkáme, povykrajované potrieme 

osoleným rozšľahaným 
vajíčkom, nastrúhame 
tvrdý syr a dáme piecť. 
 
Recept pre Vás vybrala: 

 Erika Jan čovi čová 
 

J U B I L A N T I 
 JÚN  

 

� Marta Kapustová      – 60 rokov 

� Kamila Buchová        – 60 rokov 

� Ján Blaho                  – 65 rokov 

� Stanislav Vojtuš        – 65 rokov 

� Kovačiková Anna      – 77 rokov 

� Sekereš Milan           – 77 rokov 

� Ing.Grác Milan          – 79 rokov 

� Michalíková Štefánia –82 rokov 

� Matejova Antónia      – 83 rokov 

� Kereková Emília       – 86 rokov 

� Chodilková Margita   – 92 rokov 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

 
 

J U B I L A N T I 
JÚL 

  
☺ Jančovičová Janka    - 75 rokov 

☺ Borcha Jozef             – 75 rokov 

☺ Števčíková Štefánia  – 75 rokov 

☺ Bujnová Zdenka        – 78 rokov 

☺ Grác Rudolf              – 78 rokov 

☺ Polonsky Jaroslav     – 80 rokov 

☺ Kutňanský Filip         – 82 rokov 

☺ Krist Rudolf               – 83 rokov 

☺ Šišmičová Helena     – 84 rokov 

☺ Petráková Helena     – 84 rokov 

☺ Opathová Helena   - 84 rokov 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 

NARODENIE   DIEŤAŤA:  
 

SEBASTIÁN   ŠOTNÍK 
narodený 25.4.2013  
Otec: Dušan Šotník 
Matka:Lenka 
rod.Labudová 
 
 
 
TOMÁŠ  KOVÁČIK 
narodený 27.5.2013  
Otec: Tomáš Kováčik 
Matka: Natália Gálisová 
 
 
 
MELÁNIA  
KRAJČOVÁ 
narodená 13.6.2013  
Otec: Ján Krajčo 
Matka: PaedDr.Lenka rod.Bujnová 

 
SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

 

 
 

 

 
 
 
Dňa 2.júna 2013 o 10.00 hod. 
v kostole svätého Mikuláša 
v Kovarciach pristúpilo k prvému 
svätému prijímaniu jedenásť detí: 
 

DANIŠ   Matúš 
ĎURČEK   Martin 
ĎURIČ   Erik 
GERŠI  Dávid 
GRÁC  Patrik 

GRÁCOVÁ  Vanesa 
JANKOVIČOVÁ   Sabina 

KOBELÁR  Tomáš 
KOVÁČIKOVÁ  Karolína 

LABUDA   Kristián 
PAUČÍROVÁ  Dominika  

 
 
 
 

O Z N A M Y 

 
 
ZBER PLASTOVÉHO ODPADU  
a ZBER TETRAPAKOV (obaly 
z mlieka, džúsov)  bude v jeden deň:  
3.júla 2013 – v stredu. Uviazané 
vrecia s plastovým odpadom 
a uviazané vrecia s tetrapakov, ktoré 
je potrebné triediť 
osobitne  do vriec, 
žiadame vyložiť 
ráno v deň vývozu 
alebo v predvečer 
vývozu pred 
rodinné domy.  
 

 
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. 
Všetko 
toto 
môžete 
vidieť po 
svätej 
omši. 

Svätá omša  
sa uskuto ční dňa 

28.júla 2013 o 16.00 hod. 
v Kostolíku sv.Anny. 

 
Mgr.Ondrej Tepli čanec  

Peter Gerši 
 
 

Dňa 29.augusta 2013 
si pripomenieme 

69.výro čie Slovenského 
národného povstania. 

Dátum pietneho aktu kladenia 
vencov a osláv výročia SNP 

 bude vyhlásený  
miestnym rozhlasom. 

 
 
  

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

 


