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ÚVODNÍK 

 
Vianoce za nami, Veľká noc pred nami... 
Obchodníci vymenili vianočné ozdoby za 
vajíčka, zajace a kuriatka. Zimu sme si 
ani neužili, ani sme nepostrehli, že bol 
zimný mesiac, dažďa a blata bolo 
neúrekom a už tu máme za chvíľku jar 
a hop – zrazu aj leto. Už teraz plánujeme 
letné dovolenky – nahlasujeme si 
v predstihu voľno v práci, veď musíme 
vyplniť deťom prázdniny. Všetko tak 
rýchlo letí, ako keby som sa pozerala 
z okna idúceho rýchlika. Kde sú tie 
krásne študentské časy, keď sa hodina 
matematiky vliekla nekonečne dlho 
a počítala som sekundy a minúty, aby už 
zazvonilo. V dnešnej dobe už nestíhame 
rátať dni, hneď sa prehupneme z Vianoc 
– na Veľkú noc - hneď na to na koniec 
školského roka a šup – už je tu začiatok 
nového školského roka a zrazu je už 
koniec kalendárneho roka – a znova 
Vianoce. Letí ten čas veľmi rýchlo, 
neviem či len mne sa to tak zdá, ale 
dnešná uponáhľaná doba tak vplýva asi 
na väčšinu z nás. Povinností je čoraz 
viac, vyžadujú sa maximálne výkony, 
lepšie výsledky, minimálne straty. 
Posúvame naše hranice vyššie a vyššie. 
     Ja Vám prajem, milí spoluobčania, 
aby ste si vychutnali každú voľnú chvíľku 
s tými, ktorých máte radi, aby ste prežili 
len pekné a láskou naplnené sekundy, 
hodiny, dni, týždne a mesiace s rodinou, 

známymi a priateľmi, aby bol 
Váš život naplnený peknými 
zážitkami a okamihmi.  
Pevné zdravie Vám želá  
 

Renáta Šišmičová, 
 šéfredaktor KM 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOĽBY DO NÁRODNEJ 
RADY SR 

 
     Voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky sa uskutočnia: 
 

dňa 5. marca 2016 (sobota) 
od 7.00 hod. do 22.00 hod. 

Volebná miestnosť sa 
nachádza v spoločenskej  sále 

kultúrneho domu. 
Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do 
volebnej miestnosti zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov, môžu požiadať 
o hlasovanie do prenosnej volebnej 
schránky. Nahlásiť sa treba telefonicky 
alebo osobne na obecný úrad:  

� 038/5316125 
 
Ako sa hlasuje? 
Volič dostane od členov komisie 
hlasovacie lístky a prázdnu obálku. 
V priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov volič vyberie 
hlasovací lístok toho kandidujúceho 
subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať 
svoj hlas (z dvadsiatich troch hlasovacích 
lístkov vyberie jeden hlasovací lístok). 
Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej 
úpravy vložiť do obálky, alebo na tomto 
hlasovacom lístku môže  zakrúžkovaním 
poradového čísla kandidáta (najviac 
u štyroch kandidátov) vyznačiť, ktorému 
kandidátovi dáva prednosť. Potom vloží 
hlasovací lístok do obálky a obálku vloží 
do volebnej schránky.  
Nepoužité a nesprávne upravené 
hlasovacie lístky treba vhodiť do 
schránky na to určenej. 

ŠPORTOVÉ OZVENY 

 
31.1.2016 

Prípravný zápas „A“ mužstvo OFK 
KOVARCE - OFK Ludanice  8:0 (1:0) 

Zostava domáci: Miroslav Klačanský-
Juraj Kerek, Adam Števanka, Rastislav 
Hula, Dominik Klačanský - Erik Gregor, 
Miroslav Mekýš, Daniel Kutňanský, Patrik 
Borovka - Oto Kerek, Marek Čery. 
Striedali: Michal Belan, Lukáš Málik, 
Dominik Ďurič 
Góly: 40. Dominik Ďurič, 51. Daniel 
Kutňanský, 54,59,68. Oto Kerek, 74,87. 
Dominik Klačanský, 81. Miroslav Mekýš, 
 

7.2.2016  
 Prípravný zápas „A“ mužstvo OFK 

KOVARCE - OFK Krnča  1:0 (1:0) 
Zostava OFK Kovarce: Tomáš Vrbjar - 
Dominik Klačanský, Adam Števanka, 
Juraj Kerek, Michal Gregor - Dominik 
Ďurič, Daniel Kutňanský, Miroslav Mekýš, 
Erik Gregor - Oto Kerek, Jaroslav Bizoň.  
Striedal: Jozef Jankovič 
Gól: 40.Erik Gregor (11m) 
 

14.2.2016   
Prípravný zápas „Dorast“ OFK 

KOVARCE – TJ Družstevník Jacovce 
5:3 (3:1) 

Svoj prvý prípravný zápas odohrali aj naši 
dorastenci. Po veľmi dobrom výkone 
zdolali účastníka 5 ligy. Nechýbali pekné 
akcie na jednej či druhej strane. Celkovo 
zápas spĺňal tie najvyššie kritéria. 
Z našich radov vyčnievali hráči, ktorí 
pravidelne štartujú za mužstvo 
dospelých. Nestratili sa však ani žiaci 
a sme radi, že nám rastie ďalšia šikovná 
futbalová generácia. 
Zostava OFK Kovarce: Richard Števanka 
– Lukáš Málik, Dominik Klačanský, Adam 
Števanka, Michal Belan – Michal Gregor, 
Patrik Borovka , Dominik Ďurič, Nicolas 
Grác – Dávid Gerši, Miroslav Borovka – 
Adrian Rusňák, Dušan Krajči,  
Góly : Michal Gregor, Miroslav Borovka, 
vlastný, Dominik Ďurič, Michal Belan 
 
Ďalší program prípravných zápasov: 
„A“ mužstvo 

28.2.2016  Ludanice – KOVARCE 
„Dorast“ 
27.2.2016   Veľké Bedzany – KOVARCE 

Časy a miesta zápasov budú oznámené 
na klubovej stránke: 
https://www.facebook.com/OFKKovarce/ 

Ing.Daniel Kutňanský 

OZNAM 
V Kovarskom mesačníku č.1/2016 sme 
zverejnili prosbu o pomoc  pri 
organizovaní 90.výročia založenia 
Obecného futbalového klubu 
Kovarce. Preto výbor OFK znovu 
vyzýva fanúšikov a nadšencov futbalu 
o poskytnutie – zapožičanie starých 
fotografií, športového oblečenia, trofejí, 
kronikárskych zápisov a iných 
spomienkových materiálov. Všetky 
artefakty, ktoré zozbierame, budú 
majiteľom vrátené. 
Kontaktné osoby: Ing. Daniel Kutňanský, 
Jozef Kovačik, Miloš Buraj. Všetkým 
ďakujeme. 
 

ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 

MATERSKÁ  ŠKOLA 
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, 
jedni pijú, druhí jedia..... 
My sme v materskej škole aj pili, ale 
džús, malinovku a čaj, pretože deti  po 
tancovaní, rôznych hrách a šantení boli aj 
vysmädnuté. A najedli sa tiež dosýta - 
rôznych koláčikov od rodičov, ale i šišiek 
od tety kuchárky. Dňa 3. februára 2016 
sme fašiangové obdobie ukončili 
fašiangovým karnevalom. Všetky deti boli 
od rána, ale i po celý deň v maskách 
rôznych rozprávkových postavičiek, aby 
sa  zábavou, veselosťou a hrami  rozlúčili 
s fašiangovým časom.  
 

OZNAM 
Novela  zákona č. 245/2008 Z. z. (školský 
zákon) mení termín zápisu detí do 1. 
ročníka ZŠ na mesiac apríl. Následne MŠ 
VVaV SR posúva aj termín zápisu detí do 
materskej školy na mesiac máj. 

Zápis v našej materskej škole bude 
pre školský rok 2016/2017 v termíne 

od 2. mája  do 13. mája 2016. 
Termín uvádzame v predstihu, nakoľko 
sa rodičia zaujímajú o zápis detí do MŠ 
už teraz. 

Bc.Zdenka Bujnová, riaditeľka MŠ 



ZÁKLADNÁ  ŠKOLA 
     Prvý polrok školského roka 2015/2016 
je už za nami. 29. januára 2016 dostali 
žiaci výpisy s polročným hodnotením 
výchovno-vyučovacích výsledkov. V tento 
deň boli odmenení aj víťazi školského 
kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.  
     Fašiangy sa už tradične spájajú 
s karnevalom a takto to bolo aj tento rok. 
29. januára 2016  sa uskutočnil karneval 
v tanečnej sále kultúrneho domu. 
Rozprávkové bytosti, postavičky z filmov, 
ale aj rôzne moderné masky, ktoré deťom 
zhotovili rodičia, sa najskôr predstavili 
a potom sa už sa zabávali a tancovali. 
Nakoniec boli odmenené všetky 
zúčastnené masky. Program, sprievodné 
hry a organizáciu karnevalu mali na 
starosti členovia žiackeho parlamentu. 
Poďakovanie patrí zamestnancom 
školskej jedálne, ktorí pripravili 
fašiangové občerstvenie pre všetkých 
zúčastnených. 
     Žiaci z našej školy sa zapájajú aj do 
predmetových olympiád. V obvodnom 
kole Dejepisnej olympiády skončila na 4. 
mieste Diana Lendelová z VIII. triedy, 
úspešnými riešiteľmi boli Ján Kobida 
a Marcel Krošlák z IX. triedy. V okresnom 
kole Matematickej olympiády získal 2. 
miesto Marián Zeliska z V. triedy a 3. 
miesto Ján Kobida z IX. triedy. 
      Na hodinách literatúry a tvorivého 
čítania a písania vytvorili žiaci básne 
a príbehy, ktoré sme poslali do 
celoslovenskej súťaže „Prečo mám rád 
slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. 
      Na výtvarnej výchove zasa žiaci 
kreslili a maľovali na tému - Vesmír očami 
detí a najkrajšie práce sme poslali do 
okresného kola – do Tribečského 
osvetového strediska v Topoľčanoch.                                                                   

Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POCHOVÁVANIE BASY 
V OBCI DŇA 6.2.2016 

 
     Ešte nám nestihlo poriadne vytroviť od 
vianočných dobrôt a sladkostí, už sme 
vstúpili do ďalšej fázy tučného 
fašiangového „vykrmovania“. Prešli sme 
na iné vyprážané jedlá ako sú šišky, 
fánky, kapustné halušky s vyprážanou 
slaninou a vo veľkom hrnci uvarenou 
huspeninou. Nechýbala ani kapustnica 
s klobásou, údeninu, mäsom z vianočnej  
alebo fašiangovej zabíjačky. Fašiangové 
časy sme spolu ukončili  fašiangovou 
veselicou.           
     Tá sa uskutočnila v sobotu 6. februára 
2016 v spoločenskej sále Kultúrneho 
domu v Kovarciach. Zišlo sa nás 
neúrekom. Detí ako smetí v doprovode 
svojich  rodičov a početných aktérov 
zábavného večera. Tí sa nám predviedli 
na pieseň „Dedinôčka“ od Kollárovcov 
s transparentmi a nápismi svojej 
totožnosti.  
     O svojej láske k folklóru, úcte ku 
krásnemu kovarskému kroju sa netajili 
speváčky a hlavné aktérky fašiangového 
večera z Kovarčanky, čo sme aj vyčítali 
z ich nápisu „Pevné  pľúca“.  
     Krojované boli aj reprezentantky 
Nezábudky, ktoré nesklamali nápis 
„Pevný krok“ , hoci sa vekom radia medzi 
staršie.  
     Turisti ledva zmerali trasu sálou, 
unavení z horských ferrat v plnej výzbroji 
s batohmi, mačkami, čelovou baterkou, 
hrncami, úlomkami stromov, keď šúsom 
či zadkom skĺzali z vrcholcov. Hlavná 
turistka Renátka Šišmičová bola toho 
jasným dôkazom, ale aj turistické rodinky. 
Výrečným bolo aj ich heslo „ Dosiahnúť 
vrchol“. 
      Pomarančoví futbalisti zaručovali 
víťazstvá na zelenej tráve ako hold 
k nadchádzajúcemu jubileu kovarského 
futbalu. Podľa nápisu si mali dať „Pozor 
na ....nazdravie“, ale i na nohy, keďže boli 
iba v ponožkách. Kopačky nemá kto 
čistiť. 
      Poľovnícky stav sa nezaprie. Úhľadná 
uniforma prilákala aj ženy do tohto 
spolku, ktorý už vyše sedemdesiatročie 
chráni naše lesy a zver. Jeho stúpencami 
sú zväčša rodinní generační príslušníci. 

Tí s nápisom „Dobrú mušku„ to 
nevzdávajú. 
      Za nimi šli hasiči v plnej pohotovosti 
s krhlami, aby hasili prípadnú prebujnelú 
roztopašnosť, nebodajže oheň, ktorý 
rozpaľoval naše srdcia, ale hlavne ten 
vonkajší. O tom vypovedal aj ich nápis 
„Dobrú strýkačku“. 
     Rybári sa nepopýšili svojim úlovkom, 
veď v hlbokej sieti sa nekmitali živé ryby, 
ale sardinky v oleji. Ich maskáčový odev 
i nápis „Tichí a mokrí “ naznačoval, že ich 
ani voda ani dážď neodrádza od 
rybárskej závislosti a nielen LUH je ich 
doménou.     
     Ako posledný sa do sprievodu zapojil 
imigrant zo Saudskej Arábie (Miloš Buraj) 
a sám sa podľa nápisu privítal v našej 
obci.     
     Po tomto početnom defilé všetkých 
kovarských záujmových skupín uprostred 
sály vytvorili spoločný kruh a na pieseň 
„Mariša, pusu daj!“ sa zamiešali 
a striedali v tanci. 
     To bol začiatok dobrej zábavy, ktorú 
poprial aj pán starosta Ing. Andrej Čopík 
s poďakovaním všetkým, ktorí sa na jej 
príprave podieľali.  
     Po ochutnávkach šišiek a častungu 
z bufetu s možným posedením sa 
v zábave pokračovalo. Na parket nastúpili 
deťúrence, ktorým guráž pridávalo 
praskanie balónikov rozvešaných po celej  
sále s girlandami, 
     Prišlo prekvapenie večera. 
V doprovode kňaza – hlavného dirigenta 
(Miloša Buraja) nastúpili mníšky 
v bieločiernom habite, ktoré spočiatku 
cudnými pohybmi a následne v bujarom 
rytme rozpútali tanec na melódiu „Aleluja“ 
a dali tromfa speváckemu zboru 
z Troškovho Kameňáka. Dirigent tiež 
vystupňoval dirigovanie pomocou vešiaka 
i varešky tak, že vyletovali aj girlandy.  
     Celé početné obecenstvo 
s veľkokapacitnými štrnásťmiestnymi 
stolmi sa výborne bavilo na ich vystúpení 
a od smiechu sa uvoľnil žalúdok na 
konzum chutnej kapustnice. Po nej 
nasledoval vrchol večera – Pochovávanie 
basy. Za zvukov smútočného pochodu od 
Tribečanky ju na nosidlách vynášali mladí 
hasiči. Za nimi šli ženy – plačky. 
Srdcervúci plač a lamentácie utíšil 
príchod farára (Miloša Buraja) na 
vysvietenom papamobile so striežkou 
a pápežským erbom. Miništranti ho 

spojazdnili a okiadzali  jeho cestu.  
Litánie v „latinčine“ odspieval kňaz 
a organista (Ing. Daniel Kutňanský) 
akoby tlmočil jej umieranie. V smútočnej 
reči kňaz vyzdvihol všetky cnosti basy – 
Doroty, ale spomenul aj jej neduhy, čo 
urýchlilo jej skon. Vyzval prítomných, aby 
štedrou oferou prispeli k pohrebným 
trovom, ktoré vybavila modleníčka 
(Zuzana Opatová). 
 
     Smútočná bola aj pieseň na melódiu  
Malej čiastky zeme, ktorou sa aj basa 
lúčila so všetkými, ktorých obveseľovala:  
 
 

 Nastáva nám ľudia  smutná hodina,  
už nám naša milá basa umrela.  

Umrela, umrela, kde duša pôjde, 
takú prechlastanú Peter nepríjme. 

 
 Pred nami už leží ako kus dreva, 
Tribečanka vraví, piť už netreba.  

Bola si nám stále dobrou priateľkou, 
lúčime sa s tebou ako s frajerkou. 

 
Lúčim sa aj s vami hasiči milí,  

spolu sme hasili, spolu sme pili.  
Mávajte hadice vždy len v pozore,  
nech vy uhasíte oheň v stodole. 

 
Nelezte turisti len v Tatrách na  hory,  
veď vaše nadšenie aj Hôrka zahojí. 

Turisti, turistky, fľaška do vaku, 
 nech si vypite pri táboráku. 

 
 Žienky naše milé, dobre robíte,  

keď na trampolínach pilne cvičíte.  
Len si vyskakujte hore a dolu, 

 budete mať štíhly zadok aj nohu. 
 

Naši poľovníci dobre sa majte,  
srnkám a diviakom pokoj už dajte. 

Krmelce jeleňom hojne naplňte  
a flintičku večer rýchlo pripravte. 

 
Ryby naše rybky v Luhu kovarskom, 
sem-tam si plávajú aj hore pupkom.  

Ticho buďte ľudia, ideme na vec, 
 nech sa chytí na prút aj taký sumec. 

 
 Kovarčanka drahá s vami zostanem, 

spievajte, tancujte, zabávajte len.  
A po Veľkej noci s Nezábudkou zas, 

ochotne a vrelo zabavíme vás. 
 



A na záver chceme pozdrav odovzdať, 
futbalistov našich tiež povzbudzovať.  

Len sa snažte ďalej, nech vám to strieľa, 
veľa gólov v sieti, do vlastnej netreba. 

 
     Rozžialené plačky zmierňovali 
svoj žiaľ chlipkaniu pálenky, ale 
pomáhalo aj kropenie. 
Otčenášom sa zaručovali, že 
v pôste už piť nebudú 
a prejdú na diétu, ale 
vegetariánmi sa nestanú. 
Ženy oplakávali 
odchádzajúce fašiangové 
časy piesňou s nápevom 
„Zahučali hory“, a „Čo je 
to za hora“ na počesť 
pochovávania basy 
a jej odkazu, aby sa 
„slopať prestalo“ až do 
Veľkej noci, kedy basa znovu ožije. 
Harmonikový doprovod robil Vladimír 
Križan. 
     Pohreb sa skončil, zábava 
pokračovala živou hudbou Tribečanky 
a diskotékovými skladbami Petra 
Belana so svetelnými efektmi.  
 
     Kovarské fašiangy majú 
svoju históriu a dobrú 
povesť. O nové nápady plné 
humoru a dobrej nálady, sa 
postarali členky Kovarčanky 
a komisie kultúry a športu, za čo im 
srdečne ďakujeme. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa podieľali na obsahovom 
i organizačnom zabezpečení tohoročných 
fašiangov, včítane dôvtipného zápisu do 
Pamätnej knihy.  

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

slová piesne upravila: 
Bc.ZdenkaBujnová 
redaktor KM 
 
 
 
 

 

MAŠKARNÝ PLES  
v „CLEMENTIA“ ZSS 

     V utorok 9.februára 2016 sa konal 
tradičný Maškarný ples klientov pod 
záštitou ,,CLEMENTIA“, Zariadenia 
sociálnych služieb Kovarce. Okrem 
klientov z nášho zariadenia sa prišli 
zabaviť a vytancovať aj klienti z týchto 
ZSS: ,,BENEFIT“, ZSS Ľudovítova,                               
,,V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce, 
,,HARMÓNIA“, ZSS Horné Štitáre, 
,,HARLEKÝN“, ZSS Topoľčany, 
,,SVETLO“, ZSS Olichov, HUMANITY – 
CSP Prievidza. Na toto podujatie sme sa 
veľmi tešili už od začiatku roka a klienti si 
za pomoci pracovníkov vyrábali masky 
podľa vlastnej fantázie. Niektorí boli 
prezlečení do ich obľúbených masiek 
z minulých rokov, ale mali sme aj nové 
masky, ktoré sa všetkým veľmi páčili. 
Úspech zožali aj rozprávkové, zvieracie, 
filmové a iné postavy zo všetkých 
zariadení.  
    Veľmi si vážime, že naše pozvanie 
prijali aj poslanec NSK Ing. Peter Baláž 
a poslanec NR SR a zároveň NSK 
PaedDr. Pavol Goga. Po výstižnom 
a príjemnom príhovore Mgr. Magušinovej, 
ktorá v mene vedenia zariadenia 
prítomných privítala sa ujal slova aj 
PaedDr. Pavol Goga, ktorý uviedol, že 
rád prijal pozvanie na takéto podujatie 
a teší sa, že môže pobudnúť medzi nami.  
Nasledoval kultúrny program, ktorý 
súvisel s aktuálnym obdobím roka na 
tému Pochovávanie basy. Potom 
hudobná skupina RIVA vyhlásila 
prehliadku masiek a po nej sa už začala 
voľná zábava, ktorá v príjemnej 
atmosfére trvala do večera. 
     Túto akciu na základe spätnej väzby 
nielen klientov, ale aj všetkých 
zúčastnených hodnotíme ako úspešnú 
a vydarenú. Už teraz sa tešíme na ďalší 
ročník Maškarného plesu v Kovarciach. 
Týmto chcem poďakovať našim 
sponzorom, bez ktorých by sa táto akcia 
nemohla konať. Sme šťastí, že stále 
existujú ľudia, ktorí aj touto formou 
pomáhajú robiť ľudí umiestnených 
v sociálnych zariadeniach šťastnými.  

Mgr.Katarína Klačanská 
„CLEMENTIA“ ZSS Kovarce 

 

G A Z D I N K Y 
NA   SLOVÍČKO 

 
RÝCHLY PUDINGOVÝ 

KOLÁČ  
 

Cesto: 5 vajec, 25 dkg 
kryštálového cukru, 1 dcl 
oleja, 1 dcl voda, 25 dkg polohrubej 
múky, 1 polievková lyžica (PL) kakaa, 1 
prášok do pečiva. 
Puding: ½ l mlieka, 1 vanilkový cukor, 2 
PL kryštálový cukor, 1 puding (malinový 
alebo vanilkový). 
Poleva: 2 smotany pochúťkové (kyslé), 
1 - 2 PL práškového cukru, 1 vanilkový 
cukor. 
Najskôr si uvaríme puding a necháme 
vychladnúť. Cesto vymiešame, vylejeme 
na pomastený a múkou vysypaný plech 
a do surového cesta lyžicou dávame 
vychladnutý puding. Dáme piecť. Na 
vychladnutý koláč dáme polevu a dáme 
do chladu stuhnúť. 

 
 

RÝCHLE KOKOSOVÉ 
MAFINY 

 
1 kyslá smotana (téglik je 
odmerka) 
kokos (téglik) 
práškový cukor (téglik) 
hladká múka (téglik) 
olej ( ½ téglika) 
3 vajíčka 
1 vanilka  
1 kypriaci prášok 
štipka soli 

 
Všetko spolu 
zamiešame a dáme 
do formičiek na 
mafiny.  Pečieme na 
180 stupňov. Tento 
recept sa môže 
použiť aj na pečenie 
bábovky. 
 

 
Marcové číslo Kovarského mesačníka 
bude už veľkonočné, preto Vás 
prosíme o zaujímavé recepty a nápady 
k Veľkej noci. Ďakujeme. 

Jubilanti 
F E B R U Á R  

♥ Matulová Milada    - 60 rokov 

♥ Ďurič Jozef                        - 65 rokov 

♥ Macková Magdaléna         - 65 rokov 

♥ Černová Emília     - 75 rokov 

♥ Grossová Anastázia          - 75 rokov 

♥ Števčík Michal                   - 79 rokov 

♥ Šišmičová Pavlína   - 79 rokov 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME  
 
 
 
NARODENIE 
DIEŤAŤA 
 

NATÁLIA  BALÁŽOVÁ 
narodená 13.2.2016 

Otec: Lukáš Baláž 
Matka: Romana Balážová rod.Valterová 
 

SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 
 
 

O Z N A M  

 
PLASTY A TETRAPAKY 

Zber plastového odpadu a obalov z 
tetrapakov v našej obci bude 7.marca 
2016 (pondelok). Uviazané vrecia s 
plastovým odpadom a vrecia s tetrapakmi 
žiadame vyložiť ráno v deň vývozu alebo 
v predvečer vývozu pred rodinné domy. 
 
 
ZÁKAZ VOĽNÉHO POHYBU PSOV 
Obec Kovarce na základe oznámenia 
občanov obce vyzýva a upozorňuje 
všetkých majiteľov psov na zákaz 
voľného pohybu a túlanie psov po 
obci. Každý majiteľ psa je 
povinný zabezpečiť, aby pes 
nemal voľný prístup na 
verejných priestranstvách 
obce.  
 


