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ÚVODNÍK

ŠPORTOVÉ OZVENY

A máme
tu
apríl,
s prívlastkom „bláznivý apríl“.
Po upršanom týţdni nám
konečne zasvietilo slniečko.
Veď uţ aj bolo načase! Ako
mávnutím čarovného prútika sa nám
zlepšila nálada, zhodili sme ťaţké kabáty
a naša mládeţ hneď nabehla ani nie na
jarný strih, ale hneď na letný. Veď čo na
tom, ţe ráno sú dva stupne, ale poobede
„hlásia“ dvadsať! To je aj môj skoro
kaţdodenný boj s mojimi dospievajúcimi
deťmi. Ale čo uţ - napomenutie musí byť
a potom si pomyslím: „veď aj my sme boli
takí“. Len dúfam, ţe to nebudú čítať!
Uţ skoro kaţdý z nás má za sebou
kaţdoročnú povinnú rozcvičku vo forme
sadenia zeleniny, kosenia záhrady
a upratovania dvora. Takto upravené
záhrady - bez jedinej zeliny - by mohli
vydrţať ešte dlho! Deň sa nám z týţdňa
na týţdeň predlţuje a my realizujeme
výlety do prírody, spoločné opekačky
a večerné posedenie pri grile. Aj o tom je
krásne slnečné počasie, veď netreba
myslieť len na robotu, ale aj na oddych.
Prajem Vám veľa krásnych chvíľ
preţitých v kruhu najbliţších, pohodu
a spokojnosť kaţdý deň!

KOVARCE – TESÁRE
1:0 /0:0/
V prvom zápase sezóny sa hral
priemerný futbal. Domáci rozhodli
o svojom víťazstve aţ v samom závere,
keď sa po priamom kope presadil R.Hula.
Zostava: Vrbjar – Krošlák, Kerek J., Grác,
Števanka M., Kerek O., Mekýš Miro,
Hula, Švec, Belan, Macko
Striedali: Mekýš Miloš, Kovačik J.,
Števanka J.

Renáta Šišmičová
šéfredaktor KM

KONIAROVCE – KOVARCE
0:1 /0:1/
V prvom polčase sa hral vyrovnaný
futbal. V jeho závere sa k lopte dostal
M.Macko
a prehodil
vybiehajúceho
brankára 0 : 1. Domáci v druhom polčase
vrhli všetky sily do útoku, lenţe svojou
nemohúcnosťou pri premieňaní šancí sa
pripravili o všetky body.
Zostava: Vrbjar – Krošlák, Grác, Kovačik
T., Mekýš Miloš, Kerek J., Mekýš Miro,
R.Hula, Švec, O.Kerek, P.Jančovič
Striedali: Macko,Števanka J.,Števanka M.

KOVARCE – CHRABRANY
5:1
/1:1/
Veľkonočná sobota priniesla bohatú
nádielku gólov. Hostia sa ujali vedenia
v 15.minúte, avšak do polčasu sa
domácim podarilo vyrovnať. O všetkom
sa rozhodlo v druhom polčase, keď hostia
doplatili na vylúčenie svojho hráča.
Góly: Kerek O., Jančovič F., Macko M.,
Mekýš Miro, Švec J.
Zostava: Vrbjar – Krošlák L., Grác, Kerek
J., Macko, Kerek O., Gerši J., Mekýš
Miroslav, Švec, Jančovič F., Števanka J.
Striedali: Belan, Bizoň, Činčura
ZÁVADA – KOVARCE
1:0 /0:0/
Od začiatku zápasu bolo jasné, ţe kto dá
prvý gól, ten vyhrá. Bliţšie ku gólu mali
hostia, lenţe Kovačik Marek svoje dve
veľké šance nevyuţil. Domáci tak
rozhodli o získu 3 bodov v 70.minúte po
rohovom kope.
Zostava: Činčura – Mekýš Miloš, Švec,
Kerej J., Krošlák, Kerek O., Hula, Mekýš
Miroslav, Belan, Jančovič F., Kovačik M.
Striedali: Kovačik J., Gregor E., Mekýš S.
KOVARCE – VEĽKÉ BEDZANY
1:3 /0:1/
Hostia od začiatku zápasu pôsobili
futbalovejším
dojmom
a kvalitnejším
kádrom, čoho výsledkom boli tri krásne
góly v našej sieti. Domácim snahu uprieť
nemoţno, ale na lepší výsledok to
nestačilo. O čestný úspech sa postaral
L.Krošlák.
Zostava: Vrbjar – Mekýš Miloš, Grác,
Kerek J., Krošlák, Švec, Hula, Jančovič,
Belan, Macko, Kovačik J.
Striedali: Števanka M., Števanka J.,
Činčura

DORAST
MO – zápasy o 9. – 16.miesto
Nemčice – KOVARCE
KOVARCE – H.Obdokovce
góly: Kostolník M. 2
Rajčany – KOVARCE
V.Bedzany – KOVARCE
KOVARCE – H.Štitáre
góly: Gregor E. 2

0:0
2:0
2:0
2:0
2:2

ŢIACI
MO – zápasy o 9. – 16 miesto
KOVARCE – Radošina
Chrabrany – KOVARCE
góly: Karcol L., Polonský S.
KOVARCE – Práznovce
góly: Karcol L., Karcol T.

0:2
2:2
2:4

Rudolf Kyčerka
redaktor KM

APRÍL
MESIAC LESOV
Pri čítaní slovného
spojenia mesiac toho či
onoho
nadobudnem
dojem, ţe to nevzniklo
ako niečo, s čím sa je
moţno chváliť, pýšiť
a čo vzbudzuje našu
národnú hrdosť. Mám
presvedčenie, ţe je to výzva,
upozornenie na to, čo uţ nie je v rovine
zveľaďovania, ale maximálnej ochrany
s cieľom
zachovania
pre
ďalšie
generácie. Dôkazom toho sú naše lesy.
Naša národná hrdosť – zelené pľúca
krajiny ako sme zvykli hovoriť lesom. Nie
je treba mať dušu básnika, či pohľad
maliara, aby človek precítil krásu prírody,
ktorú dotvárajú majestátne lesy, zurčiace
potoky alebo kryštálovo čistá voda
v upravených studničkách. Pestrá paleta
kvetov
s vôňou
lesných
plodov
sprevádzaná spevom vtákov bola vţdy
oázou pokoja, odpočinku. Človek túto
nevšednú
krásu
mohol
obdivovať
a vyuţívať v kaţdom ročnom období vţdy
s iným
obrazom.
V Kovarskom
mesačníku sa uţ veľa popísalo
o význame lesov pre hospodárstvo, ţivot
ľudí, čo všetko poskytujú. Dnes uţ
musíme nie obdivovať, ale veľmi
intenzívne sa zamýšľať nad tým, ako
naše lesy vyzerajú. Jarné mesiace, teda
aj apríl ukazujú prírodu v plnej kráse.
Popri svojej kráse však vystavuje na
„obdiv„ aj svoje rany v podobe veľkého
mnoţstvo zanechaných plastových či
sklených fliaš, plechoviek od piva či jedla.
Mnoţstvo krabičiek od cigariet avízuje na

moţný vznik poţiarov. Stopy pneumatík
motorových vozidiel signalizujú moţné
znečistenie aj toho malého mnoţstva
podzemných vôd, čo ešte máme. Hukot
motorov a krik turistov, hubárov, vyháňa
obyvateľov lesa zo svojich stanovíšť.
Miesto vône kvetov nás počas vychádzok
do prírody sprevádza neznesiteľný
zápach z rôznych zdrojov.
Váţení čitatelia, hľadajme cestu ako
tento stav napraviť, majme to na pamäti
a myslíme na to nielen v mesiaci apríl,
keď si pripomíname mesiac lesov, ale
počas celého ţivota.
Štefan Hajnovič

16.apríl
DEŇ NARCISOV
Do
ulíc
miest
a obcí
Slovenska
prináša nádej ţltý
narcis.
Uţ niekoľko dní
znie
v éteri
a na
televíznych
obrazovkách
hlas
neţného
kvietka,
posla
jari,
zdravia
a radosti, ţiari na početných
billboardoch
a reklamných
materiáloch.
Ţltý narcis dáva na
vedomie: Som len obyčajný kvet... ale
jediný deň v roku mám obrovskú silu!
Tým dňom je 16.apríl, keď si
pripomíname Deň narcisov ako symbol
nádeje,
spolupatričnosti
a pomoci
všetkým tým, ktorí bojujú s rakovinou.
Kaţdý, kto si ho pripne, prejaví svoju
solidaritu a morálnu podporu s odkazom
pre chorých, ţe je okolo nich veľa ľudí,
ktorí na nich myslia a pomôţu.
Pred 14 rokmi odštartovala Liga proti
rakovine unikátny projekt Dňa narcisov.
Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere
ľudí a skvelej organizácii LPR v najväčšiu
verejnoprospešnú finančnú zbierku na
Slovensku. Takmer 95 % populácie
Slovenska tento projekt pozná a hodnotí
ho pozitívne.
Cieľom Dňa narcisov je vniesť
problematiku boja proti rakovine ako aj
pravdu o súčasnom postavení chorých na
Slovensku bliţšie k ľuďom – do ulíc, aby

sa z choroby nestal strašiak, ale fakt,
ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa uţ
tradične koná v apríli kaţdého roka. Jeho
symbolom je ţltý narcis – kvietok jari
a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento
deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom
vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými
rakovinou.
Deň narcisov kaţdoročne pomáhajú
popri sekretariáte LPR organizovať
stovky spoluorganizátorov po celom
Slovensku. Sú to pobočky LPR, školy,
spolky, mestá, skautské oddiely, kluby
dôchodcov, zdruţenia SČK a mnoho
iných ľudí dobrej vôle. Počas jediného
dňa vyráţajú do ulíc miest a obcí
s pokladničkami, aby mala verejnosť
moţnosť vhodiť do nej ľubovoľný
príspevok a mohol sa tak pridať k veľkej
rodine „narcisov“.
Financie vyzbierané v Deň narcisov
prerozdeľuje LPR späť do projektov, na
ktoré prichádzajú ţiadosti zo všetkých
regiónov Slovenska. Generálna rada LPR
rozhoduje o prerozdelení výťaţku v troch
hlavných oblastiach a to:

výchova,
informovanosť
a prevencia verejnosti

psychosociálna
starostlivosť
o onkologických pacientov a sluţby pre
zlepšenie kvality ich ţivota

prenos výsledkov klinického
a základného výskumu do diagnostiky,
liečby
a rehabilitácie
onkologických
pacientov.
Všetky vyzbierané peniaze teda LPR
SR vracia do spoločnosti a do vlastných
projektov, tým ktorí to najviac potrebujú.
Aj my sa pravidelne uţ niekoľko rokov
zapájame do dňa narcisov. Veríme, ţe
väčšina z Vás prispela na dobrú vec aj
tento rok. Pre nás ţiakov to má veľký
výchovný účinok a motivuje nás to stať sa
lepšími ľuďmi, lebo pomáhame iným
ľuďom v ťaţkých chvíľach ich ţivota
alebo pri výskume nových liekov
a liečebných postupov, aby sa mohlo čo
najviac pacientov vyliečiť a mohli si
povedať, ţe zvíťazili. Aj tento rok sme
vytvorili jednu hliadku Ligy proti rakovine.
Tvorili ju dievčatá 8.ročníka: Martinka
Šišmičová, Natálka Kovačiková, Nikolka
Spevárová
a Marianka
Kuchová.
Navštívili všetky dôleţité inštitúcie
a organizácie v obci, rozdávali kvietky

a informačné letáky. Spolu s príspevkom
od
ţiakov
a zamestnancov
školy
vyzbierali a zaslali na konto LPR 231 €.
Potešiteľné pre nás je, ţe kaţdý rok sa
vyzbieraná suma zvyšuje. Preto všetkým,
ktorí sa 16.apríla zapojili do zbierky Dňa
narcisov, srdečne ďakujeme.
Mgr.Luknišová
Základná škola Kovarce

22.apríl
SVETOVÝ DEŇ ZEME
22.apríla 1970
po
prvý
raz
zorganizovali
americkí
ochrancovia
prírody
a ţivotného prostredia pod vedením
študentov
Standpordskej
univerzity
v Kalifornii deň Zeme, aby poukázali na
stav a ohrozenosť ţivotného prostredia
našej planéty, moţnosti jeho skvalitnenia
a ochrany, presadili prijatie nových
environmentálnych zákonov, zvýšenie
vzťahu
vlád,
inštitúcií
a verejnosti
k ţivotnému prostrediu. Akcie Deň Zeme
sa vtedy zúčastnilo 20 miliónov občanov
USA. Odvtedy sa toto podujatie
organizuje vo väčšine vyspelých krajín
sveta, so zameraním na zvýšenie
environmentálneho vedomia, šetrnosť,
obmedzovanie spotreby vody, materiálov
a energie, ochranu zloţiek prírody
a ozónovej vrstvy Zeme, skrášlenie miest
a obcí, zber odpadu a druhotných
surovín, výsadbu stromov ap. Kaţdý
doterajší
deň
Zeme
mal
svoje
konkretizované čiastkové ciele, no
zároveň nosný celosvetový strategický
program, ktorý platí pre všetky Dni Zeme.
V skratke ide o:
- stabilizáciu počtu obyvateľov na Zemi
- prechod na obnoviteľné zdroje energie
- recykláciu materiálov a odpadov
- vylúčenie pouţívania chemikálií, ktoré
ničia ozónovú vrstvu
obmedzenie
poľnohospodárskych
techník, ktoré spôsobujú eróziu pôdy
a vedú k zniţovaniu jej produktivity
Nemá však ísť iba o jednorázovú
kampaň. Vstup do tretieho tisícročia
ľudstvo spája s nádejami, ţe nielen pre

seba, ale aj pre ďalšie generácie zanechá
zdravšiu prírodu a ţivotné prostredie.
DEŇ ZEME si pripomíname aj preto,
aby sme si raz do roka /ak uţ nie
častejšie/ pripomenuli svoju závislosť na
cenných
daroch,
ktoré
sú
nám
prostredníctvom Zeme poskytované.
Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie
uvedomovali, ţe zemské zdroje nie sú
nevyčerpateľné a rovnováha všetkého
ţivého na tejto planéte je vzácna,
obdivuhodná,
no
veľmi
krehká.
Krehkejšia, neţ ktokoľvek z nás dokáţe
v plnej miere postihnúť svojím poznaním
či cítením. A tak ľudstvo zatiaľ pácha na
tejto svojej dojke a ochrankyni ťaţko
odpustiteľné, sebecké bezprávie, ktorého
dosah ani tí najcitlivejší a najmúdrejší
z nášho stredu nedokáţu v celej jeho
mnohorakosti
spätného
pôsobenia
predvídať.
Geniálna
dokonalosť
nepospočetných
väzieb
vzájomnej
uţitočnosti všetkého ţivého i zdanlivo
neţivého, čím je Zem obdarovaná, aby
nás mala napĺňať nie krátkozrakým
majetníckym
nutkaním
ovládať
a drancovať, ale naopak – nemým
úţasom, obdivom a pokornou túţbou učiť
sa od Zeme a chrániť jej poklady pre
budúce generácie ľudí a ostatných
tvorov.
Slovensko má prekrásnu prírodu,
a preto by sme nemali ostať pozadu.
Jeho ţivotné prostredie potrebuje pomoc
kaţdého z nás. K naplneniu myšlienok
humanity,
lásky,
vzájomného
porozumenia a úcty k prírode, by sme
mohli prispieť 22.apríla v Deň Zeme
všetci, kaţdý sám za seba konkrétnym
činom.
Moţností
je
nepreberné
mnoţstvo. Zasadiť strom, krík, zasiať
trávu, ale aj upraviť okolie svojich domov,
školy,
pracoviska,
verejných
priestranstiev, vyčistiť potok, studničku či
starať sa o zeleň v byte, v škole, vo
svojom okolí.
Pri príleţitosti Svetového dňa Zeme
sme na našej škole vyhlásili súťaţ
Ekofotografia Kríţom – kráţom našim
krajom“. Ţiaci poznajú vo svojom okolí
prekrásne miesta, ktoré radi navštevujú,
kde sa dobre cítia. Ale môţu odfotiť aj
miesta, na ktoré nie je pekný pohľad, sú
to divoké skládky odpadu, ktoré vytvárajú
nezodpovední obyvatelia v okolí našich

obcí.
Fotografie
budú
vystavené
v priestoroch školy a najlepšie z nich
vyhodnotené a odmenené.
Základná škola
KOVARCE

MATKA ZEM
Tá stará dobrá zemeguľa
vezie nás všetkých na chrbte
aj v decembri, aj koncom júla.
Len sa vy na nej nemrvte.
Len sa vy na nej nepobite,
lebo vás zhodí zo sedla
a rovno na zem. Neveríte?
Uţ viacerým to vyviedla.
Kaţdý ma na nej miesto,
tak buďme dobrí na seba
a spievajme si všetci cestou,
veď iné deťom netreba –
aj v decembri, aj koncom júla
nech sen nám oči pozláti.
Tá stará dobrá zemeguľa
vezie nás všetkých v objatí.

VÝZNAMNÉ
OSOBNOSTI OBCE
Významné osobnosti,
ktoré pôsobili v Kovarciach
Medzi významné osobnosti, ktoré
pôsobili v Kovarciach patrí ThDr.Štefan
Gallo. Mnohí z nás si iste spomínajú
a pamätajú na pána farára, ktorý tu
pôsobil v rokoch 1955 aţ do roku 1959.
Menej však vieme o jeho zásluţných
skutkoch. Bliţšie sa o tom dozvedáme
z listu kronikára obce Kolároviec Jozefa
Mičacíka
a z pamätnej
tabule
z červeného
mramoru,
ktorá
je
umiestnená v predsieni kolárovického
kostola, do ktorej sú zlatými písmenami
vryté tieto údaje:

THDr.Štefan Gallo, katolícky kňaz
* 23.12.1882
+ 5.1.1970
Na pamiatku nášmu rodákovi,
ktorý v roku 1942 – 1945 pomohol
zachrániť život 35 židovským občanom.
Za jeho čin mu udelil Izraelský štát
a národ vysoké ocenenie.
„Spravodlivý medzi národmi“
a jeho meno je vytesané do múru cti
v Záhrade Spravodlivých v Jeruzaleme.
V roku 2005 s úctou a vďakou
Obec a farníci Kolárovíc.
Túto
tabuľu
vysvätil
biskup
Mons.Viliam Judák, ktorý aj celebroval
sv.omšu. Takéto vysoké ocenenie štátu
Izrael bolo udelené 420 Slovákom
Neţidom,
ktorí
nezištne
pomáhali
zachrániť Ţidov počas druhej svetovej
vojny. Vychádza z výroku Talmudu:
„Ktokoľvek zachráni jeden život, akoby
zachránil celý svet“.
Návrhy na ocenenie prísne posudzuje
desaťčlenná komisia vedená Najvyššim
súdom Izrael. Všetci členovia musia zaň
kladne
hlasovať.
Meno
kaţdého
oceneného je vytesané do mramorového
múru cti
v Záhrade
Spravodlivých
v Jeruzaleme.
Ak sa raz ocitneme ako pútnici
v Svätej zemi, nezabudnime sa pokloniť
tejto významnej osobnosti, ktorá nás
spája s Jeruzalemom.
Kto bol Štefan Gallo?
Narodil
sa
23.decembra
1882
v Kolárovciach.
Kňazské
štúdia
a farmácie zavŕšil v Nitre roku 1905
titulom doktor scholastickej filozofie. Ako
nadaný študent odišiel na ďalšie štúdia
do Ríma, kde bol 28.októbra 1908
vysvätený za kňaza a získal titul doktor
teológie. Na Slovensku pôsobil ako kňaz
na viacerých miestach – Trenčianska
Teplá, Močenok, Nitra, Pruské a v Jarku
pri Nitre pôsobil v rokoch 1935 – 1951.
Prednášal aj v kňazskom seminári v Nitre
náuku o Svätom písme. V Kovarciach
pôsobil v rokoch 1955 – 1959 ako farár.
Práve v Jarku pri Nitre bol pred
a počas druhej svetovej vojny. Tu
zachraňoval prenasledovaných Ţidov.
Spisovateľ Walter Brand – Muler vo
svojej knihe Holokaust na Slovensku
a Katolícka cirkev spomína aj farára

Dr.Štefana Gallu, ktorý v rokoch 1942 –
1945 pomohol zachrániť 35 Ţidov.
Hoci odvtedy uplynulo 65 rokov, ţijú
ešte svedkovia, ktorí podávajú konkrétne
svedectvá, ako im pomáhal. Napríklad
Robert Frend dnes ţije v Izraeli. Bol
malým chlapcom, keď ho arcibiskup Karol
Kmeťko poslal na faru za Štefanom
Gallom, aby ho ubytoval u seba. Sedávali
za jedným stolom pri jedle, keď mu
hovoril: „Ja sa modlím svoju modlitbu a ty
svoju!“ Je hrdý na to, ţe spoznal takého
statočného, dobrého a milého človeka.
Nikdy na neho nezabudol. Okrem
osobných
návštev
a korešpodencie,
doposiaľ chodí k jeho hrobu do Ţabokriek
nad Nitrou, kde pôsobil v rokoch 1962 –
1970, napriek vysokému veku. Tu aj
zomrel vo veku 88 rokov a je pochovaný
na miestnom cintoríne.
Aj Lilly Krosbáková si na neho
s vďakou spomína a o jej záchrane bol
nakrútený filmový dokument v Spojených
štátoch amerických. V Bratislave ţije
Veronika Dubnická, ktorú i jej rodičov
zachraňoval jarocký pán farár. Nielen on
pomáhal, ale aj svojich farníkov viedol,
aby pomohli iným Ţidom.
Napriek tejto bohumilej činnosti
a občianskej statočnosti bol Štefan Gallo
v roku 1951 zatknutý a internovaný do
pracovného tábora v Hájku pri Kladne na
nútené práce. Aţ v roku 1955 bol
prepustený a dostal štátny súhlas na
ustanovenie za farára. Bola to prvá naša
obec Kovarce, kde nastúpil na faru v roku
1955 do roku 1959, od nás odišiel do
Ţabokriek nad Nitrou, kde pôsobil do
konca svojho ţivota.
Česť jeho pamiatke!
PhDr.Grácová Irena
redaktor KM

KOVARCE a HISTÓRIA
DOBRÝ CHÝR MÁ CENU ZLATA...
.
hovorí príslovie. O takýto chýr
a dobré meno obce sa zasluhuje
pán Peter Gerši, ktorý propaguje
novodobú históriu Kovariec,
kovarské
kaštiele
a jej
osídlencov nielen v regióne,
ale
aj
v novinách
a časopisoch i v televízii.
Nielen svojou zručnosťou,
dômyselnosťou, vynaliezavosťou, ale aj
reštaurátorským umením vdychuje ţivot
odumierajúcim artefaktom z dreva, ale je
aj
zanieteným
historikom
a fotodokumentaristom.
Prekypuje
zberateľskou vášnou, z ktorej sa skladá
história Kovariec na sklonku 19. a 20.
storočia.
Denne chodíme okolo majestátnych
budov v centre obce, kostola, z diaľky
i z blízka s úľubou hľadíme na kostolík,
ktorý sa vypína pod Hôrkou, akoby
prstom ukazoval na naše rodisko, ale len
málokto sa zaujíma o jeho budovateľoch
a osídlencoch. Neúnavný Peter Gerši
prišiel veciam na koreň. Vyhľadal,
zozbieral, vyspovedal ešte ţijúcich
potomkov
a v ucelenej
podobe
a v druţnom
rozhovore
predostrel
renomovaným autorom.
Časopis Slovenka, ktorá má tristotisíc
odberateľov a čítajú ju celé rodiny i ďalší
čitatelia, dozvedeli sa napríklad o slávnej
oscarovej herečke, filmovej hviezde 20.
storočia, ktorá dobyla Hollywod Audrey
Hepburn-Ruston, ktorá má rodokmeň
z otcovej
strany
v Kovarciach.
Jej
pradedo Antom Wels sa tu usadil
v hornom kaštieli č.8, kde sa im narodilo
piate dieťa Anna Welsová 23.júla 1869
a bola starou mamou slávnej herečky.
V tunajšom kostole sv.Mikuláša ju aj
pokrstili, kde aj v krypte pod sakristiou
odpočíva jej otec Anton Wels od roku
1876. Škoda, ţe zomrel pomerne mladý
na vodnatieľku ako štyridsaťpäťročný.
Zaiste by pre obec v tom čase vykonal
ešte viac. Veď bol podnikateľom a spolu
s Pavlom Wehlem zaloţili liehovar
a cukrovar v roku 1867, čím dal prácu jej

obyvateľom. Prebudoval kaštieľ, rozšíril
park, choval hospodárske zvieratá, ktoré
skrmovali odpad z cukrovaru. Začal sa
venovať aj bankovníctvu, ale smrť
pretrhla jeho podnikanie.
Nie je to len časopis Slovenka, ktorá
v priebehu tohto roka uţ priniesla trikrát
rozsiahle objavné články a dobové
fotografie
o kovarských
minulých
mecenášoch /č.5, č.10, č.11, č.12./ Nový
čas – najčítanejší denník tieţ niekoľkokrát
priblíţil tieto historické udalosti. Rovnako
aj televízia najmä Markíza a regionálne
noviny My dnešok zakaţdým z iného
pohľadu zaujímavo a pútavo pribliţujú
kovarskú históriu. Najnovšie sa píše
o amerických milionároch Cardésovcoch,
ktorí osídľovali kovarský horný kaštieľ
v rokoch 1906 – 1918 a preţili skazu
Titanicu v časopise Slovenka č.11
a v Topolčianskych novinách č.14. Pre
obmedzený priestor bliţšie neuvádzame
dosiaľ neznáme informácie.
Kovarský mesačník vyjadruje úprimnú
vďaku pánu Petrovi Geršimu za jeho
zásluţnú činnosť nielen v propagácii
našej obce pred svetom, ale aj za jeho
remeselnú zručnosť pri obnove pamiatok,
za čo mu ďakujú všetci občania Kovariec.
Prajeme mu veľa tvorivých síl, dobré
zdravie a neúnavnej inštpirácie v jeho
obdivuhodnej činnosti.
Len mi je ľúto, ţe napriek veľkému
úsiliu Petra Geršiho nie je v obci symbol,
ktorý
by
označoval
a informoval
návštevníkov Kovariec o ľudoch, ktorí
pozdvihli našu obec a postavili budovy,
ktoré slúţia ľuďom.
PhDr.Grácová Irena
redaktor KM

8.máj
UKONČENIE DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNY
Váţení občania!
8.mája si pripomenieme 65.výročie
skončenia druhej svetovej vojny, ktorá
otriasla svetom a spôsobila ľuďom
nesmierne utrpenie. V ten deň všetci,
ktorí preţili, si sľúbili, ţe nikdy nezabudnú
a k prvým okamihom slobody a mieru sa

budú vţdy a vţdy vracať. Naučia i svoje
deti váţiť si mier, dajú ţivotu zmysel, aby
sa uţ nikdy kruté vraţdenie, zabíjanie,
ničenie nezopakovalo.
Ako to všetko začalo? 1.septembra
1939 jednotky nacistického Nemecka
zaútočili na Poľsko, 3.septembra Veľká
Británia a Francúzsko dodrţali svoje
záväzky voči Poľsku a vyhlásili Nemecku
vojnu, ale s bojovými akciami nezačali.
V priebehu niekoľkých týţdňov bleskovej
vojny, počas ktorej letectvo a obrnené
vozidlá postupovali koordinovane, bolo
Poľsko porazené. Vyháňanie z domov,
perzekúcie a popravy boli na dennom
poriadku
a nacisti
sa
usilovali
ospravedlniť masakry tým, ţe Poliakov
označovali za „podradnú rasu“. Od
30.novembra 1939 do marca 1940 došlo
ku konfliktu medzi Sovietskym Zväzom
a Fínskom, ukončený bol po územných
zmenách. Hitlerova vojenská stratégia
Nemecku umoţnila dosiahnuť ďalšie
úspechy. V apríli 1940 obsadili nemecké
jednotky neutrálne krajiny Dánsko
a Nórsko, aby si zabezpečili prístup
k švédskej ţeleznej rude a tým predstihli
francúzsko-britských spojencov, ktorí sa
pripravovali na vylodenie v Škandinávií.
V máji
1940
Wehrmacht
úspešne
pokračoval vo víťaznom ťaţení na
západe a dobyl Belgicko, Luxembursko
a Holandsko. 10.mája prerazil francúzske
obranné línie a 17.júna bola francúzska
vláda
nútená
poţiadať
o prímere.
Medzitým Taliansko vstúpilo do vojny po
boku Nemecka. V lete 1940 Hitler víťazil
všade a sníval o svetovláde. Avšak
letecky zlomiť odpor Britov a vylodiť sa vo
Veľkej Británii sa mu nepodarilo. V tom
čase Mussolini, Hitlerov spojenec,
neúspešne útočil na Albánsko a Grécko,
ktoré
prešlo
v októbri
1940
do
protiofenzívy. V apríli 1940 Hitler napadol
Juhosláviu a Grécko. V marci 1941 USA
porušili neutralitu a začali dodávať do
Británie tovar potrebný na vedenie vojny.
V auguste Churchill a Roosevelt podpísali
Atlantícku chartu a tá sformulovala
demokratické zásady, ktoré sa mali stať
základom budúceho mieru. 22.júna 1941
Hitler napadol Sovietsky zväz bez
vypovedania vojny. Pakt o neútočení
porušil najmä preto, lebo v komunizme
videl úhlavného nepriateľa a na východe

chcel získať ţivotný priestor, ktorý bol
podľa neho pre Nemecko nevyhnutný.
Wehrmacht postupoval rýchlo, ale
nepodarilo sa mu uskutočniť bleskovú
vojnu ako na západe. V zime 1941 - 1942
boli nemecké jednotky zastavené pod
Moskvou a Leningradom. Stalin vyhlásil
Veľkú vlasteneckú vojnu a podarilo sa mu
zburcovať všetkých obyvateľov na odpor.
Medzitým sa z európskej stala vojna
svetová od 7.decembra 1941, keď
Japonci zaútočili na americkú základňu
Pearl Harbor a USA vstúpili proti nim
i spojencom Osi do vojny. Ani jedna
z predchádzajúcich vojen si nevyţiadala
toľko obetí, mŕtvych alebo nezvestných.
Ich počet sa odhaduje na 50 aţ 60
miliónov, z čoho veľkú časť tvorili civilní
obyvatelia. Nikto však nedokázal vyjadriť
všetky utrpenia spôsobené vojnou. Preto
ľudstvo pozorne sledovalo priebeh vojny
a radovalo sa z kaţdého víťazstva nad
nacistami a fašistami. V boji za našu
slobodu obetovali svoj ţivot mnohí
statoční vlastenci, známi aj neznámi.
Všetkým
vzdávame
svoj
hold
a spomienku.
ZO SZPB
KOVARCE

JUBILANTI
APRÍL










Juríková Margita

– 85 rokov

Krošlák Ján

– 83 rokov

Ďurič Imrich

– 81 rokov

Ďuriková Rozália

– 75 rokov

Kováčiková Danka

– 60 rokov

Čaradský Ľubomír

– 60 rokov

Ďurček Jozef

– 60 rokov

Chotár Dezider

– 79 rokov

SRDEČNE BLAHOŢELÁME

NARODENIE DIEŤAŤA
JAKUB VOJTUŠ
narodený 4.4.2010
Otec: Peter Vojtuš
Matka: Mgr.Zuzana rod.Škottová

Pri príleţitosti
dňa víťazstva nad fašizmom
sa v našej obci uskutoční
pietny akt kladenia vencov
k pamätníku padlých hrdinov
dňa 8.mája 2010
/sobota/ o 19.00 hod.
Stretnutie účastníkov pietneho aktu je
pred kultúrnym domom o 18.30 hod.
Srdečne Vás pozývame!

SOFIA BUCHOVÁ
narodená 21.4.2010
Otec: Pavol Bucha
Matka: Gabriela rod.Plešková

NA SPOLOČNÚ
CESTU ŢIVOTOM
VYKROČILI:
ŢANETA GERŠIOVÁ
a MAREK FLAK
- manţelstvo uzatvorili
dňa
17.4.2010
v
Kovarciach
SRDEČNE BLAHOŢELÁME

