
Karol Verbich  „Kovarské spomienky“ 
 

1 
 

Veľká noc 
 Karol Verbich  

 Kovarské spomienky IV. 

 
 

 

 

   

 

 
 

  

 
 

   

 

 

  

 
 



Karol Verbich  „Kovarské spomienky“ 
 

2 
 

x. 

 

 

 

 
 

   

 

 
 

  

 
 

   

 

 

  

 
 

Poznámka:  Fotky poskytli  Kovarskí rodáci zo svojej  FB skupiny 
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Jarné obdobie a Veľká noc  v Kovarciach 

Spomínať na obdobie jari spojené s Veľkou nocou a „Polívacím 

pondelkom“ je téma, ktorá nás, bývalých kovarských chlapcov,  veľmi 

silne vťahuje do minulosti, do nášho detstva, do obdobia, kedy žili naši 

rodičia a starí rodičia. Končiaca sa zima, jej odchádzanie, topenie 

snehu v hore, bolo spájané s príchodom jari. Jar prebúdzala nielen 

prírodu, ale aj  všetkých ľudí v obci. Práce v záhradách, na 

záhumenkách,  fundušoch spájali celé generácie rodín, susedov 

a obyvateľov ulíc. Topiaci sa sneh napĺňal  potoky, Cintorínsky jarok 

a Dubnicu do horných úvratí.  

 
Žiaci ZDŠ na 1. mája 

Ako malí chlapci sme 
oprášili vždy na jar  svoje 
poskladané bicykle,  
poopravovali  defekty, 
namastili reťaze a ložiská, 
aby sme boli pojazdní 
a mohli za svojimi jarnými 
dobrodružstvami vyraziť 
na bicykloch. 

Na Cintorínskom jarku v dolnej časti sme stavali náhony z hliny  a na 

nich vodné mlynčeky, sedávali sme pri zurčiacom toku potoka a pri 

založenom ohni sme si opekali zemiaky so slaninou. Lopatky do 

mlynčeka som si vždy vyrobil doma. 

Môj otec bol stolár a drobného 

materiálu na tieto účely som našiel 

habadej.  Potom stačilo nájsť vhodný 

prút, použiť ho ako os a umiestniť na 

potok. Lopatky klopali, klopotali 

rovnomerne do taktu a dopĺňali 

zvukom atmosféru  na brehu. Do našich 

zazimovaných tvári sa opieralo jarné 

slnko. V tej dobe sme vypaľovali 

trávniky na hrádzach potoka, ale i na valoch rieky, dnes je to už 

 Miladka a Joja Števankové na Dubnici 
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našťastie zakázané. Že sme ničili aj  faunu, to nás vtedy veru 

nenapadlo, bola to akási tradícia spojená s príchodom jari. Vŕby svoje 

prúty napĺňali miazgou a my, chlapci, sme z nich točili píšťaľky 

a vyrezávali rybičkou ornamenty na palice a indiánske luky.  Inak tie 

píšťaľky robím mojím vnúčatám až do dnešných čias. Naučil som sa to 

ako malý chlapec, od starších kamarátov na Dolnom konci. Urobiť 

píšťaľku z vŕby a prenikavo zapískať, to musel vedieť každý „dolňák“, 

tak sme sa totiž vyvolávali z domu. 

 
Rodiny Patrovičových, Lužicových, 
Štefanekových 

 
     Školské foto z roku 1948-49, narodení 1936 

Na rybníkoch, na Starom driku a v Luhu sa topili ľady, voda  sa 

prelievala na povrch ľadových plôch.  Samozrejme, že tieto zaliate 

plochy ľadu nás veľmi lákali. Poniektorí odvážlivci sa ešte aj v týchto 

časoch odvážili obuť korčule a popreháňať sa na mäkkom  a mokrom 

ľade. Malo to svoje čaro, adrenalín. Kto nemal  korčule, preháňal sa po 

zaliatom lade na bicykli.  Verím, že priateľ Ivan si spomenie, ako sme 

sa prepadli do studenej vody, keď sa ľad pod nami prelomil. 

Jednoducho rupol, praskol a boli sme po prsia  v studenej  vode. Ja som 

utekal domov i s korčuľami na nohách, Ivan sa sušil pri ohni, než sa 

odvážil domov. Hokej sme už hrať nemohli, lebo  voda na ľade puk 

 

brzdila a hokejkami sme 
sa akurát tak pošpliechali. 
Celý náš rajón prírody 
poskytoval čarom novú 
jar, nové ročné obdobie, 
spojené so slnečnými 
dňami, ktorých bolo stále 
viac a viac.   
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Okrem  jazier sme sa korčuľovali aj na  zamrznutých veľkých plochách 

na poliach pri Starom driku. Na jar sa stopil sneh a po nociach voda 

v týchto veľkých mlákach zamŕzala, ľad tam býval veľmi hladký,  

parádny. Nemuseli sme sa báť, že sa pod nami prelomí. Niekedy fúkal 

taký vietor, že nás  na korčuliach hnal smerom po vetre bez toho, aby 

sme sa museli nohami odrážať. 

V období marca, prípadne apríla, sme sa tešili na turistický krúžok, 

v rámci ktorého návštev sme podnikali turistické vychádzky do hory 

s  učiteľom Slavom Banárym. To boli  turistické pochody po turistických 

značkách v rámci „100 jarných kilometrov“ v našich horách. 

Po rieke plávali kryhy, 
naznačovali jasne, že 
zima končí a že 
prichádza jar.  Sedávali 
sme  na vale pri rieke 
a sledovali prevaľujúce 
sa kusy ľadu vo vode.  
O pár týždňov po 
ľadochode sme už však 
chytali ryby pod 
mostom, hlavne jalce.  

 
Turistický krúžok na jarnom výlete 

Chytali sme ich na chrústov tak, že sme návnadu neustále prehadzovali 

a čakali, či sa hladný jalec ulakomí na našu návnadu. Ak boli väčšie, 

hneď sme ich aj opekali a jedli. Dym z ohňa však bol znakom pre 

hájnika, že  niekde  na rieke  niekto pytlačí a ľahko nás vystopoval. Ak 

nás našiel, mali sme problém, veľmi ľahko sme mohli prísť o udicu. 

Hlavne chlapci sme očakávali netrpezlivo príchod  sviatkov jari, Veľkej 

noci.  V rodinách sme boli vychovávaní k úcte k týmto sviatkom 

v kresťanskom ponímaní viery. Obyčajne sme dostali nové topánky, 

niečo nové na oblečenie. Na Veľký piatok v kostole sme sa už ocitli 

všetci vyštafírovaní v novom oblečení. Do školy sa ešte v ten deň 

chodilo, ale večer už sme všetci cítili atmosféru nastávajúceho sviatku 

v kostole. Veľmi často sa stalo, že v obchode   u „Edity“  bolo v ponuke 

niekoľko rovnakých pulóvrov, šiat, košieľ a rovnako oblečených 
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chlapcov, ale aj dievčat,   nás bolo hneď niekoľko. Mal som toto 

obdobie veľmi rád, ale mal som rád aj nové veci na sebe.  

 

Na Veľkú noc sa stretávali 
rodiny, navštevovali sa 
navzájom príbuzní. Ku nám, 
resp. k babke na horný koniec, 
chodili rodiny otcových bratov 
z Moravy a Prievidze. Tieto 
dni boli pre mňa  naozaj 
sviatky. Ich návštevy som mal 
veľmi rád. 

Ako deti sme ten víkend prežívali veľmi silne, neskoršie ako 

dospievajúci sme sa tešili na Veľkonočnú zábavu v starom kulturáku. 

Tá bola obyčajne  v nedeľu a zo zábavy sa šlo rovno polievať dievčatá.  

Pre nás, vtedy ešte chlapcov do 10 – 12 rokov, bola Veľká noc a 

„Polívačky“ možnosťou zvýšiť si úroveň osobných financií 

a vreckového.  Pár dní pred sviatkami som si kúpil  voňavku, najväčšiu 

zbraň na „polívací“ pondelok. V Kovarciach sa nešibalo korbáčom, 

s tým som sa stretol až na Záhorí, keď som z Kovariec odišiel. Okrem 

toho som mal vždy vo vrecku aj zelenú tubu z brezového šampónu, 

v ktorej som mal vodu. Bol som prefíkaný v tom, že jednou rukou som 

polieval devu voňavkou „Čierna mačka“ a druhou rukou som stlačil 

tubu od šampónu a do tváre slečny som strekol silný tenký prúd vody. 

Úplný pokrok a moderna  boli lekárske injekčné striekačky, ktoré 

dostrekli vodu aj na niekoľko metrov. Mal som tri sestry, u nás bolo 

vždy v pondelok veselo.  

Môj strýko Roman so svojimi priateľmi  ráno sestry budil s vedrom 

plným vody, aj keď sa to mamke nepáčilo. A to bolo veselo na celom 

Dolnom konci, lebo tam bolo veľa pekných dievčat, v každom dome 

a aj niekoľko. Chlapci z horného konca, väčšinou spolužiaci, bratranci  

a nápadníci dievčat  ich vykúpali na dvoroch s vedrami plnými vody. 

A dievčatá pišťali, škriekali, kričali a radovali sa z pocitu studenej vody 

prenikajúcej im popod šatstvo. A my mladší, keď sme boli nablízku, tak 
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sme im závideli a tešili sa, že ak my budeme väčší, tiež budeme takto 

svoje priateľky a dievčatá kúpať.  

 

Prvé sväté prijímanie okolo r. 1950 

Zvyčajne sme sa dali  dvaja – traja dohromady a prešli sme naše rodiny 

navzájom. Ja si tak ako chlapec najviac pamätám rodinu priateľa Piťa, 

v dospievajúcom období kamaráta Ľuba. Mali sme aj  veľa spolužiačok 

a kamarátok, ktoré som chodil pravidelne polievať, a samozrejme naše 

učiteľky. Nebol som z tých, čo chodili z domu do domu, boli aj takí 

borci. Našťastie som mal vtedy v Kovarciach veľmi veľkú rodinu.  Celý 

tento virvar v pondelok skončil  o 12 tej hodine na obed, kedy sme sa 

ponáhľali k sviatočnému obedu domov.  

Obed bol sviatočný, veľký, niekedy sme boli spolu celá rodina u mojej 

babky Navrátilovej. Tam sa rodina dávala dohromady, otcovia a 

dedovia popíjali, pofajčovali a debatovali, mamky klebetili, pili kávu 

a my mladší sme čakali, kedy už budeme môcť vypadnúť od 

sviatočného stola za našimi kamarátmi buď na drik, alebo do parku. Ak 

bolo slnka dosť, našli sa odvážlivci, ktorí sa i na driku už na Veľkú noc 

okúpali a s týmto vedomím a značným uznaním nás nekúpajúcich, 

prežívali celý kalendárny rok. Týmto si totiž títo borci užívali skutočne 
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veľké uznanie od nás, ostatných nekúpačov.  Kúpačov však bolo oveľa 

viac na 1. mája. To som si dovolil v neskoršom veku aj ja, doteraz mám 

nato spomienku, ako bola voda veľmi studená. 

 
Súrodenci Kerekoví a Milan Šišmič 

Na „polívací“  pondelok tesne 
popoludní bolo možné vidieť, ako 
úspešní polievači sedeli na priekope 
a počítali „vypolívané“ peniaze. Na ten 
čas pre nás malých dedinských špuntov  
to neboli malé sumy. Mne moje babky 
a tety Vančové  dávali „Žižku“, čo bola 
československá 25-korunáčka, k tomu 
ďalšie návštevy s 10 a 5-korunáčkami, 
mal som toto obdobie roka vždy ako 
chlapec veľmi rád. Obyčajne som si 
niečo kúpil, tenisky, texasky, to čo som 
potreboval a čo mi mama odporučila. 

To čo som ja priniesol, na druhej strane moje sestry a mama  dávali 

svojím kúpačom. Keď však boli oveľa, oveľa staršie,  vyhýbali sa 

oblievaniu tak, že chodili  na pol dňa k rieke, k Luhu. Studená voda im 

značne vadila, mne sa to veľmi nepáčilo, bol som silný zástanca 

veľkonočných tradícií, podľa mojich predstáv, dievčatá mali sedieť 

doma a čakať na svojich polievačov pripravené prezliekať sa niekoľko 

krát za dopoludnie. Keď sme s Mariánom a Ľubom išli poliať kamarátku 

Táňu, tak jej otec nás čakal s napojenou  a pripravenou hadicou, ešte 

aj kohútik pustil. 

 
Traktorový park v JRD 

Popoludní na Veľkú noc pri 
slnečnom počasí bolo 
charakteristické plné korzo. Veľa 
ľudí sedelo na priedomí, na ulici 
na lavičkách a vynesených 
stoličkách zvnútra. Korzujúci 
pozdravili, pozorujúci odpovedali 
a sledovali kto, s kým, kam ide. 
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Nebolo problémom stretnúť polievača vo vyššom veku, kto mal zjavne 

veľké problémy so stabilitou  a nájdením správneho smeru domov.   

 
Pani Paulína Kereková so svojimi deťmi,  
Martou a Júliusom 

 
Malé dievčatko je pani Margita Bujnová 
z dolného konca so svojou mamou 

Sviatočne oblečení ľudia sa prechádzali  od cintorína až na dolný koniec 

k rieke, cez park znova hore a tak dokola. Popoludní, alebo večer, 

klasické vyplnenie voľného času spojeného s veľkým pocitom sviatku 

bola návšteva kina. V pondelok podvečer  ešte na skok do parku a keď 

sa zotmelo, tak sme sa ponáhľali domov, lebo v utorok už bola škola.  

 
Prvomájová štafeta a jej sprievod cez obec 

Na druhý deň v škole sme 
viedli debaty, kto koľko 
„vypolívav“, kto koho, 
kde a kedy, s kým videl. 
Dievčatá sa chválili, ktorá 
koľko polievačov mala, 
kto prišiel poliať, kto 
neprišiel, koho čakala 
a neprišiel, alebo 
nečakala a prišiel. 

Bolo to veľmi veselé obdobie, hlavne v utorok, kedy v škole polievali 

na revanš dievčatá chlapcov. Neviem, ako to  v súčasnej dobe na 
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„polívací“ pondelok v Kovarciach vyzerá, ale verím, že sila týchto 

tradícií pretrváva. To patrí k Slovákom, k slovenskému vidieku, k našej 

mentalite.  Je  veľmi dobré, ak sa  terajšia mladá generácia v Kovarciach 

dozvie, ako sme prežívali  Veľkonočné sviatky my, naša generácia.  

Verím, že nie som sám, kto na obdobie Veľkej noci a prichádzajúcej jari 

rád spomína, aj toto sú moje kovarské spomienky. 

 

Milí rodáci,  
 
ďakujem za fotografie na FB skupine,  
prajem vám všetkým  
pekné Veľkonočné sviatky. 
 
Karol Verbich 
Marec 2021 
 

 
Pán Rudolf Jančovič ako vojak 

 
Výlet mimo Kovariec, pp. Jančovičová, Lukáčiková, 
Bujnová, Jančovičová 
 

 
Oslava MDŽ 

 
Páni Jančovičovci a p. Kováčik, „Na zdravie...“ 
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Fotografie poskytli členovia FB skupiny „Kovarskí rodíci“ 
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