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Ú V O D N Í K 

 
Marcové udalosti... 
   „Ako ten čas rýchlo letí...“ 
spievame v dôchodcovskej 
pesničke, ale aj konštatujeme. 
Chýli sa k štvrťroku, ktorý 
prináša zmeny i udalosti. Len 
nedávno sme fašiangovali 
a ako sme ich spoločne zavŕšili si ešte 
osobitne pripomenieme a už sme takmer 
v polovici pôstneho obdobia.  
   Topoľčianske noviny nás poinformovali, 
čo sa v našej obci udialo za dvojročie 
a čo môžeme spoločným úsilím 
zlepšovať, najmä dôslednejším 
separovaním odpadu, a tak zlepšovať 
prírodné prostredie, lebo všetko je 
v ľuďoch a pre ľudí.  
   Potešilo ma vidieť mužov s kytičkami 
kvetov ako prejav lásky, úcty, vďaky 
k sviatku žien, ktoré si celkom iste túto 
pozornosť zaslúžia.  
   Marec je zasvätený knihám – prameň 
múdrosti, vzdelanosti, poznávania sveta 
i seba samých. Obecná knižnica 
nárastom 177 nových knižných titulov 
zaiste priláka ďalších vďačných čitateľov, 
pre ktorých je kniha skutočným 
každodenným priateľom.  
   S nástupom jari si privstaneme 
o hodinu včaššie 26. marca, a tak nám 
zvýši čas aj na záhradku a iné činnosti.  
   28. marca na Deň učiteľov pozorní 
žiaci, rodičia i občania pogratulujú svojim 
učiteľom za ich obetavú a zodpovednú 
prácu pri výchove a vzdelávaní svojich 
zverencov.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  30. marca si pripomenieme pietnym 
aktom a kladením vencov 72. výročie 

oslobodenia našej obce Kovarce od 
hitlerovského fašizmu. Žiaľ, mylne sa 
domnievame, že fašizmus bol 
porazený oslobodením obce, vlasti, 
sveta skončením druhej svetovej 
vojny? Veď fašizujúca ľudová strana 
sa chystá manifestovať a oslavovať 
na námestiach 14. marca ako vznik 
„Slovák-štátu“ a zaujíma nielen kreslá 

v parlamente, ale tretie miesto 
v prieskumoch strán a hnutí. Akoby sme 
zabudli koľko obetí, hrôz, rozvratu 
zaznamenalo utrpenie ľudstva 
a pustošenie krajín sveta!  

PhDr. Irena Grácová, redaktor KM 
    

ŠPORTOVÉ OZVENY 

Príprava „A“ mužstvo 
 

25.2.2017 
TJ AC Žabokreky nad Nitrou - OFK 

KOVARCE 4:5 (3:2) 
Góly OFK Kovarce: 4x Michal Gregor, 
Jozef Gerši. 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar-Belan, 
Hula, Kutňanský, Vrábel-Gregor, Maruna, 
Gerši, Mekýš, Borovka-Čery 
Striedal: Grác. 
 

4.3.2017  
TJ Družba Livinské Opatovce - OFK 

KOVARCE 1:1 (1:1) 
Gól OFK Kovarce: Jozef Jankovič. 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar-Kutňanský, 
Hula, Klačanský, Belan-Gregor, Maruna, 
Ďurič, Sporina - Labuda, Jankovič. 

5.3.2017  
OFK Klatová Nová Ves : OFK 

KOVARCE 0:3 (0:1) 
Góly OFK Kovarce: Michal Gregor, 
Róbert Maruna, Rastislav Hula (11m). 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar-Hula, 
Klačanský, Vrábel, Belan-Bizoň, 
Kutňanský, Maruna, Sporina-Gregor, 
Jankovič. 
Striedali: Gerši, Čmiel, Grác. 
 

12.3.2017 
OFK KOVARCE : TJ Šurianky 5:3 (4:1) 
Góly OFK Kovarce: Labuda 2x, Ďurič, 
Mekýš, Bizoň. 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar-Jankovič, 
Belan, Klačanský, Kutňanský-Ďurič, 
Maruna, Mekýš, Borovka-Labuda, 
Gregor. 
Striedali: Bizoň, Grác. 
 
 

Príprava U15 žiaci 
 

12.3.2017  
TJ Slovan Preseľany : OFK KOVARCE 

1:3 
Góly OFK Kovarce: 2x Dávid Gerši, 
Belan. 
 

19.3.2017  
OFK KOVARCE : TJ Slovan Preseľany 

2:1 
Góly OFK Kovarce : 2x Dávid Gerši. 
 
 

14. kolo 19.03.2017 15:00  
TJ Nemčice – OFK KOVARCE 

 0:1 (0:0) 
Zimná prestávka v okresných futbalových 
súťažiach sa na Jozefa skončila a 
fanúšikovia sa mohli tešiť na prvé jarné 
kolo. V tom privítali hostí z Kovariec, 
odhodlané Nemčice. Zápas začal 
minútou ticha za nedávno zosnulého 
rozhodcu P. Jakubíka, ktorý zhodou 
okolností pískal nejaké obdobie aj za 
OFK Kovarce. Potom sa už hostia pustili 
nemilosrdne do domácich, ktorý v úvode 
nevedeli kam skôr skočiť. Kovarce si 
vypracovali niekoľko šancí, ale v 
koncovke chýbalo viac presnosti a 
pokoja. V ďalšom priebehu sa Nemčice 
snažili dostať do zápasu, ale vyloženejšiu 
šancu si nevypracovali. V 45. minúte 

fauloval na hranici pokutového územia 
Halo Vorčáka a porúčal sa predčasne 
pod sprchy. Následný priamy kop mieril 
nad bránu M.Gregor. Do druhého polčasu 
nastúpili domáci neoblomne a z 
protiútokov ohrozili hosťujúcu bránu. 
Kovarčania mali ale viac z hry, ale svoje 
šance trestuhodne zahadzovali, po 
góloch volali hlavne akcie M. Mekýša, no 
nemal súdené v tomto zápase skórovať. 
Keď sa už zdalo, že súperi si body 
rozdelia, vysunul Vrábel výborne 
hrajúceho M.Vorčáka a ten rozhodol, že 
"Sekerkári" vezú domov plný bodový zisk. 
Nesmieme zabudnúť na fantastickú 
podporu početného hosťujúceho 
fanklubu, ktorý pricestoval na zápas 
plným autobusom. Po celý zápas nás 
mohutne povzbudzoval a bol pre nás 
dvanástym hráčom. Ďakujeme !!! 
Rozhodovali: Buranský, Rybanský, 
Križma. 
200 divákov. 
Gól OFK Kovarce: 83. Milan Vorčák 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar–Vrábel, 
Hula, Kutňanský, Ďurič- M.Gregor, 
Maruna, Mekýš, Borovka 
(90.D.Klačanský)-Vorčák (87.M.Belan), 
Labuda (62.E. Gregor). 

Spracoval:  
Ing. Daniel Kutňanský  

 
 

72. výročie oslobodenia 
Obce Kovarce 

 
Dňa 30.marca 2017 (štvrtok) 

 o 17.00 hod. sa uskutoční  

pietny akt kladenia vencov  

pri príležitosti  

72. výročia oslobodenia  

obce Kovarce. 

Zraz účastníkov pietneho aktu bude 

pred pomníkom padlých hrdinov 

o 16.45 hod.  



NOVÝ ZNAK  
OBECNÉHO FUTBALOVÉHO 
KLUBU  KOVARCE 

 
     Vážení  fanúšikovia futbalu, 
priaznivci športu a široká 
športová verejnosť. 
     Iste ste už spozorovali (na 
našich magnetkách, šáloch, 
rôznych plagátoch) nový 
znak obecného futbalového 
klubu Kovarce. Vzhľadom na 
to, že neprebehlo žiadne 
oficiálne predstavenie, 
dovoľte nám aspoň touto 
cestou priblížiť, čo vlastne stojí 
za jeho vznikom.   
     Väčšina futbalových oddielov 
na Slovensku používa ako znak 
svojho klubu erb obce. Inak tomu 
donedávna nebolo ani u nás.  Preto 
sme sa chceli trošku odlíšiť a vytvoriť 
niečo, čím by sme zdôraznili identitu 
klubu, ktorý by odzrkadľoval  vznik futbalu 
a tak isto aj jeho novodobú históriu. 
     Návrh nového znaku vychádza 
v prvom rade zo založenia futbalu v obci, 
ktorý sa datuje na rok 1927. Samotnému 
založeniu predchádzali rôzne ťažkosti 
doby, ktorou prechádzala naša dedina. 
V polovici dvadsiatych rokov sa okrem 
rozbehnutého stavebného ruchu 
v Kovarciach dostalo aj k založeniu novej 
inštitúcie v obci, ktorá razantne zasiahla 
do histórie futbalu. V roku 1926 bol 
založený Ústav vojnových invalidov 
umiestnený v budove patriacej 
Aponiovcom (terajšie Zariadenie sociálnej 
starostlivosti). V čase založenia v ňom 
bolo 137 invalidov, hlavne veteránov z 1. 
svetovej vojny. Tu niekde sa začína písať 
naša história futbalu. V roku 1927 bol 
v obci založený prvý futbalový klub, bol to 
klub robotnícky. O rok neskôr bol 
založený ďalší futbalový klub, a to 
prívržencami agrárnej strany. Každý 
z týchto dvoch klubov mal svoje miesto 
v obci, kde sa pravidelne stretávali. 
Postupne však začal iniciatívu preberať 
robotnícky klub, ktorému aktívne 
napomohli aj vtedajší vojnoví invalidi 
bývajúci v Ústave vojnových invalidov 
a veteránov. Boli to páni: Karol Lajer, 
Július Prevuzňák a kovarčania: Jozef 
Holák, Rudolf Stolár, Anton Stolár a ďalší.  

      

Samotný 
znak futbalového klubu pozostáva z erbu 
a koruny obce.  Tieto prvky sú 
samozrejme neodmysliteľnou  súčasťou, 
vzhľadom na to, že sa jedná o obecný 
futbalový klub a obec  je jeho jediný  
finančný a materiálny chlebodarca. Ďalej 
sa v znaku nachádzajú dve farby, biela 
a modrá, ktoré sú aj farbami klubu. 
V popredí sú dvaja futbalisti. Jeden 
vpravo, ktorý je znakom začiatkov 
futbalu, a to v roku 1927, kde je odetý do 
dobovej výstroje ktorej nesmie chýbať 
čiapka na hlave. Na hrudi nesie obrátený 
trojuholník, ktorý v tej dobe znamenal iba 
doplnok futbalového dresu. Vľavo je 
futbalista v modro bielom futbalovom 
drese, ktorý znamená súčasnosť a hrdé 
postavenie v športe zvanom futbal. Každý 
z futbalistov drží v ruke futbalovú loptu 
príznačnú pre svoju dobu.  
     Keď to zhrnieme, nový znak v  sebe 
spája hrdosť, vášeň, obetavosť  
a v neposlednom rade fanúšikovskú 
podporu všetkých generácií, ktoré sa za 
celé to obdobie pričinili o to, že dnes 
môžeme oslavovať  90 rokov od 
založenia futbalu v našej obci. 

 
Spracovali: Jozef Kovačik 

 a Ing. Daniel Kutňanský  
     

FAŠIANGOVALI  SME... 

 
Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti... 
 
   Skončilo sa fašiangové hodovanie, 
presýtené klobásami, slaninou, šiškami, 
gulášmi, kapustnicou, huspeninou a inými 
dobrotami. Aj vyprázdnená špajza 
predznamenáva pôstne obdobie.  
   Kým však nadišiel tento čas, zišli sa 
kovarskí fašiangovníci na bezuzdné 
vyvrcholenie fašiangov a zároveň na 
rozlúčku a pohreb basy – hlavnej aktérky 
tejto zábavy, že až švíky kultúrneho 
domu praskali 25. februára 2017. 
   Len čo starosta obce, Ing. Andrej 
Čopík, otvoril fašiangovú veselicu 
a privítal účastníkov všetkých vekových 
kategórii, do spoločenskej sály vstúpil 
fašiangový sprievod od štvorročných 
škôlkárov až po osemdesiatročných 
účinkujúcich. Krojované boli deti z MŠ, 
chlapci držali v rukách drevené bodáky, 
speváčky z Kovarčanky (Zdenka B., 
Evka, Zdenka L., Mária, Zdenka K., 
Lucia, Zdenka Š.) i Nezábudky (Danka, 
Magdalénka), Snehulienka z rozprávky – 
rozprávková PaedDr. Lenka Krajčová, 
cirkusový klaun Mirka Grossová i staršie 
dámy v klobúkoch (Irenka, Martuška, 
Helenka) a chlap ako ozdoba - Miloš 
Buraj a jeho spoločníčka bruchatá krivá 
žena -  Zuzka Opatová. Celú skupinu 
krojovaných i masiek sprevádzala na 
akordeóne Jaroslava Remeňová 
a cigánka - Lucia Kertészová s rytmickým 
ozembuchom -   Fašiangové piesne 
striedali výroky detí ako odrezať kus 
slaniny, čo aj učinili a napichli si ich na 
svoje bodáky. Pásmo piesní i tancov detí 
pripravila Jaroslava Remeňová. Ženy sa 
ulakomili nielen na klobásy, ale siahli aj 
po fľaši až to jednej z nich v scénke 
„O opitej Anči“ uškodilo a odkvecla 
(Zuzka Opatová). Jej muž to využil (Miloš 
Buraj), ukradol jej fľašu, ale dve smrtky 
(Stanka Ďuričová a Mária Belanová) ho 
zastavili. Musel sa s nimi podeliť. Všetci 
potúžení od pohárikov si v piesňach 
uťahovali zo starých dievok, starých 
mládencov, starých báb, prepitých žien 
až prišiel na rad Molnár z Nitrianskej 
Stredy, keď nebolo inej pomoci.  
   Prvé fašiangové kolo uzavreli dobré 
rady, ako si vylepšiť skostnatelé údy -  

„užiť“ si fašiangovú noc. 
Takou bola aj záverečná 

pieseň, za akú cenu sú 
ochotné staré dievky získať 

muža „do postele“ a akého 
„fúzatého“ si vybrať.  
    Nastalo účinkovanie na parkete 
tých najmenších a najmladších 

účastníkov každý po svojom. Hemžilo sa 
to veselo od výmyslu sveta. Počas 
večera nás upútali tanečné kreácie Emky, 
Renátky a Chiary – najmenších 
tanečníčok až po zápasnícke súboje 
chlapcov i dievčat o balóny, ktoré z vreca 
sypal pán Marián Čitársky. Postupné 
praskanie balónov bolo akoby do taktu 
detskej zábavy.  
    V tom prišlo skutočné prekvapenie 
večera. Na metlách vtrhli do sály ohyzdné 
bosorky a ktorá nad ktorú vydala zo seba 
čaro svojho pohybu a rituálneho tanca. 
Zvŕtali sa ostošesť s metlami do páru 
a po ich odložení zvýšili guráž. Nestačilo 
im ich číslo, pritiahli aj ostatných 
posedávajúcich, zábava vrcholila 
v pestrej zloženine. K muzike discojokeja, 
pána Petra Belana, sa pridala  
Tribečanka. Parket sa zaplnil tanečníkmi, 
až im pot stekal nielen po tvári pod 
príšernými maskami, pipichovými 
kúzelníckymi čapicami, ale aj po tele 
pokrytom divokými kostýmami.  
    Vyšťavení tanečníci zasadli k svojim 
blízkym ku stolom, ktoré obohacovali 
taniere so šiškami (ukuchtené 
Nezábudkou), na rad prišiel chutný guláš 
od Kvetky Halmovej, bufet p. Čitárskeho 
fungoval a nálada stúpala. Tanečníkov 
pribúdalo nielen pre párové tance, ale 
spoločne do kruhu s rôznymi vibráciami. 
Zabávali sa aj prísediaci, obdivujúc pohyb 
na parkete.  
    Keď všetkého už bolo dosť, nastala 
„smutná hodina, keď nám naša basa 
umrela.“  
    Túto smutnú správu vybubnoval pán 
Vladimír Labuda. Odznel smútočný 
pochod Tribečanky, nebohú vynášali 
uniformovaní hasiči na nosidlách, za nimi 
šiel smútočný sprievod a kulhavá 
kostolníčka, kňaz v kapucínskom rúchu 
(Miloš Buraj) s organistom (Ing. Daniel 
Kutňanský). Slzavé údolie sa stupňovalo 
odrečnením cností nebohej basy i jej 
neduhov, ktorým podľahla. Neodbytné 
plačky sa tlačili až k jej truhle, aby si 
mohli upiť z jej fľaše ako sprievodného 



daru do hrobu. Aj farárovi vyschlo hrdlo 
od rečnenia a litánií. Pohotová plačka mu 
ho ovlažila fľaškou slivovice utajenej 
v spodnej sukni. Rečnilo sa veselšie, 
najmä keď vyzýval smútočné 
zhromaždenie, aby nešetrili na ofere na 
vyplatenie pohrebníkov. Kulhavá 
kostolníčka darmo podstŕčala pod nos 
každému účastníkovi na hokejke 
nastavenú fusaklu, mešec sa nenaplnil 
vrchovate. Škoda. Dlhy zostali. Len voči 
vrcholiacim fašiangom a pochovávaniu 
basy sme nezostali v ničom dlžní a takéto 
vydarené divadlo kovarské obecenstvo 
ešte nezažilo.  
     Ďakujeme všetkým organizátorom, 
pripravujúcim a účinkujúcim za všetko.  
     Osobitné poďakovanie patrí 
Bc.Zdenke Bujnovej, stvoriteľke celého 
programu. Tešíme sa na ďalšie fašiangy 
o rok. Fotografie fašiangového večera sú 
zverejnené na webovej stránke obce.  

PhDr. Irena Grácová 
redaktor KM 

 
Pre pobavenie a pre tých, ktorí nepočuli 
alebo nerozumeli prednesené prosby 
z pohrebného ceremoniálu pochovávania 
basy, tak aj dodatočne uverejňujeme 
(v kovarskom nárečí): 
 
Vysloboď nás basa: 
� od sprostých rečí a klebét v dedine 
� od nedostatku pálena a iného 

chlastu 
� od slabej výplaty 
� od ludí, čo nesaparujú odpad 
 
Prosíme ťa všetci: 
� aby doktorom zvýšili platy, nech im 

nemosíme platiť päťeuráky 
� aby policajti nedávali našim 

občanom na bicygloch pokuty, za 
pár pohárov tej tekutej dobroty 

� aby občaní, čo špacírujú psov 
hovničká po nich zbírali a nelepili sa 
ostatným občanom na topánky 

� aby obecný úrad posypávav v zime 
cesty, lebo si zlomíme šecky kosti 

� aby si občaní pred svojimi domami 
trávu kosili a obec tým nezaťažuvali 

� aby pracovníci aktivačných prác 
mozole na bradách nedostali 

� aby sa z komínov hustý dym nevalil 
a tak naše šaty a životy nesmradil 

� aby starí mládenci našli kotvištá, 
veď volných prístavov je u nás dosť 

� aby fodbalisti páleno nepili a na 
velkú oslavu ho nám ostatným 
nehali 

� aby šecci hasiči mali stále 
prevádzkyschopné hadice 

� aby si turisti a ostatní občaní nohy 
na kopcoch nelámali a naše 
poisťovne na peňázoch neobírali 

� aby polovníci okrem pušky chytali 
v hore aj mušky, nech nám do očí 
nelítajú 

� aby v našom spevokole steli aj 
chlapi spívat, nech sa máme na 
koho dívat. 

„Prosby“ vymyslela a pripravila:  
Bc. Zdenka Bujnová 

 

MAŠKARNÝ PLES V ZSS 
„CLEMENTIA“ KOVARCE 

 
Posledný februárový deň 
sa v priestoroch 
Kultúrneho domu Kovarce 
konal tradičný Maškarný 
ples pre klientov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 
samosprávneho kraja pri príležitosti 
končiaceho sa  fašiangového obdobia.  
     Plesu sa zúčastnili klienti a pracovníci 
siedmych zariadení: ,,CLEMENTIA“ ZSS 
Kovarce, ,,HARLEKÝN“ ZSS Topoľčany, 
,,BENEFIT“ ZSS Ľudovítova, ,,V 
KAŠTIELI“ ZSS Horné Obdokovce, 
,,SVETLO“ ZSS Olichov, ZSS 
,,HARMÓNIA“ Horné Štitáre a 
HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka.  Na 
úvod vystúpili klienti zo zariadenia 
v Kovarciach s krátkym programom, ktorý 
súvisel s aktuálnym obdobím roka 
Pochovávania basy. Nasledovala zábava 
a tanec pri hudbe, ktorá k fašiangom 
neodmysliteľne patrí.  Všetci sme sa 
spoločne v dobrej nálade a príjemnej 
atmosfére zabávali do večerných hodín. 
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník 
Maškarného plesu v Kovarciach. Týmto 
chcem poďakovať našim sponzorom, bez 
ktorých by sa táto akcia nemohla konať. 
Sme šťastí, že stále existujú ľudia, ktorí aj 
touto formou pomáhajú robiť ľudí 
umiestnených v sociálnych zariadeniach 
šťastnými. 

Mgr. Janka Magušinová 
ZSS „CLEMENTIA“ Kovarce 

M A R E C 
 MESIAC  KNIHY 

 
O knihe sa 
hovorí, že je 
priateľom človeka. 
Je malá, praktická 
a obohacuje nás po 
každej stránke. 
Zlepšuje čítanie, 
pamäť, podporuje 

fantáziu, dovoľuje nám na chvíľu odpútať 
sa od každodenných starostí a snívať. 
S knihou v ruke chceme zažiť okamih 
šťastia, napätia, hrôzy či dobrodružstva 
alebo lásky.   
     V súčasnosti existuje veľké množstvo 
žánrov, každý čitateľ si môže nájsť 
presne ten, o ktorý má záujem. Prežiť čas 
s pútavou knihou je jeden z najlepších 
spôsobov, ako tráviť voľný čas a pritom 
sa aj duševne obohatiť. 
     Hovorí sa, že vzťah ku knihám si treba 
pestovať už od detstva. Čím skôr 
začneme čítať, tým lepšie. Najmenší 
čítajú najmä rozprávky, obľubujú 
obrázkové knižky. Základom každej 
knižnice u nás sú hlavne encyklopédie, 
medzi obľúbené patria knihy o láske, 
detektívky a dobrodružné príbehy. 
     A prečo práve marec patrí knihám? 
Keď siahneme do histórie, tento mesiac 
sa viaže k zberateľovi a potulnému 
predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý 
sa narodil a zomrel v marci. Šíril osvetu, 
vzdelanosť a nadovšetko miloval knihy. 
Veľmi rád čítal, písal ľúbostné verše, 
predával knihy alebo vymieňal staršie za 
nové. 
     Dnes mladí ľudia čítajú veľmi málo, 
viac času venujú počítaču, kniha nie je 
pre nich zaujímavá. Spomeňte si, kedy 
ste naposledy v rukách držali knihu 
a čítali? Patrilo by sa zachovať tradície, 
aby kniha v papierovej forme stála pri 
človeku aj naďalej, pretože od čítanosti 
závisí úroveň vzdelanosti a kultúrnosti 
národa. 

Mgr. Ľubica Jakubíková 
redaktor KM 
 
 

 

K N I Ž K A 
Keď mám peknú knižku 

v ruke 
hoci neveľkú, 

je to, akoby som stretla 
dobrú priateľku. 

Kadečo mi vyrozpráva, 
čo ja nepoznám, 

zavedie ma do ďaleka, 
hore ku hviezdam. 

Keď mi večer začne sníček 
lietať pri líci, 

ja zaspávam v postieločke, 
knižka v knižnici. 

 
Zoznam kníh, ktoré pribudli  

do obecnej knižnice v roku 2016: 
 
BELETRIA 
Gehm, L.: Slzy anjela; Durek, Z.: Žena za 
dveřmi; Ellison, J.: Krásna pokojská; 
Diamantová, A.: Červený stan; Price, K.: 
Čekaní na lásku; Leonová, D.: Vysoká 
voda; Sheldricková, D.: Africký príbeh 
lásky; Cohenová, M.: Mandľovník; 
Solčanská, M.: Láska na vlásku; 
Gideonová, M.: Manželka 22; Plattová, J.: 
Život hore nohami; Noblová, E.: Dievča 
od vedľa; Cotugnová, K.: Ako milovať; 
Carmacková, C.: Zbohom nevinnosť; 
Formanová, G.: Iba jeden rok, Iba jeden 
deň; Ahern, C.: S láskou Rosie, P.S. 
Milujem ťa; Kleypasová, L.: Modrooký 
diabol, Kinsellová, S.: Mám tvoje číslo; 
Webbová, K.: Dedičstvo; Johnson, M.: 
Trojitý zásah; Sparks, N.: V tvojich 
očiach, Voľba, Najdlhšia cesta; Keleová-
Vasilková, T.: Mama pre Veroniku, 
Manželka, Si ako slnko, Vône života; 
Cabotová, M.: Princezná na večierku, 
Valentínska princezná, Princezná na 
kniežacom dvore, Princezná pozýva; 
Pronská, J.: Rebelka, Čierna vdova, 
Rytierova česť, Verenica; Martin-Lugand, 
A.: Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu 
NÁUČNÁ 
Veľká obrázková encyklopédia; Premeny 
Oravy; Hoher, J.: Spomienky poľovníka 
a lesníka; Domáca marmeláda a zavar; 
Súkromie živočícha; DOGS A-G; DOGS 
H-Z; Stredná Európa; Vieš to?; McNab, 
Ch.: 101 tipov pre všetkých; Obrázková 
encyklopédia pre deti – Moje telo; 
Obrázková encyklopédia pre deti – Moje 
zvieratká; Rytieri; Bytosti z báji a legiend; 



Bill a Ben; Na gazdovskom dvore; 
Srnková, M.: Slovensko; Harsányi, L.: 
Futbalové ikony súčasnosti; Srmková, M.: 
Slovenské hrady, zámky; Roseová, A.: I. 
a II. svetová vojna; Mitrovová, G.: Moja 
prvá knižka o koňoch; Atlas sveta; Kone 
a poníky; Kolobeh života; Pokusy; Svet 
okolo nás; Malá ilustrovaná všeobecná 
encyklopédia; Prečo? Ako? Kde?; Kam 
po strednom Slovensku; Kam po 
západnom Slovensku; Vtáky našich 
záhrad; Moja prvá knižka o koňoch; 
Predátory; Oceány; Kone a poníky; 
Najkrajšie Ezopove bájky; Saniga, M.: 
Všetko „naj“ o našich vtákoch; Rozkošné 
šteniatka; Biblia na dobrú noc; Švihran, 
L.: Kto nám vládol; Dinosaury; 101 hier 
na detské oslavy; Srnková, M.: Hrady 
Európy; Veľký ilustrovaný atlas sveta 
a vesmíru; Naše Slovensko 
PRE DETI A MLÁDEŽ 
Moja rozprávková knižka; Rozprávky 
o zvieratkách; Hucklesby, J.: Našiel sa 
zajačik; Davies. K.: Zatúlané jahniatko; 
Fendrichová, N.: Speedy – pretekárske 
autíčko; Nyklovci: Rozprávky z mravčej 
chalúpky; Březinová: Robinson Crusoe; 
Babička; Príbehy z lesných brlôžkov; 
Hevier, D.: Naši ježkovia; Ďuríčková, M.: 
Čo si hračky rozprávali; Slovenské 
riekanky, básničky; Korytnačka a zajac; 
Lev a myš; Tajná lyžovačka a ďalší 
príbeh; Benčat, S.: Hokejoví hrdinovia; 
Dobrodružné Vianoce; Máša a Medveď; 
Pat a Mat dokážu všetko; Steľmach, J.: 
Dajte pozor na leva!; Rezník, J.: Janko 
Hraško; Čarodejník z krajiny OZ; Moja 
rozprávková čítanka; Veselé príbehy 
psíka Lapaja;  Zootropolis; Moje 
najkrajšie rozprávky; Tomáš ide do 
Londýna; Čo sa deje na statku; Minnie; 
Ľadové kráľovstvo; Pavlovič, J.: Veselí 
prváci; Kde bolo tam bolo; Kaflanová, I.: 
Škriatkovia z kamennej hôrky; Biblické 
príbehy; Angličtina pre deti; Hľadá sa 
Dory; Popoluška; Sofia prvá; Doktorka 
plyšových hračiek; Júlia a jej kamaráti; 
Sedlák, I.: Ježko pichliačik; Ľadové 
kráľovstvo; Najkrajšia kolekcia rozprávok; 
Rozprávky do postieľky; Barborka 
a zvieratká; Barborka a jej rodina; 
Barborka a jej medvedík; Barborka a jej 
veľké starosti; Veselé príbehy 
o zvieratkách; Deväť vílích rozprávok; 
Rozprávky na dobrú noc 1; Rozprávky na 
dobrú noc 2; Rozprávky na dobrú noc 3; 
Rozprávky na dobrú noc 4; Rozprávky na 

dobrú noc 5; Moja zbierka rozprávok; 
Stoličný, P.: Rozprávky o dopravných 
značkách; Nezbedné rozprávky o Máši; 
Hľadá sa Nemo; Webbová, H.: Lily 
a žiarivé draky, Lily a kúzlo zradcov. Lily, 
Emily Pierková a začarované dvere, 
Emily Pierková a tajná truhlica,  Emily 
Pierková a hviezdne schodisko, Emily 
Pierková a tajné zrkadlo; Chapmanová, 
L.: Priateľstvo plné koláčikov; Hopkins, 
C.: Kamošky, schôdzky a tajomstvá 
pyžamových večierkov; Wichová, H.: 
Podvod na kastingu; Hagmarová, P.: 
Milla: Zrada; Walliams, D.: Babka 
gaunerka, Krysburgur, Hnusná teta Berta, 
Pán Smraďoch; Rozprávky pred spaním; 
Tie najkrajšie rozprávky; 
Čáry..Máry..Rozprávky; 16 rozprávok 
o krásnych princeznách; Barrie, J.M.: 
Peter Pán; Sedem roztancovaných 
príbehov; Vílie rozprávky na dobrú noc; 
Za siedmimi horami; Barbie: Veľká 
kúzelná kniha; Rozprávočky pred 
spaním; Thomasová, V.: Čarodejnica 
Winnie; Barbie; 16 rozprávok z krajiny 
princezien; Poník Pejko: Dobrodružstvo 
za plotom; Poník Pejko: Príbehy z 
fazuľkovej farmy; Ľadové kráľovstvo; 
Rozprávky podľa H. Ch. Andersena; 
Rozprávky tatranské; Vulkánikovia sú 
bomboví; Zvierací záchranári: Zasnežená 
červienka; Zvierací záchranári: Hľadá sa 
šteniatko; Trollovia; Brezina, T.: Klub 
záhad: Mrazivé volanie zo záhrobia, 
Preliaty zámok, Úkryt grófa Drakulu, 
Duchovia vlkov, Smrtiaca hmla, Démon 
ticha, Skrýša posledného vlkodlaka; 
Milne, A.A.: Macko Puf;  

Obecná knižnica Kovarce  
pri príležitosti mesiaca  
Marec – mesiac knihy. 

 pozýva deti na podujatie:  
NOČNÉ  ČÍTANIE   

PRE  DETI  
spojené so zaujímavými aktivitami, 

hádankami a zábavou.  
Začíname navečer 31.marca   

a končíme ráno 1.apríla. 
Spoločne sa zabavíme i poučíme 

z krásnych knižiek,  
ktoré máme v našej knižnici. 

DEŇ  UČITEĽOV 

     
Deň učiteľov sa oslavuje v deň 
narodenia pedagóga Jána Ámosa 
Komenského, učiteľa národov dňa 
28.marca. Sviatok je oslavou práce 
všetkých pedagogických 
pracovníkov, ktorých práca je 

poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, 
trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. 

 „Vážené učiteľky a 
učitelia,  

pri príležitosti Dňa 
učiteľov  

Vám želáme veľa 
pozitívnej energie  

a trpezlivosti do ďalšej 
práce.  

Ďakujeme všetkým 
zanieteným pedagógom, 

ktorí nás učili  
a pomohli nám byť tam, 

kde sme dnes.  

A zároveň vopred 
ďakujeme všetkým, ktorí 
budú obetavo a s láskou   

učiť naše deti“. 

Jubilanti 
M A R E C 

� Ďuríková Drahomíra  - 65 rokov 
� Illášová Danka           - 65 rokov 
� Halámeková Anna     - 70 rokov 
� Kováčik Július            - 76 rokov 
� PhDr. Grácová Irena - 80 rokov 

SRDEČNE  BLAHOŽELÁME 
Touto cestou srdečne blahoželáme našej 
dlhoročnej členke redakčnej rady a 
bývalej kronikárke obce PhDr. Irenke 
Grácovej k jej krásnemu životnému 
jubileu – 80 rokov.  
Milá Irenka, ďakujeme Vám za Vašu 
prácu, za nápady, rady, príspevky 
a pomoc, želáme Vám do ďalšieho života 
hlavne pevné zdravie, sviežeho ducha 
a nevyčerpateľnú energiu. 

Redakčná rada KM 

PREHĽAD O MNOŽSTVE 
SEPAROVANÉHO 

ODPADU 

    Obec Kovarce poskytuje občanom 
obce  údaje o separovanom zbere za 
Obec Kovarce za rok 2016: 

Druh 
vyseparo- 
vaného 
odpadu 

Množ.  
v 

tonách 

Odovzdané 
(komu) 

Komunálny 
odpad 

327,00 Nehlsen – 
EKO TY 

Papier 1,49 Zberné 
suroviny a.s. 
Žilina 

Papier 1,38 Nehlsen – 
EKO TY 

Sklo 22,25 Nehlsen – 
EKO TY 

Textil, 
šatstvo 

4,00 Diakonie 
Broumov 

Textil, 
šatstvo 

3,90 Peter 
Kucharčík 

Plasty 9,32 Nehlsen – 
EKO TY 

Objemný 
odpad 

12,82 Skládka TKO 
Bojná 

Tetrapaky 1,52 Kuruc 
Company 

Tetrapaky 0,21 Nehlsen – 
EKO TY 

Bioodpad 97,00 Separované 
hospodárstvo 
Kovarce 

Jedlé oleje 0,24 Ladisco s.r.o 

Stavebný 
odpad 

10,71 Nehlsen – 
EKO TY 

Elektro-
odpad 

4,30 Enviropol 
s..r.o. 

Železo 1,16 Hazucha, 
Preseľany 

Kovové 
obaly 

0,02 Nehlsen – 
EKO TY 

Kovový šrot 3,47 ŽP EKO 
Qelet a.s. 
Topoľčany 

Čistiarenský 
kal 

8,82 Nehlsen – 
EKO TY 

Spolu: 509,61  

Spracovala: Eva Záhorská,  
Obec Kovarce 

 
 



 



 


