
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍK 

 
Pohľad do 

kalendára 
(niektorým 

nielen 
kalendár, ale aj akási väčšia únava) 
naznačuje, ţe sa blíţi čas letných 
dovoleniek, oddychu, relaxu. Pre 
mnohých aj čas navštíviť miesta 
s krásnou prírodou, čas oddychu pri mori 
a bádaní starodávnych pamiatok, pre 
iných čas pravej slovenskej dovolenky na 
„malte“ či záchrany rastlín v záhrade 
s vynikajúco štípajúcimi komármi. Aj 
domácnosti potrebujú „nový šat“ – 
prerobiť, prestavať, premaľovať, vynoviť. 
Čo nám k tomu chýba? Väčšinou okrem 
peňazí stabilita v spoločnosti (čo nám 
budúcnosť a vláda prinesú), pohoda 
v rodinách (či bude práca a hlavne 
pláca), pokoj v duši (radosť aj 
z maličkostí) a hlavne zdravie. Ak 
budeme ako tak zdravý, všetko sa dá 
zvládnuť. Aj vytopený dom, dvor či 
záhrada, aj zničená úroda. Moţno sa 
nám cez dovolenku podarí uskutočniť 
aspoň čiastočne svoje plány 
k spokojnosti celej rodiny a radosť 
z vydareného výsledku bude o to väčšia. 
A školáci? Tí sa tešia na letné prázdniny, 
keď nechajú odpočívať učebnice (keby  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nechali odpočívať aj tie počítače, čo 
hodiny a hodiny svietia). Moţno pôjdu 
niekde k vode, na dvor, do záhrady, pod 
les, na bicykel, korčule. Uvidia, ţe aj 
slnko svieti, nielen obrazovka počítača. 
     Ţeláme si všetci, aby nás pohromy 
v podobe vody, vetra či ohňa obchádzali 
a my sme mohli plní energie a nových 
nápadov s radosťou pokračovať 
v pracovnom úsilí. 
     Príjemné preţitie dovolenkového času 
všetkým ţelá 

Bc.Zdenka Bujnová 
redaktor KM 

 

VOĽBY  DO   NR  SR 

 
Okrsková volebná komisia 

v Kovarciach oznamuje 
výsledky  hlasovania vo 
volebnom okrsku vo 
voľbách do Národnej rady 

Slovenskej republiky dňa 12.júna 
2010: 
- počet voličov zapísaných v zozname 
voličov vo volebnom okrsku..............1207 
- počet voličov, ktorí sa zúčastnili na 
hlasovaní.............................................684 
- počet  platných odovzdaných 
hlasov..................................................661 
- účasť voličov v % ..........................56,67 

Počet platných hlasov odovzdaných pre 
kaţdú politickú stranu, politické hnutie 
alebo koalíciu: 
Európska demokratická strana ...............4 
Únia – Strana pre Slovensko .................5 
Paliho Kapurková, veselá politická strana 
................................................................1 
Sloboda a Solidarita .............................58 
Strana demokratickej ľavice .................31 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko .............................................21 
Komunistická strana Slovenska ...........13 
Slovenská národná strana ...................37 
Nová Demokracia ...................................2 
Zdruţenie robotníkov Slovenska 
................................................................1 
Kresťanskodemokratické hnutie ...........40 
Ľudová strana Naše Slovensko .............7 
Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana .................56 
SMER – sociálna demokracia ............383 
Most – Híd ..............................................2 
 

Renáta Šišmičová 
zapisovateľ OVK v Kovarciach 

 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
KOVARCE  –  BOJNÁ  B 

2 : 1    /1 : 0/ 
V priemernom zápase šli ako prví do 
vedenia domáci zásluhou P.Belana. 
Hosťom sa podarilo vyrovnať v 60. 
minúte. O získu troch bodov rozhodol po 
chybe brankára M.Macko. 
Zostava: Vrbjar – Mekýš Miloš, Grác, 
Kovačik T., Krošlák, Švec, Hula, Mekýš 
Miro, Kerek O., Belan, Macko 
Striedali: Činčura, Hippík, Jančovič 
 
 

KOVARCE  –  ČELADINCE 
3 : 1    /0 : 1/ 

V derbe stretnutí začali lepšie hostia, 
ktorí sa v 20. minúte ujali vedenia gólom 
z priameho kopu. V závere polčasu mali 
domáci výhodu pokutového kopu, ktorý 
však J.Švec nepremenil. V druhom 
polčase domáci ovládli hru a gólmi 
J.Geršiho /ktorý sa v tomto zápase 

rozlúčil s aktívnou činnosťou/, Miloša 
Mekýša a L.Krošláka, otočili zápas vo 
svoj prospech. 
Zostava: Vrbjar – Mekýš Miloš, Grác, 
Kovačik T., Krošlák, Švec, Gerši J., Hula, 
Mekýš Miro, Belan, Macko. 
Striedali: Činčura, Kovačik M., Kovačik J., 
Hippík 
 

PRÁZNOVCE   –   KOVARCE 
7 : 1   /4 : 1/ 

V poslednom zápase sezóny boli domáci 
jasne lepším muţstvom, keď okrem gólov 
2 krát nastrelili brvno hosťujúcej brány. 
Hostia strelili čestný úspech J.Kerekom 
z pokutového kopu. 
Zostava: Vrbjar – Mekýš Miloš, Kerej J., 
Činčura, Števanka Mário, Kovačik M., 
Hula, Mekýš Miro, Kerek O., Jančovič, 
Krošlák. 
Striedali: Belan, Hippík 
 
 

Konečná tabuľka A muţstva 
II.trieda 
 
1 Krušovce 26 20 5 1 91:14 65 

2 Práznovce 26 21 2 3 106:19 65 

3 V.Bedzany 26 18 3 5 69:21 57 

4 V.Ripňany 26 13 6 7 65:42 45 

5 Závada 26 13 5 8 54:43 44 

6 Bojná B 26 12 5 9 50:30 41 

7 KOVARCE 26 11 2 13 41:62 35 

8 Tesáre 26 11 2 13 45:67 35 

9 Kamanová 26 9 4 13 55:75 31 

10 Kuzmice 26 7 5 14 39:52 26 

11 Čeľadince 26 6 5 15 28:76 23 

12 Chrabrany 26 5 6 15 29:63 21 

13 Koniarovce 26 6 2 18 39:77 20 

14 N.B.B/Vozokany 26 3 2 21 25:95 11 

 
 

D O R A S T   
MO – Topoľčany,  skupina o 9–16 miesto 
 
KOVARCE – Veľké Bedzany             1 : 1 
gól: M.Kostolník 
Horné Štitáre – KOVARCE                8 : 0 
KOVARCE – Veľké Ripňany              5 : 6 
góly: Kerek O. 2, Vrábel, Kostolník, 
Gregor E. 
Solčany – KOVARCE                         4 : 0 
 
KOVARCE obsadili konečné 16.miesto 
so ziskom 10 bodov. 

O B S A H 

 Úvodník /Bc.Zdenka Bujnová/  

 Voľby do NR SR 12.6.2010 

 Športové ozveny  /Rudolf Kyčerka/ 

 ...povodne zasiahli aj našu obec... /Mgr.Helena Paučírová/ 

 Zo školského zápisníka /Mgr.Dagmar Boháčiková, žiaci 9.ročníka/ 

 Klub slovenských turistov Tribeč Kovarce /Peter Vojtuš/ 

 Gazdinky na slovíčko /Straciatela od mamičky/ 

 Námet na pekný deň /Mgr.Ondrej Tepličanec, Peter Gerši/ 

 Jubilanti – Jún - Júl, Narodenie dieťaťa, Sobáš,  
            Prvoprijímajúce deti 

 Oznam 



Ţ I A C I 
MO – Topoľčany skupina o 9  - 16 miesto 
 
KOVARCE – Chrabrany                     0 : 3 
Práznovce – KOVARCE                     3 : 3 
góly: Karcol 2, Polonský 
KOVARCE – Horné Obdokovce         0 : 4 
Nemčice – KOVARCE                      16 : 1 
gól: Karcol 
Oponice – KOVARCE                        1 : 2 
gól: Karcol, Krist 
KOVARCE – Krušovce                       4 : 1 
gól: Karcol L. 3, Polonský 

 
KOVARCE obsadili 
konečné 13.miesto so 
ziskom 17 bodov. 
 

Rudolf Kyčerka  
redaktor KM 

 
 

... povodne zasiahli aj  
našu obec... 

 
Výdatné daţde v posledných májových 
a prvých júnových dňoch prispeli 
k výraznému zvýšeniu hladiny vody na 
riekach a potokoch takmer po celom 
Slovensku. Niekoľkodňové úhrny zráţok 
narobili starosti a problémy mnohým 
ľuďom. Intenzívne daţde majú za 
následok poškodené majetky občanov, 
organizácii i obcí. Ani naša obec sa 
tomuto ţivlu  nevyhla. I napriek tomu, ţe 
situácia v našej obci, ani zďaleka 
nepripomínala situáciu na východe našej 
republiky, alebo na juhu západného 
Slovenska v okolí Šurian, Nových 
Zámkov či v iných oblastiach,  kde sa 
rieky vyliali zo svojho koryta a zaplavili 
nielen pozemky - záhrady a dvory,  ale  
i domy, zvýšená hladina rieky Nitry 
nedala spať niekoľko nocí hlavne  tým 
občanom, ktorí bývajú v jej tesnej 
blízkosti. Na území Nitrianskeho kraja 
bola na základe rozhodnutia prednostu 
ObÚ Nitra 1.6.2010 o 23.55 hod.. 
vyhlásená „mimoriadna situácia“ /3. 

stupeň povodňovej aktivity na rieke Nitre/. 
Táto mimoriadna situácia na území 
Nitrianskeho kraja platila aţ do 11.6.2010 
do 9,00 hod.  
     Je však smutné, ţe práve v takejto 
mimoriadnej situácii, keď by si ľudia mali 
byť navzájom blízki a keď by vzájomná 
pomoc bez vyzvania  mala byť 
samozrejmosťou, bol opak pravdou. 
Prečo? Pretoţe väčšie problémy ako 
rieka sama,   občanom ţijúcim  v jej 
blízkosti, spôsobovala  hlavná  čerpacia 
stanica č. 1 /ČS 1/, umiestnená pred 
rodinným domom p. Jaroslava Šišmiča, 
ktorá je súčasťou verejnej kanalizácie 
a ČOV. Čistiareň odpadových vôd bola 
následkom zatopenia  vyradená 
z prevádzky, splaškové odpadové vody 
z obce nemohli byť do nej vypúšťané 
a preto všetky boli sústreďované  iba  
čerpacej stanici 1.  Z čerpacej stanice ich 
pracovníci obce prečerpávali  šiestimi 
ponornými čerpadlami  priamo do rieky 
Nitry. Okrem toho boli  z ČS 1 vody 
vyváţané i fekálnym vozidlom PD 
Solčany a fekálnym vozidlom p. Dušana 
Kopeckého.  Vytrvalý dáţď  však   
spôsoboval  neustále  zvyšovanie hladiny 
spodných a povrchových vôd a tým aj 
zvýšenie  vôd   v studniach, z ktorých 
voda pretekala aj do pivníc pod rodinnými 
domami.  Občania túto vodu  prečerpávali    
čerpadlami  cez šachty priamo  do 
obecnej kanalizácie na splaškové vody. 
A nakoľko kapacita kanalizácie na 
odvádzanie splaškových vôd 
z domácnosti nie je nastavená na takéto 
veľké  nárazové mnoţstvo vody, táto si 
následne našla miesto menšieho odporu 
– po naplnení kanalizačného potrubia 
vyvierala priamo z prípojkových šácht 
umiestnených v chodníku pred rodinnými 
domami  pri moste cez rieku Nitru, alebo 
priamo z kontrolných kanalizačných šácht 
umiestnených na dvoroch občanov v tejto 
časti obce. Z miestneho rozhlasu zazneli 
viackrát výzvy a upozornenia o zákaze 
vypúšťania vôd  zo studní a pivníc do 
splaškovej kanalizácie. Ţiaľ, nepomohlo 
to a  následok takéhoto neregulovaného 
vypúšťania veľkého mnoţstva vody do 
verejnej kanalizácie nenechal  na seba 

dlho čakať. Dvory  a záhrady našich 
spoluobčanov bývajúcich pri rieke boli  
postupne zaplavené  nielen vodou 
presakujúcou z rieky Nitry  
a z Cintorínskeho potoka, ale aj  vodou 
vytekajúcou z hlavnej čerpacej stanice 
/ČS 1/.  Pre týchto občanov, ktorým voda 
spôsobovala škody na majetku,  sa  
ťaţko hľadali slová vysvetlenia, prečo 
takýto stav vznikol.  
     Touto cestou vyslovujem poďakovanie 
všetkým, ktorý poskytli pomoc pri 
záchrane majetku občanov a obce: 
Ondrejovi Šišmičovi, Jaroslavovi 
Šišmičovi, Michalovi Šišmičovi, 
Františkovi Múčkovi a jeho dcére Janke,  
Petrovi Jančiovi /č. 40/,  Vladimírovi 
Stolárovi /č. 403/,  Jozefovi Dolinayovi,  
Petrovi Grácovi /č.375 /, členom  DHZ 
pod vedením Joţka Kapustu, Jozefovi 
Kompanickému a jeho spolupracovníkom 
zo ŠVP – Správy Hornej Nitry 
v Topoľčanoch, Andrejovi Števankovi, PD 
Tríbeč Solčany a pracovníkom obecného 
úradu a  pracovníkom vykonávajúcim  
menšie sluţby pre obec.    
 

Mgr.Helena Paučírová 
starostka obce Kovarce 

 

ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNIKA 

 

Váţený pedagogický zbor, milí rodičia 
a ţiaci! 
     Horúce slnečné lúče, dlhé júnové dni, 
krásna príroda, rozkvitnuté lúky a polia 
ţltnúce sa zlatými klasmi, dávajú tušiť 
očakávané dni oddychu, sladkého 
ničnerobenia, dni dovoleniek a prázdnin. 
     Keby som celý školský rok rozmenila 
na drobné, vyčíslila by som ho na 10 
mesiacov, 43 týţdňov, 221 dní, medzi 
tým boli aj soboty, nedele a nejaké tie 
„prázdniny“ , ktoré vţdy prišli vhod, kedy 
nás uţ zmárala únava. 
     Celý rok ubehol naozaj veľmi rýchlo 
a nám zostáva sa len tak obzrieť sa za 
ním. Bol veľmi náročný, bohatý, ale 
úspešný. Bol poznačený vašou 

usilovnosťou, trpezlivosťou,  poctivou 
a svedomitou prácou. Ruku na srdce – 
darilo sa tak kaţdému z vás? Tým, 
ktorým sa nedarilo splniť očakávania 
rodičov, pedagógov, ktorí boli moţno 
niekedy leniví, pohodlní siahnuť za 
učebnicou, napísať si úlohu, venovať viac 
času príprave na vyučovanie. 
     Prajem Vám, aby ste si v budúcom 
školskom roku s problémami viac poradili 
a hlavne, aby ste dôleţité veci nebrali na 
ľahkú váhu. 
     Nebolo ľahké hodnotiť vaše výsledky, 
vaše úsilie. Je to veľmi zodpovedné pre 
nás pedagógov zhodnotiť všetko, čo sa 
dá vtesnať do jednej cifry – známky, 
a zároveň byť spravodliví, ale i prísni. 
     Musíte si uvedomiť, ţe školský rok je 
veľký časový úsek na získanie 
poznatkov, sprevádzaný vašou námahou 
a úsilím. Mnohí z vás by ho chceli skrátiť 
na niekoľko posledných okamihov, kedy 
chcete dokázať, ţe zameškané 
dobehnete, zlé známky opravíte. Toto je 
okamih, ktorý do harmonogramu práce 
a učenia školáka nepatrí. 
     Aj napriek týmto poznatkom vás 
chcem povzbudiť a motivovať práve tým, 
ţe všetko môţete robiť ináč. 
     Vyslovujem slová uznania 
poďakovania tým, ktorí na ceste poznania 
boli usilovní a svedomití. Mnohí z vás ste 
sa okrem učenia zapájali do rôznych 
súťaţí, získali ste veľmi pekné 
umiestnenia a ocenenia. Reprezentovali 
ste školu, rodinu i seba samých. 
     Aj naša škola, pedagógovia majú na 
tom veľký podiel, pretoţe sa vám 
venovali a viedli vás k vytýčenému cieľu 
a úspechu. Veľa sa na našej škole 
zmenilo, snaţíme sa vám vytvárať čoraz 
lepšie podmienky na štúdium, 
modernizáciou vyučovania. Chceme, aby 
moderné vyučovacie metódy a postupy 
vám spôsob učenia uľahčovali. Bude sa 
nám to dariť len vtedy, keď úsilie bude 
naším spoločným úsilím – „učiteľa 
a ţiaka“. 
     V septembri som vítala našich 
prváčikov, dnes ste riadni ţiaci. Ešte 
nedávno ste boli takí malí i vy, milí 
deviataci. Dnes ste tu posledný deň. 



Niektorí poviete „chvalabohu“, iní si 
povzdychnete. Sú to skutočne posledné 
spoločné chvíle so spoluţiakmi, 
kamarátmi. Hlavou sa vám premietne 
deväťročný film, je to film, vo vašej 
koprodukcii – je váš, reţisérmi ste boli vy 
sami, scenár písali učebné osnovy a vaša 
chuť do učenia. Ale je to len 1. diel, ktorý 
má pokračovanie. A ja vám spolu so 
všetkými pedagógmi prajem úspešné 
pokračovanie ďalších dielov. Za ten 1. 
diel sa poďakujte svojím učiteľom za ich 
čas, myšlienky, pohladenia i prísne slová. 
Robili tak preto, lebo im na vás záleţalo. 
Menili vás, pomáhali vám stať sa 
rozumnejšími. 
     Poďakujte sa im. Tá chvíľa je tu, uţ sa 
nevráti.                                 
                        Mgr.Dagmar Boháčiková

  riaditeľka školy 
 

Posledný stisk ruky, 
úsmev na rozlúčku 
alebo slzy možno, snáď, 
veď posledný raz 
chytíme do rúk kľučku, 
ktorú sme stláčali tisíckrát. 

 
Preţili sme tu na tejto škole deväť rokov 
a to predsa niečo znamená. Znamená to 
opustiť doterajší reţim, našich 
spoluţiakov, s ktorými sme preţili krásne 
chvíle, učiteľov a všetko to, čo patrí 
k školskému ţivotu. Minulosť preţitú 
v tejto škole nám nikto nevezme, ale ani 
budúcnosť nám nikto nedaruje, musíme 
si ju vytvoriť vlastným úsilím a preto sa 
musíme rozlúčiť. Odchádzame za tým, čo 
nám pripravil ţivot. Za niekoľko desiatok 
minút sa definitívne prestaneme nazývať 
ţiakmi, ale študentmi stredných škôl. Pre 
kaţdého z nás to bude ukončenie 
jedného krásneho obdobia. Príde jeseň 
a my sa postavíme na začiatok s novými 
spoluţiakmi a učiteľmi s očakávaním 
a strachom ako v prvej triede. Teraz 
prišiel čas, aby sme odovzdali kľúč od 
triedy, ktorá si pamätá všetko dobré, ale 
i to zlé, čo sme preţili za posledný rok 
a k čomu sa budeme v spomienkach 
vracať.  

Milí učitelia! Dovoľte nám poďakovať 
Vám za to, ţe ste nás viedli dlhých 9 
rokov cestou poznania. Ospravedlniť sa 
za všetky trápenia, obete. Navţdy si Vás 
budeme ctiť a na Vás spomínať. A teraz 
uţ len dve slová: ĎAKUJEME 
A DOVIDENIA !!! 

Ţiaci 9.ročníka 
 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV    TRIBEČ 

K O V A R C E  

 

TEMEŠSKÁ 
SKALA  909 m. 

 
Je nedeľné 
odpoludnie 6.6.2010 

a my sa vezieme 
autom proti toku 
riečky Nitrica, 

neskôr odbočujeme do kopca, ktorý je 
čoraz prudší, aţ sa dostávame do obce 
Temeš 520 m. Prechádzame na „horný 
koniec“, kde parkujeme. Tu sa nám 
takmer nad hlavami vypína cieľ našej 
cesty „Temešská skala“. Pozeráme na 
vrchol skaly, ktorý je takmer tak vysoko 
ako ďaleko a hneď nám je jasné, ţe cesta 
pôjde len do kopca. Zo začiatku 
prechádzame trávnatou cestou, 
vyjazdenými kolajami, ale o chvíľu uţ 
hľadáme suchšie miesta medzi nimi 
v rozmočenom teréne. Pretoţe po 
dlhotrvajúcich dáţďoch a povodní 
neubehlo asi dostatok času a tak sa 
brodíme pekne zaliatou cestou na spôsob 
päta – špička. Našťastie sa nájdu aj 
suchšie miesta a asi po 200 výškových 
metroch sa dostávame na lúčku, odkiaľ 
sú krásne výhľady naspäť na obec 
a okolité lúčné porasty. Teraz máme 
skalu rovno nad nami, vstupujeme do 
lesa a pokračujeme zasa prudkým 
chodníkom k vrcholu Temešskej skaly. 
Výhľady sú nádherné: na vodnú nádrţ 
Nitrianske Rudno, Nováky a ďalej do 
kotliny rieky Nitry. Na západ a sever 
Stráţovské vrchy a nádherný vyhliadkový 
vrchol Kľak 1351 m, na ktorý sa tieţ 

chystáme. Ďaleko na západ je vidno aj 
Veľkú Javorinu 969 m s vysielačom, 
hraničný kopec s Českou republikou. Po 
občerstvení a zhodnotení, ţe ten výšlap 
stál za to, sa tou istou cestou vraciame 
naspäť. Som rád, ţe túto túru absolvoval 
aj môj 5 ročný syn a na druhý deň mu nič 
nebolo. Myslím, ţe podobné pekné 
a ľahké túry by zvládli aj viecerí z nás. 
 

O Z N A M 
Klub slovenských turistov Tribeč 

Kovarce oznamuje, ţe  
dňa 10.júla 2010 – v sobotu 
uskutoční výstup na KĽAK. 

Srdečne Vás pozývame. 
 
NA LETO PRIPRAVUJEME: 
 
ŤAŽKÉ 
DOLOMITY – TALIANSKO, najkrajšie 
skalné masívy v Alpách, chodníky 
z 1.svetovej vojny a VIAFERRATY 
 
ĽAHKÉ 
Terchová – Jánošíkové diery – vodopády 
a rokliny 
 
STREDNE  NÁROČNÉ 
Ľahké 3 tisícovky v Rakúskych Alpách, 
prechod Grossglockner Hochalpen 
strasse - autom 

Peter Vojtuš 
KST Tribeč Kovarce 

      

GAZDINKY  NA  
SLOVÍČKO 

 
STRACIATELA OD MAMIČKY 

 
Tmavé cesto: 1 hrnček hladkej múky, 1 
hrnček hrubej múky, 1 hrnček 
kryštálového cukru, 1 hrnček mlieka, 3/4 
hrnčeka oleja, 1 prášok do pečiva, 1 
vanilkový cukor, 2 celé vajcia, 2 lyţice 
kakaa. 
Svetlé cesto: 2 tvarohy, 1 hrnček cukru, 
1 hrnček mlieka, 1 vanilkový puding, 1 
vanilkový cukor, 2 vajcia.  

Z tmavého cesta odlejeme 3/4 hrnčeka. 
Zostávajúce cesto nalejeme na 
vymastený a múkou vysypaný plech. 
Potom po lyţickách nalejeme svetlé cesto 
a rozotreme a na to dáme zostávajúce 
tmavé cesto z hrnčeka. Pečieme asi 30 – 
40 minút na 170°C. Múčnik je veľmi dobrý 

a dlho vydrţí vláčny. 

 

NÁMET  
NA  PEKNÝ  DEŇ 

 
25.júla slávime sviatok svätej 
Anny, matky Panny Márie. Pri 
tejto príleţitosti sa vlani 
konal v  kostolíku pod 
Hôrkou deň otvorených 
dverí, počas ktorého sa 
prezentovali výsledky 
záchranných prác v krypte rodiny 
Wágnerovej. Vzhľadom na neočakávaný 
záujem a následné ohlasy zúčastnených 
obyvateľov ale aj mnohých rodákov,  ktorí 
neváhali do Kovariec v ten deň 
pricestovať, uskutoční sa podobná akcia 
aj tento rok. Dňa 25.7.2010 sa po dlhšej 
prestávke uskutoční v kostolíku aj 
výročná svätá omša. Okrem toho v  ten 
deň bude moţné nahliadnuť do otvorenej 
krypty a budú prezentované rôzne 
zaujímavé veci, ktoré sa našli pri prácach 
v krypte a kostolíku. Súčasťou akcie bude 
aj malá výstavka dobových fotografií 
a pohľadníc Kovariec. Presný čas 
a bliţšie informácie o tomto podujatí budú 
zverejnené vo farských oznamoch 
prípadne v miestnom rozhlase. 
    Nielen usporiadateľov,  ale aj 
ostatných zúčastnených určite poteší 
obohatenie vlaňajšej akcie napríklad 
o nejaké nezverejnené veci, ktoré súvisia 
s históriou Kovariec, oboch kaštieľov, 
kostola či kostolíka.  Cenným zdrojom 
informácií sú napríklad fotografie. 
Niekedy aj zdanlivo bezcenná fotka na 
svojom pozadí ukrýva zaujímavé 
skutočnosti. Ak teda vlastníte v rodinnom 
archíve snímky z exteriéru Kovariec, 
neváhajte a prineste ich so sebou. 



Obohatí sa tým vlaňajšia príjemná 
atmosféra, občas aţ rodinná pohoda, 
ktorá na kostolíku vládla. V spojení 
s krásami, ktoré okolitá príroda ponúka 
kaţdodenne, je to námet na celkom 
pekný deň.                                                    

Mgr.Ondrej Tepličanec 
Peter Gerši 

      

J U B I L A N T I 
 JÚN  

 Chodilková Margita   – 89 rokov 

 Čitarská Etela           – 85 rokov 

 Kovačiková Júlia       – 84 rokov 

 Kereková Emília       – 83 rokov 

 Michalík Štefan         – 81 rokov 

 Matejová Antónia      – 80 rokov 

 Bujnová Zdenka        – 75 rokov 

 Hustá Anna               – 60 rokov 

 Kyčerka Rudolf         – 60 rokov 

 Michalíková Štefánia– 79 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 

J U B I L A N T I 
 JÚL  

 Opathová Helena      – 81 rokov 

 Jančovičová Valéria  – 81 rokov 
 Petráková Helena     – 81 rokov 

 Šišmičová Helena     – 81 rokov 

 Krist Rudolf               – 80 rokov 

 Grác Rudolf              – 75 rokov 

 Klačanská Emília      – 70 rokov 
 Omasta Jozef           – 60 rokov 

 Gerši Marián             – 76 rokov 

 Polonský Jaroslav     – 77 rokov 

 Kutňanský Filip         – 79 rokov 
 

SRDEČNE   
BLAHOŢELÁME 

 

NARODENIE   DIEŤAŤA 
 
 

MARKO ŠIŠMIČ 
narodený 21.5.2010 

 
Otec: Martin Šišmič 

Matka: Lucia rod.Hajrová 

 
 

PATRIK CHOTÁR 
narodený 8.6.2010 

 
Otec: Miroslav Chotár 

Matka: Zuzana rod.Kompanická 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 

 
 
 
 

NA SPOLOČNÚ  
CESTU ŢIVOTOM VYKROČILI: 

 
 
 
PaedDr. LENKA BUJNOVÁ      

 a   JÁN  KRAJČO 
- manţelstvo uzatvorili dňa 
5.6.2010 v Kovarciach 
 
 
 
SLAVKA KROŠLÁKOVÁ      

 a   Ing.PETER BAJCÁR 
- manţelstvo uzatvorili dňa 
19.6.2010 v Kovarciach 
 
 
 
ANDREA ŠKULTÉTYOVÁ 

          a   ROMAN ŠTEVANKA 
- manţelstvo uzatvorili dňa 
21.6.2010 v Kovarciach 
 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 

Dňa 6.júna 2010 
o 10.00 hod. 
v kostole svätého 

Mikuláša v Kovarciach pristúpilo 
k prvému svätému prijímaniu deväť 
detí: 

JANKA   ZELÍSKOVÁ 
DUŠAN   KRAJČI 
ADAM   KRÁLIK 
JÁN   KOBIDA 

PATRIK   MAJTÁN 
MICHAL   BELAN 

PATRIK   RUSŇÁK 
ADAM  MOŠAŤ 

ONDREJ  KRIŽAN 
 
POĎAKOVANIE 
Rodičia prvoprijímajúcich detí z celého 
srdca vyslovujú úprimné poďakovanie 
duchovnému správcovi našej farnosti 
Mgr.Ondrejovi Tepličancovi ako aj 
Mgr.Veronike Danišovej za prípravu detí 
na prvé sväté prijímanie a za krásny 
priebeh tejto slávnosti. K poďakovaniu  sa 
pripájajú aj prvoprijímajúce deti. 
 
 
 

O Z N A M 

 
 
Redakčná rada Kovarského mesačníka 
oznamuje, ţe ďalšie číslo Kovarského 
mesačníka vyjde v mesiaci august. 
 
 
Zber plastového odpadu bude 9.júla 
2010 - piatok o 8.00 hod.   
Uviazané vrecia s plastovým odpadom 
ţiadame vyloţiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu 
pred rodinné domy. 
 
 
 
 
 
 

POZVÁNKA   
pre  všetkých nositeľov   
priezviska KOVÁČIK   

a  ich   priateľov. 
 

Štafeta stretnutí Kováčikovcov má uţ 10 
ročnú históriu. Na kaţdom stretnutí sa 
tešíme „z nových tvári“ – prírastkov do 
nášho spoločenstva, rozvíjame naše 
rady, podporujeme spoločné úsilie. Na 
Slovensku nás v súčasnosti ţije 7576 
nositeľov – 3660 muţov a 3916 ţien, čo 
predstavuje 17-ty najpočetnejší rod. 
Priezvisko KOVÁČIK má pôvod 
v kováčskom remesle, erbom 
je podkovička, povaţovaná aj 
za symbol šťastia.  
     Výbor samosprávy rodu 
Kováčik, s podporou Produkčného domu 
FORZA, AERO SLOVAKIA a.s., 
AGENTÚRY K+K s r.o. rozhodol 
zorganizovať v poradí uţ X.celoslovenské 
stretnutie rodu Kováčik, ktoré sa tentoraz 
uskutoční: 
 
V sídle spoločnosti AERO SLOVAKIA 

a.s. na letisku Nitra – Janíkovce  
v sobotu 21.augusta 2010.  

 
Účastnícky poplatok je 13 Euro/osobu, 
deti do 15 rokov 8 Euro/osobu, zahŕňa 
výdaje spojené so stretnutím a celodenné 
stravovanie včítanie nápojov. V poplatku 
nie je zahrnuté cestovné do miesta 
stretnutia.  
Záväzné prihlásenie s poplatkom 
ţiadame vykonať do stredy 18.8.2010 
u kontaktných osôb v regiónoch: 

Ing.Rudolf Kováčik č.147, 
č.tel.5316152, 0918419040.  
 
Bliţšie informácie s podrobným rozpisom 
programu a organizačnými informáciami 
môţete poţadovať u kontaktnej osoby 
Ing.Rudolfa Kováčika. Stretnutia sa môţu 
zúčastniť aj osoby, ktoré pôvodné 
priezvisko Kováčik / Kováčiková sobášom 
či z iných dôvodov stratili. 
 


