
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍK 

       
Sme Slováci, sme Európania! 
     Vlastníme svoje práva, povinnosti, 
hranice, znak, symboly. Máme svoje 
zákony, európsku zmluvu, parlament, 
europarlament, svoju kultúru, históriu, 
materinsky jazyk, územné vymedzenie na 
mape sveta. Patríme k európskemu 
svetadielu. Sú splnené odveké túžby 
našich predkov a horlivcov za národnú 
svojbytnosť. 
     Všetko sa zavŕšilo v priebehu 
dvadsaťročia, desaťročia, päťročia: 
Slovenská republika 2003, vstup do EÚ – 
1.máj 2004, spoločné platidlo – euro 
1.1.2009. Ako sa to odráža v praktickom 
živote? 
     Sloboda cestovať, študovať 
a pracovať hocikde v EÚ, platíme a 
zarábame eurom. Na budovách škôl, 
nemocníc, inštitúcií vidíme tabuľky 
s označením podpory z eurofondov. 
Košice sa stali v roku 2013 hlavným 
mestom kultúry Európy... 
    Nuž, pomáhajú nám „európske 
peniaze“ a mohli by viac, keby sa nimi 
zaplátali tie najnutnejšie a najväčšie 
diery, keby sme vedeli s nimi umne 
gazdovať a nie korumpovať, keby 
neexistovali gorily a nástenkové  tendre 
a iné dosiaľ nevyšetrené kauzy. 
    Bolo by mylné sa domnievať, že od EÚ 
len dostávame ako z bankomatu. Ale aj 
dávame, ba platí istý princíp solidarity. Na 
veľký balík eurovalu, ako prostriedku proti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kríze, sa malo zložiť 780 miliárd, čo pre 
Slovensko   znamenalo    prispieť   7,7 
miliardami. Vieme, ako to dopadlo – pád 
vlády Ivety Radičovej pre nesúhlas strany 
SaS na čele s Richardom Sulíkom. A ten 
istý euroskeptik, ale aj iní, Jozef Kollár 
dnes kandiduje na europoslancov 
z celkového počtu 330 uchádzačov 
kandidátov, keď Slovensko má 
zastupovať len 13 poslancov v 780 
člennom Európskom parlamente. Sú 
prejavy aj iného extrénizmu. Na bansko-
bystrickej radnici dal jej župan M.Kotleba 
strhnúť a zničiť európsku zástavu, ale 
neštítia sa aj jeho prívrženci kandidovať. 
Ak sa takéto xenofóbne, fašisticko-
nacionalistické sily pretlačia do 
europarlamentu a dosiahnu 25 percent, 
môže sa ľahko stať, že spoločná Európa 
nebude symbolom zjednotenia 
a garantom mieru, ale hašterenia a jej 
likvidácie. To otvorene priznáva 
francúzska nacionalistka M.L.Penová, 
ktorá si sľubuje z takto zmýšľajúcich 
poslancov vytvoriť frakciu na rozpad 
eurozóny. 
    Nám Kovarčanom sa môže zdať, že 
Brusel je od nás ďaleko a s nami nič 
nemá. Predsa má. Máme obnovený 
kultúrny dom cez EBOR SIEA, do ktorých 
investoval a my sme z toho zdarma 
utŕžili. 
     Veľa bude závisieť od schopných 
politikov a hospodárov, ako získať 
a zhodnotiť eurofondy na rozvoj našej 
obce a krajiny pod Tatrami. Záleží na 
každom z nás, či si dobre vyberieme 
takýchto poslancov ľudu. 
     Dajme Európe šancu, aby vytvárala 
priestor pre spoluprácu medzi 
Európanmi, pre lepšiu spravodlivejšiu 
európsku a našu spoločnosť! 

PhDr.Irena Grácová, redaktor KM  

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 
16.kolo 30.3.2014 15:00 hod. 
OFK KOVARCE : OFK Krn ča 

2:0 (1:0) 
V 16.kole sme na 
domácom ihrisku privítali 

lídra II.triedy, mužstvo Krnče. 
Naši hráči sa do hostí pustili 
bez rešpektu a drvivým 

tlakom nútili hostí k chybám. 
Jednu takú spravil hosťujúci brankár, keď 
sa v 12. minúte musel predčasne poberať 
pod sprchy za hranie rukou mimo 
pokutového územia. Náš tlak pokračoval 
a taktiež sme pokračovali v zahadzovaní 
vyložených možností. Gólové vykúpenie 
prišlo v 19. minúte, keď unikol po pravej 
strane Labuda, preštrikoval sa cez 
obranu hostí a zakončil rutinérsky vedľa 
brankára – 1 : 0. Zahadzovanie šancí 
pokračovalo aj po prestávke, keď sme gól 
nedokázali streliť ani osamotení, zoči-
voči brankárovi hostí. Krnča podnikala 
nebezpečné protiútoky, ktoré ale 
spoľahlivý Machula v domácej bránke 
kryl. V 80.minúte sme sa dočkali 
vytúženého gólu, keď svojim 10.gólom v 
sezóne upravuje na konečných 2 : 0 
Jozef Gerši. Záver zápasu sa niesol 
v nervóznom duchu, ale nič to nezmenilo 
na tom, že domáci zaknihovali cenné 
víťazstvo. 
Góly:  19.Labuda, 80.Gerši 
Zostava OFK Kovarce:  Radoslav 
Machula – Tomáš Karcol, Rastislav Hula, 
Jozef Jankovič, Jozef Hippík 
(46.Alexander Bošanský) - Daniel 
Kutňanský, Juraj Vrábel, Erik Gregor, 
Jozef Gerši, Peter Labuda, Jaroslav 
Bizoň (63.Patrik Bujna) 
Rozhodoval:  Peter Žitňanský 
180 divákov 
 
 
17.kolo 5.4.2014 15:30 hod. 

   MFK Topo ľčany „B“ :  
OFK Kovarce 2:1 (2:0) 

V derby zápase 17.kola sa stretli zatiaľ 
nezdolané mužstva v jarnej časti. Zápas 
sa začal opatrne. Domáci dostali naše 
mužstvo pod tlak, z čoho rezultovali ich 

šance. V 26.minúte po štandardnej 
situácií skóruje domáci Ryban. Naši hráči 
sa nevedeli dostať do zápasu, a tak 
domáci gólom do šatne uzatvorili rezultát 
prvého polčasu. Nakoniec to bol ale 
zápas dvoch rôznych polčasov. Naši 
hráči nastúpili do druhej 45.minútovky 
ako vymenení s cieľom zvrátiť 
nepriaznivý stav. Kontaktný gól sme 
dokázali streliť v 72.minúte, keď spoza 
šestnástky napriahol M.Gregor a krížnou 
strelou urobil z brankára domácich len 
štatistu. Bohužiaľ sme už do konca 
zápasu nedokázali skórovať, a tak sme 
v jarnej časti utrpeli prvú prehru. 
Gól:  72.Michal Gregor 
Zostava OFK Kovarce:  Miroslav Činčura 
– Tomáš Karcol, Rastislav Hula, Jozef 
Jankovič, Alexander Bošanský - Daniel 
Kutňanský (Juraj Kerek), Juraj Vrábel, 
Erik Gregor, Miroslav Mekýš, Jaroslav 
Bizoň (Michal Gregor), Peter Labuda 
Rozhodoval:  Peter Žember 
130 divákov 

 

„Máj, máj zelený, pod 
oblôčkom sadený“ 

 
     Lenže ich tajomne nevysádza milý 
milej, ale Obec Kovarce so šikovnými 
mládencami z hasičského zboru na troch 
centrálnych miestach obce. Je to 
radostná udalosť, jedna z najkrajších 
tradícií jari, kedy všetko kvitne, zelenie 
sa, ľudia sa oddávajú slnečným lúčom a 
tešia sa z jej návratu. Preto ju treba 
náležite uvítať. A Kovarčania to vedia. 
    Oslavu otvorila starostka obce 
Mgr.Helena Paučírová na priestranstve 
pred kultúrnym domom. 
     Prví v kultúrnom programe boli 
tanečníci z materskej školy. Akoby mali 
ľudový tanec v krvi. Zvŕtali sa odušu. 
Krojované sukničky tvorili ďalšie kruhy 
a malí mládenci predviedli klobúkový 
tanec, ale nepochybili. Klobúčik nespadol 
žiadnemu z nich. K zvučnej hudbe sa 
pridal potlesk vďačného obecenstva. 
Vďaka patrí pani učiteľke Bc.Lucii 
Kertészovej za jej dobrú prípravu. 
    Žiacke krojované páry už ukázali 
gracióznejší pohyb podľa piesne 
Horehronie od Kristíny a jej 

O B S A H 
� Úvodník (PhDr.Irena Grácová) 

� Obecný futbalový klub Kovarce 

� Máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený (PhDr.Irena Grácová) 

� Zo života základnej školy (Mgr.Ľubica Jakubíková) 

� Tvorím, tvoríš, tvoríme (PhDr.Irena Grácová) 

� Gazdinky na slovíčko – Slnečnica, Domáca marlenka 

� Jubilanti – Máj 

� Oznam, Inzerát 



zodpovedajúcej 
choreografie. 
Ďakujeme pani 
učiteľkám za jej 
objavnosť a aktuálnosť. 
     Vynikajúci ľudový tanec a krásne 
kovarské kroje ukázali tanečníčky 
z Kovarčanky a ďalšie dospeláčky 
(R.Šišmičová, M.Zelísková, Z.Opátová), 
ktorý vymyslela a nacvičila Bc.Zdenka 
Bujnová. 
     Potom prišiel na rad vyzdobený pár 
koní až z Golianova s krojovaným 
pohoničom. 
     Na veľkom briezkami a mašľami 
vyzdobenom voze odvážal dva urastené 
máje, ale viezol aj vzácne osadenstvo -  
hudobníkov z Tribečanky. 
     Pod kostolom preukázali mladí hasiči 
veľkú zručnosť, keď pružný máj vzdoroval 
ich osadeniu. Speváčky z Nezábudky 
a Kovarčanky prerušili spevy o sadení 
májov, aby sa potleskom poďakovali 
úspešným pokoriteľom mája. 
     Spevom a hudbou sprievod 
pokračoval k Pomníku padlých. Tu sa 
najviac zhromaždilo obecenstvo, aj tí, čo 
sa v blízkej reštaurácii už občerstvovali. 
Ale šikovné dievčence z Kovarčanky na 
nikoho nezabudli a pohárikom osviežili 
každého účastníka. 
     Tretí máj pred kultúrnym domom už 
bol opraxovaný a na prvý šup zapadol na 
určené miesto. 
     Nasledovala zábava a občerstvenie 
v spoločenskej sále kultúrneho domu. 
Každý z prítomných si pochutnal na 
dobrom guláši, ktorý uvarila Kvetka 
Halmová a spol., chutnom chlebíku 
a čajkovskom vínku. Na voľnom parkete 
šantili deti. Potom prišlo milé 
prekvapenie. Mladý gitarista, čo robí 
starejšieho na svadbách, pán Miloš 
Červený, zavítal medzi nás. Hral 
a spieval obľúbené piesne a s ním aj 
obecenstvo. K nejednej autorskej piesni 
patrila aj nová pod názvom Rodina, ktorú 
Nezábudka venovala nášmu vernému 
spojencovi Ing.Andrejovi Čopíkovi a jeho 
milej rodine. 
     Reprodukovaná, ale aj dychová hudba 
pritiahla k tancu najmä osvedčené 
tanečníčky z Kovarčanky. 
     Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili 
o toto krásne predvečermájové podujatie. 

Najkrajší mesiac máj nám ponúkol aj 
ďalšie významné podujatie. V nedeľu 
11.mája na Deň matiek  deti MŠ 
a žiaci ZŠ pod vedením pani učiteliek 
pripravili prekrásny kultúrny 
program pre svoje mamičky 
a babičky. Oslavu 
zabezpečila Obec 
Kovarce v spoločenskej 
sále kultúrneho domu. 
 
 
Ani mesiac jún nebude 
chudobný na oslavy a udalosti: 
 
7.júna 2014 – sobota  bude patriť 
deťom a ich oslave: 
Medzinárodného d ňa detí.  Na jej 
príprave a zabezpečení sa budú podieľať 
viaceré organizácie a združenia: Obec 
Kovarce, športovci, poľovníci, hasiči, 
pilčíci, ktorí na futbalovom ihrisku 
pripravia nielen chutné kulinárstva, ale aj 

dobrú, súťaživú zábavu. 
Príďte pozdraviť 
a osláviť našu 

najmladšiu generáciu – 
našu budúcnosť! 

 
 

V sobotu 14.júna 2014  sa 
v Kovarciach uskutoční veľký deň, keď 
v našej obci budú účinkovať 
najúspešnejšie seniorské spevácke 
skupiny z celého Nitrianskeho 
samosprávneho kraja s jeho 
predstaviteľmi. Organizátorom podujatia 
bude: Krajská organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Nitre, Obec 
Kovarce, Základná organizácia JDS 
v Kovarciach. 
PROGRAM Krajskej prehliadky 
seniorských speváckych skupín 
pod názvom SPEVY DOMOVA. 
10.00–11.00 hod. – príchod, prezentácia 
speváckych skupín 
12.00–13.00 hod. – svätá omša v Kostole 
sv.Mikuláša v Kovarciach 
13.00–14.00 hod. – zlosovanie poradia 
vystupujúcich 
14.00–17.00hod. – celokrajská prehliadka 
speváckych skupín v kinosále kultúrneho 
domu 

17.00–18.00 hod. – vyhodnotenie 
prehliadky, odovzdávanie diplomov 
18.00–19.00 hod. – záver, občerstvenie, 
rozchod 
Vážení občania, príďte povzbudiť svojou 
účasťou ich vystúpenia. 
 
22.júna 2014 – nede ľa 
o 16.00hod.  sa už tradične uskutočnia 

Hody na Gedelove  pri sviatočnej 
svätej omši, ktorú usporiada farnosť 
rímsko-katolíckej cirkvi v Kovarciach 
a Obec Kovarce za spoluúčasti obcí 
Súlovce a Oponice. 
      Svojou účasťou i propagáciou tohto 
nášho nového pútnického miesta 
prejavíte poklonu k svätému krížu, 
ale aj úctu k novej cirkevnej 
tradícii. Dopraviť sa možno 
samostatne – turistika, cyklistika, 
auto, alebo kyvadlová doprava 
obecnou áviou. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

ZO ŽIVOTA 
ZÁKLADNEJ  ŠKOLY 

 
�  Blahoželáme Jakubovi Králikovi, 
žiakovi 8.A triedy, ktorý bol úspešný  v 
súťaži  Nebuď otrok drog  a vyhral 
fotoaparát. Cenu si žiak prevzal na 
slávnostnom odovzdávaní cien súťaže 
TASR  31.marca 2014  v Bratislave.  
� 7.apríla 2014 naša škola 
zorganizovala  16.ročník postupového 
turnaja školských družstiev  McDonald´s 
Cup žiakov 1.stupňa, ktorý sa uskutočnil 
na futbalovom ihrisku.  
�  11.apríla 2014 sme  v našej škole 
zorganizovali tvorivé veľkonočné dielne.  
Deti sa učili upliesť a vyzdobiť si korbáč, 
vyrobiť veľkonočné dekorácie či chutné 
nátierky, piecť koláče a učili sa aj detské 
hry. Vďaka patrí pani Vojtušovej a pani 
Grácovej, rodičom a všetkým, ktorí sa 
zúčastnili. 
�  11.apríla 2014  sa v  kaštieli 
 CHATEAU  APPONY v Oponiciach 
konalo  podujatie s názvom Titanic. Pán 
Peter Králik, správca miestnej knižnice, 

slávnostne otvoril podujatie  a súčasne 
uviedol  našich žiakov so svojím tancom. 
Žiaci zatancovali  poľský šľachtický tanec 
polonézu a zároveň sa týmto tancom 
zapojili do súťaže THE SCHOOL 
DANCE. 
�  Aj naši žiaci sa zapojili do výtvarno-
literárnej súťaže Ľudské práva očami 
detí, téma  2.ročníka je: Máme právo na 
názor. Do súťaže sme poslali výtvarné i 
literárne práce našich žiakov. 

Mgr.Ľubica Jakubíková 
redaktor KM 

 
Vlastná tvorba žiakov 5.ročníka 

Deň matiek 
Moja milá mamička, 
posielam Ti srdiečka. 
Srdiečka sú maličké, 
posielam  aj babičke. 

 
Mame z lásky 

Veľké srdce namaľujem ti z lásky, 
aby tvoje čelo nezdobili vrásky. 
Nezabúdaj, že všetci ľúbime Ťa 
a chceme Ti aj to posledné dať, 

vyjadriť, čo v srdci máme, 
 ako Ťa radi máme. 

 
Jar 

Ráno slnko vyskočilo, 
každé zviera prebudilo. 
Už sa vtáča prebúdza, 
už kvitne aj nevädza. 

Všetky deti sa už tešia, 
že tá tuhá zima prešla. 

 

TVORÍM, TVORÍŠ, 
TVORÍME 

 
     Tvorivé dielne pre žiakov - družinárov, 
ktoré sa uskutočňujú v predveľkonočnom 
čase, zameriavajú  sa na uchovávanie 
a rozvíjanie tradícii, zvykov, hier 
kuchárskeho a dekoratívneho umenia. 
     Týmto činnostiam so žiakmi sa venujú 
pani učiteľky, pani 
kuchárka a pán školník. 
Uskutočnili sa v piatkové 
odpoludnie 11.apríla 2014. 



     Pracovalo sa v rôznych skupinách, 
aby v trojhodinovom čase vystriedali 
všetky určené okruhy. Jedni vykrajovali 
a piekli medovníčky, formovali burizonové  
gulôčky s karamelom, ako ich k tomu 
priúčali pani učiteľky J.Vojtušová 
a Buliková . 
     Iní vyrábali veľkonočné ozdoby 
z papiera, stužiek, bavlniek a farbičiek. 
Maľovali veľkonočné vajíčka pod 
vedením pani učiteliek Z.Gogovej 
a L.Sotoňákovej , Z.Števankovej. Janka 
Zelísková a Miška Bošanská sa tiež 
venovali tejto tvorbe,  okrem toho 
usilovne zaznamenávali celé dianie ako 
parlamentárky Žiackeho parlamentu. 
     Veľké úsilie vynaložil pán školník 
M.Kapusta, aby zohnal svieže prútie. 
Keďže jar prišla zavčasu, tak ho našiel až 
pod Tribečom. Naučil najmä chlapcov 
upliecť korbáče, aby mali čím šibať 
dievčence. 
     Malé kuchárky z krúžku Gazdinka 
vyrábali rôzne nátierky na jednohubky 
pod vedením pani M.Zelískovej a pani 
učiteľky Ondrušovej. Potom veselo hostili 
všetkých spoluúčinkujúcich. 
     Pekné jarné slniečko vylákalo na 
školský dvor hráčov jarných hier 
z niekdajších čias detstva. Zaujala hra Na 
piceka (podoba dnešného golfu). Najďalej 
sa podarilo piceka vyhodiť palicou 
Viktórii, aj si ho vyžiadala. Zaiste si to 
ešte vyskúša. Iné hry Na hastrmána, Na 
vojačka a kráľa, Na letiacu vranu, Na 
vĺčka a húsatká, Zlatá brána – všetky boli 
súťaživé a pohybové, čím precvičili 
šikovnosť každého hráča. Bola aj 
píšťaľka vyrobená z prútika orgovánu. 
Nabudúce si ich vyrobíme viac, ale aj 
moreníčku s riekankami, aby sa dievčatá 
naučili vymoreničkovať vajíčka pre 
polievačov.  Adamko Vojtuš, sťaby 
hvezdár, upozornil na barančekovú 
oblohu, z ktorej vyčítal rôzne úkazy: 
„Pozrite, ako psia hlava!“ Žasla som nad 
šantivosťou a hravosťou detí. 
     Nech by ich spomienky na detstvo 
a veľkonočné zvyky sprevádzali ich celým 
životom. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 
 

 

GAZDINKY   
NA  SLOVÍČKO 

 
SLNEČNICA 

Cesto: 450 g hladkej múky, 4 žĺtky, 120 g 
práškového cukru, 1 prášok do pečiva, 
250 g palmarínu. 
 
Vypracujeme cesto, vyvaľkáme na 
hrúbku asi 3-4 mm, formičkou na košíčky 
vykrojíme a jemne vtlačíme do košíčka. 
Na to dáme trochu lekváru a plnku. 
 
Plnka: 4 bielky, 300 g mletých orechov, 
300 g práškového cukru.  
Bielky vyšľaháme, spolu zmiešame 
s orechmi a cukrom. Dáme do košíčka na 
lekvár a upečieme do ružova.  
 

DOMÁCA  MARLENKA 
Cesto: 250 g palmarínu, 250 g 
kryštálového cukru, 4 vajcia, 3 PL medu, 
1 PL sódy bicarbóny,  400 g hladkej múky 
T 650. 
Plnka: 1 sladené kondezované mlieko 
(460g) varené 2 hod., 250 g  masla, 250 
ml mlieka, 1 vanilkový puding, asi 70 g 
mletých aj posekaných orechov, 50 g 
čokolády na varenie. 
POSTUP  
Cesto: v nádobe nad parou rozpustíme 
margarín, pridáme cukor, premiešame, 
pridáme med, sódu, vajcia a šľaháme 
šľahačom do spenenia asi 5-7 minút. 
Pridáme múku a dobre premiešame. 
Cesto čo najrýchlejšie rozotrieme na 3 
papiere na pečenie (dosť tuhne). 
Pečieme pri teplote 170 stupňov asi 7-10 
minút. Stiahneme papier, zarovnáme 
kraje, ktoré pomrvíme k orechom 
a odložíme. 
Plnka: Z mlieka a vanilkového pudingu 
uvaríme hustý puding, po vychladnutí 
zmiešame s uvareným salkom a maslom. 
Krémom potrieme 2 pláty viac a 3 vrchný 
plát menej. Posypeme orechmi 
s pomrvenými krajmi, pofŕkame 
rozpustenou čokoládou a necháme pár 
hodín odležať v chlade.   
Chutila výborne.      

Recepty pre Vás vybrala a vyskúšala: 
Bc.Zdenka Bujnová 

 

J U B I L A N T I 
 M Á J  

 

� Filipová Emília          – 93 rokov 

� Remešová Veronika  - 91 rokov 

� Michalík Anton          – 88 rokov 

� Ďurík Michal              – 88 rokov 

� Holáková Emília        – 86 rokov 

� Sivoňová Žofia          – 81 rokov 

� Ďurik Emil                 – 80 rokov 

� Grácová Anna           – 78 rokov 

� Kutňanská Janka      – 77 rokov 

� Verbich František      – 76 rokov 

� Patrovičová Irena      – 75 rokov 

� Grácová Oľga           – 70 rokov 

� Chotárová Helena     – 65 rokov 

� Patrovič Zdenko        – 60 rokov 

� Pavlíková Mária        – 60 rokov 

� Dolinay Jozef            – 60 rokov 
 

 
SRDEČNE    

BLAHOŽELÁME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N Z E R Á T 

 
Darujem fenku  Pegy, hnedú, vhodnú do 
rodinného domu k starým ľuďom alebo k 
deťom, je milá  a hravá. 
Milan Šišmič, Kovarce 362 
(môžete prísť pozrieť, každý deň 
navečer). 

O Z N A M Y 

 
Zber použitého  

potravinárskeho oleja a tuku 
V kancelárií Obecného 
úradu si môžu občania 
prevziať „lievik“, ktorým 
budú zlievať oleje a tuky 
do PET-fliaš. Naplnené 
PET-fľaše občania 
odovzdajú na Obecnom 
úrade, kde budú 
zhromažďované 
v pripravenom kontajneri, 
ktorý poskytla firma určená 
na zber potravinárskych 
olejov. Obec Kovarce týmto zberom bude 
eliminovať – zmenšovať množstvo olejov 
a tukov v odpadových vodách v ČOV. 
Žiadame hlavne obyvateľov bývajúcich 
v bytových domoch, aby zlievali použitý 
tuk a olej do PET-fliaš, nakoľko nemajú 
inú možnosť likvidovať takýto olej. 

 
Zber plastového odpadu a zber 
tetrapakov  bude  

3.júna 2014 (utorok). 
Občania môžu do vriec s 
plastovým 
odpadom dávať aj obaly z 
tetrapakov. Uviazané vrecia s 
týmto odpadom žiadame 
vyložiť ráno v deň vývozu 
alebo  v predvečer vývozu 
pred rodinné domy. 
 
 
 
 

Zmena výpoži čných hodín  
v obecnej knižnici 

Pracovníčka obecnej knižnice oznamuje 
čitateľom, že KNIŽNICA bude od 1.júna 
2014 otvorená vždy: 
     v stredu 
 od 14.00 hod. – 

17.00 hod. 


