
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 

 
Hurá prázdniny!  
     Takto kričia všetky deti 
a možno aj pani učiteľky. Dva 
mesiace oddychu... Menej 
povinností a učenia pre naše 
ratolesti, trošku voľna od kontroly 
domácich úloh a prípravy do školy 
pre rodičov a uvoľnené a pokojné 
nervy pre pani učiteľky. Naberme nové 
sily a kopec energie, využime tieto týždne 
na stretnutia s priateľmi, rodinou, skúsme 
sa viacej venovať členom rodiny, vyraziť 
si len – tak s manželom, s dcérou či 
synom do prírody alebo na nákupy. Ja 
síce už mám jeden týždeň rekondičnej 
dovolenky za sebou, ale o to viac sa 
teším na týždeň dovolenky, ktorý mám 
pred sebou, nakoľko ho budem zdieľať 
s mojimi najbližšími na chate v krásnom 
prostredí Oravy. Teším sa na knihu, 
karty, rozhovory, turistiku... 
     Prajem Vám milí spoluobčania, krásnu 
dovolenku a prázdniny, prežite ich 
v zdraví a pohode so svojimi najbližšími. 
 

 
Renáta Šišmi čová 

šéfredaktor  KM 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
Zo života základnej školy  

– naše úspechy 
 
V týchto dňoch sa končí školský rok 
2013/2014. Žiaci už netrpezlivo čakajú 
nielen na vysvedčenia, ale aj na letné 
prázdniny. Okrem známok si mnohí 
odnášajú aj dobrý pocit z úspechov, ktoré 
dosiahli v súťaži, v projektoch, ale aj 
spomienky na mnohé podujatia či výlety. 
Tento školský rok bol veru bohatý na 
rôzne akcie, ale hlavne na úspechy 
jednotlivcov alebo družstiev v športe 
alebo v rôznych iných vedomostných 
a umeleckých súťažiach. 
 
Športové úspechy – jednotlivci:  

☺ okresné kolo v atletických 
súťažiach - 1. miesto v behu na 1000 m 
získal Miroslav Borovka, žiak 9.ročníka, 
1. miesto aj v krajskom kole a postupuje 
do celoslovenského kola, 

☺ 1.miesto v skoku do výšky 
získal René Gerši, žiak 9.ročníka, 4. 
miesto v krajskom kole, 

☺ na atletickej súťaži Cezpoľný 
beh v Krušovciach  - 1. miesto  získal 
Miroslav Borovka, žiak 9.ročníka, 2. 
miesto obsadil Patrik Borovka, žiak 8.A 
triedy.  

 
Športové úspechy - družstvá:  

☺ vo florbale v Prašiciach  
5.miesto,  

☺ súťaž Coca Cola Cup v Zlatých 
Moravciach 2. miesto, 

☺  dievčatá – futbalistky - 
1.miesto  v oblastnom kole v 
Topoľčanoch  a  3.  miesto v okresnom 
kole,  

☺ malý futbal - starší žiaci – 
1.miesto v oblastnom kole v Preseľanoch 
a 1.miesto v okresnom kole 
v Topoľčanoch, 

☺  hádzaná  -  3.miesto v 
okresnom kole – žiaci 8. a 9. ročníka, 

☺ basketbal – 2.miesto 
v okresnom kole - žiaci 8. a 9. ročníka. 

  
OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE 
INÉ OCENENIA 

� Olympiáda zo slovenského 
jazyka a literatúry – 4.miesto v okresnom 
kole – Viktória Paučírová, 8.B, 

� Ján Kobida, žiak 7.triedy – 
2.miesto v okresnom kole a účasť na 
krajskom kole Dejepisnej olympiády 
v Leviciach, 

� Geografická olympiáda – 
okresné kolo – Marek Hupka, 8.B – 
úspešný riešiteľ, 

� Biologická olympiáda kategória F 
– okresné kolo – družstvo z 5.roč. – 
2.miesto 

� Matematická olympiáda – 
okresné kolo – Ján Kobida, 7.roč. – 
úspešný riešiteľ, 

� Pytagoriáda – okresné kolo – 
úspešní – Z.Kvaltýnová 3.roč., J.Cibulová 
5.roč., 

� Informatická súťaž IBOBOR – 
úspešní v rámci SR Zuzana Kvaltýnová – 
3.roč., Matúš Žitňanský, 5.roč., 

� Súťaž Družstiev mladých 
zdravotníkov, ktorú organizoval SČK – 

 

družstvo HMZ I obsadilo 1.miesto v okrese, 

� Jakub Králik, žiak 8.A triedy bol 
úspešný v súťaži Nebuď otrok drog. Cenu 
si žiak prevzal na slávnostnom 
odovzdávaní cien súťaže TASR 31.marca 
2014 v Bratislave, 

� Európa v škole – v okresnom 
kole 1.miesto Ema Rybanová – výtvarná 
práca. 
 
 
ĎALŠIE SÚŤAŽE 
� Recitačné súťaže Šaliansky 
Maťko, Hviezdoslavov Kubín, 
� Dopravná súťaž Na bicykli 
bezpečne, 
� Spevácka súťaž Slávik 
Slovenska, 
� Výtvarno-literárna súťaž Ľudské 
práva očami detí, 
� Celoštátna súťaž Prečo mám rád 
slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – 
medzi víťaznými prácami uverejnená 
báseň Adriána Gráca, žiaka 6.triedy, 
� Najlepšia HAIKU báseň – súťaž 
s kníhkupectvom Martinus, 
� Čítame s OSMIJANKOM – žiaci 
2. – 4.ročníka – získali pochvalný list 
v čitateľskom klube v SR, 
� Týždeň hlasného čítania 
(Združenie ORAVA) – žiaci 1.-4.ročníka, 
� eTwinning – projekt Voda – zdroj 
života – medzinárodný projekt s ČR. 

 

   

  

    
EXKURZIE A VÝLETY  
Divadlo Trnava – žiaci 1. – 4.roč. 
Exkurzia Bradlo, Piešťany – 5.,6.,7. 
ročník. Exkurzia do čokoládovne, 
Rakúsko – 8.,9. Ročník. Divadlo Nová 
scéna  - 5. a 6. roč. Lyžiarsky  výcvik  
v Krahuliach – 2. Stupeň. Plavecký výcvik 
– 1. Stupeň. Škola v prírode – Biela 
medvedica – Bystrá – 3. a 4. roč. 
Archeologické múzeum Veľkej Moravy 
v Bojnej - 8. a 9. roč. Návšteva vodnej 
elektrárne – Podlužany - 3. Ročník. 
Návšteva obecnej knižnice – 1.stupeň. 
 

O B S A H 
� Úvodník (Renáta Šišmičová) 

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

� Medzinárodný deň detí, Futbalový turnaj 

� Obecný futbalový klub Kovarce (Konečná tabuľka) 

� Spevy domova 2014 v Kovarciach (PhDr.Irena Grácová) 

� Klub slovenských turistov (Peter Vojtuš) 

� Jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody (Miroslav Grác) 

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

� Oznamy, Inzerát 



 

Koncoro čné výlety:  
Školský výlet  Malé Karpaty – 8. roč. 
a turistický krúžok. Školský výlet žiakov 
5., 6. a 9. ročníka – Family park, 
Rakúsko. ZOO Zlín – 3.,4.,7. Ročník. 
Zemianska Oľča – 1.,2. ročník. 
 
OSTATNÉ PODUJATIA:  
� Európsky deň rodičov a škôl, 
jesenné dielne,  
� program pre učiteľov – 
dôchodcov, program na oslavách v KD – 
výročie Nezábudky, 
� divadelné predstavenie 
Popoluška, vianočná tržnica, 
� deň prierezových tém 
(policajtka, záchranár, vyučujúci RGV, 
pracovníčky CPPPaP) 
� fašiangový karneval,  
� beseda so spisovateľkou  
Zdenkou  Lacikovou, 
� naša škola organizačne 
zastrešila 16. ročník  postupového turnaja 
školských družstiev  McDonald´s Cup, 
okresné kolo v stolnom tenise a okresné 
kolo vo volejbale - v spolupráci 
s Okresným úradom v Nitre, 
� v  kaštieli  CHATEAU 
 APPONY v Oponiciach -  podujatie s 
názvom  Titanic 2014- tanec žiakov  8. 
a 9. ročníka,   
� tvorivé veľkonočné  dielne/ 
žiaci 1. – 5. ročníka/,  
� zapojili sme sa do charitatívnej 
zbierky Dňa narcisov,  
� pasovanie prvákov,  
� čistenie studničky v lese - 3. 
a 5. ročník, 
� stavanie májov – program 
žiakov 5.,6.,7. ročníka, 
� program ku Dňu matiek – žiaci 
1. stupňa, 
� Deň detí, 
�  vysielanie školskej televízie 
Quick telky, 
� besedy, relácie v školskom 
rozhlase. 
 
 

Umiestnenie žiakov   

školský rok 2013/2014 
V tomto školskom roku končilo povinnú 
školskú dochádzku 21 žiakov 9.ročníka.  
Umiestnenie je nasledovné: 
Gymnázium Topoľčany – 1 žiačka 
Gymnázium sv. Vincenta de Paul 
Topoľčany – 1 žiačka 
OA Topoľčany – 2 žiačky 
SPŠ  SE Nitra  - 2 žiaci 
SOŠ  techniky a služieb, Tovarnícka – 2 
žiaci 
SOŠ obchodu a služieb, Topoľčany – 2 
žiaci 
SOŠ drevárska, Topoľčany – 3 žiaci 
SOŠ  Krušovská, Topoľčany –2 žiaci 
Súkromná SOŠ pedagogická – 3 žiačky 
Súkromná stredná umelecká škola Nitra 
– 1 žiačka 
Spojená škola , Športové gymnázium 
Nitra – 1 žiak 
SZŠ Nitra – 1 žiačka 
 
        Dňa 20.6.2014 sa v Kultúrnom dome 
v Kovarciach uskutočnila Venčeková 
slávnos ť, na ktorej sa deviataci zároveň 
rozlúčili so školou. 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 
 

Zo života  
materskej školy  

 
Téma týžd ňa – 
Týždeň detskej 

radosti napovedá, 
že sme sa všetky 
dni  v týždni od 
2.júna do 

7.júna  venovali 
v materskej škole 
oslave Dňa detí 
rôznymi zábavnými 

aktivitami a činnosťami. 
V pondelok si deti precvičili rôzne 
súťaživé hry s veľkými i malými loptami 
a naši predškoláci sa fotili na koncoročné 
tablo. 
Na utorok bol pripravený výlet do lesa, 
ale pre daždivé počasie sme zostali v MŠ 
a deti si mohli vybrať hry a činnosti podľa 
vlastnej vôle s hračkami a pomôckami, 
ktoré sa každý deň nepoužívajú. Využili 
sme i interaktívnu tabuľu s novým 
programom a rozprávkami. 

V stredu sa terasa MŠ zaplnila bicyklami, 
trojkolkami a kolobežkami všetkých 
farieb, tvarov a veľkostí. Do skriniek 
pribudli prilby a iné pomôcky 
k bicyklovaniu. Keď pani učiteľky pripravili 
pretekársku dráhu, natešené deti sa 
vyrojili na školské ihrisko ZŠ, kde sa 
s radosťou (prvé kolo nesmelo) venovali 
zdolávaniu rôznych prekážok podľa 
dopravných značiek. Nechýbali ani 
chodci, ktorým pretekári dali prednosť, 
vlakové priecestie, kde zastali  pred 
vlakom, či semafor. Staršie deti zdolali 
pretekársku dráhu aj viackrát  a nakoniec 
za povzbudzovania detí si ju vyskúšali aj 
pani učiteľky.  
Vo štvrtok prijali deti staršej triedy 
pozvanie na návštevu do Podlužian od 
kamaráta Tomáška Kvaltýna a prvýkrát 
spoločne cestovali hromadnou dopravou. 
Deti mali možnosť na návšteve okrem 
dobrého pohostenia pohrať sa vo veľkom 
dvore na rôznych hojdačkách, v 
záhradnom domčeku na vysokej nôžke,  
vyskákať sa na trampolíne a pozrieť si 
zvonka areál vodnej elektrárne (keďže 
turbína sa rekonštruovala). Autobus 
domov sme stihli akurát. Ďakujeme pani 
Zdenke Kvaltýnovej a Vilme Luckej za 
príjemne strávené dopoludnie. 
V piatok  si deti vyskúšali šikovnosť 
a zručnosť v rôznych zábavno-športových 
aktivitách a hrách v triedach i na 
školskom dvore. 
V sobotu niektoré deti vstávali trochu 
skôr. Vďaka pani Dagmar Škottovej, ktorá 
výlet zorganizovala, sa časť detí, ktoré 
mali záujem, vybrali na výlet autobusom 
s rodičmi do Terchovej. Videli sme 
úžasnú krásu prírody a nádherných 
skalných výtvorov Nových  Jánošíkových 
dier. Trasu s rôznymi prírodnými 
prekážkami a rebríkmi nad vodopádmi 
a roklinami sme zvládli výborne. Miesto 
na doplnenie síl a občerstvenie poskytla 
chata v časti Podžiar a pokračovali sme 
Dolnými Jánošíkovými dierami. Po 
dobrom obede v hoteli Diery sa mali 
možnosť deti vyskákať, pohojdať a zahrať 
v detskom areáli. Cestou domov sme 
navštívili Múzeum slovenskej dediny 
v Martine, kde nám pani sprievodkyňa 
porozprávala zaujímavú históriu 
jednotlivých oblastí, z územia ktorých sú 
vystavané jednotlivé domy 

a hospodárske objekty v tomto unikátnom 
prírodnom múzeu. Mali sme možnosť 
vidieť zvnútra zariadenie obytných 
miestností autentickým nábytkom 
a predmetmi, náradie využívané pri 
hospodárskych prácach i na poli, domáce 
zvieratá a veľa zaujímavostí. Niektorí 
rodičia využili i lanové centrum, kde 
získali zaujímavé skúsenosti. Cestou 
domov väčšina rodičov oddychovala, no 
deti boli plné energie. Veríme, že 48 
účastníkov výletu získalo nezabudnuteľné   
zážitky a možno sa do Terchovej ešte 
niekedy vrátia. 
 
     S pomocou viacerých rodičov sme 
zhotovili pieskovisko pre mladšie deti. 
Aktívne pomohli ockovia - Peter Košecký, 
Rastislav Kvaltýn, Marián Mikula, Ján 
Ríz, Marek Šimanský,  ktorí rám vykopali, 
zašalovali, zabetónovali. Pavol Černák 
dokončil terénne úpravy, drevo natrel 
Roman Ďurík a s rezaním a uchytením  
obruby sa najviac natrápil Ján Pavlík. 
Všetkým ďakujeme. 
 
     Po zlepšení počasia prišiel  čas na 
celodenný výlet do lesa na poľovnícku 
chatu. Aby sa deti veľmi neunavili pešou 
túrou a mohli viac využiť krásy našej 
prírody, pomohli nám rodičia vyviezť deti 
k chate. Ďakujeme rodičom - Lucii 
Grácovej, Milošovi Burajovi, Janke 
Kňazeje a Jozefovi Jankovičovi za odvoz 
detí. Ujo poľovník, Milan Černo ml., 
pripravil pre deti veľmi príjemný deň na 
chate i v lese, za čo mu patrí veľká 
vďaka. Po prechádzkach lesom deti videli 
lane, vtákov, soliská, miesta, kde sa 
zdržujú diviaky a stopy zveri. Všetci si 
vyskúšali výstup na posed s výhľadom i  
pobyt v senníku. Obed, ktorý im potom 
rozdala pani kuchárka, chutil veľmi dobre. 
Deti hľadali prírodniny, vnímali spev 
vtákov, poznávali rastliny, stromy, mali 
možnosť vyskúšať si hľadanie pokladu 
podľa znakov (šípok z dreva) a veľa iných 
činností. Najväčší úspech však mal 
„tereňák“ uja poľovníka, ktorý niektorých 
doviezol do MŠ.    
 
     Koncom mája sme s rybármi – 
Milošom Burajom a Rastislavom Hulom 
absolvovali vychádzku k rybníku Luh. 
Deti získali  od Ninkinho otca cenné 



informácie o živote a druhoch rýb, ktoré 
tu žijú, o potrave, spôsobe chytania. 
Prakticky si vyskúšali nahadzovanie 
i vyťahovanie rybiek. „Pohladiť“ rybky 
bolo dosť ťažké, nezaobišlo sa to bez 
výskania a smiechu.  
 
     Staršie deti sa zúčastnili aj ukážok 
kynológie, poskytovania prvej pomoci  
i premietania rozprávky Rio 2 
v Spoločenskom  dome v Topoľčanoch. 
Akciu pripravil i sponzoroval časopis 
Prestige magazín.  
 
     A napokon sme usporiadali dňa 
25.júna slávnostnú rozlúčku 22 
predškolákov, ktorí budú od septembra 
novými žiakmi základnej školy. Pre 
rodičov  sme pripravili kultúrny program, 
pre deti darčeky a rodičia pre deti malé 
občerstvenie. Pekným albumom prváčika 
prispela aj pani starostka Mgr.Helena 
Paučírová, ktorá im popriala veľa 
úspechov v novej škole.  
 
     Chcem poďakovať rodičom, ktorí nám 
pomáhali pri rôznych činnostiach s deťmi 
a prácach pre deti počas celého 
školského roka, zamestnancom MŠ za 
každodennú prácu s našimi najmenšími. 

                                                              
Bc. Zdenka Bujnová 

riadite ľka materskej školy                                                          
 

MEDZINÁRODNÝ 
 DEŇ   DETÍ 

 
     Prvý júnový víkend v našej obci patril 
futbalu, dobrej zábave a hlavne našim 
najmenším. Hlavným dejiskom sa stal 
štadión OFK Kovarce. Bohatý program 
začal futbalovým turnajom, na ktorom 
sme mohli vidieť viaceré zložky obce. 
Vyhrať mohol len jeden a nakoniec sa to 
podarilo starým pánom. Nikto však 
nezostal smutný, išlo predovšetkým o 
zábavu a tej si aktéri, ale aj fanúšikovia 
užili viac ako dosť. Po futbalovom turnaji 
nasledoval pestrý program pre deti. Boli 
pripravené viaceré atrakcie. Chlapcov 
zaujímala streľba zo vzduchovky, 
dievčatá sa zas tešili z nádherného 
stredovekého oblečenia. Rovnako sa 

všetci bavili pri vystúpení historického 
šermu. Popri dvoch trampolínach vyrástol 
veľký nafukovací hrad, ktorý praskal 
neustále vo švíkoch. Nechýbalo ani veľmi 
populárne maľovanie tváričiek, či jazda 
na koníkoch. A keď nám drobci vyhladli 
alebo vysmädli, bolo pre nich pripravené 
občerstvenie, ktoré poskytla obec. 
Popoludnie pokračovalo ukážkou 
policajných psov spolu so psovodmi. Ako 
čerešnička na torte prišiel fingovaný 
zásah našich hasičov, ktorí sa tentokrát 
popasovali s horiacim autom. O hladné a 
smädné krky sa po celý čas staral okrem 
spomínanej obce aj Marián Čitársky a v 
neposlednom rade poľovníci, ktorí 
pripravili vynikajúci jelení guláš a 
špeciality z diviny. Nakoniec je treba 
napísať, že táto pekná sobota by sa 
neuskutočnila bez výraznej podpory 
Obce Kovarce, ako aj našej starostky 
Mgr.Heleny Paučírovej. Výraznou mierou 
pri organizovaní pomohli poľovníci, najmä 
Miroslav Grác, ale aj OFK Kovarce na 
čele s predsedom Petrom Miklovičom. 
Veľká vďaka patrí aj ostatným 
dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o bezproblémový 
priebeh celej akcie. Na záver je treba 
dodať presvedčenie, že sa čoskoro všetci 
stretneme na podobnom zábavno-
športovom podujatí. 
Prikladáme ešte konečné poradie 
futbalového turnaja: 
1. OFK Starí Páni 
2. Hasiči 
3. Poľovníci 
4. OFK Dorast 
5. FC Sekerkári 
6. Pilčíci 

Spracoval: Ing. Daniel Kut ňanský 
   člen OFK Kovarce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONEČNÉ  UMIESTNENIE  
MUŽSTIEV OFK KOVARCE 

 
Dospelí II.trieda Topo ľčany  

sezóna 2013/2014 
1.OFK Krnča 
2.OFK Veľké Ripňany 
3.TJ Koniarovce 
4.TJ Oponice 
5.TJ Čeľadince 
6.Družstevník Čermany 
7.TJ Kamanová 
8.OFK KOVARCE 
9.TJ Družstevník Norovce 
10.OFK Chrabrany 
11.TJ Zlatý Klas Urmince B 
12.MFK Topvar Tooľčany B 
13.OFK Tesáre 
14.OFK Tovarníky B 

 
 

Dorast MO Topo ľčany skupina B 
sezóna 2013/2014 

1.OTJ Horné Obdokovce 
2.TJ Oponice 
3.TJ Zlatý Klas Urmince 
4.OFK Solčany 
5.OFK Tovarníky 
6.OFK KOVARCE 
7.OFK Metacolor Ludanice 
8.OFK Práznovce 
 
 

ŽIACI MO Topo ľčany skupina B 
sezóna 2013/2014 

1.TJ Oponice 
2.OFK Krnča 
3.TJ Slovan Krušovce 
4.OFK Solčany 
5.OFK KOVARCE 
6.OTJ Horné Obdokovce 
7.OFK Chrabrany 
8.TJ Nemčice 
9.OFK Hrušovany 
10.TJ Koniarovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPEVY DOMOVA 2014 

 
     Krajská prehliadka speváckych 
skupín JDS „Spevy domova 2014“  
sa uskutočnila v Kultúrnom dome 
v Kovarciach v sobotu 14.júna 2014,  
ktorej organizátorom bola Krajská 
organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Nitre, Obec Kovarce 
a Základná organizácia JDS 
v Kovarciach. 
      Bola to priam historická udalosť 
nielen pre domácich občanov, 
významných predstaviteľov politicko-
spoločenského, kultúrneho a cirkevného 
života na všetkých úrovniach, ale aj 
nositeľov a uchovávateľov kultúrneho 
dedičstva našich predkov v ľudovom 
speve.  
     Veľkolepý program dňa sa začal 
sprievodom súborov obcou do Rímsko – 
katolíckeho kostola sv.Mikuláša 
v Kovarciach, ktorý sprevádzala  
Dychová hudba Tríbečanka. Po 
dôstojnom uvítaní vdp. Mgr. Ondrejom 
Tepličancom pred vstupom do chrámu 
nasledovala sv. omša, ktorú aj 
celebroval. Za zvukov hudby organu 
jedného z najstarších a najcennejších 
z dielne Jána Pažického z Rajca z roku 
1768, ktorú organoval p. Vladimír Šišmič 
a náboženskými piesňami v prednese 
speváckeho súboru Kovarčanka, ku 
ktorému sa pripojili všetky prítomné 
súbory tak, že sa vytvoril mohutný ducha 
povznášajúci koncert na oslavu Pána, ale 
aj účastníkov Veľkého dňa. Im bola 
venovaná svätá omša, čo vyplynulo 
z kázne a celého posvätného obradu. 
Takto duchovne obohatení sa pristúpilo 
k podstate diela v Kultúrnom dome 
v Kovarciach. 
     Slávnostné otvorenie prehliadky, 
uvítanie vzácnych hostí a účastníkov 
konania uskutočnila starostka obce Mgr. 
Helena Paučírová, hlavná aktérka celého 
diania. Z úst moderátora  PhDr. Dušana 
Danku zazneli úvodné verše P.O. 
Hviezdoslava, ktorý slovom i piesňou 
sprevádzal celé podujatie. 
     Tým, že dejiskom krajskej prehliadky 
boli Kovarce, mali príležitosť predstaviť 
svoj kultúrny fond. Všetkých účastníkov 



vítala a sprevádzala štyridsaťročná 
dychovka Tríbečanka.  
    V úvode prehliadky vystúpila krojovaná 
folklórna skupina Kovarčanka, ktorá už 
tridsaťosem rokov udržiava a rozvíja 
ľudové tradície v obci, účinkuje i mimo nej 
i na Jánošíkových dňoch v Terchovej. 
V závere prehliadky vystúpila seniorská 
spevácka skupina Nezábudka, ktorá tiež 
v mene svojho názvu plní svoje poslanie. 
Slávnostné defilé tvorili spevácke súbory 
zo všetkých siedmich okresov 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Komárno  predstavoval súbor „Lipa“ 
z obce Šrobárová  s päťsto obyvateľmi 
bývalých Kysučanov a Oravanov, ktorí si 
tu uchovávajú ľudové piesne. 
Nové Zámky  vyslali štyridsaťštvorročný 
súbor „Jatov čanka“ z Jatova , ktorá šíri 
dobré meno svojej obci i regiónu. 
Nitru  úspešne reprezentoval súbor 
„Nádej“ z Vý čap – Opatoviec.  Šperkom 
celého programu boli ich trávnice, čo 
dotváral aj originálny kroj. 
Za Levice  vystupovala folklórna skupina 
„Vozokanka“ z Plavých Vozokán , ktorá 
od svojho vzniku v roku 1986 účinkuje na 
prehliadkach Slovenska i za jeho 
hranicami. 
Šaľa vyslala „Klubovanku“ z obce 
Diakovce.  Jej speváčky zozbierali piesne 
od starších ľudí do spevníka 
z Čanádalbertu, z ktorého zaspievali päť 
piesní. 
Zlaté Moravce  zastupoval 
šestnásťčlenný súbor „Požitavan“ zo 
Žitavian  z východnej strany Tríbeča. 
Topo ľčany  reprezentoval povestný súbor 
„Seniorské srdce“ z Ludaníc , ktorý 
predviedol pásmo piesní „Rok v ľudovej 
piesni“ pretkávaný veršami spisovateľky 
p. Marty Nedeľkovej z Ludaníc. 
Hosťom prehliadky bol súbor „Nádej“ 
z Topo ľčian , známy svojimi 
vystúpeniami nielen vo svojom meste, 
okrese, regióne, ale aj v zahraničí. 
Všetky spevácke súbory fascinovali 
vhodným výberom neopakovateľných 
piesní, ich podaním, krásou 
a rozmanitosťou krojov, čo bolo pastvou 
pre oči každého diváka. Na úspech 
podujatia vplývalo aj nádherne 
vyzdobené prostredie všade, kde sa 
účinkujúci pohybovali.  

     Záverečné vystúpenie krajskej 
predsedníčky JDS v Nitre pani Oľgy 
Csákayovej bolo hlboko dojímavé. 
Rovnako vyznelo aj vrúcne poďakovanie 
pri odovzdávaní cien a diplomov. Dôležitú 
úlohu zohrali aj predstavitelia: 
europoslankyňa Bc.Katarína Neveďalová, 
poslanec NR SR Mgr.Marián Kéry, 
poslanci NSK, Ústredia JDS, ktorí sa 
zúčastnili tejto vzácnej príležitosti. To 
vytváralo spolu jednotnú rodinu od srdca 
k srdcu slovom, spevom domova. 
    Záverečná pieseň, sťaby hymna 
seniorov – Zahučali hory – podľa vlastnej 
úpravy dotvárala veľkoleposť a velebnosť 
celého podujatia. 
    Spoločné posedenie s večerou  
a spevácko-tanečných príspevkov 
súborov umocňovalo radosť 
a zadosťučinenie každého účastníka. 
    Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili 
a podieľali na tejto nezabudnuteľnej 
udalosti! 

PhDr.Irena Grácová 
člen redak čnej rady 

 
 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
Vysoké Tatry 

Zimný výstup na Baranie Rohy 2526 
 

Milí čitatelia Kovarského mesačníka. 
V týchto teplých letných dňoch padne 
vhod trochu sa schladiť pri čítaní týchto 
riadkov o našej akcii v zimných Vysokých 
Tatrách. Naše najmenšie veľhory sveta 
navštevujeme každoročne. Väčšinou 
však v lete, kedy podnikáme náročnejšie 
vysokohorské túry. Tatry majú svoje čaro 
aj v zimnom období, ba dokonca niektoré 
miesta je lepšie navštíviť koncom zimy 
ako v lete. Jedno z takýchto miest je aj 
okolie Chaty pri Zelenom plese 1551m. 
Niekedy sa chata nazývala Brnčálová, tak 
ju všetci voláme „Brnčálka“. Základy 
predchodcu dnešnej chaty boli položené 
v roku 1894 na severovýchodnom brehu 
plesa. Odvtedy chata prešla 
viacnásobnými opravami a rekonštruk-
ciami. Brnčálka stojí učupená v hlbokom 
kotly Zeleného plesa. Dominuje nad ňou 

niekoľko  mohutných štítov. Kežmarský 
štít s najvyššou stenou v Tatrách cca 
900m. Lomnický štít, Pyšný štít, Baranie 
rohy, Čierny štít, Kolový štít a povesťami 
opradená Jastrabia veža. Celý záver 
doliny je zovretý hradbou vysokých štítov. 
Preto v zimnom období, keď je slniečko 
nízko nad horizontom, tam takmer 
nesvieti. Na jeseň, keď udrú prvé mrazy 
a napadne prvý sneh, slnečné lúče ho 
neroztopia a tak vydrží až do skorého 
leta. Neďaleko chaty  sa nachádza 
viacero vodopádov, ktoré sa v zime 
menia na krásne a pevné ľadopády. Tieto 
sú potom veľkým lákadlom pre 
„ľadolezcov“. Taktiež sú tu výborné 
terény na Skialpinizmus. Hlavne prechod 
Veľkou Zmrzlou dolinou cez sedlo 
Baranie rohy do Malej Studenej doliny na 
Téryho chatu. Tento pekný prechod sme 
mali v pláne aj my. Nie na lyžiach, ale 
pešo s „mačkami“ na nohách a cepínom 
v rukách. Na akciu sme mali ísť pôvodne 
4, ale Marek sa nakoniec nezúčastnil, tak 
sme zostali traja Peťovia. Auto parkujeme 
v Tatranskej Lomnici o cca 10.30 hod. 
Bus na zastávku Kežmarskej bielej vody 
nám ide až o vyše 1 hodinu. Je marec a 
krásne slnečné počasie, tak pekne 
šliapeme pešo. Cestu si predlžujeme asi 
o jednu hodinu. Za Lomnicou vstupujeme 
do riedkeho lesa. Zbytky snehu sa 
striedajú s blatom a trávou. Slniečko 
pripeká, dlhé nohavice ovíňame pod 
kolená. Pekná jarná túra, len my sme 
vyzbrojený do metrového  snehu. Štíty sú 
ešte biele, ale koľko cm snehu netušíme. 
Veď tohtoročná zima bola skúpa na 
zrážky aj v Tatrách. Ani sa mi veriť 
nechce, že minulý rok v apríli sme sa pod 
Sliezským Domom brodili po pás 
v snehu. Po cca 4 hodinách svižného 
šliapania sa blížime k Brnčálke, nášmu 
dnešnému cieľu. Sneh vyše kolien. Štíty 
mohutné a zasnežené. Sedlo Baranie 
Rohy sa nám zdá príliš vysoko a cestu 
k nemu nevidno. Všetky svahy, sedlá, 
steny a ľady akési strmé. Sme nadšení, 
ale s rešpektom pred majestátom hôr. Po 
ubytovaní a zoznámení sa s „našou“ 
chatou ideme do terénu. Vlastníkom 
chaty je KST a JAMES, tak aj tu si 
uplatňujeme 50% zľavu na ubytovanie. 
Ideme si pozrieť zajtrajší nástup na túru 
do Veľkej  Zmrzlej doliny. Na ľahko len 

s mačkami a cepínom  skúšame liezť 
strmé svahy povedľa ľadopádov. Neskôr 
už len dvaja sme vyliezli asi 150 m strmý 
snehový žľab do Čierneho sedla. Na 
chatu sa vraciame už za tmy vytešení 
z krásne prežitého dňa. Teplá hustá 
polievočka v jedálni chaty plnej 
skialpinistov a horolezcov z celej Európy 
je tiež nevšedný zážitok. Ráno už 
s plnými batohmi šliapeme po známej 
ceste. Sneh je tvrdší ako včera, 
primrznutý. Onedlho prichádza  asi 200 
metrový úzky žľab povedľa Dlhého 
ľadopádu. V najužšom mieste to má 
sotva 4 metre. V lete je na skale pribitá 
pomocná reťaz, ale teraz je všetko pod 
snehom. Včera to zlyžovali nejakí 
anglicky hovoriaci skialpinisti. V týchto 
miestach je asi najprudší sklon dnešnej 
túry. Po tejto „strmine“ nasleduje väčšie 
plató s miernejším sklonom. 
Serpentínami stúpame pomalým krokom 
stále vyššie. Chata sa pod nami už riadne 
zmenšila. Stúpame pod stenami Malého 
Pyšného štítu. V týchto miestach je asi 
meter snehu. Vpravo od nás je Barania 
kotlina, my však  smerujeme priamo do 
ďalšieho strmého žľabu. Musím dávať 
pozor a pozerať sa hore pred seba, 
pretože Peťo-lezec  predomnou na mňa 
zhadzuje kusy snehu.  Konečne 
vystupujeme do Baranieho sedla 2389 m. 
Sú tu krásne snehové preveje a na druhej 
strane už vidíme Téryho chatu. Po 
kratšom oddychu pokračujeme k vrcholu 
Baranie Rohy. V lete je tu nenáročný 
terén, ktorý každý hravo zvládne. Teraz 
je všetko zasnežené a veľa úsekov je 
zľadovatelých. Unavení stúpame pomaly 
krok za krokom. Na vrchole je prvý Peťo 
z Urminiec. 55 ročný chlap s kondičkou 
25 ročného futbalistu. Krásny kruhový 
výhľad na okolité štíty je nám odmenou. 
Od chaty nám to na vrchol trvalo cca 4 
hodiny s prevýšením takmer 1 km. V 
sedle sa rozdeľujeme. Šofér zostupuje 
prvý. Bez zastávky na „Térynke“ ide po 
auto. My dvaja tiež zostupujeme pomerne 
rýchlo hlbokým mäkším snehom Kotlinou 
Piatich Spišských plies na Téryho chatu. 
Cestou stretáme veľa skialpinistov 
a turistov. Na chate si dávame teplý 
bylinkový čajík a dobre sa najeme. Dolu 
sa ide parádne. Onedlho prechádzame 
okolo Zamkovského chaty 1476 m ďalej 



na Hrebienok 1285 m. Tu si ešte 
pozeráme ľadové sochy a vo veľkom 
stane “ľadové kráľovstvo“. V Starom 
Smokovci čakáme na Peťa šoféra asi 15 
minút. Myslím, že akcia bola veľmi 
úspešná. Znovu sme sa naučili 
a vyskúšali niečo nové a zažili „kopec“ 
nezabudnuteľných zážitkov. Najhoršie si 
to odnieslo auto s rozbitým svetlom na 
parkovisku. 

  Peter  Vojtuš 
Klub Slovenských turistov 

Tribe č Kovarce 
 

JÚN – MESIAC 
POĽOVNÍCTVA 

A OCHRANY PRÍRODY 

 
     Tak ako každý rok, aj v tomto roku si 
všetky organizácie poľovníckej 
spoločnosti na Slovensku pripomínajú 
mesiac Jún ako mesiac poľovníctva 
a ochrany prírody. Pri tejto príležitosti sa 
prihovárame k poľovníckej aj 
nepoľovníckej verejnosti. 
Jún je jedným z najkrajších mesiacov 
v roku nielen preto, že sa príroda naplno 
zazelená, rozvonia a slnko svojimi lúčmi 
po zime krásne zohrieva krajinu, ale 
i preto, že na svet prichádzajú mláďatá, 
ktoré svojim narodením napĺňajú 
samotnú podstatu života v našej prírode.  
Preto vás všetkých chceme požiadať 
a zároveň upozorniť na potrebu 
zachovania pokoja v revíroch. Často sa 
stretávame s vyrušovaním voľne žijúcej 
zveri jazdami na terénnych motorkách. 
Jazda krížom krážom po lese a poliach 
ruší a traumatizuje zver. Rovnako zle 
vplývajú na pohodu zveri, najmä v tomto 
období, prechádzky s voľne sa 
pohybujúcimi psíkmi. Preto je potrebné 
mať svojich miláčikov pod neustálym 
dohľadom. Často sa stáva, že nájdeme 
zaľahnuté mláďa, ktoré sa nehybne túli 
k zemi a  zdanlivo vyzerá byť opustené. 
Mláďatá chytáme a dokonca aj 
odnášame domov. Doma vzhľadom k ich 
plachosti skoro všetky hynú. Nechajme 
teda v tichosti oddychovať mláďatá 
a nerušme ich matky, ktoré sa určite na 
nás z úzadia pozerajú. 

Buďme ohľaduplní k nášmu bohatstvu, 
vážme si ho a starajme sa oň. 
Odovzdajme ho našim deťom také, aké 
sme ho zdedili od našich predkov. 
Lesu Zdar !    

Grác Miroslav 
predseda PZ Tribe č Kovarce 

 

J U B I L A N T I 
 JÚN  

� Irena Mičíková          – 60 rokov 

� Helena Šimanská     – 60 rokov 

� Anna Ondrušová       – 70 rokov 

� Stanislav Sajko         – 70 rokov 

� Jozef Križan               - 70 rokov 

� Jozef Kováčik            - 75 rokov 

� Anna Kovačiková      – 78 rokov 

� Milan Sekereš           – 78 rokov 

� Ing.Milan Grác          – 80 rokov 

� Štefánia Michalíková –83 rokov 

� Antónia Matejova      – 84 rokov 

� Emília Kereková       – 87 rokov 

� Margita Chodilková   – 93 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 

J U B I L A N T I 
JÚL 

  
� Ondrej Števanka        - 60 rokov 

� Viera Škottová           - 60 rokov 

� Jozef Križan               - 65 rokov 

� Mgr.Vlasta Cikatricisová 
                                                 -  65 rokov 

� Jozefína Duranziová  - 75 rokov 

� Janka Jančovičová    - 76 rokov 

� Jozef Borcha             – 76 rokov 

� Štefánia Števčíková  – 76 rokov 

� Zdenka Bujnová        – 79 rokov 

� Rudolf Grác              – 79 rokov 

� Marián Gerši              - 80 rokov 

� Jaroslav Polonský     – 81 rokov 

� Filip Kutňanský         – 83 rokov 

� Rudolf Krist               – 84 rokov 

� Helena Šišmičová     – 85 rokov 

� Helena Petráková     – 85 rokov 

� Helena Opathová      - 85 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 

 
 

NARODENIE 
DIEŤAŤA  

 
VERONIKA  JANČÍCHOVÁ 

narodená 16.6.2014 
Otec: Vladimír Jančích 
Matka: Veronika Jančiová 
 

 
SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

 
 
 
NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM 
VYKROČILI: 
 
MUDr.Natália Gálisová 
a Tomáš Ková čik 
manželstvo uzatvorili  
dňa 31.5.2014 v Jelšovciach 
 
 
 
Mgr.Lucia Belohorcová  
a Oto Kut ňanský 
manželstvo uzatvorili  
dňa 14.6.2014 v Kovarciach 
 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

 
 
 
 

Dňa 1.júna 2014 o 10.00 hod. 
v Kostole svätého Mikuláša 
v Kovarciach pristúpilo k prvému 
svätému prijímaniu desať detí: 

BURAJ  Jakub 
ILLÁŠOVÁ  Lucia 

KOVÁČIKOVÁ  Tamara 
MIKOVÁ  Veronika 

NÉMETOVÁ  Viktória 
POPELUŠÁKOVÁ  Karolína 

RYBANOVÁ  Ema 
ŠÍPOŠ  Roman 

ŠKOTTOVÁ  Linda 
VOJTUŠ  Adam 

 
 

O Z N A M Y 

 
ZBER PLASTOVÉHO 
ODPADU a  ZBER 
TETRAPAKOV (obaly 
z mlieka, džúsov)  
bude  15. júla  
2014     – v utorok . 
Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom a tetrapakmi žiadame 
vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné 
domy.  
 
 

Dňa 29.augusta 2014 
si pripomenieme 

70.výro čie Slovenského 
národného povstania. 

Dátum pietneho aktu kladenia 
vencov a osláv 70.výročia SNP 

 bude vyhlásený  
miestnym rozhlasom. 


