
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 
     Nedávno sme sa so 
žiakmi v škole rozprávali 
o tom, čo sú ľudské hodnoty 
a aké hodnoty sú pre nich 
dôležité. Samozrejme som 
počula rôzne slová, ktoré 
vyriekli ústa našich 
žiakov. Niektorí si vybrali 
peniaze, bez ktorých by 
sme nemohli žiť, nemohli by sme si kúpiť 
potraviny, oblečenie, iní spomenuli 
počítač, mobil, bez ktorých si už dnešný 
život nedokážu predstaviť, ale aj auto, 
dom, dovolenku v zahraničí a iné 
materiálne hodnoty, ktoré sa stali 
súčasťou nášho života. Všetko si 
môžeme priať a ak sa budeme snažiť, 
môžeme si kúpiť za peniaze veľa vecí, 
ale to najvzácnejšie, čo sa nedá kúpiť je 
náš život a zdravie. A tak sme spoločne 
so žiakmi doplnili vetu:  Zdravý človek má 
tisíc prianí, ale chorý má len jedno 
želanie – zdravie. Teda dôležitou 
hodnotou nie sú len peniaze a drahé veci, 
ale je to náš život.  
     Každému rodičovi by malo záležať na 
svojom dieťati a preto ďalšou ľudskou 
hodnotou je šťastná rodina. Žiaden 
počítač, žiadne peniaze nenahradia to, čo 
mladý človek najviac potrebuje. Aj pri 
vzdelávaní, príprave na budúci život plní 
dôležitú úlohu nielen škola, ale je to 
hlavne rodina, ktorá napriek zmenám 
v spoločnosti má byť miestom, domovom, 
v ktorom vládne láska a pohoda,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
porozumenie a pomoc, keď to mladý 
človek najviac potrebuje. 

Spoločne so žiakmi sme  si uvedomili, 
že život  nie sú len materiálne potreby, 
ale najdôležitejšie je naše zdravie, 
o ktoré sa musíme starať, sú to aj 
spoločné chvíle prežité so svojimi 
najbližšími, je to láska, porozumenie, 
pomoc a úcta. 

Mgr. Ľubica Jakubíková 
redaktor  KM 

 
 
 

OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 28. 
zasadnutí dňa 16.augusta 2017 
prerokovalo, schválilo, zobralo na 
vedomie: 
 
1. Upravený program zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Obce Kovarce 
dňa 16.augusta 2017. 
 
2.  Informáciu starostu obce Ing. 
Andreja Čopíka o kontrole plnenia 
uznesení zo dňa 21.6.2017 a 30.6.2017. 
 
3.  Všeobecne záväzné nariadenie 
č.3/2017 Obce Kovarce o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti školského 
klubu detí, o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v školskej jedálni. 
 
4. Správu nezávislého audítora pre 
štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo 
Obce Kovarce – Správa z auditu účtovnej 
závierky k 31.12.2016. 
 
5. Správu nezávislého audítora pre 
štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo 
Obce Kovarce konsolidujúcej účtovej 
jednotky Obce Kovarce. 
 
6. Plnenie rozpočtu obce Kovarce za I. 
polrok 2017. 
 
7. Žiadosť Obecného futbalového klubu 
Kovarce o poskytnutie dotácie formou 
spolufinancovania pre projekt rozvoja 
futbalovej infraštruktúry. 
 
8. Žiadosť Dobrovoľného hasičského 
zboru Kovarce o pridelenie finančných 
prostriedkov  vo výške 1.406,00 EUR na 
rekonštrukciu priestorov obecnej 
hasičskej zbrojnice. 
 
9. Návrh – Rozpočtové opatrenie 
č.3/2017/OZ. 
 
10. Žiadosť Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Kovarciach o poskytnutie finančných 
prostriedkov z rozpočtu obce v roku 2018 
pre účely uskutočnenia zájazdu v roku 
2018. 
 
11. Žiadosť p. Pavla Mikulu o predĺženie 
doby nájmu. 
 
12. Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Kovarce č.4/2017 
o podmienkach poskytovania dotácií 
z prostriedkov Obce Kovarce. 
 
13. Návrh Nájomnej zmluvy uzavretej 
podľa §-u 663 a nasledujúcich 
Občianskeho zákonníka a zákona 
č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov, v znení 
neskorších predpisov medzi Obcou 
Kovarce, Kovarce 461, 956 15 Kovarce 
(prenajímateľ) a Obecným futbalovým 
klubom Kovarce, Kovarce 461, 956 15 
Kovarce (nájomca). 
 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

„A“ mužstvo VI. LIGA 2017/2018  
 

3.kolo 27.8.2017 17:00 
OFK KOVARCE - OFK Ludanice 0:0 - 

prerušene v 34.minúte 
Dohrávka 3.kola 15.9.2017 15:30  
OFK KOVARCE - OFK Ludanice  

1:1 (0:0) 
Derby zápas začal obrovskou šancou 
M.Gregora, ktorý triafa loptu len do 
hosťujúceho brankára. Hneď z protiútoku 
sa do veľkej šance dostáva Holek, ale 
Vrbjar v domácej bráne bol takisto 
pozorný. Následne sa hra odohrávala 
hlavne medzi šestnástkami. Domáci ešte 
stihli niekoľkokrát pohroziť pred prvou 
nútenou prestávkou zapríčinenou 
počasím. Po návrate na plochu sa už 
toho veľa neodohralo, keďže počasie 
povedalo rázne nie. Zápas sa tak musel 
dohrať v náhradnom termíne. 
     Dohrávky stretnutí 3.kola začali už dva 
dni pred zápasom za zeleným stolom. 
Riadiaci orgán OBFZ Topoľčany na 
poslednú chvíľu "uviedol na správnu 
mieru" podmienky dohrávania týchto 
zápasov. Prečo tak zrazu, (keď pred 
dvomi rokmi boli za rovnakých okolnosti, 
podmienky iné) a na koho podnet, je už 
otázka pre kompetentných.  
Domácich razom táto "novela" postavila 
do úlohy znevýhodneného, keď mali 
hostia možnosť dopísať na súpisku 
hráčov, ktorí si počas riadneho termínu 
čerpali dovolenku. Kovarce nastúpili bez 
4 opôr, s ktorými disponovali v riadnom 
zápase a zostávalo im len bojovať. Hostia 
boli počas dohrávky futbalovejší, ich 
kvalita sa nedá nijakým spôsobom 
spochybniť. Skóre otvoril M.Gregor po 
peknej prihrávke a individuálnej akcii 
M.Vorčaka. Na druhej strane kontroval 
Buday. Prítomným Kovarským 
futbalistom patrí veľké poďakovanie za 
obetavý a oduševnený výkon. Všetkým 
prítomným ukázali, že láska ku klubu a k 
futbalu je viac ako nejaké praktiky mimo 
futbalových štadiónov. 
Rozhodovali: Meluš, Trenčianský, 
Hubinský.  
180 divákov. 
Gól OFK Kovarce: 84. Michal Gregor. 

O B S A H 

� Úvodník - Mgr. Ľubica Jakubíková 

� Z rokovania obecného zastupiteľstva Obce Kovarce - 16.8.2017 

� Športové ozveny, Prehľad zápasov Jeseň 2017 - Ing. Daniel Kutňanský 

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

� Archeologický prieskum – Peter Gerši 

� Športuje celá rodina 1.9.2017 - Renáta Šišmičová 

� Prečo zvony nezvonia? – Peter Gerši 

� Jubilanti – September, Narodenie dieťaťa 

� Gazdinky na slovíčko – Čalamáda  

� Oznam, Pozvánka 



Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan, 
Kutňanský, J. Švec, Vrábel, M. Gregor, 
Ďurič, Hula, E. Gregor, M. Vorčák, Kerek. 
 
 

4. kolo 3.9.2017 16:00  
OFK KOVARCE - OFK Krnča  

5:0 (3:0) 
Diváci sa v Kovarciach nestihli ani usadiť 
a už bolo 1:0, keď sa v 2. minúte presadil 
M. Gregor. Potom svoju kvalitu 
prezentoval aj súper, keď z pravej strany 
ohrozil domácu bránu. Z oboch strán 
pokračoval technický futbal, bolo vidieť že 
sa stretli dve vyrovnané mužstvá. 
Efektívnejší boli však domáci a v 18. 
minúte po Kutňanského kolmici zvyšuje 
na 2:0 druhý z bratskej dvojice 
Gregorovcov - Erik. V ďalšom priebehu 
sa hra prelínala z jednej strany na druhú 
až do 38. minúty, keď Vorčák vtipne 
vysunul Kšinanta a do kabín išli domáci s 
trojgólovým náskokom. Do druhého 
polčasu nastúpila Krnča s odhodlaním 
zdramatizovať zápas, čo sa jej skoro aj 
podarilo, nebyť dobre chytajúceho 
Vrbjara v domácej bráne. Kovarce ale 
boli v tomto zápase vysoko efektívne a 
po brejku Kšinanta bolo už 4:0. Gólovú 
bodku pridal po hrubej chybe hosťujúcej 
obrany v 80. minúte Milan Vorčák. 
Domáci tak zaknihovali vysoké víťazstvo, 
ktoré bolo pre hostí trošku krutým 
sústom. 
Rozhodoval: P.Rybanský, Lang, 
Lackovičová. 
160 divákov. 
Góly OFK Kovarce: 2. Michal Gregor, 18. 
Erik Gregor, 38. a 73. Ivan Kšinant, 80. 
Milan Vorčák. 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan 
(85. Vrábel), Kutňanský, J. Švec, Ďurič, 
M. Gregor (84. M. Borovka), Mekýš, 
Vorčák, E. Gregor, Kšinant (83. R. Hula), 
Kerek (60. P. Borovka). 
 
 

5. kolo 10.09.2017 16:00  
OŠK Závada - OFK KOVARCE 

 0:3 (0:0) 
V prvom polčase mali prvú šancu 
domáci, ale ju nevyužili. Hostia v 
druhom polčase boli futbalovejší a 
zaslúžene sa trikrát gólovo presadili. 
Kovarce pôsobili kvalitnejším 
dojmom a zaslúžene si zo Závady 
odviezli všetky tri body. 

Rozhodoval: Patrovič, Kiss, Košecký. 
168 divákov. 
Góly OFK Kovarce: 49. I. Kšinant, 61. O. 
Kerek, 67. M. Gregor. 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan, 
Vrábel, J. Švec, Ďurič, M. Gregor (68. M. 
Borovka), Kutňanský (46. P. Borovka), 
Mekýš, E. Gregor, Kšinant, Kerek (74. R. 
Hula). 
 
 

6.kolo 17.9.2017 15:30 
OFK KOVARCE : TJ Slovan Bojná 

5:0 (1:0) 
Hodový zápas začal nepremenenou 
jedenástkou Kšinanta už v 1.minúte. 
Potom domáci búšili do hostí, ale ich 
obrana stála na pevných nohách. 
Dokonca sa mohla Bojná ujať vedenia, 
ale Vrbjar bol namieste. V 36. minúte sa 
domácim konečne podarilo otvoriť skóre 
po priamom kope Kšinanta. Na konci 
prvého polčasu sa opäť pripomenulo 
počasie, a tak sa začiatok druhého 
polčasu trošku posunul. Po zmene strán 
sa na ťažkom teréne viac bojovalo ako 
hralo. Šance sa rodili ťažko. S 
pribúdajúcimi minútami, keď sa počasie a 
terén konečne umúdrili prebrali iniciatívu 
opäť domáci. V 69. minúte po skrumáži z 
rohového kopu pridáva poistku domáci 
kapitán Kutňanský. Následne sa už 
Kovarce dostali do hernej pohody a 
predvádzali jednu krajšiu akciu ako 
druhú. Do čierneho strieľali už len bratia 
Gregorovci. Dva krát sa presadil Erik a 
skóre uzatvoril mladší Michal. OFK 
Kovarce sa chce poďakovať svojmu 
fanklubu, ktorý počas futbalového a 
hodového víkendu bol pre domáce 
mužstvá minimálne dvanástym hráčom. 
Rozhodovali: Šlosár, Lang, Klačanský. 
130 divákov. 
Góly OFK Kovarce: 36. Ivan Kšinant, 69. 

Daniel Kutňanský, 77. a 87. 
Erik Gregor, 89. Michal 
Gregor. 
Zostava OFK Kovarce: 
Vrbjar – Belan, Kutňanský, 
J. Švec, Ďurič, Vrábel (68. 
Klačanský), M. Gregor, E. 
Gregor, Vorčák, Kerek (79. 
Čery), Kšinant (84. J. 
Kováčik). 
 
 
 

Prípravka  IV.LIGA–U13 –SK.A– 
2017/2018 

 
10.kolo-predohrávka                  

OFK Ludanice : TJ Oponice/OFK 
Kovarce  3:5 (2:1) 

Góly: 2x Matúš Sotoňák, 
 
1.kolo                                            
TJ Slovan Preseľany : TJ Oponice/OFK 

Kovarce 3:1 (1:0) 
Gól: Matúš Sotoňák 
 
2.kolo                                            
OFK Solčany : TJ Oponice/OFK Kovarce 

4:2 (3:0) 
Góly: Matúš Sotoňák, Samuel Kerek 
 
3.kolo                                           
TJ Oponice/OFK Kovarce : OTJ Horné 

Obdokovce 8:0 (6:0) 
Góly: Matúš Sotoňák, Samuel Kerek 
Kristián Belan 

 

 

Žiaci  IV.LIGA–U15 –SK.A– 
2017/2018 

 
10.kolo-predohrávka                  

OFK Kovarce/TJ Oponice : OFK 
Nitrianska streda 8:1 (5:1) 

Góly: Matúš Sotoňák, Martin Belan. 
 
1.kolo                                            

OFK Kovarce/TJ Oponice : OFK Krnča 
5:8 (1:4) 

Góly: Matúš Sotoňák, Andrej Čopík. 
 
2.kolo                                             
OFK Solčany : OFK Kovarce/TJ Oponice  

1:8 (1:4) 
Góly: Monika Blunárová, Patrik Košecký. 

 

3.kolo                                             
OFK Kovarce/TJ Oponice : OFK 

Chrabrany 6:3 (4:1) 
Gól: Dávid Gerši. 

 
 
 
 

Dorast  V.LIGA – STRED - U19 - 
2017/2018 

1.kolo                  
TJ Oponice/OFK Kovarce: TJ Nové Sady 

1:1 (1:1) 
Gól: Dominik Klačanský. 
2.kolo                  

OFK Tovarníky: TJ Oponice/OFK 
Kovarce  1:3 (0:2) 

3.kolo                  
TJ Oponice/OFK Kovarce: MFK 

Alekšince 0:1 (0:0) 
4.kolo                  
TJ Oponice/OFK Kovarce: OFK Solčany 

8:5 (5:0) 
Góly: Michal Belan, Jakub Bucha. 

 

 

 

 

PREHĽAD ZÁPASOV 
„A“ Mužstva 

          JESEŇ 2017 
 
7.kolo: 24.9. – 15:30 hod. 
OFK Veľké Ripňany – OFK KOVARCE   
 
8.kolo: 1.10. – 14:30 hod. 
OFK KOVARCE – Družstevník Čermany              
  
9.kolo: 8.10.   – 14:30 
TJ Slovan Bedzany - OFK KOVARCE 
 
10.kolo: 15.10.  – 14:30 
OFK KOVARCE – TJ Veľké Dvorany 
  
11.kolo: 22.10.  – 14:00 
OFK Kuzmice - OFK KOVARCE 
 
12.kolo: 29.10. – 14:00 
OFK KOVARCE – OFK Chrabrany 
  
13.kolo: 5.11.  – 13:30 
OFK obce Prašice - OFK KOVARCE 
 
14.kolo: 12.11.  – 13:30 
OFK KOVARCE – OFK Nitrianska Streda 
  
18.kolo: 18.11. – 13:00 
TJ Rajčany - OFK KOVARCE 
 

Spracoval: Ing. Daniel Kutňanský 



ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA  

 

ZÁKLADNÁ   ŠKOLA 
 

     Znovu je tu september a začal sa nový 
školský rok 2017/2018. 
      Prvý deň v škole – 4. september sa 
niesol v slávnostnej atmosfére. Čakalo 
nás vynovené okolie základnej školy, 
o ktoré sa postarali šikovné ruky pani 
Žofie Jagelkovej a Mgr. Lucie 
Sotoňákovej , ktorým patrí veľká vďaka.  
     Po letných prázdninách sa stretli 
spolužiaci, ktorí postúpili do vyššieho 
ročníka. Pribudli nám aj noví zamestnanci 
školy a žiaci 5. ročníka zo susedných 
dedín. Čakali nás aj prekvapené tváre  
nových žiačikov – prváčikov, ktorí prišli 
do našej školy z materskej školy. 
Priviedla ich nová pani učiteľka Mgr. 
Lucia Škvareninová, deviataci  a lienka 
Školienka – Martinka Ďuríková. 
     Všetkým  - zamestnancom školy, 
žiakom a aj rodičom predniesla 
slávnostný príhovor  najskôr pani 
riaditeľka Mgr. Dagmar Boháčiková  a po 
nej sa všetkým prihovoril pán starosta 
obce Ing. Andrej Čopík. A potom už 
prvákov čakali milé darčeky 
a samozrejme učebnice a zošity, 
ostatných žiakov čakali triedy, kde sa 
zvítali s pani učiteľkami a so svojimi 
spolužiakmi. 
     Prajeme prváčikom a aj všetkým 
ostatným žiakom, aby sa im v novom 
školskom roku darilo, aby dosahovali 
úspechy nielen v učení, ale aj 
v mimoškolskej činnosti a aby sa dobre 
cítili v našej škole. 

Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERSKÁ   ŠKOLA 
 
     K začiatku školského roka  2017/2018 
sme 4. septembra privítali v materskej 
škole v triede žabiek (staršie deti) 23 detí 
vo veku od 4 do 6 rokov a v triede 
motýlikov (mladšie deti) 18 detí, z ktorých 
ešte niektoré nedovŕšili 3 roky.  
Počet pani učiteliek zostáva nezmenený: 
• mladšie deti - Milada Vrábelová, 

Jaroslava Remeňová 
• staršie deti - Bc. Lucia 

Kertészová, Bc. Zdenka 
Bujnová. 

 
Bc. Zdenka Bujnová 

riaditeľka materskej školy 
                                    
 

ŠPORTUJE  
CELÁ  RODINA 

V piatok 1.9.2017 sa okolie i vestibul 
kultúrneho domu zapĺňalo už od skorých 
ranných hodín. Pracovníci obce, členovia 
Komisie športu a kultúry pri obecnom 
zastupiteľstve a ochotní dobrovoľníci 
pripravovali jednotlivé stanovištia na 
športovo-pohybové podujatie „Športuje 
celá rodina“, ktoré finančne podporil 
Nitriansky samosprávny kraj. Aj keď 
začiatok akcie bol avizovaný na desiatu 
hodinu, nedočkaví športovci sa 
registrovali a prebrali štartovné lístky už 
po deviatej hodine. Deti, ich mamičky 
a oteckovia, babičky, tety a ďalší 
športovci sa presúvali od jedného 
stanovišťa po druhé, až pokiaľ ich nemali 
absolvovaných všetkých dvanásť. 
Vyšportovaní, plní energie a veselých 
zážitkov absolvovali rôzne športové 
disciplíny: kop loptou na futbalovú bránu, 
slalom na kolobežke, odrážadle 

a skateboardoch, skok vo vreci, preskok 
cez laná, hod loptou na cieľ, hod 
lietajúcim tanierom, cvičenie na športovej 
bedničke a bradlách, chôdzu na 
digitálnych stepperoch, beh cez vysoké 
a nízke prekážky, cvičenie obručou – 
hula hop, skoky cez švihadlo, chôdzu na 
chodulách, hod basketbalovou loptou na 
kôš, kotúľ na matracoch, balansovanie na 
masážnych podložkách, cvičenie na 
gymnastických loptách, plazenie v tuneli, 
ale aj rôzne loptové a raketové hry – 
bedminton, tenis, hádzanú, volejbal.  Deti 
spolu s rodičmi zdolali aj ďalšie športové 
a iné disciplíny mimo stanovíšť: cvičenie 
s fitgumou, futbal, tenis, kreslenie kriedou 
na ploche, maľovanie obrázkov 
a maľovaniek, cvičenie na trampolínach, 
golf, preťahovanie lanom, slalom 
futbalovou loptou cez prekážky.... Počas 
zvládania všetkých disciplín si deti 
pochutnali na pripravenom občerstvení 
a rodičia na chutnej kávičke. Po ukončení 
športovej aktivity si súťažiaci prevzali od 
pána starostu sladkú odmenu a darček, 
ktorý si sami vybrali. Deti, rodičia a celé 
rodiny prežili pekný deň naplnený 
športom, zábavou, hrami a pekných 
zážitkov. Ďakujeme všetkým 
dobrovoľníkom za pomoc a ochotu 
venovať svoj voľný čas pre druhých. 
Tešíme sa na ďalší ročník tohto 
podujatia. 

Renáta Šišmičová,  
redaktor KM 

    

PREČO  ZVONY  
NEZVONIA? 

 
     Nezdá sa to, ale je to už viac ako  
dvanásť rokov,  čo naposledy s plnou 
silou zazvonili v miestnom kostole zvony. 
Rozhodnutie o ich nevyhnutnom 
odstavení  však prišlo ešte oveľa skôr 
pred týmto posledným zvonením a bolo 
porušené iba  z dôvodu úmrtia pápeža 
Jána Pavla II. dňa 2.4.2005 v neskorých  
večerných hodinách. Počas  týchto 
dvanásť rokov od tohto posledného 
zvonenia si ľudia akosi zvykli na 
život bez nich a  málokto si dnes 
spomenie na príčiny, ktoré viedli 
k ich dočasnému  odstaveniu. 
Rozhodnutie to určite  nebolo 
jednoduché,  ale jednoduché nie 

je ani riešenie prvotnej príčiny,  ktorá si 
okrem okamžitého opatrenia o odstávke 
zvonov bude aj v budúcnosti vyžadovať 
určité opatrenia a prevedenia rôznych 
náročných stavebných úkonov. 
     Riešenie narušenej statiky veže 
kostola si napríklad v tomto roku 
vyžiadalo viacero výkopov v tesnej 
blízkosti kostola, ktorými sa odkrývali 
a preskúmali základy veže siahajúce do 
hĺbky viac ako dva metre. Na základe 
zistení z týchto sond odborník na statiku 
posudzoval a určoval opatrenia, ktoré 
majú viesť k stabilizácii samotnej veže. 
Situácia okolo tohto zdanlivo 
jednoduchého problému je však oveľa 
zložitejšia, ako sa na prvý a dokonca aj 
na druhý pohľad zdá. Základným údajom 
pre statika pri jeho hodnoteniach by mal 
byť projekt samotnej budovy. Keďže  
kostol bude na budúci rok sláviť 260 
rokov od svojho vysvätenia, je málo 
pravdepodobné, že sa jeho pôvodné 
stavebné plány niekde zachovali, ale 
zároveň je aj zbytočné dávať si otázku, či 
by tieto spĺňali dnes požadované 
náležitosti na samotný statický prieskum 
a konanie. Takže po statikovi prišiel na 
rad architekt, ktorého úlohou bolo 
vypracovať projekt budovy. Veľkosť, 
rozloha a členitosť stavby kostola sa 
prejavili okrem času potrebného na 
vypracovanie projektu aj na slušnej, ale 
nevyhnutnej kôpke dokumentov 
v konečnej podobe.  
     Kostol a jeho blízke okolie ako 
pamiatková zóna sú už dlhé roky 
zaradené v zozname národných 
kultúrnych pamiatok. Krajský pamiatkový 
ústav v Nitre  a jeho odlúčené pracovisko 
v Topoľčanoch sú vlastne vykonávatelia 
zákonov a nariadení Slovenskej republiky 
v oblasti  ochrany kultúrnych pamiatok 
a zjednodušene sa dá povedať, že 
v našom prípade  má KPÚ rozhodujúcu 
právomoc pri schvaľovaní   akejkoľvek 
stavebnej činnosti. Stavebné dianie teda 
nemôže byť svojvoľné a v rozsahu 
v akom ho vidieť dnes v historickom 
centre obce je určite pod pamiatkovým 

drobnohľadom. Z tejto 
inštitúcie teda 
vychádzajú takmer 
najpotrebnejšie a hlavne 
zásadné rozhodnutia 
o tom, čo sa v okolí 
kostola a aj v jeho 



priestoroch po stavebnej stránke deje, aj 
o tom, čo sa diať nesmie.  Súbor zákonov 
v tejto oblasti je rozsiahly a zložitý. 
Orientovať sa v nich nie je často vôbec 
jednoduché, ale vyžaduje si to zvláštnu 
pozornosť. Ochrana kultúrnych pamiatok 
čoraz viac rezonuje v odbornej i laickej 
verejnosti, pretože aj v našom regióne 
došlo v nedávnej minulosti k zničeniu či 
nezvratnému poškodeniu kultúrnych 
pamiatok a následným rozsiahlym 
súdnym sporom, ale hlavne navždy 
strateným historickým hodnotám.  
     Zákon o ochrane pamiatkového fondu 
určuje,  že historické centrum našej obce 
je vlastne archeologickým náleziskom. 
Na základe toho  teda ďalšou inštitúciou, 
ktorá je v celkovom dianí okolo kostola 
zainteresovaná, je  Archeologický ústav 
Slovenskej akadémie vied v Nitre, ktorý 
má oprávnenie na prevádzanie 
archeologického výskumu, čo sú vlastne 
aj výkopové práce. Prítomnosť 
archeológa bola  potrebná pri každej ryhe 
a jame v exteriéri kostola a osobne 
prevádzal výkopové práce, ktoré doteraz 
vidieť v kaplnke kostola a popri jeho 
múroch vo vnútri. Nálezov pod zemou 
bolo už za viac ako rok pôsobenia 
archeológa pomerne veľa. Od črepov cez 
krypty a kosti starých obyvateľov 
Kovariec,  až po základy  kostola staré 
takmer pol tisícročia. O výsledkoch 
archeologického výskumu , ktorý vlastne 
nie je ani zďaleka ucelený a ukončený, sa 
dá veľa rozprávať. Je tam viacero 
námetov na samostatné články, ktoré sa 
možno objavia v KM niekedy nabudúce.  
     Pri prezentácii výsledkov 
archeologického výskumu základov 
pôvodného kostola si odborníci položili aj 
niekoľko zaujímavých otázok. Prečo 
vlastne tí naši prapradedovia  zbúrali 
starý kostol?  Veď bol podľa nájdených 
základov dosť  veľký a priestranný 
a potrebám dediny zrejme postačoval. 
Nebolo jednoduchšie ho opraviť, ako 
stavať nový? Našlo sa však niečo, na 
základe čoho zarezonovala aj iná otázka. 
To niečo, čo sa našlo, boli dva oporné 
piliere, ktoré sa k základom kostola 
pristavili zrejme až oveľa neskôr. A tá iná 
otázka, čo z toho vyplynula bola, či 
náhodou nemal ten pôvodný kostol 
narušenú statiku alebo dokonca  aj 
nespadol... 

     Samozrejme, že sa v kostole neriešila  
len narušená statika veže.  Jedným 
z cieľov toho stavebného ruchu čo tam 
panoval, bola obnova inžinierskych sietí a 
ich prívod do vnútra kostola. Bol položený 
nový prívod elektrickej energie a rozvody 
na vonkajšie osvetlenie kostola 
a ovládanie zabezpečovacieho zaria-
denia. Prívod vody do kaplnky a výlevka 
snáď uľahčia údržbu kostola ženám, 
ktoré sa každú sobotu a ešte medzitým 
trápili nosením vody z fary. Aby cez zimu 
nezamŕzala voda zo strechy na 
prístupových chodníkoch a inde po okolí, 
bola dažďová voda z rín odvedená do 
odpadového kanála. Teplovodné potrubie 
by malo zabezpečiť  prívod energie do 
ekonomicky menej náročného kúrenia 
v kostole. Kúriť sa bude drevom na fare. 
     Ešte tak trochu rozbúril polemiky plot. 
Ten, ktorý tam už nie je. Názory na plot 
a jeho existenciu sa rôznia a je ich veľa. 
Prvý by mohol byť spomenutý historický, 
lebo história je matkou ostatných vied. 
Viac ako dvesto rokov tam plot nebol  
a na starých fotkách, kde plot nie je a kde 
boli pred kostolom iba malé stromy, 
vyzerá kostol aj široké okolie oveľa 
príťažlivejšie.  Iný pohľad na plot je 
filozofický: Koho chceme oddeliť ? Ich od 
nás, alebo nás od nich? Skúsme sa 
radšej spájať...   
     V zemi pred kostolom je zakopaný 
ešte jeden kábel,  ktorý nebol vyššie 
spomenutý.  Je naplánované, že sa ním 
budú dať z viacerých miest ovládať zvony  
na veži kostola. Ktovie kedy ho bude 
možno použiť a či sa jeho 
prostredníctvom znovu rozozvučia zvony 
v Kovarciach. 

Pre Kovarský mesačník spracoval: 
Peter Gerši 

 

J U B I L A N T I 
 SEPTEMBER 

 

� Šišmič Milan              - 60 rokov 

� Bednárová Lidia        - 60 rokov 

� Belanová Mária         - 65 rokov 

� Kovačik Milan            - 65 rokov 

� Šišmičová Anna         - 65 rokov 

� Gargulák Jozef          - 70 rokov 

� Popelušáková Anna  – 70 rokov 

� Ing.Kovačik Rudolf    – 75 rokov 

� Kováčik Ján               - 75 rokov 

� Kovačiková Marta      - 75 rokov 

� Králiková Anna          - 76 rokov 

� Černo Ján                  - 78 rokov 

� Opathová Anastázia -  78 rokov 

� Cirkovský Jozef        – 80 rokov 

� PaedDr.Králik Rudolf - 81 rokov 

� Andelová Mária         – 81 rokov 

� Valenteje Ján            – 81 rokov 

� Šišmičová Libuša      – 82 rokov 

� Michalíková Margita  – 85 rokov 
 

SRDEČNE   
BLAHOŽELÁME 

 
Poznámka: 
Mená jubilantov sa 
zverejňujú pri dožití 
veku: 60 rokov, 65 
rokov, 70 rokov, 75 
rokov a nad 75 rokov sa 
v KM zverejňuje každý 
jubilant. Jubilant, ktorý si nepraje zverejnenie 
svojho jubilea, môže svoju požiadavku nahlásiť 
v kancelárií obce v predstihu.  
 

NARODENIE DIEŤAŤA 
 

TOBIAS  KRAJČO  
narodený dňa 

31.8.2017 
Otec: Ján Krajčo 
Matka: PaedDr. Lenka rod. Bujnová 
 

 
 

 
NELA  

MOLNÁROVÁ 
narodená dňa 17.9.2017 

Otec: Ján Molnár 
Matka: Katarína rod. Michalíková 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 

 

GAZDINKY 
 NA SLOVÍČKO 

 
„Svadobná ČALAMÁDA  

babky Otky“ 
5 kg kapusty 
2 kg papriky (farebnej) 
1 kg cibule 
1 kg uhoriek 
1 kg zelených rajčín 
-pokrájať na pásiky, 
uhorky a rajčiny na kolieska, cibuľu na 
polkolieska. 
Pridať: 
1 liter octu 
70 dkg cukru 
2 balíčky deka s nápisom nesterilizovať 
a nakoniec 2 malé lyžičky práškového 
pyrosiričitanu (dostať pod názvom Borkén 
– pozri v drogérií). 
Všetko riadne premiešať – najlepšie 
rukami a nechať odstáť – stačí aj 3 
hodiny. Z tejto dávky sa naplní cca 11 ks 
7 dcl pohárov. 

Recept pre Vás vybral a poskytol 
 Marián Illáš od: 
Otílie Grácovej 

 

O Z N A M Y 

 
ZBER PLASTOVÉHO ODPADU a 
ZBER TETRAPAKOV (obaly z mlieka, 
džúsov)  bude  29. septembra  2017 
(v piatok). Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom a uviazané vrecia s tetrapakmi 
žiadame vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.  
 
 
Občania, ktorí majú záujem 
o čistenie komína na 
rodinnom dome, sa 
môžu nahlásiť 
v kancelárií Obecného 
úradu v Kovarciach  
do  11.októbra 2017 alebo 
priamo u kominára:  pán 
Rudolf Hrudka  
č.tel.: 0903 427528.  
 


