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Ú V O D N Í K 
 
Každý jeden deň je poskladaný 
z maličkostí.... 
     Žijeme každý svoj život, jeden ako 
slobodný, druhá ako obetavá matka, 
ďalší ako podnikateľ či robotník. Na 
každom z nás je množstvo povinností, 
úloh, žiadostí a pokynov, očakávania, 
sľubov. Popri každodenných rituáloch, 
ako je ranná hygiena, raňajky, nákup, 
práca, obed, zábava, učenie, 
upratovanie, večera, hygiena a atď... 
robíme aj iné „maličkosti“, ktoré sú pre 
nás úplne všedné a obyčajné. Či už to je 
návšteva rodičov a starých rodičov, 
pohľadnica poslaná neznámym starkým 
do domova dôchodcov, ochota vybaviť 
úradné záležitosti pre iných, či 
vlastnoručne vyrobená drobnosť 
a podarovaná len tak mimo sviatku. 
A práve tieto naše „maličkosti“ pre iných 
znamenajú veľké veci v ich živote. My 
samotní to ani tak nevnímame, ako tí, 
ktorých sa to týka. Pretože, keď dobro 
rozdávaš, dobro sa ti aj vráti. 
     Prajem si, aby sa náš život skladal 
z takýchto obyčajných maličkostí, 
z ktorých vybudujeme svet krajší, lepší, 
srdečnejší, láskavejší... 

Renáta Šišmičová,  
redaktor KM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O Z N A M  

OBECNÉHO  ÚRADU 

 
V zmysle zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov boli s účinnosťou od 1. marca 
2018 zmenené Organizačná štruktúra 
a Organizačný poriadok Obecného úradu 
v Kovarciach. Týmito zmenami bola 
jednak zriadená funkcia prednostu 
obecného úradu, ktorý na základe vyššie 
uvedeného zákona vedie a organizuje 
prácu obecného úradu a zároveň bol 
upravený čas obedňajšej prestávky, ktorá 
v pracovných dňoch bude v čase od 
11:30 do 12:00 h. Do funkcie Prednostu 
obecného úradu bol s účinnosťou od 1. 
marca 2018 vymenovaný Ing. Daniel 
Kutňanský, ktorý bude k dispozícii buď na 
Obecnom úrade v Kovarciach, príp. ho 
môžete kontaktovať na e-mailovej 
adrese: prednosta@obeckovarce.sk 

Ing. Andrej Čopík 
starosta obce Kovarce 

 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
Zimná príprava 2018 „A“ mužstvo 

 
18.2.2018    UT Topoľčany      OFK 

Kovarce - TJ Oponice 2:2 (1:1) 
Góly OFK Kovarce: D.Kutňanský, 
T.Zachara 

Zostava OFK Kovarce: Vrbjar, Ďurič, 
Belan, Švec, Zachara, M.Gregor, 
Borovka, Mekyš, M.Borovka, Kerek, 
Kutňanský 
Striedali: Ďurič, Hula 
 

24.2.2018  UT Topoľčany OFK 
Kovarce - OFK Nitrianska Streda  

5:2 (1:1) 
Góly OFK Kovarce: J.Bizoň 3, M.Gregor, 
vlastný 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar, Klačanský, 
Hula, Švec, Zachara, M.Gregor, 
Kutňanský, Královič, M.Borovka, Ďurič, 
Bizoň 
 

3.3.2018 UT Topoľčany OFK 
Kovarce - OFK Nedanovce  

5:5 (1:1) 
Góly OFK Kovarce: 3x A.Královič, 
D.Kutňanský, M.Belan 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar, Klačanský, 
Belan, Švec, Zachara, M.Gregor, 
Maruna, Mekyš, Královič, Kutňansky, 
Kerek 
Striedal: Bizoň 

„A“ mužstvo  VI.LIGA – 
2017/2018 – jarná časť 

 

16.kolo 10.3.2018  
TJ Slovan Preseľany - OFK KOVARCE 

0:4 (0:1) 
Vzhľadom na to, že MY Dnešok zrušil z 
úsporných dôvodov komentáre domácich 
redaktorov k zápasom našej najvyššej 
okresnej súťaže, prinášame teda aspoň 
náš pohľad na prvé jarné kolo sezóny 
2017-18. 
Oproti úvodnému zápoleniu už 
spomínanej sezóny prešli obe súpisky 
niekoľkými zmenami. Domáci naďalej 
mobilizujú káder za účelom zotrvania v 
"okrese", hostia sa snažia naopak rozšíriť 
súpisku, aby sa vyhli takým problémom 
(úzky káder) ako počas konca jesene 
minulého roka. 
Zápas začali lepšie hostia, keď sa nová 
akvizícia v ich drese (A.Královič) presadil 
rutinérsky zoči-voči navrátilcovi v 
domácej bráne Fúskovi. Po tomto zásahu 
tempo upadlo a šance sa rodili veľmi 
ťažko. Po prvej 45-minútovke nebolo oko 
diváka určite spokojné. V druhom dejstve 
sa začali presadzovať agilní hostia, čo 
pretavili do ďalších troch zásahov do 

siete domáceho družstva. Na rozdiel 
dvoch gólov upravoval nekompromisne 
Královič. Potom sa pripomenul M. Mekyš, 
keď opäť poslal jeden zo svojich kúskov 
do súťaže do gólu jari. Skóre uzatvoril 
striedajúci Kerek. Hostí prišiel do 
Preselian podporiť aj ich verný fanklub, 
ktorý si okrem nových pokrikov pripravil aj 
pekné uvítanie nových hráčov v mužstve. 
(T.Zachara a A.Královič). 
Góly OFK Kovarce: 5 a 55. Andrej 
Královič,73. Miroslav Mekýš, 86. Oto 
Kerek. 
Rozhodoval: D.Križma. 
180 divákov 
Zostava OFK Kovarce: T. Vrbjar – M. 
Belan (45. O.Kerek), J. Švec, J.Vrábel 
(85.D.Klačanský), T.Zachara, M. Gregor, 
R.Maruna (65.D.Ďurič), M.Mekýš, A. 
Královič,I. Kšinant(75. M.Borovka), 
D.Kutňanský. 

17.kolo 18.3.2018  
OFK Kovarce - OFK Práznovce 

4:1 (3:1) 
Na zápas o prvé miesto si aj 
napriek chladnému počasiu našlo cestu 
veľmi veľa fanúšikov z okresu. Zápas 
začali lepšie domáci, keď po rýchlej akcii 
a nestrelenej žrdi M.Gregora dorazil loptu 
do brány I.Kšinant. Potom sa hralo viac 
takticky, Práznovce pekne kombinovali, 
Kovarce hrali na rýchle protiútoky. V 
20.minute spálil tutovku strelec prvého 
gólu I.Kšinant. Následne na 2:0 zvyšoval 
po individuálnej akcii O.Kerek. O niekoľko 
minút hostia znížili Lukačovičom. Skóre 
prvého dejstva uzatvoril po dorážke 
dobre hrajúci M.Gregor. Po zmene strán 
už domáci prebrali iniciatívu a ovládli hru. 
Zahadzovali jednu príležitosť za druhou. 
Skóre uzatvoril O. Kerek po dobre 
zvládnutom presingu. “Sekerkári” ešte 
stihli zahodiť pokutový kop. Kovarce sa 
tak po druhom jarnom kole prepracovali 
na čelo tabuľky okresnej súťaže. 
Góly OFK Kovarce: 3. Ivan Kšinant, 25-
53. Oto Kerek, 41. Michal Gregor.  
Rozhodoval: P.Krajčík. 
120 (320) divákov. 
Zostava Kovarce: T. Vrbjar – M. Belan 
(77. D.Klačanský), J. Švec, J.Vrábel, 
T.Zachara, M. Gregor, R.Maruna, 
M.Mekýš (74.E.Gregor), A. Královič 
(62.D.Kutňanský), I. Kšinant, O.Kerek 
(83.R. Hula). 

Spracoval:  
Ing. Daniel Kutňanský 



73. VÝROČIE 
OSLOBODENIA  

OBCE  KOVARCE 

Dňa 4.apríla 2018 ( v stredu) 

 o 17.00 hod. sa uskutoční  

pietny akt kladenia vencov  

pri príležitosti  

73. výročia oslobodenia  

Obce Kovarce. 
Zraz účastníkov pietneho aktu bude pred 
pomníkom padlých hrdinov o 16.45 hod.  
 

Môj  pohľad  do povojnového 
diania 

 
     Povojnové generácie uvítali politicko-
spoločenské zmeny nášho života. Ľudové 
masy si začali uvedomovať, že sú pánmi 
svojho osudu a rozvoja spoločnosti. 
Prispeli k tomu mnohé reformy: 
pozemková, znárodnenie majetku, 
školská reforma, ktoré sa stali kľúčom 
k spoločenskému vlastníctvu, šíreniu 
vzdelanosti a kultúry na masovom 
základe. 
     Prudký pohyb dopredu sa udial aj 
v našej obci Kovarce. Z bývalého kaštieľa 
sa vytvorila štátna meštianska škola, 
využili sa aj iné budovy pre miestnu 
samosprávu, osvetu, zdravotníctvo, 
obchody, poštu. Súkromné vlastníctvo sa 
postupne premenilo na spoločné 
hospodárenie až veľkopodnik JRD, ktoré 
zamestnávalo väčšinu nášho 
obyvateľstva. Pôda umožňovala aj 
zavádzanie alebo obnovu nových druhov 
plodín – vinohradníctvo, ovocinárstvo, 
tabak a iné. 
     Vekom patrím do povojnovej 
generácie. Nikdy predtým by som 
nemohla ísť študovať. Stala som sa 
prvou vysokoškoláčkou z dievčat 
v obci. Za mnou prišli ďalšie 
a ďalšie.... Štúdium sa stalo  
samozrejmosťou. Predo mnou 
nebol žiaden učiteľ z Kovariec. Bol 

len jeden lekár z Kovariec – MUDr. Ján 
Gerši, jeden kňaz – ThDr. Štefan Grác, 
ktorí by mohli rozprávať, za akých 
podmienok študovali. Ja a mnohí iní 
študovali za štátne peniaze a príslušné 
výhody – zľavnené internátne ubytovanie, 
stravovanie, cestovanie, študijné  
materiály a pod. 
     Za všetky výhody vďačím dobe, 
v ktorej som žila, ako väčšina z nás. 
Sotva by k tomu prispel „Marschalov 
plán“, za ktorým jeho neuvedením tak 
mnohí z nás horekujú. Iste však viem, že 
už dávno by sme stratili svoju slovenskú 
identitu. 
     Všetko, čo nám v obci vzniklo po 
Víťaznom februári (prevrate, puči a iné 
hamblivé pomenovania iných) môžeme 
ďakovať aj sami sebe, že sme budovali 
v politicko – spoločenských 
podmienkach, ktoré nám vzostup obce 
umožňovali a spolu s ňou sa pozdvihli aj 
občania. 
     Takýmito stredoškolsky 
vzdelávajúcimi priekopníkmi boli aj naši 
páni učitelia Anton Horský a Gejza 
Minárik. Spomienka na nich je živou 
kronikou povojnového diania 
v Kovarciach. Všetka česť i pamiatka ich 
dielu! Som hrdá, že som bola ich žiačkou 
a moje deti sa učili v škole na 
Kladnianskej ulici v Bratislave, ktorú pán 
riaditeľ Gejza Minárik zakladal 
a vybudoval. 
     Nech sú príkladom a vzorom našim 
pánom učiteľom, ktorí zabezpečujú 
výchovu a vzdelávanie našim potomkom. 
Pri príležitosti Dňa učiteľov im srdečne 
blahoželáme a ďakujeme, že sú 
kormidlom vzdelanosti a kultúry našich 
budúcich nasledovníkov. 

PhDr. Irena Grácová, redaktor KM 
 

„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“. 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 

Riaditeľka Materskej školy, Kovarce 450 
oznamuje rodičom, že 

 ZÁPIS DETÍ  
do materskej školy  

k školskému roku 2018/2019 
bude v dňoch  

2. mája až 11. mája 2018. 
K zápisu je potrebné priniesť k 
nahliadnutiu rodný list dieťaťa. 
Podmienky prijímania budú 
uverejnené na internetovej 
stránke materskej školy. 
 

Vynesieme, vynesieme 

Morenu zo Vsi,  

Morenu zo Vsi. 

Prinesieme, prinesieme  

Jar novú do Vsi,  

      Jar novú do Vsi. 
Aj touto piesňou  deti s pani učiteľkami 
pred Veľkou Nocou privítajú jarné dni. 
Spolu s p. učiteľkami zhotovia a vyzdobia 
Morenu a  vynesú k rieke Nitre, 
zaspievajú i zatancujú a symbolicky 
ukončia vládu zimy v našej obci. 
 

Pri príležitosti Mesiaca knihy sme okrem 
návštevy v obecnej knižnici pripravili pre 
rodičov dňa 22. marca popoludnie 
s básničkou v materskej škole. Deti si 
okrem prednesu dlhších i kratších básní 
pripravili pre rodičov i dramatizácie 
známych rozprávok. 

Bc. Zdenka Bujnová 
MŠ Kovarce 

 

ZO SPOMIENOK ... 
 

Priniesli do Kovariec  
vzdelanie a kultúru  

     Bolo krátko po skončení druhej 
svetovej vojny, keď sa v opustenom 
kovarskom kaštieli začali pripravovať 

podmienky pre zriadenie Štátnej 
meštianskej školy. 
     Vo februári 1946 prišiel do Kovariec 
Anton Horský (môj otec), ku ktorému sa 
neskôr pridal Gejza Minárik. Začínajúci 
učiteľ p. Horský, ktorý sa ako vojak 
aktívne zúčastnil bojov SNP a neskôr 
zažil útrapy koncentračného tábora 
Sachsenhausen (neďaleko Berlína) sa s 
mladíckym elánom zhostil  úlohy spolu s 
inými pripraviť priestory kaštieľa pre 
potreby školy. Prví žiaci nielen z 
Kovariec, ale aj z Oponíc, Súloviec a 
Čeľadiniec zasadli do svojpomocne 
pripravených priestorov v novembri 1946. 
O niečo starší učiteľ p. Minárik, po 
niekoľkých rokoch strávených v 
Rumunsku v oblasti obývanej Slovákmi, 
prišiel do obce o niečo neskôr už so 
slovenskou manželkou (tam narodenou) 
a malou dcérkou.  Pri zrode školy stáli aj 
ďalší mladí, ale aj starší učitelia. Dá sa 
skonštatovať, že uvedená dvojica bola 
hybnou silou tohto kolektívu. Obaja, aj 
keď nie rodáci z Kovariec, sa významným 
spôsobom aj v ďalších rokoch pričinili o 
rozvoj  školského, ale aj spoločenského 
života v obci. 
     Moje spomienky môžu byť prirodzene 
subjektívne, pretože som sa narodil až v 
roku 1949 a mnohé veci, ktoré tu 
uvádzam poznám iba sprostredkovane (z 
rozprávania alebo zápiskov otca) alebo 
ako zážitky z raného detstva. 
     Po vojne zavládol v spoločnosti 
budovateľský elán, občania a hlavne 
mladí ľudia sa s nadšením zapájali do 
diania v obci. Preto aj prví žiaci sa 
aktívne podieľali na úprave vnútorných 
priestorov kaštieľa a jeho priľahlého 
dvora a parku. Neskôr mali žiaci 
vytvorené podmienky na pestovateľské 
práce v záhrade povedľa už 
neexistujúceho skleníka. Vo dvore 
spoločnými silami vyrástlo volejbalové 
ihrisko, resp. tenisové ihrisko. V bývalej 
koniarni sa mohol hrať stolný tenis. 
Dnešným slovníkom by sme mohli 
označiť sadenie stromčekov v lese ako 
environmentálnu výchovu. Ak viete o 
jedlých gaštanoch nachádzajúcich sa v 
blízkosti bývalej horárne Pochabany 
alebo za Hôrkou v smere na Gedelov, tak 
sú to stromy, ktoré sadili prví žiaci. 
Známe sú spoločné výlety žiakov na 
Tribeč, kde v tých časoch stála drevená 
rozhľadňa s výhľadmi nielen na Stredné 



Ponitrie, ale aj na Požitavie. Na jar žiaci 
vynášali k rieke Morenu, aby ju následne 
horiacu hodili do rieky. Takým spôsobom 
sa odprevádzala zima. Výpravy žiakov na 
oslavy 1. mája do Topoľčian v tých 
rokoch vždy patrili k najkrajším. Pán 
riaditeľ Minárik a jeho zástupca vedeli 
žiakom poradiť aj pri výbere školy alebo 
povolania po skončení základnej školskej 
dochádzky. Môj otec vo viacerých 
prípadoch zobral na motorke žiaka, resp. 
žiačku na prijímacie skúšky na stredné 
školy. 
     Títo dvaja nadšenci sa zaslúžili aj o 
oživenie kultúry v obci. Každé zimné 
obdobie divadelný krúžok M. R. Štefánika 
nacvičil predstavenie, s ktorým vystúpil 
nielen doma, ale aj v Oponiciach alebo 
Nitrianskej Strede. Do Kovariec začali 
prichádzať divadelné súbory z Topoľčian 
alebo Nitry. V prvej polovici päťdesiatych 
rokov sa v katolíckom kultúrnom dome 
začalo s premietaním filmov. Zakrátko po 
vzniku televízneho vysielania na 
Slovensku už v roku 1956 mohli 
Kovarčania v Robotníckom dome (už 
neexistuje) pozerať prvé prenosy. 
Televízor bol síce malý, miestnosť bola 
spravidla zadymená od fajčiarov, ale bol 
to veľký zážitok. Na školskom dvore pri 
kaštieli sa poriadali tanečné zábavy. 
Pokiaľ bolo treba, táto dvojica pomáhala 
aj miestnym futbalistom ako aj iným 
spoločenským organizáciám. V roku 1954 
bola aj ich pričinením v priestoroch 
budovy pána Rudolfa Jančoviča zriadená 
materská škola. 
     Za zmienku stojí, že títo dvaja si 
počas prázdnin vymenili úlohy, zo 
zástupcu sa stal vedúci mláťacej súpravy 
a z riaditeľa jeho pomocník. Prvý rok 
gazdovia pochybovali, čo títo dvaja 
„učitelíci“ môžu dokázať. Po tom, čo nimi 
vymlátené obilie bolo veľmi pekne 
spracované, v ďalších rokoch sa už robili 
poradovníky na ich služby. Dokonca 
chodili mlátiť aj do iných okolitých obcí, 
resp. aj do iných severnejších oblastí 
Slovenska. 
     Pán Horský odišiel z Kovariec v roku 
1958 za vedúceho odboru školstva do 
Topoľčian. Z tejto pozície sa významným 
spôsobom zaslúžil o to, aby v Kovarciach 
vyrástla nová školská budova, ktorej 
základný kameň bol položený v roku 
1960. Pán Minárik s rodinou  odišiel v 

roku 1959 do Bratislavy tiež za riaditeľa 
školy. 
     Myslím, že títo dvaja nadšenci sa 
významným spôsobom zapísali do 
povojnovej histórie obce a pri príležitosti 
Medzinárodného dňa učiteľov (a nielen 
vtedy) si zaslúžia spomienku občanov 
Kovariec. 

PhDr. Ivan Horský, Bratislava 

M A R E C 
 MESIAC  KNIHY 

 

Mesiac marec si spájame nielen 
s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha, je 
ten najväčší a najlepší priateľ človeka 
a od nepamäti patrí medzi spoločníkov 
mladých či starších. Predsa len, 
vezmeme si knihu do rúk a zrazu sa 
ocitneme v inej realite. Začítame sa do 
deja, nevieme, kedy prestať. Každá jedna 
strana skrýva nové a nové prekvapenie. 
     Pre niekoho je kniha neoddeliteľnou 
súčasťou učenia sa, pre iných čas 
oddychu. Aké knihy máš rád ty? 
Napríklad deti majú radi obrázkové knihy 
o zvieratkách, rozprávky o princeznách 
alebo autách. Nájdu sa aj takí čitatelia, 
ktorí si radi prelistujú knižky zo sveta 
vedy a techniky, dobrodružné knihy alebo 
rôzne knihy s pokusmi. A takí dospelí 
prečítajú romantické, detektívky alebo aj 
sci-fi knihy. 
     Nie nadarmo sa vraví, že kniha je 
veľmi praktickou pomôckou pri 
vzdelávaní i zábave. Môžeme v nej 
listovať a dozvedieť sa veľa zaujímavosti.  
     Preto sa pokúsme zamyslieť nad tým, 
kedy sme naposledy držali knihu v ruke, 
kedy sme naposledy prečítali aspoň 
krátku rozprávku svojim najmenším.... 
     „Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje 
múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, 
stáva sa hlupákom.“ 

Simona Čitarská 
pracovníčka obecnej knižnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENIORI BILANCOVALI 
SVOJU ČINNOSŤ 

 
     Výročná členská schôdza Základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Kovarciach sa uskutočnila 
8.marca 2018 pri príležitosti stodesiateho 
výročia Medzinárodného dňa žien. Túto 
významnú udalosť sme si pripomenuli 
hneď na začiatku nášho rokovania 
v otváracom príhovore podpredsedníčky 
Ľ. Blahovej, ktorá okrem blahoželania aj 
srdečne poďakovala ženám za ich 
životné zásluhy a podiel na rodičovstve, 
spoločenských hodnotách a občianskej 
angažovanosti. Táto zdravica zaznela aj 
v prednese básne – Najkrajší dar 
a v príhovore starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka. 
     Keďže rok 2018 je volebným rokom 
v Jednote dôchodcov, v Správe o činnosti  
predsedníčka H. Belanová výstižne 
zhodnotila celé uplynulé volebné 
obdobie. Kovarská Jednota dôchodcov 
oslávi na budúci rok dvadsaťročie svojho 
vzniku. Žiaľ spomedzi vyše tristo  
dôchodcov tvoria členskú základňu len 73 
platiaci členovia a z nich sa zúčastnilo 
výročnej členskej schôdze 68. Je to 
pekná vizitka účasti. Úlohou však zostáva 
venovať neustálu pozornosť mladším 
seniorom a získavať ich pre členstvo, čo 
nám však sťažuje predlžovanie 
produktívneho veku. Veľa bude závisieť 
aj od rozmanitosti činnosti, aby sa pokryli 
záujmy širokej vrstvy dôchodcov, a tak sa 
im spestroval dôchodcovský vek. 
Osvedčujú sa výlety, zájazdy, kúpeľné 
pobyty, prímorské pobyty, vychádzky do 
prírody, ale aj šport a turistika prospieva 
zdraviu a k zbližovaniu sa navzájom. Tak 
sme spoznávali Košice, Bratislavu, 
Prahu, Viedeň, ale aj historické miesta 
nášho okresu – Oponický hrad, oponickú 
knižnicu, archeologické múzeum Bojná, 
vychádzkou na Hrdovickú a iné. 
Poďme v apríli do vynovenej 
najstaršej Rotundy sv. Juraja z 9. 
storočia ale aj inde, ak prejavíte 
záujem spoznávať historickú 
minulosť nášho regiónu. 
     Správa ocenila aktivity 
našich členov, ktorí sa 

podieľajú na činnosti v iných záujmových 
združeniach – v záhradkárskom, 
urbárskom, poľovníckom, odbojovom 
združení, účinkovanie v Kovarčanke, fan-
klube, účasť na podujatiach obce, úprave 
kostola, návštevnosť pútnických miest 
a iné. Takéto prepojenia a spolupráca 
vyúsťuje do kultúrno – spoločenského 
spolunažívania a prezentácie obce 
Kovarce navonok. 
     Zvlášť cenná je pomoc a podpora 
obecného úradu a obecného 
zastupiteľstva, bez ktorých by sa 
nemohla rozvíjať dôchodcovská činnosť, 
za čo úprimne ďakujeme. Takou 
záslužnou činnosťou je aj seniorská 
spevácka skupina Nezábudka, ktorá 
v tomto roku v októbri si pripomenie svoje 
pätnáste narodeniny. Dožili sme sa 
splnenia nášho priania, máme 
harmonikový doprovod vďaka pánu 
Rudolfovi Blunárovi zo Súloviec. Prosíme 
dobrovoľníkov – spevákov, nech prídu 
medzi nás do klubu v ktorýkoľvek štvrtok 
o 15.00 hod. Vopred ďakujeme. 
     Správu o hospodárení predniesla 
pokladníčka J. Vojtušová, ktorá mohla 
zhodnotiť len ten príjem a výdaj, ktorý 
sme doň vložili z našich príspevkov, 
s minimálnym zostatkom. Na väčšie 
podujatia sme nesmierne vďační za 
sponzorské zdroje, ktoré nám neraz 
zabezpečili páni: Ing. Andrej Čopík, H. 
Prevuzňáková, M. Král. Srdečne 
ďakujeme! Na tomto základe stojí, „padá“ 
i odvíja sa celá činnosť a rozpočet. 
     V „Liste Ústredia JDS základným 
organizáciám“ sme sa oboznámili s jeho 
obsahom a poďakovaním funkcionárom 
a všetkým členom  za tvorivú činnosť, ale 
aj predstaviteľom obcí a miest, ktorí 
vytvárajú podmienky jej rozkvetu. 
     Vo voľbách sa prejavila jednomyseľná 
dôvera staronovému výboru 
a predsedníčke. Blahoželáme a prajeme, 
aby sa naším spoločným pričinením 
úspešne rozvíjala kovarská Jednota, čo 

sme sa tiež jednomyseľne zaviazali 
uznesením Pri dobrej vôli 

a zdraví sa nám to 
podarí. 
 

PhDr. Irena Grácová 
ZO JDS Kovarce 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


