
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍK 

       
Pohľad do začiatkov minulého storočia..... 
      Každá doba má svojich hrdinov, ktorí 
stáli na úrovni doby a menili ju v mene 
pokroku a napredovania. Za hrdinstvo 
možno považovať činy zakladateľov 
a hráčov kovarského futbalu, ktorí 
v neľahkých podmienkach života využili 
svoj mladistvý elán a vytvorili dielo, ktoré 
pretrvalo do našich čias. 
     Oživme si a pomenujme túto dobu 
dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého 
storočia: Štyri roky pretrvávajúca prvá 
svetová vojna (1914 – 1918), rozpad 
Rakúsko-Uhorskej monarchie, vznik 
nových štátov a tým aj Československej 
republiky v roku 1918. Slovensko sa tak 
po prvýkrát objavilo na mape sveta. 
     V akom stave sa vtedy nachádzala 
naša krajina a naša obec Kovarce? 
     Tridsaťpäť otcov, synov, bratov sa 
nevrátilo z vojny domov, do svojej rodiny. 
Zbedačené obyvateľstvo počtom 1407 sa 
tiesnilo v sto domoch, ktoré mali 291 
bytov: „Vieme si predstaviť viacpočetné 
rodiny žijúce v jednej, či  v dvojmiestnej 
chyži?“ 
     Hoci sa kovarský chotár rozprestieral 
na 2504 ha, vlastníkmi pôdy a lesov boli 
zväčša bohatí zemepáni, ktorí na piatich 
majeroch zamestnávali 159 nemajetných 
„bírešov“. Továrenských robotníkov 
bolo 37 a takých, čo mali kone sa rátali 
už k bohatším gazdom, bolo 11.  
     Zložitosť až neznesiteľnosť 
podmienok života sa zhoršovala tromi 
hospodárskymi krízami v rokoch 1921 –  

1923, 1930 – 1934 a v roku 1937. Mnohí 
riešili situáciu vysťahovalectvom do  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zámoria (49), iní odchádzali „na roboty“ 
do Nemecka, Francúzska (48). Tí 
najbiednejší dostávali „žobračenky“ na 
nutné potraviny. 
     Ani pozemková reforma v roku 1921 
nenaplnila očakávania. Z parcelovaného 
majetku Aponiovcov, Wágnerovcov, 
Slikovcov pribudli noví zhohatlíci, ktorí 
získali budovy a pozemky. Len 36 
prídelcov získalo stavebné pozemky. 
     V tom čase bola obec Kovarce 
stredne veľkou obcou. Sídlil tu notariát, 
pošta, škola, tri hostince, mlyn, dva 
liehovary. Z horného kaštieľa sa vytvorila 
nová inštitúcia Ústav vojnových invalidov 
so 137 veteránmi prvej svetovej vojny 
v roku 1926. Slúži im ku cti, že sa zapájali 
do politicko-spoločenského života obce 
(Štefan Vavro, Július Prevuzňák a iní). 
     Napriek rôznym ťažkostiam doby sa 
pokrok v obci nezastavil. V roku 1925 sa 
do obce zaviedla elektrina – do fary, 
kostola, domov a nakoniec do verejného 
osvetlenia ulíc. Pribudli aj nové budovy, 
cesta do Ludaníc k železnici, obecná 
cesta. 
     Do pohybu sa dostal politický život 
v obci, najmä vo volebných obdobiach. 
Vznikali politické strany, spolky, skupiny, 
V roku 1921 sa hneď po Ľubochnianskom 
zjazde, už v máji, založila Komunistická 
strana Československa, ktorá šírila 
myšlienky sociálnej spravodlivosti 
a rovnosti. Aj iné strany sľubovali zlepšiť 
pomery roľníkov, robotníkov a hmotne 
i mravne povzniesť ľud. 
     Škola bola v rukách cirkvi až do roku 
1945. Povojnový život zvýšil populáciu 
a v jedinej učebni v školskom roku 1926- 
1927 sa „tlačilo“ pri striedavom vyučovaní 

vyšších ročníkov dopoludnia 77 žiakov 
a odpoludnia 54 žiakov prvých dvoch 
ročníkov. V jednej lavici sedelo 5 – 6 
žiakov. O rok síce pribudla jedna trieda, 
problém nevyriešila, nehovoriac 
o skromnom vybavení tried a pohybe 
učiteľov pre ich ťažké podmienky 
učiteľovania. 
     Napriek týmto ťažkostiam sa učitelia 
venovali kultúrno-osvetovej práci pre 
obec a príprave detí na vystúpenia pri 
rôznych slávnostiach a udalostiach. Aj 
mládež sa vedela zabávať v hostinci 
U Štefáneka pri harmonike. U Frommera 
sa produkovala dychová hudba, v ktorej  
v roku 1928 hrali Bujnovci, Peter Križan, 
Michal Grác (Krížik). Veselo bolo 
v dedine, keď harmonika zaznievala od 
dolného konca až po horný, najmä  
v nedeľu podvečer u Kováčikov 
(Martinov), Grácov (Šustrov, Krížikov) 
Bujnov. V hostinci sa hralo aj ochotnícke 
divadlo, až kým si divadelný krúžok 
nevybudoval vlastný divadelný stánok 
z hospodárskej budovy majera pri 
kostole. Kultúrny dom s hľadiskom, 
javiskom, pod ktorým bola šatňa, slúžil aj 
ďalším generáciám až do roku 1980. 
     Kovarská mládež sa postupne 
dokázala zaradiť do života, napriek 
skromným rodinným i dedinským 
pomerom. Stávali sa remeselníkmi – 
stolármi, kolármi, obuvníkmi, pekármi,  či 
letcom, kňazom, lekárom, alebo sa 
podieľali na verejnom dianí. Spoločenský 
život obohacovali rôzne spolky, kluby, 
krúžky. 
     Dobrovoľný hasičský zbor začal svoju 
históriu už v 19.storočí. V roku 1921 mali 
vlastnú hasičskú striekačku a v roku 1929 
zbrojnicu. Hasiči v modrých uniformách, 
účasťou na oslavách, zábavách a najmä 
pri záchrane majetku vyvolali pozornosť, 
rešpekt i vďačnosť u ľudí za svoju 
záslužnú činnosť. 
     Medzi najstaršie spolky patril Spolok 
Červeného kríža v roku 1927. 
      Veľkej popularite u kovarskej mládeže 
sa tešil futbal, ktorý bol založený v roku 
1927. Dokonca vznikli dva futbalové 
kluby robotnícky a agrárnický. Prvé 
futbalové ihrisko sa nachádzalo na 
Dráhach oproti hornému majeru 
a liehovaru. Za ním bola kedysi tehelňa 
na výrobu surovej hlinenej tehly. 

Dokazuje to aj dobová fotografia z roku 
1935 - strom maliny – moruše a šopa 
bývalej tehelne a futbalová jedenástka so 
sponzormi  (fotografia je zverejnená na 
webovej stránke Obce Kovarce: 
www.obeckovarce.sk a taktiež aj na 
úradnej tabuli Obce Kovarce). Súčasní 
futbalisti úspešne nadväzujú na tradíciu 
kovarského futbalu. Vysoko oceňujeme 
snahu iniciátorov Jozefa Kováčika, 
Ing.Daniela Kutňanského, Miloša Buraja, 
ale aj všetkých ochotníkov zhistorizovať 
a zdokumentarizovať deväťdesiatročný 
vývoj a rozvoj kovarského futbalu. 
Generácie futbalistov si to zaslúžia. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

OBECNÉ  
ZASTUPITEĽSTVO 

 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na 17.zasadnutí dňa 14.apríla 2016 
prerokovalo: 
1.Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 
14.apríla 2016.   
2.Informáciu starostu obce Ing.Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 14.3.2016.  
3.Prezentáciu a výklad zástupcu firmy 
A.V.I.S. s.r.o. Bratislava k Elektronizácii 
procesov verejnej správy a komunikácii 
cez schránky ÚPVS v zmysle zákona 
č.305/2013 Z.z..  
4.Delegovaných zástupcov zriaďovateľa 
do Rady školy pri Základnej škole, 
Kovarce 164: p.Miloš Buraj, 
PhDr.Gabriela Švecová, p.Marián 
Čitársky, Mgr.Oľga Omastová. 
5.Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Kovarce na roky 2015 - 
2020. 
6.Návrh Rozpočtového opatrenia 
č.2/2016/OZ. 
7.Inventarizačný zápis ústrednej 
inventarizačnej komisie pri Obecnom 
úrade v Kovarciach o výsledku 
inventarizácie majetku a záväzkov, 
rozdielu majetku a záväzkov, vykonanej 
v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. v znení 
neskorších predpisov k 31.12.2015. 

O B S A H 

 Úvodník  (PhDr.Irena Grácová) 

 Z rokovania obecného zastupiteľstva (14.4.2016) 

 Športové ozveny (Ing.Daniel Kutňanský) 

 Zo školského zápisníka  (Mgr.Ľubica Jakubíková) 

 Zelený máj... (PhDr.Irena Grácová) 

 Jubilanti – Máj, uzavretie manželstva 

 Pozvánka, Zaujalo nás..., Oznam 

http://www.obeckovarce.sk/


8.Plat starostu obce Kovarce v súlade s § 
3 ods.1 zákona NR SR č.253/1994 Z.z,. 
o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest. 
9.Prevádzkový poriadok odpadového 
hospodárstva Obce Kovarce. 
10.Ústne podanú žiadosť Ing.Stanislava 
Belana vo veci separovania, vývozu, 
platenia komunálneho odpadu v obci 
a návrh na zlepšenie osvety pre občanov 
v oblasti komunálneho a stavebného 
odpadu. 
11.Žiadosť Evy  Kajanovej, Topoľčany  o 
pridelenie  1-izbového  alebo   2-izbového 
obecného bytu. 
12.Žiadosť Mgr.Oľgy Omastovej, Kovarce 
o pridelenie nájomného bytu. 
13.Informáciu starostu obce o pridelení 
dotácie pre Obec Kovarce vo výške 
76.000,00 EUR na rekonštrukciu 
telocvične ZŠ. 

 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

7.liga II. Trieda Okres Topoľčany 
2015/2016 - jar 

 

23.kolo 24.4.2016 16:00 
OFK KOVARCE : TJ Sokol Šalgovce 

3:0 (1:0) 
Za chladného počasia vstúpili obe 
mužstvá do zápasu svižne. Prvé minúty 
sa odohrávali väčšinou medzi 
šestnástkami. Úvodnú šancu mali 
domáci, keď Mekyšovú „jedovku“ vyrazil 
hosťujúci Adamkovič len pred Kereka, 
tomu ale perfektným zákrokom hosťujúci 
brankár zabránil otvoriť skóre.  
O niekoľko minút ale unikol po pravej 
strane Bošanský a ideálne naservíroval 
na hranicu pokutového územia 
E.Gregorovi a ten  umiestnenou strelou 
k pravej žrdi rozjasal domácich divákov. 
V druhej 45. minútovke pokračovala 
aktivita domácich, ktorú zúročil opäť 
E.Gregor a po učebnicovom lobe poslal 
Kovarce do dvojgólového vedenia. To ale 
nebolo všetko a po najkrajšej akcií 
zápasu strelil Bošanský tretí gól zápasu. 
Šalgovce ani za tohto stavu nezložili 
zbrane a ďalej bojovali, ale skorigovať sa 

im už nepodarilo. Zápas tak skončil 
víťazstvom domácich. 
Rozhodoval: Leonard Jakubička 
75 divákov 
Vyzbierané vstupné: 65 € 
Góly OFK Kovarce: 27 a 68. Erik Gregor, 
77. Alexander Bošanský 
Zostava OFK Kovarce:  
Tomáš Vrbjar – Rastislav Hula (79.Jozef 
Gerši), Jozef Jankovič, Juraj Kerek, 
Adam Števanka – Michal Gregor, Daniel 
Kutňanský, Miroslav Mekýš, Alexander 
Bošanský – Erik Gregor (84.Milan 
Černo), Oto Kerek. 
 

24.kolo 30.4.2016 16:30  
OFK Chrabrany : OFK KOVARCE 

 0:1 (0:1) 
Dvadsiateštvrté kolo siedmej ligy okresu 
Topoľčany otvoril duel medzi Chrabranmi 
a Kovarcami. Začiatok bol z oboch strán 
trošku kostrbatý, a preto nepriniesol príliš 
pohľadný futbal. Prvé šance mali hostia, 
ale bez gólového efektu. V 30. minúte po 
rohovom kope otvoril skóre matador 
Hula, keď lišiackou pätičkou prekvapil 
domáceho brankára. O niekoľko minút 
zahral hosťujúci Kerek priamy kop a jeho 
strela skončila na Koscelnikovom brvne. 
Domáce Chrabrany neustále hrozili po 
štandartných situáciách. Druhý polčas 
priniesol zlepšenú hru domácich a 
trestuhodné zahadzovanie šancí 
Kovarčanov, keď ani tie najvyloženejšie 
nedokázali hostia zúžitkovať. Trest mohol 
prísť v závere, ale pozorný Klačanský bol 
proti. V chudobnom zápase na góly brali 
preto všetky body hostia. 
Rozhodoval: Dávid Križma 
40 divákov 
Gól OFK Kovarce: 30. Rastislav Hula 
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský – Rastislav Hula 
(50.Jozef Gerši), Adam Števanka, 
Alexander Bošanský, Jozef Jankovič - 
Michal Gregor, Daniel Kutňanský, 
Miroslav Mekýš, Erik Gregor – Oto Kerek 
(90.Jaroslav Bizoň), Patrik Borovka. 
 

25.kolo 8.5.2016 16:30  
OFK KOVARCE : OFK Nitrianska 

Blatnica 8:0 (4:0) 
Fanúšikovia sa ešte ani nestihli usadiť a 
už sa otváralo skóre zápasu. Peknú akciu 
bratov Kerekovcov zakončoval mladší 

lobom ponad vybiehajúceho Tótha. V 16. 
minúte vbehol ten istý hráč do 
centrovanej lopty E.Gregora a bolo 2:0. 
Potom začal svoje gólové predstavenie 
P.Borovka. Najskôr využil nezištnú 
prihrávku Hulu, aby po pol hodine hry 
poslal domácich do štvorgólového 
vedenia. V druhom polčase pokračoval 
gólostroj Kovariec. Po dvoch po sebe 
idúcich fauloch v pokutovom území, 
upravuje Hula na 5:0 respektíve 6:0. 
Potom sa k slovu dostali aj hráči z 
lavičky. Akciu Kutňanský - Bizoň 
zakončuje druhý menovaný popod 
vybiehajúceho brankára. Skóre uzavrel 
tvrdou strelou Borovka a skompletizoval 
tak svoj hetrik. 
Rozhodoval: Emil Slížka 
80 divákov 
Vyzbierané vstupné 60 € 
Góly OFK Kovarce: 2 a 16. Oto Kerek, 
22, 33 a 79. Patrik Borovka, 56 (11m) 
a 69 (11m) Rastislav Hula, 72. Jaroslav 
Bizoň 
Zostava OFK Kovarce: 
Tomáš Vrbjar – Michal Gregor 
(46.Dominik Ďurič), Jozef Jankovič, 
Adam Števanka (73.Domink Klačanský), 
Juraj Kerek – Patrik Borovka, Daniel 
Kutňanský, Miroslav Mekýš (80.Milan 
Černo), Erik Gregor – Oto Kerek 
(65.Jaroslav Bizoň), Rastislav Hula. 
 
 

26.kolo 15.5.2016 16:30  
FK Orešany : OFK KOVARCE 

 0:0 (0:0) 
Zápas začal opatrne z oboch strán. 
Miernu prevahu mali hostia. V 25. minúte 
po centrovanej lopte E.Gregora triafa 
O.Kerek hlavou len do žrde domácej 
brány. Ďalšie šance Kovariec vyriešil 
výborne chytajúci Grežo. Po zmene strán 
sa hra vyrovnala. Veľkú šancu domácich 
zneškodnil dobrým zákrokom Vrbjar. O 
niekoľko minút mohol otvoriť skóre 
O.Kerek ale domáci golman bol proti. V 
nastavenom čase mohol rozhodnúť Gerši 
ale opäť sa vyznamenal Grežo. Mužstva 
si tak po 90.minútach body rozdelili. 
Rozhodoval: Peter Tomka 
80 divákov 
Zostava OFK Kovarce: Tomáš Vrbjar –
Michal Gregor, Adam Števanka, Juraj 
Kerek, Jozef Jankovič - Alexander 

Bošanský (61.Patrik Borovka), Daniel 
Kutňanský, Miroslav Mekýš, Erik Gregor 
– Oto Kerek, Jozef Gerši. 

Dorast  VI.LIGA - U19 - OBFZ TO 
2015/2016 

17.kolo  
OFK KOVARCE : OFK Hrušovany  

3:0 kont. 
 

18.kolo                 voľno 
 

19.kolo 
OFK KOVARCE : TJ Slovan Veľké 

Bedzany  4:1 (3:0) 
Góly OFK:  Michal Gregor, Dominik 
Ďurič, Nicolas Grác, Dominik Klačanský 

 
20.kolo                 voľno 

 
 

Žiaci  IV.LIGA - U15 - 
OBFZ TO 2015/2016 

9.kolo 
OFK Krnča : OFK KOVARCE 

 2:5 (0:4) 
Góly OFK: 4x Adam Králik, Patrik 
Košecký 
 
 
10.kolo 

OFK KOVARCE : OTJ Horné 
Obdokovce 28:1 (13:1) 

Góly OFK: 12x Adam Králik, 6x Nicolas 
Grác, 4x Adrian Rusňák,  3x Dávid Gerši, 
Patrik Košecký, Ján Čmiel, Kristián Belan  
 
11.kolo 
OFK KOVARCE : TJ Slovan Krušovce 

1:5 (1:4) 
Gól OFK: Dávid Gerši 
 
 
12.kolo 

OFK Chrabrany/TJ Čermany : OFK 
KOVARCE  6:3 (2:1) 

Góly OFK: Jakub Gregor, Patrik Košecký, 
Dávid Gerši 
 

Spracoval: Ing.Daniel Kutňanský 



ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA 
 

19. apríla 2016 sa uskutočnil zápis 
budúcich prvákov. Najskôr im deviataci 
s členmi žiackeho parlamentu zahrali 
rozprávku o Červenej čiapočke, potom 
riešili rôzne úlohy, v ktorých ukázali, ako 
sú pripravení na vstup do školy. Pani 
riaditeľka všetkým odovzdala diplomy 
a malé darčeky. 
29. apríla 2016 sa konalo zaujímavé 
podujatie – Noc s Hansom Christianom 
Andersenom. 37 detí nocovalo v škole 
spolu s rozprávkovými postavami, ktoré 
im prichystali  súťaže a odmeny za ich 
odvahu a šikovnosť. Poďakovanie za 
prípravu a realizáciu patrí nielen členom 
žiackeho parlamentu, ale aj pani 
učiteľkám a všetkým organizátorom 
vydareného podujatia. Fotografie z tejto 
akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii na 
stránke našej školy. 
Žiaci z 1. - 4. ročníka  vystúpili aj 
v kultúrnom programe ku Dňu matiek 
8.mája 2016. Pod vedením pani učiteliek 
a pani vychovávateliek sa predstavili  
pásmom básní o mamičke, zaspievali 
a zatancovali tanec twist. 
Svetový deň mlieka sme si v škole 
pripomenuli 17. mája 2016. Najskôr sme 
si vypočuli reláciu v školskom rozhlase. 
O dôležitosti mlieka nám porozprával na 
besede MUDr. Lisák a ochutnávali sme 
mliečne dobroty, ktoré pre nás pripravili 
pani kuchárky a vedúca ŠJ. Na banánový 
kokteil s vianočkou prispelo rodičovské 
združenie. 

Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZELENÝ  MÁJ... 

 
          Predvečer prvého mája sa stáva 
celoobecným sviatkom. Zídu sa mladí 
i starí rodičia, mnohí občania, aby sa 
potešili z účinkovania svojich detí 
i osadenia vymašľovaného mája. Ešte 
predtým ich pritiahla dychová hudba 
a spevy Tribečanky, ktorá sa naplno 
rozliehala obcou. Počas pracného 
osadzovania mája mladými hasičmi 
a prizerajúcich chlapov vyspievali všetky 
tradičné májové piesne krojované 
dievčence z Kovarčanky, ku ktorým sa 
pridala aj Nezábudka. Na oslavu 
vztýčeného mája deti z materskej školy to 
roztancovali vo folklórnom tóne 
a v ľudovom kroji, ako ich k tomu 
nacvičila pani učiteľka Vrábelová. 
Nezahanbili sa ani žiaci základnej školy 
z triedy pani učiteľky Zdenky Števankovej 
a do svojho ľudového tanca zamontovali 
aj prvky záhoráckeho tanca. Po privítaní 
starostu obce Ing.Andreja Čopíka 
i prípitku a jeho pozvaní do kultúrneho 
domu sa rozpútala veselica. Naši 
hudobníci si prilepšili, keď okrem 
spievania sólových piesní PaedDr.Petra 
Davidoviča, doprevádzala hudba aj 
z pleybeku. Dobrú náladu vyvolal aj 
ľúbivý repertoár piesní Petra Belana so 
svetelnými efektmi. Dobrý guláš 
osvedčeného majstra Dušana Gráca 
a jeho pomocníka Igora Kereka prispel 
k pohosteniu a guráž spravil aj bufet 
viacerým štangastom. Aj deti si prišli na 
svoje z rozvozu na hasičskom aute po 
obci. 
     Siedmeho mája sa konal pietny akt 
kladenia venca ako prejav vďaky a úcty 
našim osloboditeľom pred pomníkom 
druhej svetovej vojny, na ktorom sú 
vypísané aj mená našich obetí. Dôstojné 
vďakyvzdanie tvorilo verné osadenstvo a 
dychová hudba Tribečanka, ktorá 
prispela k oslave. V rečníckom vystúpení 
starosta obce Ing.Andrej Čopík 
pripomenul hrôzy 2.svetovej vojny 
a deväť miliónov padlých sovietskych 
vojakov aj za naše oslobodenie. 
K nezmyslu vojnovej tragédie doplatilo aj 
hitlerovské Nemecko so siedmimi 
miliónmi obetí. Po 71 rokoch akoby sme 

pozabudli na tento krvikúpeľ, keď si ho 
neuctíme väčšom účasťou len jedenkrát 
v roku. Tak, nezabúdajme! 
      Druhá májová nedeľa patrila našim 
matkám. Na celoobecnej slávnosti 
v kinosále kultúrneho domu sa dostalo cti 
i zadosťučinenia Dňu matiek. 
Obdivuhodne to vyjadrili tí najmenší, keď 
v scénickom pásme „Čo vonia na svete 
najkrajšie?“ napriek kráse a vôni kvetov, 
povievajúceho vetríka uznali, že matka 
a dieťa je to najkrajšie. Nežné, ale aj 
vírivé boli ďalšie tančeky detí MŠ. Na 
hudbu Fragile-Kostku to bol tanec so 
závojmi a hudba Kollárovcov a ich Mariša 
dostala deti do poriadneho rytmu. 
Nezaostal ani Gumy Macko. Vďaka 
deťom a pani učiteľkám: Milade 
Vrábelovej, Zuzane Stráňavovej, Lucii 
Kertészovej, Zdenke Bujnovej nielen za 
nácvik, ale aj kostýmovú a dekoratívnu 
výbavu a predvedenie. Z tvorivej dielne 
pani učiteliek Nadi Patrovičovej, 
Miroslavy Grossovej, Zdenky 
Števankovej sme uvideli moderné tance 
kantry hudby, až nás usadených v kresle 
mykalo. Ďakujeme všetkým za všetko. 
Pánovi starostovi za privítanie 
i blahoželanie, účinkujúcim za milý 
kultúrny program, obecnému úradu za 
výzdobu, pohostenie, darčeky i zvečnenie 
v Pamätnej knihe. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

POZVÁNKA  NA  VÝLET 

 

Oznamujeme seniorom a ďalším 

záujemcom o vlakový výlet do 
Bratislavy, ktorý sa uskutoční dňa 
31.mája 2016 – v utorok, aby sa 

prihlásili osobne, alebo telefonicky 
038/5316251 u PhDr.Ireny Grácovej. 
Cieľom výletu je spoznávanie modernej 
a historickej časti nášho hlavného mesta 
(Eurovea, pamätihodnosti). Odchod: 
Autobus (pravidelná autobusová linka) 
o 5.00 hod. z Kovariec do Topoľčian, 
Rýchlik 5.41 hod. do Bratislavy. Návrat 
rýchlikom o 18.41 hod. z Bratislavy. 
Príchod do Topoľčian o 20.34 hod. 
Seniori cestujú bezplatne na seniorský 
preukaz. Cestu z Topoľčian do Kovariec 
prosíme zariadiť osobitne súkromne. 

J U B I L A N T I 
 M Á J  

 

 Hubinová Mária         - 60 rokov 

 Macko Anton             - 70 rokov 

 Kováčiková Zdenka   - 70 rokov 

 Kovačik Milan     - 76 rokov 

 Král Milan                  - 76 rokov 

 Patrovičová Irena      - 77 rokov 

 Verbich František      - 78 rokov 

 Kutňanská Janka      - 79 rokov 

 Grácová Anna   - 80 rokov 

 Ďurik Emil   - 82 rokov 

 Holáková Emília        - 88 rokov 

 Ďurik Michal   - 90 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 

NA  SPOLOČNÚ  CESTU 
ŽIVOTOM  VYKROČILI 

 

Ing.Lenka Števulová   a  
Miroslav Macko 
manželstvo uzatvorili dňa 
7.5.2016 v Topoľčanoch 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

DEŇ  DETÍ 

 

4.jún 2016 (sobota)  
bude patriť deťom a ich oslave: 

MEDZINÁRODNÉMU DŇU DETÍ. 
Začiatok podujatia je o 14.00 hod. na 
futbalovom ihrisku OFK. Na  príprave 
a zabezpečení sa budú podieľať viaceré 
organizácie a združenia: Obec Kovarce, 
Komisia športu a kultúry, futbalisti, 
poľovníci, hasiči, policajti. Pre deti sú 

pripravené rôzne atrakcie: detský 

hrad, streľba zo vzduchovky, 
streľba z luku a kuše, maľovanie 
na tvár, cukrová vata, ukážka 
poľnohospodárskej techniky, 
súťaže a iné akcie. Pripravené bude 

chutné občerstvenie – domáca 

fazuľovica a kakaové slíže. 

Srdečne pozývame všetky deti. 


