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O Z N A M 

 
OBECNÁ  KNIŽNICA  KOVARCE 
pri príležitosti mesiaca marca – 

MESIAC KNIHY 
pozýva deti na akciu 

„NOČNÉ ČÍTANIE PRE DETI“  
ktoré sa uskuto ční 

v noci z 15. na 16.marca 2013 
v obecnej knižnici. 

Deti je potrebné dopredu nahlásiť 
(do 10.3.), aby sme vedeli, či je o 
podujatie záujem. Prosím rodičov o 
napísanie e-mailu alebo telefonát. 
Pre deti je pripravené čítanie 
detských kníh a ďalšie zaujímavé 
aktivity.  
e-mail:  lenka.sismicova@gmail.com 
� 0944 162 594  
POZNÁMKA:  Doniesť si treba karimatku, 
spacák a vankúš.  

Na Vašu účasť sa teší 
obecná knihovní čka  

Lenka Šišmi čová  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

INZERÁT 

 
 
Ponúkam prepisovanie seminárnych 
prác, bakalárskych prác, textov na 
počítači. Cena dohodou. 
majka.sismicova@gmail.com  

�0944 179853 
 
 
 
 
Najlacnejšie poistenie  vozidiel, 
poistenie osôb, poistenie  zodpovednosti, 
poistenie domov. 

� 0908 666965 
 
 
 
 
Predám ošípanú 150 kg ,  
cena 1,60 EUR/kg 
�0948 271723 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 
     Zimné ráno. Krajina je ešte ponorená 
do tmy. Všetko odpočíva pod mäkkou 
bielou perinou. Pomaly svitá. Ľudia sa už 
náhlia do práce, deti idú do školy. 
Autobusy zasa meškajú, cesty sú 
neposypané, neodhrnuté... Nadávame na 
cestárov, na počasie. V rádiu hlásia 
správy o nehodách, o nezodpovedných 
vodičoch. Každý sa niekam ponáhľa, za 
prácou, za peniazmi a neberie ohľad ani 
na seba, ani na iných. Ale čo by sa stalo, 
keby sme sa na okamih zastavili? Veď 
okolo nás je toľko nádhery, ktorú nám 
ponúka príroda. Vnímajme trblietavý 
sneh, vtáčiky hľadajúce potravu, biele 
stromy a vážme si každý prežitý okamih. 
Okamih, ktorý vykúzli pravá zima. 
 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
redaktor KM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROKOVANIE 
OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 
 
 
Obecné zastupite ľstvo 
v Kovarciach na 
svojom zasadnutí d ňa 
13.12.2012 prerokovalo:  
1. Plnenie uznesení 
prijatých Obecným 
zastupiteľstvom  v Kovarciach na 
zasadnutiach dňa 28. júna 2012, 30. júla 
2012, 2. augusta 2012 a 27. septembra 
2012. 
2. Plnenie rozpočtu obce Kovarce za I.-
III. Q 2012. 
3. Zmenu rozpočtu obce Kovarce na rok 
2012 – Rozpočtové opatrenie č. 3. 
4. Návrh VZN obce Kovarce č. 1/2013 
o miestnej dani z nehnuteľností. 
5. Návrh VZN obce Kovarce č. 2/2013 
o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
6. Návrh VZN obce Kovarce č. 3/2013 
o miestnej dani za psa. 
7. Návrh VZN obce Kovarce č. 4/2013 
o miestnej dani za nevýherné hracie 
prístroje. 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Kovarce na I. polrok 
2013. 
9. Žiadosť p. Mariany Hrobárekovej, 
Kovarce  o odstúpenie z nájomnej zmluvy 
na prenájom nájomného bytu č. 6 v 6 b.j. 
č. 543 k 1.12.2012. 
10. Žiadosť - Michaela Hajrová a Róbert 
Lukačovič, Kovarce o pridelenie bytu. 
11. Žiadosť - Marián Patrovič,  Kovarce  
o pridelenie nájomného bytu. 
12. Žiadosť – Zuzana Wilczeková, 
Kovarce  o pridelenie nájomného bytu. 
13. Žiadosť – Eva Ondrušová, Topoľčany 
o zrušenie zmluvy o nájme nebytových 
priestorov k 31.12.2012. 
14. Žiadosť – Alexander Bošanský, 
Kovarce o poskytnutie priestoru za 
účelom vytvorenia posilňovne. 
15. Opätovne žiadosť – Rudolf Žovinec 
o prenájom nebytových priestorov – 
budova píly s priľahlými pozemkami v k.ú. 
Kovarce za účelom vykonávania 
podnikateľskej činnosti. 
16. Oznámenie – Ivan Herda,  Tovarníky 
o zámere otvoriť prevádzku a žiadosť 
o schválenie otváracích hodín 
v prevádzke. 
17. Telefonický dopyt  – p. Oto 
Kutňanský, Kovarce o poskytnutie 
informácie o tom, či mu môže byť 
poskytnutá telocvičňa Základnej školy, 
Kovarce 164 na zorganizovanie 
futbalového zápasu dospelých  dňa 
29.12.2012. 
18. Na základe zrušenia zmluvy o nájme 
bytu č. 6/543 (nájomcovia p. Ladislav 
Hrobárek a  p.Mariana Hrobáreková) 
aktuálny zoznam žiadateľov o pridelenie 
nájomného bytu v bytových domoch a 
podmienky pre pridelenie nájomného 
bytu, ktoré boli schválené uznesením 
obecného   zastupiteľstva č. 47/VI dňa 
20. júna 2011. 
 
 
 
 
 
Obecné zastupite ľstvo 
v Kovarciach na svojom 
mimoriadnom zasadnutí 
dňa 27.12.2012 
prerokovalo:  

1. Uznesenie č. 88/XII prijaté Obecným 
zastupiteľstvom v Kovarciach dňa 
13.decembra 2011, ktorým bol od 
1.1.2012 zvýšený pracovný úväzok 
hlavnej kontrolórky obce Kovarce na 25% 
z ustanoveného týždenného pracovného 
času.  
 
 

Obecné zastupite ľstvo 
v Kovarciach na svojom 
mimoriadnom zasadnutí 
dňa 31.1.2013 
prerokovalo:  
1. Návrh VZN č. 5/2013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a na dieťa školského 
zariadenia.  
2. Oznámenie hlavnej kontrolórky obce 
Kovarce p. Jolany Globanovej zo dňa 
28.12.2012, doručené na Obecný úrad 
v Kovarciach dňa 31.12.2012  o vzdaní 
sa funkcie hlavnej kontrolórky obce ku 
dňu 31.12.2012 zo zdravotných dôvodov. 
3. Žiadosť p. Zdenky Lukáčikovej 
o splátkový kalendár na vyrovnanie 
súdnych trov. 
 
 

BOLA BASA BOLA,  
ALE UŽ ZOMRELA... 

 
Veru, stalo sa to 9.februára 2013 
o 23.00 hodine sme 
ju so všetkou 
ceremóniou 
pochovávali. 
Odišla od nás 
v dobrom aj v zlom, 
ako jej to naposledy 
popripomínali mnohé plačky. 
Jedni jej dávali za vinu, že sa 
„prechľastala“, iní ťažko zniesli, že už 
nebude: panie M.Horná, T.Horáková, 
D.Rybanová, Ľ.Blahová, H.Belanová, 
M.Opátová. Aj fašiangovému farárovi 
A.Debnárovi sa jej uľútilo. Hoci sa jej 
prihováral po latinsky aj slovensky, 
spevom i rečou, nič nepomohlo. Spolu 
s pánom tzv.organistom J.Polonským 
odspievali pohrebné litánie a po 
smútočnej reči a po odspievaní Malej 
čiastky zeme, Zahučali basy, Nadišla 

O B S A H 
� Úvodník (Mgr.Ľubica Jakubíková) 

� Z rokovania Obecného zastupiteľstva (13.12.2012, 27.12.2012, 31.1.2013) 

� Bola basa bola, ale už zomrela.... /PhDr.Irena Grácová/ 

� Fašiangový karneval (Mgr.Ľubica Jakubíková) 

� Klub slovenských turistov (Peter Vojtuš) 

� Jubilanti – Február, narodenie detí, sobáš 

� Ocenenie 

� Oznamy, Inzerát 



smutná hodina v podaní Nezábudky 
a Kovarčanky, ale aj početných 
účastníkov okolo truhly, sme ju sprevadili 
zo sveta. Darmo ju „miništrant“ P.Vojtuš s 
„kňazom“ patrične pookiadzali, pokropili 
aj hlavy prítomných, zázrak sa nekonal. 
Neúprosná smrť (pani E.Stolárová), ktorá 
stála za truhlou, žiadne oživenie 
nepripustila. Krásne uniformovaní mladí 
hasiči s počestnou stafážou ju odprevadili 
na odpočinok. Všetko bolo tak, ako sa 
patrí. Za predvedené úkony bolo treba sa 
odvďačiť. Žiaľ, oferový mešec sa 
nenaplnil na krytie patričných výdavkov, 
a tak sme ju skôr z lásky za jej služby 
pochovali, akoby sme na jej smrti zarobili. 
      Pokiaľ sme však nevedeli, čo sa stalo 
s našou basou Rózou, veselo sa 
fašiangovalo. Výber piesní o fašiangoch 
a huncútskych piesní bolo neúrekom, ale 
aj niekoľko programov. Neobmedzenú 
náladu vytváral naslovovzatý pán 
harmonikár Vladko Križan, ktorý spolu 
s Nezábudkou pritiahli ku spevu aj 
ďalších účastníkov večera. 
     Keď zahrala Tribečanka a nasadila 
dobrý výber piesní, málokto obsedel na 
stoličkách. Najviac sa vyzvŕtali 
a ponaháňali deti, ktorých rodičia 
pozabudli na ich čas večierky. Ale veselo 
bolo každému. 
     Odrazu nastalo ticho, keď do tanečnej 
sály vtrhli záhadné maskované bytosti: 
strigy, cigánka s dojčaťom, bátolence 
v kočiari (káričke), snehuliak, dojná 
krava, kukluks – klaumiáda a iné 
nedefinovateľné postavy a za zvláštnej 
hudby predviedlii svoj tanec čudnej 
kreativity. Prísne utajovaná zákulisná hra 
vyšla najavo. A vydarilo sa za chrbtom 
utajované „číslo“ večera, ktorého aktérom 
bola Bc.Zdenka Bujnová. Nuž aj takéto 
bývajú fašiangové „prekvapenia“. 
     K veselej fašiangovačke prispeli aj 
dobré šišky, ktoré pripravili „dievčence“ 
seniorky na čele s pani Irenkou 
Patrovičovou, výborný čajík a-lá 
tajomstvo kuchyne, vínko a iné tekutiny 
a neodmysliteľná kapustnica Kvetky 
Halmovej. Povzbudivé slová starostky 
obce Mgr.Heleny Paučírovej s prianím 
dobrej nálady naplno zabrali. Celý večer 
sa niesol v dobrej nálade vo fašiangovo 
vyzdobenej esteticky vkusnej ľuďmi 
preplnenej tanečnej sály Kultúrneho 

domu v Kovarciach, ktorý zohral svoju 
premiéru po renovácii. Ďakujeme. 
     Nech pánbožko žehná dobré zvyky, 
ktoré majú svoju tradíciu v oslave 
fašiangov. Sme radi, že sa k nej pripojili 
aj naši spoluobyvatelia z dolného kaštieľa 
– rodina a spolupracovníci 
Alexandrijských. 
    Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a priebehu tejto 
„výnimočnej“ udalosti, ale aj účastníkom 
konania, ktorý vyznel celkom kultivovane. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 

FAŠIANGOVÝ 
KARNEVAL 

                                                                         
Súčasťou fašiangov 
je tradične karneval 
a ten sme pre 
našich žiakov 
zorganizovali 
8.februára 2013 v 
Kultúrnom dome v 
Kovarciach. 
       Deti tu čakal 
pestrý program, ktorý si pre 
nich pripravili členky žiackeho 
parlamentu. Fašiangový karneval otvorili 
pozvaní  študenti z gymnázia svojim 
tancom motorkárov. Zatancovali vtipný 
tanec, ktorý v divákoch vyvolal dobrú 
náladu. Po tanci už  nasledovalo  
predvádzanie masiek, rôzne súťaže 
a samozrejme voľná zábava  nielen 
masiek, ale aj ostatných zúčastnených. 
 

Mgr.Ľubica Jakubíková,  
Základná škola 

 
 

KLUB SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
Kráľova stud ňa – 

Gaderská dolina 
Cyklo 

 

     Už dlho som mal v hlave myšlienku, 
vyšliapnuť si na bikoch na väčšie kopce. 
Dobrá zaberačka sa dá urobiť aj v naších 
Tríbečských horách či v okolí Marhátu, 
ale to sú malé kopce z obmedzenými 
výhľadmi. Kedže chcem spoznávať aj 
širšie okolie a oblasti, ktoré som ešte 
nenavštívil, rozhodol som sa pre Veľkú 
Fatru. Na túto cyklo-akciu sme si vybrali 
jeden celý, slnečný, prázdninový deň. 
Prázdninový preto, že môj cyklopartner, 
tiež Peťo, je ešte stredoškolák a slnečný 
preto, že sa radšej budeme potiť od tepla 
ako triasť od zimy. 
     Ako naše východisko na cyklotúričku 
som vybral stredisko Remata neďaleko 
Handlovej. V týchto miestach som sa 
pohyboval asi pred 14 rokmi takže si 
matne pamätám na lesnú rozbitú cestičku 
do obce Sklené 588 m. Po našliapaní 
zbytočných 5-tich km sme cestu našli. 
Rozbitý kamenistý asi 2 km úsek bol 
nakoniec najhorší z celého dňa. Z 
horských lúk máme pekné výhľady do 
širokého okolia aj masív Tlstej 1373 m, 
za ktorou je Gaderská dolina. Horný 
a dolný koniec obce Sklene má naozaj 
veľké prevýšenie. Prudkým klesaním 
naberáme veľkú rýchlosť aj s vedomím, 
že naspäť to budeme musieť šliapať. Za 
obcou odbočujeme vľavo,  prechádzame 
mostíkom ponad riečku Turiec. Cez 
Rovnú horu, ktorá je naozaj rovná 
s prevýšením azda 5 m do Dolnej 
Štubne. Odtiaľto nás čaká dlhý výšlap po 
štátnej ceste v smere na  Banskú 
Bystricu do sedla Malý Šturec 890 m. Tu 
sa rozhodujeme pre zmenu pôvodného 
plánu. Mal nasledovať parádny  zjazd 
dole do Dolného Harmanca, kde by sme 
si oddýchli a doplnili vodu, ale stratili by 
sme asi 400 výškových metrov. Tak 
radšej budeme krútiť pedálmi k horskému 
hotelu Kráľová Studňa 1250 m po 
červenej magistrále SNP. Pešo by to 
malo trvať 3:40 hod. , ale my šliapeme do 
pedálov. Cesta je spočiatku dobrá bez 
veľkého prevýšenia, ale neskôr miestami 
kamenistá s prudším stúpaním vhodná 
len na MTB a hlavne dobrú kondičku. 
Cesta vedie prevažne ihličnatým lesom 
z výhľadmi do hlbokej doliny, ale pred 
hotelom sa dostávame do hôlneho 
pásma, takže sa krajina otvorí. Hotel je 
pekne zrekonštruovaný a dosť veľký. Ide 

k nemu z  Harmanca  asfaltka, po ktorej 
vozí bus hore aj bikerov na zjazd. Nealko 
pivečko padlo veľmi vhod. Po krátkom 
oddychu pokračujeme k samotnému 
prameňu Kráľova Studňa, kde dopĺňame 
cyklofľaše. Kúsok pred nami sa vypína 
výrazné skalné bralo Kráľova Skala 1377 
m, odkiaľ sa onedlho kocháme kruhovým 
výhľadom, hlavne na hrebeň Veľkej Fatry. 
Dolu pod nami je hlboko zarezaná 
Gaderská dolina, do ktorej sa po žltej 
značke pokúšame dostať. Peťovi sa pri  
brzdení odtrhla predná brzda, takže pri 
zostupe veľmi strmým a šmykľavým 
terénom ideme opatrne vedľa bike-ov. 
Gaderská dolina má dĺžku viac ako 16 
km. Veterné, tak sa nazýva koniec doliny, 
ale pre nás začiatok mierneho klesania 
dolu do obce Blatnica. Cestou sa veľakrát 
zastavujeme pri rôznych prírodných 
zaujímavostiach. K jednej si robíme aj 
cca 2 km odbočku. Volá sa to Čertove 
vráta a je to najužšie miesto v doline 
Selenec cca 3 m. V Blatnici vyhľadáme 
kamaráta Paľa, u ktorého provizórne 
opravujeme Peťovu prednú brzdu. Zdržali 
sme sa veľmi dlho. Čas rýchlo pokročil 
a do zotmenia trvá asi 1,5 hod. My máme 
na Rematu ešte dobrých 35 km 
v kopcovitom teréne. Odteraz  máme 
preteky s časom. Do zotmenia to už 
nestíhame a nemáme ani svetlo. Rýchlo 
pokračujeme cez Mošovce, Turčianské 
Teplice, Rovnú horu do Skleného. Tu sa 
zastavujeme pred posledným kopcom na 
kofolu. Za obcou na horských lúkach sa 
zotmelo, ale svetlo odrazene od Mesiaca 
nám stačí, aby sme už v pohode prišli na 
Rematu k autu. V nohách máme cca 95 
km v horskom teréne. Domov 
prichádzame asi o 23.00 hod. 

Peter  Vojtuš 
Klub Slovenských turistov Kovarce 

 
Predbežný plán akcií na rok 2013 bude 
uverejnený v budúcom čísle Kovarského 
mesačníka. Pripravujeme aj ľahšie cyklo 
a pešie túry pre mládež a rodiny s deťmi 
do bližšieho okolia. Kontakt a info aj na: 
www.ksttribec.webnode.sk 
 
 
 
 
 



 

GAZDINKY NA 
SLOVÍČKO 

  
CESNAKOVÁ 

KRÉMOVÁ 
POLIEVKA 

 
2 – 3 hlávky cesnaku 

(áno – hlávky, nie 
strúčiky!) 

1 cibuľa 
100 g masla 
4-5 ks menších zemiakov 
mrkva 
½  litra mlieka 
½ litra zeleninového vývaru (zeleninový 
bujón roztopiť v horúcej vode) 
POSTUP:  
Rozpustíme polovicu masla a do zlatista 
opečieme pokrájaný cesnak, potom 
pridáme pokrájanú cibuľu. Ďalej pridáme 
zemiaky a mrkvu a zvyšok masla. Keď sa 
maslo rozpustí, pridáme soľ, vegetu, 
mleté čierne korenie, zalejeme 
zeleninovým vývarom a mliekom. Varíme 
do zmäknutia zeleniny. Keď je mäkká, 
rozmixujeme ju do hladka. Môžeme ešte 
dochutiť. Polievku podávame buď 
samotnú, alebo s opečeným chlebíkom, 
alebo s nastrúhaným syrom. 
Dobrú chuť praje... 

Adriana Juríková 
 

J U B I L A N T I 
 F E B R U Á R 

 

☺ Mária Grácová          – 77 rokov  

☺ Michal Števčík          – 76 rokov 

☺ Pavlína Šišmičová    – 76 rokov 

☺ Anton Mosnár           – 60 rokov 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
 

 
NARODENIE DIEŤAŤA 

 
 

SAMUEL ĎURIČ 
narodený 
25.1.2013 

Otec: Ivan Ďurič 
Matka: Daša rod.Burzová 

 
 

 
 

VIKTÓRIA 
JANČOVIČOVÁ 

narodená 2.2.2013 
Otec: Ondrej Jančovič 
Matka: Danka rod.Budošová 

 
 

 
 

NICOLA  FLAKOVÁ 
narodená 12.2.2013 
Otec: Marek Flak 
Matka: Žaneta rod.Geršiová 

 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 
 
 
 

NA SPOLOČNÚ 
CESTU ŽIVOTOM 

VYKROČILI: 
 
 

MÁRIA SAJKOVÁ 
a   PAVEL   ZAJAC 

 
manželstvo uzatvorili dňa 9.2.2013 vo 
Veľkom Klíži 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 
 

 

O C E N E N I E 

 
Dňa 27. januára 2013 sa v novej budove 
SND v Bratislave uskutočnilo pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky Ivana 
Gašparoviča  slávnostné vyhlásenie 
výsledkov XVI. ro čníka  Krištálové 
krídlo,  oceňovanie  najvýznamnejších 
osobností  Slovenska v oblasti umenia, 
športu, hospodárstva, medicíny a vedy  
za rok 2012.  Hlavnými organizátormi 
tohto najprestížnejšieho podujatia boli  
Krištálové krídlo a Spoločnosť 7 PLUS, 
spoluorganizátorom bol  Bratislavský 
samosprávny kraj a po prvý raz aj 
Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava. 
Za uplynulých 15 rokov získalo ocenenie 
Krištálové krídlo 159 osobností.  Za rok 
2012 bol  na cenu Krištálové krídlo – 
ocenenie  za filantropiu nominovaný aj 
náš občan p.Peter Králik , a to za 
záchranu a znovuvybudovanie národnej 
kultúrnej pamiatky – vzácnej knižnice 
v kaštieli v Oponiciach a za sústavnú 
propagáciu tohto celoslovenského 
klenotu.  
Vedenie obce a redakčná rada obecných 
nových blahoželá p.Petrovi Králikovi 
k nominácii na toto vysoké verejné 
uznanie za rok 2012.       
 
 

O Z N A M 

 
Západoslovenská distribu čná, a.s.  

oznamuje občanom, že  
dňa 28.februára 2013  
a dňa 14.marca 2013  

 v čase od 7.45 hod. do 15.00 hod.  
bude vypnutá trafostanica č.1 

pri kostole 
Elektrickú energiu nebudú mať ulice: 
- ulica Slovenského národného povstania 
- ulica Cintorínska 
- ulica Družstevná 
 
 
 
 
 

 
Základná organizácia Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Kovarciach 
P O Z V Á N K A 

Srdečne Vás pozývame, Vážený člen, 
Vážená členka,  

na výro čnú členskú schôdzu  
ZO JDS Kovarce, 

ktorá sa uskuto ční 
dňa 7.marca 2013,   (štvrtok)   

o  15.00 hod. 
v spoločenskej sále  

Kultúrneho domu v Kovarciach. 
Súčasťou nášho spoločného stretnutia 
bude aj výstava Vašich výtvorov, ktoré 
vznikli v priebehu roka (ručné práce, 
výtvarné, cukrárenské, modelárske 
práce, veľkonočná dekorácia a iné). 
Chceme tak pripraviť príjemné prostredie 
na počesť Medzinárodného dňa žien, 
ktorý spoločne oslávime s bohatým 
kultúrnym programom a chutným 
občerstvením. 
Svoje diela prineste 7.marca 2013 
dopoludnia v čase od 9.00 hod. do 13.00 
hod. do kultúrneho domu. Ďakujeme. 
Tešíme sa na Vašu početnú účasť. 
 

Výbor ZO JDS KOVARCE 
 
 
 
 
 

JARNÝ ZBER 
SPÍLENÝCH  KONÁROV 

 
Obecný úrad oznamuje občanom, že aj 
v tomto roku sa uskutoční zber konárov 
z jarného opilovania stromov, kríkov 
a okrasných drevín. Presný termín 
vývozu bude oznámený miestnym 
rozhlasom. 
Občania môžu konáre zhromaždiť pred 
svoje rodinné domy, odkiaľ budú obecnou 
áviou alebo traktorom odvezené 
na obecné kompostové 
hospodárstvo. 
 
 
 
 
 
 



 


