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ÚVODNÍK 

 
     Pre každý mesiac 
v roku je niečo typické – 
či už počasím, výročím či 
udalosťou. Mesiacu apríl 
„prischol“ dávno 
zľudovelý názov bláznivý, 
hlavne pre „aprílové“ 

počasie. Dážď vystrieda slnko, potom 
príde búrka, niekde aj krúpy, sem-tam 
ľadovec, víchor, niečo primrzne a pod. 
Z čižiem skáčeme do lodičiek a botasiek 
a znovu naspäť, zo zimných kabátov 
hneď do tričiek s krátkym rukávom (čiže 
svetre a jarníky ani veľmi nie je treba). 
Počasie sa vybúri aj počas jedného dňa. 
Ráno by sme zniesli možno i kožuch a 
cez poludnie opaľovací krém, večer 
máme opäť zimomriavky. Ale pri nádhere 
rozkvitnutých kvetov, ozdobných kríkov či 
ovocných stromov zabudneme aj na to 
aprílové počasie.  
     Pre apríl je z výročí, ktoré si 
pripomíname aj my, dôležité oslobodenie 
našej obce. V posledných rokoch je toto 
výročie u našich občanov nedocenené. 
Súčasné politické udalosti však otvárajú 
aj tému osobnej slobody človeka, 
národov či štátov.  Slovo mier by nemalo 
byť iba slovom – želáme si ho určite 
všetci hlavne pre naše deti.  
     Z udalostí tohto mesiaca je zaujímavé 
stavanie mája v podvečer posledného 
aprílového dňa. A tiež si určite mnohé 
rodiny a jednotlivci pripomínajú aj svoje 
osobné výročia a udalosti, ktoré 
zanechávajú v našich mysliach, srdciach 
nezabudnuteľné spomienky.  
     A potom nasleduje  máj s prívlastkom 
– lásky čas. Venujme ju všetkým nám 
drahým, blízkym a milým ľuďom.  

Bc.Zdenka Bujnová, redaktor KM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce na 

16.zasadnutí dňa 14.marca 

2016 prerokovalo a vzalo na 

vedomie:  
 
1.Program zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Obce 
Kovarce dňa 14.marca 2016.   
2.Informáciu starostu obce Ing.Andreja 
Čopíka o kontrole plnenia uznesení zo 
dňa 15.12.2016.  
3.Kronikársky zápis za rok 2014. 
4.Kronikársky zápis za rok 2015. 
5.Plán kontinuálneho vzdelávania na rok 
2016 Základnej školy, Kovarce 164. 
6.Plán kontinuálneho vzdelávania na rok 
2016 Materskej školy, Kovarce 450. 
7.Správu o hospodárení Základnej školy, 
Kovarce 164 za rok 2015. 
8.Správu o hospodárení Materskej školy, 
Kovarce 450 za rok 2015. 
9.Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Kovarce č.1/2016 
o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a na 
dieťa školského zariadenia. 
10.Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Kovarce č.2/2016 
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Kovarce. 
11.Žiadosť OFK Kovarce o poskytnutie 
finančného príspevku vo výške 5.000,00 
EUR na opravu a rekonštrukciu fasády 
budovy OFK (šatne). 
12.Návrh  - Rozpočtové opatrenie 
č.1/2016/OZ. 

13.Žiadosť Základnej školy J.Hollého 
696/3, Topoľčany  o poskytnutie dotácií 
na záujmové vzdelávanie žiakov 
s trvalým pobytom v obci Kovarce. 
14.Žiadosť Základnej školy Škultétyho 
2326/11, Topoľčany  o poskytnutie 
pridelených finančných prostriedkov na 
záujmové vzdelávanie žiakov. 
15.Žiadosť Evky Petríkovej, Čeľadince 
o poskytnutie (prenájom) priestorov na 
prevádzkovanie kaderníckych služieb. 
16.Žiadosť Rastislava Hulu a manž. 
Stanislavy, Kovarce o predĺženie nájmu 
bytu č.6, súp.č.543. 
17.Žiadosť Mária Friedl a Denisy 
Bizoňovej, Nitrianska Streda o pridelenie 
nájomného 3 izbového bytu. 
18.Žiadosť Adama Kováčika Kovarce 
o súhlas na vstup na  futbalové ihrisko 
z dôvodu pravidelných kynologických 
aktivít. 
19.Žiadosť o prenájom priestorov 
kultúrneho domu spoločnosťou Strong Fit  
s.r.o. Nitra za účelom fitness cvičenia na 
patentovaných PROFI trampolínach. 
20.Písomnú informáciu Happy Island 
s.r.o. o zámere kúpy kaštieľa 
v Kovarciach a účelu jeho využitia. 
21.Informáciu starostu obce 
o vypracovanom návrhu Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Kovarce na roky 2015 – 2020. 
22.Informáciu starostu obce o ponuke 
firmy A.V.I.S. s.r.o. 
23.Informáciu starostu obce o ponuke 
otvoriť v obci obchodné miesto Allianz – 
Slovenskej poisťovne. 
24.Informáciu starostu obce o podanom 
podnete Ing.arch.Ota Hodála na 
prešetrenie zákonnosti postupu obce 
Kovarce pri vyplatení dvojnásobného 
odstupného bývalej zamestnankyni obce 
Mgr.Helene Paučírovej. 
25.Informatívnu správu hlavného 
kontrolóra č.1/2016 pre poslancov 
obecného zastupiteľstva o stave 
finančných prostriedkov na účtoch obce 
Kovarce k 31.12.2015. 

 
 
 
 

 

 

ŠPORTOVÉ OZVENY 

7.liga II. Trieda Okres Topoľčany 
2015/2016 - jar 

 
20.kolo 3.4.2016 15:30 

OFK KOVARCE : OFK Horné 
Štitáre 3:1 (2:1) 

Úvod zápasu bol jasne v réžií domácich. 
Agilný E. Gregor sa za 9 minút postaral o 
dvojgólové vedenie Kovariec. Potom sa 
zobudili aj hostia a začali byť 
nepríjemnejší. Ich aktivitu pretavil v 
kontaktný gól Fulka. Hneď po zmene 
strán mali Kovarce možnosť pokutového 
kopu. Ten bezpečne premenil R.Hula. Do 
konca zápasu to už bol len boj domácich 
s koncovkou a Horných Štitár s vetrom. 
Prítomní diváci si teda museli na lepší 
futbalový zážitok minimálne týždeň 
počkať. 
Rozhodoval: Ján Klačanský 
64 divákov 
Vyzbierané vstupné: 44 EUR 
Góly OFK Kovarce: 7 a 9. Erik Gregor, 
48. Rastislav Hula (11m) 
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský – Rastislav Hula, 
Jozef Jankovič, Dominik Klačanský 
(65.Lukáš Málik), Dominik Ďurič – Michal 
Gregor, Daniel Kutňanský (70.Jozef 
Gerši), Miroslav Mekýš, Erik Gregor – 
Oto Kerek, Patrik Borovka. 
 

21.kolo 10.4.2016 15:30  
TJ Kamanová : OFK KOVARCE 

 1:3 (1:1) 
Do zápasu naskočili lepšie hostia, keď 
mali územnú prevahu, ktorú ale nevedeli 
zužitkovať. V 14. minúte po hrubej chybe 
v obrane otvoril skóre technickou strelou 
domáci Pecháč. Kovarce ale dokázali do 
polčasu vyrovnať Borovkom, ktorý sa 
najlepšie zorientoval v pokutovom 
území.  V druhom polčase opäť pritlačili 
hostia, ale gólové ovocie prišlo až v 
záverečnej 10 minútovke. Najskôr sa 
skúsene presadil Gerši a skóre uzatvoril 
krížnou strelou E.Gregor. Kovarce si tak 
po dobrom výkone odviezli z Kamanovej 
všetky body. OFK Kovarce ďakuje 
fanúšikom, ktorí merali cestu do 
Kamanovej a prišli nás v hojnom počte 
podporiť. 



Rozhodoval: Pavol Rybanský 
60 divákov 
Góly OFK Kovarce: 40. Patrik Borovka, 
81. Jozef Gerši, 84. Erik Gregor 
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský – Rastislav Hula, 
Adam Števanka, Alexander Bošanský 
(70.Juraj Kerek), Jozef Jankovič - Michal 
Gregor, Daniel Kutňanský, Miroslav 
Mekýš, Erik Gregor – Oto Kerek 
(73.Jozef Gerši), Patrik Borovka. 
 
 

22.kolo 18.4.2016 16:00  
OFK KOVARCE : TJ Čeľadince  

4:0 (2:0) 
V derby zápase podali domáci futbalisti 
zatiaľ najlepší výkon v jarnej časti. Dá sa 
povedať, že počas celého zápasu 
dominovali (až na pár situácií) a 
Čeľadince do ničoho nepustili. Strelecké 
kopačky si konečne obul O.Kerek, keď v 
32.minúte zužitkoval nezištnú prihrávku 
M.Gregora a bolo 1:0. Už o minútu sa ten 
istý hráč vyhol ofsajdovej pasci 
hosťujúcej obrany, ktorú viedol skúsený 
Goga a po kľučke na brankára hostí 
skóroval do opustenej bránky. Do 
druhého polčasu naskočili domáci hnaní 
skvelým publikom s odhodlaním čím skôr 
rozhodnúť zápas. Podarilo sa to až 
M.Gregorovi, ktorý rutinérsky zakončil 
svoje sólo. Konečnú bodku zápasu 
zasadil po štandardnej situácii Jankovič.  
Rozhodoval: Peter Tomka 
135 divákov 
Vyzbierané vstupné: 89 EUR 
Góly OFK Kovarce: 32 a 33. Oto Kerek 
60. Michal Gregor, 66. Jozef Jankovič 
Zostava OFK Kovarce: 
Miroslav Klačanský – Rastislav Hula, 
Jozef Jankovič (73.Jozef Gerši), Juraj 
Kerek, Adam Števanka – Michal Gregor, 
Daniel Kutňanský, Miroslav Mekýš 
(80.Jaroslav Bizoň), Erik 
Gregor (62.Dominik 
Ďurič) – Oto Kerek 
(65.Alexander 
Bošanský) – 
Patrik 
Borovka. 

 
 

 

Dorast  VI.LIGA - U19 - OBFZ TO 
2015/2016 

13.kolo 
TJ Zlatý Klas Urmince : OFK 

KOVARCE 1:5 (0:2) 
Góly OFK: 2x Adam Števanka, Michal 
Gregor, Dominik Ďurič, Patrik Borovka 
 
14.kolo 

OFK KOVARCE : OFK Tovarníky 
4:1 (3:0) 

Góly OFK:  2x Patrik Borovka, Michal 
Gregor, Kristián Rajnoha  
 
15.kolo 

TJ ŠK Radošina : OFK KOVARCE 
4:3 (3:1) 

Góly OFK: 2x Michal Gregor, Patrik 
Borovka 
 
16.kolo 

OFK KOVARCE : OFK Ludanice 
5:0 (1:0) 

Góly OFK:  2x Michal Belan, Patrik 
Borovka, Kristián Rajnoha, Dominik Ďurič  

 

Žiaci  IV.LIGA - U15 - OBFZ TO 
2015/2016 

8.kolo                  
OFK KOVARCE : TJ Zlatý Klas 

Urmince 7:2 (4:0) 
Góly OFK: 4x Dávid Gerši, Adrián 
Rusňák, Ján Čmiel, Samuel Čery 
 

 

VÝROČIE KOVARSKÉHO FUTBALU 
Žiadosť o pomoc 

Ďakujeme všetkým spoluobčanom za 
spoluprácu a pomoc pri zhromažďovaní 
historických artefaktov a informácií o 
histórii futbalu v Kovarciach. Vážime si to. 
Ale zopár informácií nám ešte stále 
chýba. Preto by sme ešte raz chceli Vás, 
milí spoluobčania, poprosiť už o 
konkrétne informácie o založení klubu, 
fotky alebo poprípade stratenú futbalovú 
kroniku, ktorá by mala byť u niekoho v 
obci. Ešte raz ďakujeme. 
Kontakt: Jozef Kováčik, Ing. Daniel 
Kutňanský, Miloš Buraj. 

Spracoval: Ing.Daniel Kutňanský 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

♥21.marca 2016 vyučujúce v spolupráci 
s rodičmi pripravili pre žiakov 1. stupňa 
tvorivé veľkonočné dielne, kde sa učili 
zdobiť veľkonočné vajíčka, tvoriť 
veľkonočné pozdravy, piecť koláčiky 
a pliesť korbáče. Za krásne výrobky 
členky žiackeho parlamentu maľovali deti 
na tvár. Ďakujeme všetkým zúčastneným 
a hlavne rodičom a starým rodičom za 
pomoc. 

♥K sviatku učiteľov  si členovia 
žiackeho parlamentu  pripravili pre 
všetkých učiteľov a zamestnancov školy 
pásmo básničiek  a medovníkové 
srdiečka, všetkým zablahoželali a  
vyslovili im poďakovanie za ich prácu. 

♥Svetový deň zdravia sme si 
pripomenuli 7.apríla 2016. Celý tento deň 
sa niesol v znamení aktivít, ktoré boli 
venované téme zdravej výživy, obezite 
a chorobe diabetes. Najskôr sme si 
vypočuli reláciu v školskom rozhlase, 
potom sa žiaci 5. – 9. ročníka dozvedeli 
zaujímavé informácie na  besede 
s MUDr.Lisákom. Aj v školskom bufete 
ponúkali zdravé potraviny a všetky deti 
dostali ovocné poháre, ktoré prichystali 
zamestnanci školskej jedálne. 

Mgr. Ľubica Jakubíková 
Základná škola Kovarce 

 

MATERSKÁ ŠKOLA 
 

V tomto roku si materská škola pripomína 
dva dátumy, ktoré pred 40-timi rokmi 
zasiahli do jej histórie. 

♦16.apríl 1976, kedy sa kolektív 
zamestnancov a detí rozlúčil so starou 
materskou školou, ktorá sídlila v tom 
čase v provizórnych priestoroch v parku 
(dnes hospodárska budova pri kaštieli, 
kde sú umiestnené zvieratá). 
Treba pripomenúť, že materská škola 
predtým bola v kaštieli v parku, ale po 
prepadnutí sa podláh na poschodí sa 
musela nútene presťahovať do 
spomínanej hospodárskej budovy. 

♦23.apríl 1976, ktorý bol oveľa 
radostnejší nielen pre deti, 
zamestnancov, rodičov ale i pre obec. 
V tento deň sa slávnostne uviedla do 
prevádzky nová, moderná a vybavená 
materská škola. Počas jej budovania od 
roku 1973 do roku 1976 odpracovalo 
v nej mnoho brigádnických hodín veľa 
našich občanov. Muži pri stavebných 
prácach a ženy pri čistení a skultúrnení 
budovy a prostredia. 
Toto výročie si teraz v apríli 
pripomenieme prácou. Prácou na 
zrekonštruovaní, zmodernizovaní 
a zatvorení terasy a balkóna, aby 
v materskej škole  našlo svojich 
kamarátov viac detičiek. 
V posledný pracovný deň pred týmto 
výročím bol u nás taký malý sviatok. 
Torta v tvare loga materskej školy – 
lienky potešila nielen oči našich detí, ale 
aj ich maškrtné jazýčky. A taká „väčšia“ 
oslava bude niekedy neskôr. Ak sa 
podarí dokončiť dielo pre dobro našich 
najmenších, rodičov, ale i ostatných 
občanov. 

                                                                                        
Bc. Zdenka Bujnová, 

 riaditeľka materskej školy 

 
 
Zápis detí  v MATERSKEJ ŠKOLE 

pre školský rok 2016/2017 
bude v termíne 

 od   2. mája  do 13. mája 2016.  
 
Prihlášku rodičia dostanú 
v materskej škole alebo si ju stiahnu 
na internetovej stránke 
www.mskovarce.estranky.sk. 
Prednostne sa prijímajú deti: 
• s odloženou školskou 

dochádzkou,  
• navštevujúce materskú školu 

posledný rok pred nástupom do 
1. ročníka základnej školy,  

• staršie ako  4 roky, 
• ktoré neboli prijaté minulý 

školský rok. 
Pri zvýšenom záujme mladších detí 
sa príjmu prednostne tie, ktorých 
matka je zamestnaná.                                                                   



JDS  ZO KOVARCE 

 

Dôchodcovia bilancovali svoju 
činnosť 

     Výročná členská schôdza Jednoty 
dôchodcov v Kovarciach sa uskutočnila 
17.marca 2016 v spoločenskej sále 
kultúrneho domu. Hodnotiaca správa za 
rok 2015 vyzdvihla aktivity jednotlivých 
členov, speváckej skupiny Nezábudka, 
podiel našej základnej organizácie na 
spolupráci s obcou, so spoločenskými 
organizáciami, združeniami a inštitúciami. 
Každoročne sa aktívne zúčastňujeme na 
celoobecných podujatiach: fašiangy, 
pochovávanie basy, sadenie májov, 
pietne akty pri príležitosti oslobodenia 
obce, vlasti, výročí SNP. V októbri – 
Mesiac úcty k starším – prispievame do 
kultúrneho programu. Zapojili sme sa do 
príprav pohostenia účastníkov Kultúrnych 
Vianoc v Kovarciach, ktoré organizoval 
Mikroregión Západný Tribeč, účinkovali 
sme v kultúrnom programe. 
Zúčastňujeme sa aj na školských, 
športových, cirkevných a iných 
podujatiach, ktoré sa uskutočňujú 
v priebehu roka v našej obci.  
Organizujeme a zabezpečujeme aj 
vlastné podujatia a ďakujeme všetkým 
členom, ktorí sa ich so záujmom 
zúčastňujú. Pravidelne v marci 
uskutočňujeme hodnotiacu členskú 
schôdzu. Zvlášť tohoročná vyznela 
veľkolepo, keď do kultúrneho programu 
okrem vystúpenia Nezábudky a prednesu 
básní, prispel svojim bohatým hudobno-
speváckym repertoárom pán Miloš 
Červený a spolu s Natáliou Malíkovou 
nám poskytli príjemnú zábavu. Seniorské 
Vianoce majú už dlhoročnú tradíciu, sú 
našou akoby rodinnou udalosťou. 
Podarilo sa nám uskutočniť kultúrno-
poznávací zájazd vlakom do Košíc na 
sklonku septembra. Očakávame, že nás 
navnadil na ďalšie objavovanie krás 
Slovenska a jeho pamätihodností. Naši 
členovia využili ponuky Okresnej 
organizácie JDS Topoľčany na relaxačné 
pobyty kúpeľných miest v Trenčianskych 
Tepliciach, v Nimnici a prímorských 
letovísk v Taliansku. 
     Dobrá je aj spolupráca medzi 
dôchodcovskými organizáciami najmä so 
ZO JDS Oponice, ktorá nám pravidelne 

vymedzuje počet miest pre našich členov 
v účasti na kultúrno-poznávacích 
zájazdoch po Slovensku i v zahraničí. 
(Ostratice – festival dychových hudieb, 
Kitsse – Rakúsko). 
     Zameranie činnosti našej organizácie 
sa orientuje do viacerých oblastí. Záleží 
nám na rozširovaní a skvalitňovaním 
členskej základne prizývaním mladších 
seniorov na naše podujatia a v zapájaní 
do klubovej, kultúrnej, speváckej, 
športovej, turistickej činnosti. 
     Doprajme si viac času venovať sa 
svojim záujmom a záľubám. Spoločná 
vychádzka, výlet na Hôrku, Hrdovickú, 
Oponický hrad, Sádok, Rotunda 
sv.Juraja, Bojná a iné miesta nášho 
okresu, kraja, vlasti nás duševne i fyzicky 
obohatí, upevní vzájomné vzťahy 
a priateľstvá. Určime si hoci jeden deň 
v mesiaci, najmä v lete, na takéto aktivity 
a vyskúšajme ich prínos! 
     Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú 
a zúčastňujú na dianí našej organizácie 
dôchodkov. 
     Ďakujeme Obecnému úradu, 
Obecnému zastupiteľstvu v Kovarciach 
za pomoc a podporu našej dôchodkovej 
organizácie.              

PhDr.Irena Grácová 
          ZO JDS Kovarce 

 

 

ZAMYSLENIE 
 

Nedá mi, aby som sa tu neprihovorila 
rodičom našej mládeže.  Ako ste si už 
poniektorí všimli, kontajnery na sklo boli 
presunuté za budovu kultúrneho domu. A 
„naša mládež“ má novú záľubu a hru, ktorou 
si skracuje znudene čas. Každý deň – či 
skôr večer a v noci vyberajú fľaše 
z kontajnera a hádzaním ich rozbíjajú 
o murované oplotenie ZSS Clementia. 
Pracovníčky obce každé ráno vyhrabujú 
a zbierajú rozbité sklo z trávy, pričom neraz 
majú dorezané ruky. Toto je  opísanie len 
jednej „záľuby“ našej mládeže. O ďalších 
činnostiach, ktoré prevádzajú, či už pri 
kotolni KD, alebo v areáli základnej a 
materskej školy, by sa dalo tiež napísať. 
Rodičia, ak nebudete vedieť, kde máte 
v noci svoje deti, určite ich nájdete okrem 
iného aj za budovou kultúrneho domu, kde 
zmysluplne „separujú“ odpad zo skla. 

Renáta Šišmičová 

GAZDINKY na slovíčko...  

 

Mnohí čitatelia denníka Pravdy zaiste 
postrehli, že na jeho stránkach sa objavujú 
úspešné články našej rodáčky, mladej 
novinárky a redaktorky Pravdy Mgr.Katky 
Kováčovej, vnučky Irenky Patrovičovej. Tak 
sa stalo, že v piatkovej Pravde zo dňa 
15.apríla 2016 v prílohe Varecha, ktorou sa 
inšpirujeme pri varení a pečení, víťazkou 
úspešného receptu na ovocnú roládu sa 
stala Irenka Patrovičová. Za výhru získala 
odmenu knihy Cukrovinky podľa 
osvedčených receptov. Preto Vám 
ponúkame jej recept, ktorý nám poslúži na 
prípravu slávnostného dezertu: 
 
 

OVOCNÁ ROLÁDA 
Bledý piškótový plát: 4 žĺtky, 200 g 
krupicového cukru, 4 PL horúcej vody, 
160 g polohrubej múky, 1 prášok do 
pečiva, 2 PL oleja, sneh z 5 bielkov. 
Kakaový piškótový plát: potrebujeme 
rovnaké suroviny ako na bledý piškótový 
plát, len z múky odoberieme 2 PL 
a nahradíme ich kakaom. 
Plnka: 2 maslá, 400 g práškového cukru, 
400 ml mlieka, 4 PL polohrubej múky, 2 
balíčky vanilkového cukru, 3 druhy 
ľubovoľného ovocia. 
PLNKA: Maslo vymiešame s práškovým 
a vanilkovým cukrom. Z múky a mlieka 
uvaríme bešamel/krém. Keď vychladne, po 
častiach ho pridávame do masla s cukrom. 
Celú zmes vyšľaháme na penu. 
PIŠKÓTOVÉ PLÁTY: Oddelíme bielky od 
žĺtkov a žĺtky vymiešame s cukrom na penu. 
Pridáme tuhý sneh z bielkov a jemne 
primiešame múku s práškom do pečiva. Pri 
kakaovom pláte postupujeme rovnako. Pláty 
pečieme na plechu vystlanom papierom na 
pečenie na 180 stupňoch, kým sa kraje 
plátov nezačnú oddeľovať od okrajov 
plechu. Jeden piškótový plát pozdĺžne 
rozkrojíme na tri rovnaké časti. Prvú časť 
natrieme krémom a uložíme na ňu ovocie, 
prikryjeme druhou natretou časťou krémom 
dolu. Znovu natrieme krémom a uložíme 
ovocie a opäť prikryjeme treťou časťou plátu 
krémom dolu. Natrieme krémom a uložíme 
ovocie. Celý druhý plát natrieme krémom 
a rezy ním obalíme do polkruhu. Vrch rolády 
môžeme potrieť zostávajúcim krémom 
a nastrúhať naň čokoládu alebo poliať 
čokoládou. 

 

JUBILANTI -  A P R Í L 

 

♥ Vargová Helena           60 rokov 

♥ Ing.Fáber Július           60 rokov 

♥ Kyčerková Eva             65 rokov 

♥ Kompanická Mária       65 rokov 

♥ Škotta Urban                65 rokov 

♥ Rybanová Danka         65 rokov 

♥ Prevuzňáková Helena 70 rokov 

♥ Popelušák Jozef          70 rokov 

♥ Jankula Rastislav         75 rokov 

♥ Kutňanský Dezider      77 rokov 

♥ Opátová Marta      77 rokov 

♥ Patrovič Július        78 rokov 

♥ Šišmičová Veronika     78 rokov 

♥ Michlik Jozef                79 rokov 

♥ Ďuriková Rozália         81 rokov 

♥ Ďurič Imrich                 87 rokov 
 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME  
 
 
NARODENIE DETÍ 
 

MICHAL ŠTEVANKA 
narodený 18.3.2016 

Otec: Michal Števanka 
Matka: Zuzana Opatová 
 

 

MIA ZARA DOBIAŠ 
narodená 21.3.2016 

Otec: Patrik Dobiaš 
Matka: Ingrid rod.Belanová 
 

 

 

I N Z E R Á T  

 
Predám mrazničku 250 l, kotlinu, 
konštrukciu na foliovník, detský kočík, 
krbové kachle a sklo ku krbu, bicykel, 
udice, navijáky. 

�038/5316176,  0904158487 
 


