
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ú V O D N Í K 

 

Milí spoluobčania. 
     Leto, oddych, dovolenky, prázdniny 
detí tak neuveriteľne rýchlo ubehli a žiaci 
i deti sa opäť onedlho vrátia do priestorov 
škôl. Čo ma teší, je to, že sa 
zamestnanci, ale i  mnoho iných ľudí 
podieľajú na tom, aby začiatok školského 
roka bol pre deti pripravený na 100 
percent. Aby všetky priestory – či už 
vnútorné alebo vonkajšie, boli vyčistené, 
skrášlené, opravené, dobudované. 
Tešíme sa, keď deti opäť budú 
v príjemnom prostredí nadobúdať nové 
vedomosti, potrebné pre život. 
     Druhá strana mince je to, čo ma až tak 
neteší, ale trápi. Je to akási necitlivosť, 
nezodpovednosť, vandalizmus našej 
mládeže. Možno vyžívanie sa v tom, že 
niečo zničím, pokazím, polámem, 
rozbijem, popíšem na majetku niekoho 
iného, aby som v partii bol „hrdina“ veď tu 
ma rodičia nevidia. Alebo z cudzieho krv 
netečie?  
     Hovorí sa, že mládež je naša 
budúcnosť. Je to vždy pravda? Budeme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 my, starší, v starobe žiť ozaj v úcte, 
láske, porozumení a opatere ako naši 
rodičia? Skúsme vychovávať „naše deti“ 
spoločne. Tak ako keď sochár tvaruje 
sochu, tvarujme i my dušu našich detí, 
nielen ich vedomosti. Potom sa deti 
nebudú hanbiť podpísať sa pod svoje 
diela na výkres, papier, seminárnu prácu, 
napísanú knihu, vedecký článok. 
Nezostanú po nich počmárané steny  
budov, pokazené zariadenia, zničené 
ploty, rozbité okná, kopy odpadkov. 
     Som optimista. Teším sa na 
spoluprácu.                                                                                                     

Bc.Zdenka Bujnová  
redaktor  KM 

 
 

 

SPOMIENKA NA SNP 

 

     Pred sedemdesiatimidvoma rokmi – 
29.augusta 1944 Slobodný 
bánskobystrický vysielač vyhlásil ústami 
profesora Ladislava Sáru Slovenské 
národné povstanie. Pamätám si aj na 
povstalecký popevok: 
„V štyridsiatomštvrtom roku tam 
u Bánskej Bystrici slovenských chlapcov 
do boja pozvali proti fašistickým vrahom 
s ruskými partizánmi. Tá bystrická 
vysielačka, tá nás k tomu pozvala, 
slovenskí  chlapci, berte zbraň do ruky, 
bo nám hrozí nebezpečie tej našej milej 
vlasti!“ 
     Hoci Slovensko bolo obsadené 
Nemcami, usídlených aj v našej obci, 
mnohí naši občania ani na chvíľu 
nezaváhali a nastupovali do nákladného 

auta na hornom konci dediny, že nestačili 
oznámiť ani svojej najbližšej rodine svoje 
rozhodnutie. Boli to naši otcovia, bratia 
i synovia. Šli brániť našu drahú vlasť, nie 
„Slovák – štát“, ktorý bol satelitom 
fašistického Nemecka. Šli urýchliť 
ukončenie druhej svetovej vojny, keď 
Stalingrad symbolicky zaznamenal zvrat 
vojnových udalostí. Žili sme v strachu 
a obavách, či niektoré z našich občanov 
nevydajú napospas osudy rodín. Mala 
som sedem rokov, zbierala som raždie do 
rozkúrenej pece, keď do nášho dlhého 
dvora vtrhli Nemci. Stihla som matke 
oznámiť, že k nám idú Nemci. Tá ma 
primkla do izby, kvôli bezpečnosti 
neprerieknutia. Zafungovala jej 
duchaprítomnosť, Nemci odišli. 
Nasledovali dlhé dni čakania a obáv 
v rodinách ako sa vyvinie vojnová 
situácia. Blížila sa zima, Vianoce. 
Povstanie bolo potlačené. Povstalci sa 
stiahli do zasnežených hôr, kde nielen 
zbrane a streľba sa stali osudné mnohým 
z nich. Z jari sa front približoval až k našej 
obci. 29.marca 1945 počas 
Veľkonočného týždňa boli Kovarce 
oslobodené. Zvony vyzváňali, mohlo sa 
oslavovať nielen zmŕtvyvstanie, ale aj 
naše oslobodenie. Vtedy sme boli deťmi. 
Dnes už len niektorí z nás si ešte 
pamätajú. 
     Za 72 rokov sa veľmi zmenil svet, ale 
aj my. Svet a ľudstvo je znovu vystavené 
rôznym nebezpečenstvám. Odráža sa to 
v našom každodennom živote, aj v našich 
postojoch. Dnes nie je ani toľko členov 
Zväzu protifašistických bojovníkov, koľko 
bolo voličov nacionalistov v posledných 
voľbách do slovenského parlamentu. 
Zlyháva pamäť? 
     Využime 72.výročie SNP, aby sme 
prejavili našu úctu obetiam druhej 
svetovej vojny, účastníkom SNP, 
vojakom a našim osloboditeľom. 
Nezabúdajme! Chráňme život, našu 
vlasť, európske spoločenstvo, aby nás 

bolo viac proti tým, ktorých 
história – matka múdrosti 
– nepoučila! 
 

PhDr.Irena Grácová  
redaktor KM 

 
 

Oslavy 72.výročia 
Slovenského národného povstania  

 sa uskutočnia 
dňa 27.augusta 2016  (sobota) 

 
� 17.50 hod. - zraz 
účastníkov pietneho aktu pred 
budovou základnej školy 
� 18.00 hod. - pietny akt 
kladenia vencov k buste 
A.Makarenku pri ZŠ a pri pamätníku 
padlých hrdinov 
� 18.30 hod. – na futbalovom 
ihrisku zapálenie symbolickej vatry, 
občerstvenie – guláš, bufet, príjemné 
posedenie a voľná zábava 
 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 
 

OBECNÉ 

ZASTUPITEĽSTVO 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce 
na 19.zasadnutí dňa 14.júla 2016 
prerokovalo: 
1.Program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva Obce Kovarce dňa 14.júla 
2016. 
2.Informáciu starostu obce Ing. Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 9.6.2016.  
3.Návrh - Rozpočtové opatrenie 
č.4/2016/OZ.  
4.Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Kovarciach o poskytnutie 
finančných prostriedkov na cestovné 
výdavky poznávacieho vlakového 
zájazdu do Prahy.  
5.Žiadosť p. Mariána Čitárskeho, Kovarce 
o nájom miestnosti bufetu o výmere 12 
m2 v budove Základnej školy, Kovarce 
164 na školský rok  2016/2017 od 
5.9.2016 do 30.6.2017.  
6.Žiadosť – Reštaurácia Peter Piaček, 
Nitrianska Streda  o schválenie 
otváracích hodín v prevádzke 
Reštaurácia Peter Piaček, 956 15 
Kovarce 160.  
7.Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
žiadateľa: p. Peter Jablonský, Kovarce. 
 

O B S A H 

� Úvodník (Bc.Zdenka Bujnová) 
� 72.výročie Slovenského národného povstania (PhDr.Irena Grácová) 
� Z rokovania OZ Obce Kovarce  (14.7.2016) 
� Zo školského zápisníka – Základná škola, Materská škola 
� Športové ozveny  (Ing.Daniel Kutňanský) 
� Čo sa píše v starých kronikách... - Kostolík sv.Anny (Peter Gerši) 
� Gazdinky na slovíčko  
� Jubilanti – August, Narodenie detí 
� Oznam, Inzerát 
 



ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNIKA 

 

 

Slávnostné zahájenie školského roka 
2016/2017 bude dňa 5.septembra 2016 
(pondelok) o 8.00 hodine pred budovou 
základnej školy. Príchod žiakov do 
základnej školy je o 7.30 hod. 
 

Prváčikovia  sa stretnú v  materskej 
škole o 7.45 hod. (so školskou taškou), 
odkiaľ ich spolu  žiaci ZŠ, učiteľky 
a rodičia odvedú na slávnostné zahájenie 
školského roka do základnej školy. 
 

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, 
že prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 
16.00 hod. Deti nastupujú do MŠ ráno do 
8.00 hod. 
 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

 

Postup po dvoch desaťročiach !!! 
     Veľké Bedzany sa zachránili v piatej 
lige Stred a následná radosť tak mohla 
vypuknúť aj v Kovarciach. Tie postúpili do 
VI. ligy z druhého miesta!!! To bola 
správa, ktorú sme sa dozvedeli  v utorok 
28.júna. Naše „A“ mužstvo tak bude po 
20-tich rokoch nastupovať v najvyššej 
okresnej futbalovej súťaži. 

 
Zmeny a novinky pred novou sezónou 

zo šatní mužstiev OFK Kovarce. 
 

� Pri „A“ mužstve skončil 
hrajúci tréner Jozef Gerši. Jozef 
v nasledujúcej sezóne povedie hráčov 
žiackej jedenástky. Nový trénerom „A“ 
mužstva sa stal Peter Košecký. Obom 
trénerom ďakujeme za odvedenú prácu 
a držíme palce v ďalšej práci. Zmeny 
v kádri „A“ mužstva: Hráčsky káder zostal 
prakticky celý pohromade. Z hráčov, ktorí 
vybojovali najvyššiu okresnú súťaž odišiel 
len Patrik Borovka na hosťovanie do 
Horných Obdokoviec. Príchodov bolo 
viac. Milan a Dominik Vorčákoví oprášili 
po niekoľkých rokoch kopáčky, tak isto aj 
Juraj Vrábel a z hosťovania z Práznoviec 
sa nám vrátil Peter Labuda. Ale najväčšiu 
radosť máme z návratu nášho 
odchovanca Róberta Marunu, ktorý si po 

takmer 25-tich rokoch oblečie opäť 
kovarský dres. 
�  Mužstvo dorastu bude 
v nasledujúcej sezóne spojene 
s dorastom TJ Oponice a pod týmto 
názvom budú chalani účinkovať v 5.lige 
stred. Pre vysvetlenie: ide o špeciálne 
spojenie, kde môžu naši hráči ďalej 
striedavo hrať za našich mužov. 
O chlapcov sa bude naďalej starať p. 
Milan Černo ml.  
� Žiacka jedenástka bude aj 
v nasledujúcej sezóne pôsobiť v IV. Lige 
OBFZ – TO, tento krát v menej člennej 
skupine so Solčanmi, Krnčou Preseľanmi, 
Urmincami a Krušovcami. Chlapci 
odohrajú sezónu štvorkolovo. 
 
Prípravné zápasy „A“ mužstvo 

 
24.7.2016 OFK Ludanice – OFK 

KOVARCE 2:3 (1:0) 
Góly OFK Kovarce: P.Labuda, J.Bizoň 
Zostava OFK Kovarce: R.Števanka-
O.Kerek, J.Jankovič, M.Belan, J.Kerek-
M.Gregor, D.Kutňanský, M.Mekýš, 
J.Vrábel-E.Gregor, P.Labuda. 
Striedali: J.Bizoň, J.Hippík, T.Vrbjar 
 

27.7.2016 TJ Oponice – OFK 
KOVARCE 3:1 (1:1) 

Gól OFK Kovarce: E.Gregor 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar-J.Jankovič, 
A.Števanka, M.Belan, O.Kerek-M.Gregor, 
D.Kutňanský, E.Gregor, D.Ďurič-
P.Labuda, J.Vrábel 
Striedali: J.Kerek, J.Gerši, J.Bizoň, 
A.Bošanský, P.Bobula, R.Števanka 
 

31.7.2016 TJ Štart Nitrianske 
Hrnčiarovce – OFK KOVARCE 4:2 (3:1) 
Góly OFK Kovarce: M.Gregor 2x 
Zostava OFK Kovarce: T.Vrbjar, 
J.Jankovič, D.Vorčak, A.Števanka, 
O.Kerek - E.Gregor, D.Kutňanský, 
M.Gregor-M.Vorčák, P.Labuda 
Striedali: D.Ďurič, J.Kerek 
 
 
5.8.2016 OFK Klátová Nová Ves - OFK 

KOVARCE 0:4 (0:1) 
Góly OFK Kovarce: M.Gregor, R.Maruna, 
M.Mekýš, E.Gregor 
Zostava OFK Kovarce: R.Števanka-
J.Jankovič, M.Belan, M.Vorčák, J.Vrábel-

E.Gregor, R.Maruna, M.Mekýš, 
M.Gregor, D.Kutňanský-O.Kerek 
Striedali: J.Gerši, J.Bizoň, P.Bobula, 
D.Klačanský 
 
 

7.8.2016 OFK Horné Štitáre - OFK 
KOVARCE 2:5 (2:2) 

Góly OFK Kovarce: D.Kutňanský, 
P.Labuda, M.Vorčák, M.Gregor, 
R.Maruna 
Zostava OFK Kovarce: T.Vrbjar-J.Vrábel, 
J.Jankovič, R.Hula, D.Vorčák-E.Gregor, 
R.Maruna, D.Kutňanský, M.Gregor-
P.Labuda, M.Vorčák 
Striedali: J.Gerši, J.Bizoň, M.Belan, 
P.Bobula, D.Klačanský 
 

13.8.2016 OFK KOVARCE - TJ 
Družstevník Šurianky 6:1 (1:1) 

Góly OFK Kovarce: Erik Gregor 3x 
(1x11m), Oto Kerek 2x, Jozef Gerši 
Zostava OFK Kovarce: R.Števanka-
J.Jankovič, D.Klačanský, D.Vorčák, 
J.Vrábel-E.Gregor, M.Mekýš, R.Maruna, 
M.Gregor, D.Kutňanský, O.Kerek 
Striedali: J.Gerši, R.Hula 
 

Dorast  V.LIGA – STRED - U19 - 
2016/2017 

 
1.kolo  

OFK Tovarníky : TJ Oponice/OFK 
KOVARCE 5:3 (3:0) 

Jeden z gólov za hostí : Michal Belan.  

 
Prvý zápas „A“ mužstva je naplánovaný 
na 21.8.2016. Hostiť budeme mužstvo 
z Nemčíc. 
Žiacka jedenástka začne svoje zápolenia 
4.9.2016 domácim zápasom so 
Solčanmi. 
 
Všetkých srdečne pozývame na naše 
zápasy počas nasledujúcej sezóny 
a dúfame, že nám budete držať palce tak 
ako doteraz. 

 
Spracoval:  

Ing.Daniel Kutňanský 
 

 

ČO SA PÍŠE V STARÝCH 
KRONIKÁCH... 

 
KOSTOLÍK sv.ANNY 

     Dňa 5.septembra 1875 som 
ctihodnému spolupatrónovi pánovi 
Andrejovi Wagnerovi predal špitálnu malú 
rolu nachádzajúcu sa na kovarskom 
predhorí  kvôli tomu, že tento pán chcel 
na tomto mieste na vlastné náklady 
vystavať peknú a nákladnú kaplnku,  
v ktorej by sa štyri krát do roka  mohla 
konať svätá omša, spolu s kryptou ako 
s posledným miestom svojho odpočinku. 
Predal som mu ju s milostivým povolením 
ctihodného pána predstaveného 
vydaného dňa 20.8.1875 za sto zlatých. 
Toto povolenie aj s mojim stanoviskom  
a kópia kúpnej zmluvy tejto malej role 
špitála  boli založené medzi ostatné 
farské spisy. Originál biskupského 
povolenia je  uložený v novom protokole 
medzi diecéznymi dispozíciami na liste 
s číslom 122. 
     Zahájenie výstavby kaplnky svätej 
Anny posvätením základného kameňa 
stanovil dôstojný pán generálny 
biskupský vikár František Vencel  opát 
kláštora svätých Kozmu a Damiána 
v Ludaniciach, kanonik nitrianskej 
katolíckej cirkvi a hradný diakon na 
2.10.1878. Menovaný vykonal toto 
posvätenie spolu s kaplánom Jánom 
Markovičom. 
     V roku 1879 bola výstavba kaplnky 
ukončená. Bola honosne vymaľovaná, 
má veľmi pekný oltár s rôznymi 
pozlátenými predmetmi, bohostánok 
s pozlátenými dvierkami, štyri biele 
zlatom zdobené svietniky a dve podušky. 
Do oltára boli osadené pozostatky 
svätého Serváca a Gaudiosa, ktoré 
Andrejovi Wagnerovi poslala jeho 
eminencia pán kardinál, kráľovský primas 
a ostrihomský arcibiskup Ján Šimor. Oltár 
vyšiel na 1500 zlatých. Nad ním sa 
nachádza veľký obraz svätej Anny, matky 
Blahoslavenej panny Márie, so širokým 
na hrubo pozláteným rámom, ktorý stál 
100 zlatých. Pred oltárom je visiaca 
lampa z čínskeho striebra. Na chóre je 
organ - veľké fusharmónium, v lodi 
kaplnky sú štyri lavičky z dubového dreva 
privezené z Pešti. Pod kaplnkou sa 



nachádza krypta pre samotného 
zakladateľa Andreja Wagnera a jeho 
rodinu, ktorá bola vysvätená na základe 
povolenia jeho excelencie presula 
Augustína Roškovániho. Strecha kaplnky 
je pokrytá bielym plechom a veža meďou. 
Dvere kaplnky sú železné, dva kľúče od 
nich a aj kľúč od zámku organu má 
u seba farár. Vo veži je takmer štyri 
metráky ťažký zvon s príjemným zvukom. 
Posvätený bol v Pešti  ostrihomským 
acibiskupom kardinálom Jánom 
Šimorom.  
     Na základe fundácie vo výške 300 
zlatých a podľa dispozícií samotného 
fundátora  boli určené tri termíny na 
zádušné omše pre zomrelých. 19.3. pre 
fundátorovho  svokra Jozefa, 22.7. pre 
jeho matku Magdalenu a 26.7. na sviatok 
svätej Anny pre zosnulú manželku Annu. 
      25.7.1880 bola táto kaplnka 
slávnostne vysvätená za prítomnosti 
mnohých veriacich nielen z Kovariec ale 
aj farníkov z Oponíc, Ludaníc, Bošian aj 
Topoľčian. Pánovi presulovi Augustínovi 
Roškovánimu asistovali pán farár Čelka 
z Budína a rodinný kaplán Jozef Kočner, 
ktorý mal kázeň na text knihy Genesis, 
hlava 28, verše 10,11,12, kde sa hovorí 
o tom ako Jakub v Bersabe nocoval a vo 
sne videl anjelov ako zostupovali 
a vystupovali po rebríku siahajúcom zo 
zeme až do neba.  Posvätenia sa 
zúčastnil aj samotný fundátor Andrej 
Wagner s celou svojou rodinou, ktorá 
prišla z Pešti. Po ukončení vysviacky 
slávnosť pokračovala v užšom kruhu vo 
Wagnerovom kaštieli. Okrem rodiny 
fundátora sa na nej zúčastnili štyria kňazi, 
ktorí boli účastní samotnej vysviacky. 
      V Kovarciach, dňa 30.júla 1870, 
František Oravský, toho času kovarský  
vicearchidiakon a miestny farár v 79. roku 
svojho života. 

Pre Kovarský mesačník upravil:  
Peter Gerši 

 
 
 
 

 
 
 

GAZDINKY  
 NA   SLOVÍČKO 

 

ANANÁSOVÝ KÓMPÓT  
Z TEKVICE HOKAIDO 

Potrebujeme:  
4 kg tekvice, 1 ks citrodeko, 1,2 kg 
kryštálového cukru, 1 ks veľký ananásový 
kompót, 2,5 litra vody, trochu klinčekov 
Postup: 
Tekvice očistíme, vyberieme jadierka a 
pokrájame na kocky. Zalejeme vodou, 
vsypeme 1 citrodeko, necháme stáť 24 
hodín. Na druhý deň vodu vylejeme. Vo 
väčšom hrnci uvaríme sirup z 2,5 l vody a 
1,2 kg cukru, pridáme tekvicu a varíme 
do sklovita. Pridáme trochu klinčekov a 1 
veľký ananásový kompót. Ešte trochu 
prevaríme. Plníme do pohárov a 
sterilizujeme 5 minút. 
Poznámka: môžete robiť aj z polovičnej 

dávky, pri ktorej ja osobne 
dávam celý ananásový kompót 
(nie polovicu). 

Recept pre Vás vybrala 
a vyskúšala: 

Renáta Šišmičová 

 

RAJČINOVÝ LEKVÁR 
 (ako šípkový) 

2,5 kg rajčín, 4 kávové lyžičky kyseliny 
citrónovej, 1 kávová lyžička zázvoru. 
Všetko dobre uvariť, prepasírovať. Potom 
pridať 1,5 kg kryštálového cukru, 2 – 4 
vanilkových cukrov. Uvariť do zhustnutia. 
Nakoniec pridať trochu Petosy. 

 
RAJČINOVÝ DŽEM 

2 kg jabĺk, 1 kg rajčín rozvaríme 
a prepasírujeme. Pridáme 800 g 
kryštálového cukru a necháme stáť do 
druhého dňa. Na druhý deň džem aj 
s troškou rumu po troche dovaríme. 
Nalejeme do pohárov. 
 

ČALAMÁDA 
5 kg kapusty, 2 kg papriky, 1 kg cibule, 1 
nakladač, 2 dcl oleja, ½ kg cukru, 8 dcl 
octu. Poriadne rukami premiešať. Nechať 
postáť najmenej tri hodiny. Naložiť do 
pohárov. 

KEČUP 
1 kg rajčín, ½ kg jabĺk, ¼ kg cibule, 4 
strúčiky cesnaku, 3 kávové lyžičky soli, 
20 dkg cukru, 4 klinčeky, 4 bobkové listy, 
6 ks nového korenia, 1 lyžička červenej 
mletej papriky, 1 dcl octu, 1 cvikla, 1 
feferónka, môžu byť aj 4 zelené čerstvé 
papriky. Varíme asi 30 minút. Vyberieme 
koreniny, rozmixujeme, možno aj 
prepasírovať. Nalejeme do pohárov, 
sterilizujeme pri teplote 100o C 10 minút. 
 

PIKANT 
1 kg papriky, 1 kg rajčín, 5 ks feferónky, 1 
dc oleja, 1 dcl octu, 5 dkg cesnaku, 
polovicu sáčku nakladača. Nechať 
povariť, prepasírovať, naliať do pohárov, 
sterilizovať. 

Recepty pre Vás vybrala a vyskúšala: 
PhDr.Irena Grácová 

 

J U B I L A N T I 
 A U G U S T 

 

� Kamil Laluha                60 rokov 

� Milan Chotár                65 rokov 

� Albín Prachár               65 rokov 

� Činčurová Paula          79 rokov 

� Ondruš Milan               80 rokov 

� Flak Emil                      84 rokov 

� Kutňanská Mária          85 rokov 

� Šišmičová Alžbeta       85 rokov 

� Balážová Rozália         86 rokov 

� Geršiová Anna             92 rokov 
 
 

NARODENIE DIEŤAŤA 
 

ADAM  VALENT 
narodený dňa 4.7.2016 

Otec: Michal Valent 
Matka: Erika Ferenčíková 
 

VIKTOR  LÉVAI 
narodený dňa 20.7.2016 

Matka: Lívia Lévaiová 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME 

O Z N A M Y 

 

ZBER PLASTOVÉHO ODPADU a 
ZBER TETRAPAKOV (obaly z mlieka, 
džúsov)  bude 21.septembra 2016 (v 
stredu). Uviazané vrecia s plastovým 
odpadom a uviazané vrecia s tetrapakmi 
žiadame vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy.  
 
 
Obec Nitrianska Streda v zastúpení obcí 
Mikroregiónu Západný Tríbeč Práznovce, 
Krnča, Solčany, Čeľadince, Kovarce, 
Oponice a Súlovce s podporou 
Nitrianskeho samosprávneho kraja Vás 
pri príležitosti dňa Ústavy SR 

dňa 1.septembra 2016 
pozýva na výstup na Tríbeč.  

Trasy povedú z jednotlivých obcí po 
vyznačených turistických chodníkoch. 
Prosíme účastníkov výstupu, aby sa 
prihlásili na príslušnom obecnom úrade 
z dôvodu zabezpečenia občerstvenia do 
27.augusta 2016. Všetci účastníci sa 
stretnú o 12.00 hodine na Tríbči. 
Občerstvenie na bude podávať na Žabici 
pod Tríbčom cca o 13,00 hodine. 
 

 
HODY v našej obci budú dňa 
18.septembra 2016. 
 

 
 

NE - POĎAKOVANIE 

 

„Ďakujeme“ neznámemu ochranárovi 
a milovníkovi životného prostredia 
a zelene, ktorý svojvoľne zničil 
a zdeformoval dve krásne tuje rastúce pri 
chodníku na cintoríne. Svojím 
nezmyselným a neodborným zásahom 
zničil obecný majetok a vzhľad 
prístupovej cesty. Čo bol dôvod jeho 
konania? „Skratka“ k hrobu jeho 
najbližších? Aj takto naši občania  
reprezentujú našu obec. Mne osobne je 
ľúto a do plaču, kam siaha arogantnosť 
jednotlivcov. 

Renáta Šišmičová       


