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Súťaţ obvodového kola Dobrovoľných Hasičských Druţstiev – Dvorany nad Nitrou 15.5.2011 

DHZ KOVARCE „A“ /muţi/  a DHZ KOVARCE „B“ /dorast/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍK 

 
Máj – krásny mesiac, čo 
je ale moţné povedať 
o kaţdom mesiaci 
v roku, lebo kaţdý 
mesiac je v niečom 
výnimočný. Ale 
v tomto období nám 
začínajú rozkvitať kvety, všetko, čo sme 
posadili, uţ vyrástlo, na stromoch sa 
objavujú prvé plody ovocia a konečne 
dlho očakávané slniečko a teplo nám 
zohreje telo a dušu. Všetko je zrazu 
veselšie, krajšie, ľahšie, „ruţovejšie“. Viac 
času trávime vonku, či uţ v záhrade, na 
dvore, ulici. Ulica a dvor oţili hrou detí, 
neraz máme problém ich nahnať domov 
večer o ôsmej a skontrolovať úlohy, či sú 
pripravené do školy. Po zimnom 
chladnom počasí naše skrehnuté telo 
začína „cvičiť“ v disciplínach – sadenie, 
okopávanie, kosenie, hrabanie a mladšia 
generácia cvičí telo v jej vlastných 
disciplínach:  prechádzanie, korčuľo-
vanie, bicyklovanie... . Máj sa nesie aj 
v znamení maturít -  skúšok dospelostí, 
študenti uţ v tomto období drţia v rukách 
maturitné vysvedčenie a sú hrdí na seba, 
ako zvládli svoje štvorročné štúdium. 
Pred sebou majú mnoho plánov do 
budúcnosti, ţeláme im, aby im všetko 
vyšlo podľa ich predstáv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalo by sa povedať, ţe také naše 
„skúšky“ skladáme aj my, a to kaţdý deň! 
Či je to skúška obetavosti, dobrého slova, 
úsmevu, pomoci, radosti, lásky....  
Všetko, čo odovzdáme druhým, vráti sa 
nám to dvojnásobne. Na toto by mal 
kaţdý z nás myslieť.  
     Ţelám Vám, aby kaţdý mesiac v roku 
bol pre Vás krásnym, pokojným a láskou 
naplnený. 

Renáta Šišmičová 
šéfredaktor KM 

  

SČÍTANIE 
OBYVATEĽOV, DOMOV 

A BYTOV 
 
Od 13.mája do 6.júna prebieha 
celoslovenské sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov. Vašu domácnosť 
navštívili sčítací komisári, ktorí boli 
poverení starostkou obce Kovarce a ktorí 
Vám odovzdali formuláre potrebné 
k sčítaniu v tlačovej forme alebo 
k elektronickému sčítaniu. V týchto dňoch 
uţ prebieha zbieranie vyplnených tlačív.   
Sčítací komisár má pridelený svoj sčítací 
obvod. V našej obci je vytvorených päť 
sčítacích obvodov a sčítací komisári sú: 
p.Marta Šúryová, p.Eva Záhorská, 
p.Mária Kováčiková, p.Renáta Šišmičová 
a sl.Lenka Šišmičová.  

ŠPORTOVÉ  OZVENY 
 

A-MUŢSTVO 
17.4.2011 
OFK KOVARCE – OFK Kuzmice 
Výsledok: 0 :2 

 

24.4.2011 
OFK Tesáre – OFK KOVARCE 
Výsledok: 2 : 1 
Gól: Jančovič M. 
 

1.5.2011 
OFK KOVARCE – TK Slovan 
V.Bedzany 
Výsledok : 0 : 6 

 

8.5.2011 
OFK KOVARCE – TJ Čeľadince 
Výsledok: 2 : 3 
Góly: Hula R., Krošlák L. 
 

15.5.2011 
ŠK V.Ripňany – OFK KOVARCE 
Výsledok: 4 : 1 
Gól: Macko M. 
 

22.5.2011 
OFK KOVARCE – TJ Ponitran 
Koniarovce 
Výsledok: 1 : 0 
Gól: Bizoň J. 
 

29.5.2011 
OŠK Závada – OFK KOVARCE 
Výsledok: 1 : 1 
Gól: Kerek J. 
 

DORAST 
16.4.2011 
OFK KOVARCE – OFK Hrušovany      
Výsledok: 0 : 0 
 

23.4.2011 
OTJ H.Obdokovce – OFK KOVARCE    
Výsledok: 6 : 3 
Góly: Kerek O. /3/ 
 

30.4.2011 
OFK KOVARCE – TJ Ponitran 
Koniarovce   
Výsledok: 1 : 2 
Gól: Kerek O. 

7.5.2011 
OFK KOVARCE – TJ Slovan Krušovce      
Výsledok: 0 : 3 
 

14.5.2011 
OFK Krnča – OFK KOVARCE 
Výsledok: 1 : 1 
Gól: Kotlárik M 
 

28.5.2011 
TJ Druţstevník Rajčany – OFK 
KOVARCE 
Výsledok: 3 : 0 
 
 
 

STARŠÍ  ŢIACI 
 

17.4.2011 
OFK Solčany - OFK KOVARCE 
Výsledok: 13 : 1 
Gól: Sajko V. 
 

24.4.2011 
OFK KOVARCE – OTJ H.Obdokovce    
Výsledok: 0 : 3 
 

30.4.2011 
OFK Krtovce – OFK KOVARCE 
Výsledok: 7 : 1 
Gól: Borovka M. 
 

8.5.2011 
OFK KOVARCE – OFK Hrušovany       
Výsledok: 5 : 1 
Góly: Polonský S. /3/, Karcol T., Sajko V. 
 

14.5.2011 
OFK Metacolor Ludanice – OFK 
KOVARCE 
Výsledok: 11 : 1 
Gól:  Sajko V. 
 

22.5.2011 
OFK KOVARCE – TJ Druţstevník 
Kamanová   
Výsledok: 5 : 1 
Góly: Polonský S. /4/,  Borovka M. 
 

28.5.2011 
TJ Zlatý Klas Urmince – OFK 
KOVARCE 
Výsledok: 19 : 0 
 
 

O B S A H 

 Úvodník /Renáta Šišmičová/ 

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

 Športové ozveny  /OFK  A-muţstvo, Dorast, Ţiaci/ 

 Dobrovoľný hasičský zbor Kovarce /výsledková listina, fotografia/ 

 Z májových osláv a udalostí /PhDr.Irena Grácová/ 

 Klub slovenských turistov /Peter Vojtuš/ 

 Zo školského zápisníka /Bc.Zdenka Bujnová/ 

 Gazdinky na slovíčko – Jahodové kocky 

 Jubilanti – Máj, Narodenie dieťaťa, Sobáš 

 Oznamy, Inzerát 



DOBROVOĽNÝ 
HASIČSKÝ ZBOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z MÁJOVÝCH OSLÁV  
A  UDALOSTÍ 

 
     Mesiac máj je 
obdarený krásou 
prírody aj 

spomienkovými 
udalosťami. Radostne 
ho vítame uţ v jeho 
podvečer tradičným 
sadením májov, ktoré 

pred vyše dvadsaťročím obnovil bývalý 
starosta Štefan Hajnovič. V tomto roku 
k jeho inovácií pribudla májová veselica. 
Vzišla z podnetu komisie športu a kultúry 
s podporou starostky Mgr.Heleny 
Paučírovej. S tromi mohútnymi májmi sa 
popasovali členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru i za pomoci niektorých 
účastníkov podujatia, kým ich  nevztýčili  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pred pomníkom padlých hrdinov, 
kostolom a kultúrnym domom. Detičky 
materskej školy a ţiaci základnej školy si 
pritom zatancovali ľudové tance pred 
početnejším publikom, ktoré tvorilo 
súčasť sprievodu obcou. Za zvukov 
hudby Tribečanky a piesní speváckych 
skupín Kovarčanky a Nezábudky počas 
sadenia májov sa rozhostila májová 
nálada, ktorá pokračovala veselicou 
v kultúrnom dome. Detičky si ešte uţívali 
radosť z povozu na koňoch a potom do 
vôle šantili a výskali na parkete 
kultúrneho domu, kde všetkých 
účastníkov  čakalo chutné občerstvenie 
i zábava. Lenţe „zábavu“ tvorili tí 
najmenší, lebo reprodukovaná hudba 
nebola technicky dotiahnutá a hudba 
naţivo nevyvolala chuť u tanečníkov. 
Moţno chýbala staršia mládeţ. 
     1.máj – sviatok práce – kaţdý uţ 
slávi po svojom. Na revolučné 

a manifestačné máje uţ iba spomíname. 
Moţno aj preto, ţe o prácu mnohí 
prichádzajú a najmä mladí  ju pri šťastí 
nachádzajú vo svete. 
     Nezabudlo sa na 
oslavu Dňa matiek, 
ktorá sa v našej obci 
slávila v sobotu 7.mája. 
Srdiečkovú oslavu vytvorili 
deti materskej školy a ţiaci základnej 
školy. Mamičky a babičky v zaplnenej 
kinosále kultúrneho domu odmenili svoje 
ratolesti búrlivým potleskom. Vďaka patrí 
aj pani učiteľkám materskej a základnej 
školy, ktoré prekrásny program nacvičili 
s deťmi.  
     V ten istý deň v podvečer sa 
uskutočnil aj pietny akt kladenia vencov 
ako symbol vďaky tým, ktorí za naše 
oslobodenie obetovali svoje ţivoty. 
Symbolická však je aj účasť našich 
občanov. Mnohí ako by uţ pozabudli, ţe 
pred 66 rokmi sa z krvi kúpeľa rodila naša 
sloboda. 
     Nedá mi pri tejto príleţitosti 
nevyzdvihnúť zásluhu pána Jaroslava 
Polonského ako predsedu Zväzu 
protifašistických bojovníkov v našej obci, 
ktorý vedie túto organizáciu uţ dve 
desaťročie a je neúnavným 
spoluorganizátorom všetkých pietnych 
podujatí na počesť povstaleckých 
a protivojnových aktov a túto históriu nám 
sprístupňuje aj cez Kovarský mesačník. 
Zaiste silnou motiváciou pre nášho Jarka 
je jeho pôvod, keď ako najstarší syn 
a polosirota musel nahrádzať otca svojim 
štyrom súrodencom. Kieţ by sa mu aj 
naďalej úspešne a v dobrom zdraví darilo 
a podarilo sa mu získavať nových 
mladších členov ako nasledovníkov 
povstaleckej histórie tak, ako aj on sa stal 
dôstojným pokračovateľom svojho 
predchodcu pána Júliusa Fábera, ktorý 
túto činnosť rozvíjal aj v celoslovenskom 
dianí. 
    7.mája sa konali aj celoslovenské 
pietne oslavy 92.výročia úmrtia Milana 
Rastislava Štefánika na Bradle. 
Základné organizácie Jednoty dôchodcov 
z Oponíc, Súloviec a Kovariec uskutočnili 
zájazd na tieto oslavy, ktorého sa 

zúčastnili občania týchto obcí. 
K pamätnému dňu a silným záţitkom 
prispelo nielen krásne počasie, 
slávnostná atmosféra, defilé generality 
a stafáţe vojenských osádok v parádnych 
uniformách a prezidenskej gardy, 
vojenská hudba a celkový program 
podujatia, ale aj návšteva Múzea 
M.R.Štefánika v jeho rodnej obci 
v Košariskách. Príjemná cesta spestrená 
harmonikárkou pani Zimovou, piesne aj 
pieseň o Štefanikovi, ktorú sme spoločne 
trénovali, krása kopaničiarskeho kraja, 
druţné osadenstvo zájazdu, komfort 
autobusu pána Freivalda zanechalo 
v kaţdom účastníkovi hlboký dojem na 
tento pamätný deň. 

PhDr.Irena Grácová 
redaktor KM 

 

KLUB  SLOVENSKÝCH 
TURISTOV 

 
Leto máme predo dvermi, 
ale vráťme sa ešte 
k poslednému zimnému 

mesiacu. Rozhodli sme sa, 
ţe 26.februára zakončíme 

zimnú sezónu niečím 
neobyčajným, ba aţ 
výnimočným. Malá Fatra 

poskytuje dostatok moţností 
a myslím, ţe oblasť 
Terchovej patrí medzi tie 

najkrajšie. Rozsutce 

a tzv. Jánošíkové diery 

sa oplatí navštíviť 
v kaţdom ročnom 

období. V lete nenáročné tiesňavy a úzke 
rokliny so sústavou rebríkov 
a mnoţstvom vodopádov. V zime sa 
krajina premení na „ľadové kráľovstvo“. 
Zmrznutý horský potok s mohutnými 
ľadopádmi a niekoľkometrovými 
cencúľmi, ktoré visia zo strmých skalných 
stien. Pretoţe na takéto akcie je dobré 
mať skúsenosti zo zimnou turistikou 
a potrebnú výstroj, neoslovili sme širokú 
verejnosť, ale priateľov a známych. 



Nazbierali sme sa ôsmi z troch obcí. 
Rozdelený do dvoch áut vyráţame 
klasickou cestou cez Ţilinu do Terchovej. 
Parkujeme na veľkom parkovisku pri 
hoteli Diery. Nástup na túru Biely potok 
máme hneď vedľa. Chodník aj potok sú 
zmrznuté a po snehu zostali uţ len stopy. 
Asi po polhodinke šlapania je terén 
vhodný uţ len na tzv. mačky 
a turispaličky. Je pravda, ţe aj v našej 
partií majú niektorí prvý krát na nohách 
takúto vymoţenosť a rýchlo si zvykajú, ţe 
sa im po ľade nešmýka. Po technickej 
prestávke pokračujeme ďalej k úzkej 
skalnej tiesňave Dolné diery. Všade 
dookola samý ľad, z vysokých skalných 
stien sa ťahajú dole mohutné  ľady, ktoré 
sa tvorili celú zimu. Sme prekvapení 
a uţasnutí. Všetci fotíme ako „diví“. Aj my 
stojíme ako zamrznutí a pozeráme. 
Podotýkam, ţe podobné to bude aj ďalej, 
tak pomalým tempom pokračujeme ďalej. 
Niet sa kam ponáhľať. Terén je naozaj 
šmykľavý a na potoku je miestami tenký 
ľad, pod ktorým tečie dosť hlboká voda. 
V mieste Ostrvné odbočujeme na ţltú 
značku, smer Nové diery. Tu máme 
trošku problém na zľadovateľom úseku, 
uţ len dostať sa k rebríku. V jednom 
mieste sa na rebríku vytvoril taký ľad, ţe 
sa musíme doslova predrať cez úzky 
priechod ďalej. Táto časť je zaujímavá 
len na krátkom úseku, potom cesta 
pokračuje lesom, preto sa otáčame 
a vraciame sa naspäť na Ostrvné, kde 
pokračujeme po modrej značke 
k oddychovému miestu Poţiar. Na peknej 
horskej lúke s výhľadom na okolité skaly, 
je tu cez leto otvorený v starej drevenici 
bufet. My na lavičkách tieţ 
poodychujeme, popýtame sa protiidúcich 
českých turistov, čo nás čaká. Ţe vraj sa 
ďaleko nedá, lebo posledné rebríky sú 
úplne pod ľadom. Takto posmelení sviţne 
pokračujeme ďalej k Horným dieram. Tu 
je to naozaj ako v dobe ľadovej, ale stále 
sa ísť dá. Onedlho sa dostávame 
k miestu Tesná rizňa, poslednému 
rebríku na našej ceste. Čakáme na to 
nepriechodné miesto, ale zatiaľ sa 
nekonalo. Keď si uţ myslíme, ţe česi 
zase preháňali, tak  to máme rovno pred 

sebou. Niekoľkometrový rebrík takmer 
celý pod súvislým ľadom. Je tu uţ zopár 
ďalších turistov, s ktorými máme rovnaký 
názor, ţe tadiaľto cesta nevedie. Aj keď 
uţ najlepšie máme za sebou, určite sa 
otočiť nehodláme, zvlášť keď vidíme 
nejakých turistov na vrchu. Ochotne nám 
radia nevýrazný strmý chodník povedľa 
ľadopádu. Odtiaľto uţ lesným chodníkom, 
kaţdý svojím tempom pokračuje 
k horskej lúke Pod Tanečnicou s prvými 
výhľadmi na Malý a Veľký Rozsutec. 
Všetci sa čakáme aţ v sedle 
Medzirozsutce. Po dlhšom oddychu 
v krásnom slnečnom dni s výhľadom na 
Vysoké Tatry pokračujeme po zelenej 
značke k Malému rozsutcu 1343 m. Zo 
začiatku mierne zasneţenou lúkou, 
neskôr strmým lesným chodníkom 
a skalným terénom zaisteným reťazom 
na vrchol, tu nás čaká partia piatich 
turistov a kruhový výhľad, hlavne na 
Kysuckú vrchovinu. Ešte vrcholové foto, 
a zostupujeme po zelenej dole, do 
Terchovej. Najnáročnejší z celého dňa je 
práve zostup veľmi strmým 
a zľadovatelým úsekom z vrcholu, kde si 
všetci  navzájom pomáhame ako sa len 
dá. Túru končíme asi hodinu pred 
zotmením pri hoteli Diery. Myslím, ţe 
akcia sa veľmi vydarila a väčšina z nás 
takúto zimnú túru zaţila prvý krát. 
     Váţení spoluobčania, takúto akciu 
pripravujeme aj v letnom období. Ak 
chcete mať podobné záţitky kontaktujte 
nás telefonicky alebo aj na 
www.ksttribec.sk. Tešíme sa na vás. 
 
V budúcom čísle KM: 
Gýmeš – Oponický hrad, Hrebeňovka 
Tríbeča. 

Peter Vojtuš 
člen KST 

Tribeč 
 

 
 
 
 
 
 
 

POZVÁNKA 
KST TRÍBEČ KOVARCE 

 

Pozývame Vás na akciu Terchová, 
Jánošíkove diery, ktorá sa 
uskutoční v nedeľu 12.6.2011. 
Trasa: Terchová - Biely Potok - Dolné 
diery - Nové diery  – osada Podžiar – 
Horné diery – sedlo Medzirozsutce – 
Štefanová. 
Dĺţka trasy môţe byť 5, 10 alebo aţ 15 
km /kto si čo vyberie, závisí od kondície/. 
Moţnosť vystúpiť aj na  niektorý 
z Rozsutcov /pre trénovaných turistov/.  

Asi 21 km západne od Ţiliny, 
kúsok za Terchovou, sa nachádza 
nádherný prírodný útvar tiesňava Diery, 
prevaţne aj nazývaná Jánošíkove diery. 
Diery sú veľmi navštevované našimi aj  
zahraničnými turistami. Treba povedať, 
ţe stoja za trochu námahy, ktorú musí 
človek vydať pri ich zdolaní. Celá trasa 
vedie úzkymi skalnými  roklinami 
s mnoţstvom vodopádov a kovových 
rebríkov. Z Rozsutcov je nádherný výhľad 
na okolie. Autobus nás bude čakať 
v peknej osade Štefanová. 

 
Na akciu sa treba nahlásiť 

z dôvodu zabezpečenia dopravy 
a zaplatiť účastnícky poplatok cca 10 eur 
za osobu. 
Kontakt:  
Roman Illáš      0903 352 758 
Peter Vojtuš     0904 563 632 
Marek Vrbičan  0905 363 549 
info aj na www.ksttribec.sk 
 

ZO ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
DEŇ  OTCOV 

     Tretia nedeľa v mesiaci jún je 
„zasvätená“ všetkým muţom, z ktorých 
sa stali otcovia. V túto nedeľu sa 
v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo 
a pripomíname si dôleţitosť otca v rodine 
a pri výchove detí. Nech uţ je pôvod 
tohto sviatku akýkoľvek, dôleţité je, ţe  

tak ako matky aj oteckovia majú svoj 
vlastný deň, kedy na nich myslíme moţno 
o niečo viac neţ obyčajne.  
     No aj otcovia sú tu a zaslúţia si 
pozornosť. Za všetko, čo pre nás a pre 
naše deti robia, za to, ţe ich naučia 
bicyklovať sa alebo hrať futbal, za 
zabezpečovanie kaţdodenného ţivobytia 
pre celú rodinu a za všetko ostatné, čo 
pre deti a pre rodinu ako takú otcovia 
robia.  
 Vyjadriť lásku a vďačnosť sa dá hoci 
i malým gestom či jediným slovíčkom 
„Ďakujem“... 
V materskej škole pripravujeme dňa 
18.júna spolu s mamičkami športovo-
zábavné sobotné popoludnie pre deti 
a ich otcov ( môţu prísť s deťmi aj starí 
otcovia, ak ocko bude pracovne 
zaneprázdnený). Na jednotlivých 
stanovištiach budú dozerať na „správnosť 
prevedenia“ disciplín oteckov a ich 
ratolestí rozprávkové postavy – 
preoblečené  mamičky. Po vyhodnotení 
a odovzdaní ocenení dúfame, ţe sa 
o prípravu ohňa  postarajú oteckovia 
a o ostatné suroviny na opekanie 
mamičky. 

     Veríme, ţe nám počasie bude priať 
a naše deti si uţijú ockov aj trochu inak. 

Bc.Zdenka Bujnová, riaditeľka 
materskej školy  

GAZDINKY NA 
SLOVÍČKO 

 

JAHODOVÉ  KOCKY 
 

CESTO: 5 vajec, 5 PL práškového cukru, 
2,5 PL oleja, 2,5 PL vody, 5 PL polohru-
bej múky, 1 prášok do pečiva 
Ţltká vymiešame s cukrom, pridáme olej, 
vodu, múku, prášok do pečiva, na koniec 
vyšľahaný sneh. Pečieme na 
vymastenom, pomúčenom plechu. 
 

http://www.ksttribec.sk/


KRÉM: 
1 l mlieka, 3 jahodové pudingy, 6 PL 
krystalového  cukru, 1 Palmarin 
2 bal. kakaového BE-BE keksov 
2 šľahačky v prášku (podľa návodu). 
Z mlieka, cukru a pudingov uvaríme hustý 
krém. Po vychladnutí vmiešame 
palmarin. 
Na cesto natrieme polovicu krému, na to 
naukladáme Be-Be keksy a druhú 
polovicu krému. Natrieme šľahačkou a 
nastrúhame čokoládu. Môţeme ozdobiť 
čerstvými jahodami. 

 

J U B I L A N T I 
 MÁJ 

 

 Jančovičová Mária  – 91 rokov 

 Filipová Emília        – 90 rokov 

 Remešová Veronika–88 rokov 

 Michalík Anton        – 85 rokov 

 Ďurík Michal            – 85 rokov 

 Bujna Ernest           – 84 rokov 

 Holáková Emília      – 83 rokov 

 Karcolova Mária      – 83 rokov 

 Bujna Anton            – 82 rokov 

 Cibulová Helena      – 79 rokov 

 Ďurik Emil                – 77 rokov 

 Grácová Anna         – 75 rokov 

 Kriţan Milan            – 70 rokov 

 Macko Anton           – 65 rokov 

 Kovačiková Zdenka –65 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 

DODATOČNÉ BLAHOŢELANIE: 
Redakčná rada Kovarského mesačníka 
dodatočne blahoţelá jubilantovi 
a zároveň sa aj ospravedlňuje za 
neuverejnenie  jubilanta v mesiaci marec: 
JOZEF KOMPANICKÝ           – 60 rokov 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 
 

NARODENIE DIEŤAŤA: 
 

Sofia Gombárová 
narodená 13.4.2011 
Otec: Jaroslav Gombár 
rod.Gombár 
Matka: Libuša Kováčiková 
 

Andrej Sotoňák 
narodený 20.4.2011 
Otec: Peter Sotoňák 
rod.Sotoňák 
Matka: Mgr.Lucia 
Sotoňáková rod.Jagelková 
 

Erik Kubaliak 
narodený 10.5.2011 
Otec: Stanislav Kubaliak 
Matka: Alena Chrenová 

 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 
 

 
 
 
NA SPOLOČNÚ CESTU 

ŢIVOTOM VYKROČILI: 
 
 

 

Miroslava 
Dianová  a   Roman 

Darmo 
- manţelstvo uzatvorili dňa 

14.5.2011 v Bábe 

 
 

Ivana Hrašková  a 
 Ľubomír Borovka 

- manţelstvo uzatvorili dňa 21.5.2011 v 
Kovarciach 
 
 

SRDEČNE   BLAHOŢELÁME 
 

O Z N A M Y 

 
Dlhoročnou peknou  tradíciou  
v našej obci bolo, ţe zatrávnené 
plochy pred a v okolí rodinných 
domov si občania udrţiavali 
sami. Obec kosila iba 
spoločné a súčasne rozlohou aj veľké 
verejné priestranstvá, ako napr. 
cintorín a koryto Cintorínskeho potoka, 
areál MŠ, zdravotné stredisko, plochu 
v okolí ČOV, okolie KD a plochu, kde 
v septembri, v čase miestnych hodov, 
bývajú umiestnené kolotoče. Postupne 
sa ale táto tradícia z niektorých častí 
obce vytráca, občania čakajú, kedy im 
obec zabezpečí kosenie trávy či uţ 

pred rodinným domom alebo 
pokosenie priekopy, ktorá sa  
nachádza v blízkosti domu.  
Estetické a oku človeka ľahodiace 
okolie či uţ rodinných domov ale aj 
ostatných verejných priestranstiev by 
malo byť samozrejmosťou a je tieţ 
jedným z bodov hodnotenia  kultúrnej 
vyspelosti obce a jej občanov.  
Vedenie obce sa preto touto cestou 
obracia na Vás, milí občania so 
ţiadosťou, aby ste kaţdý, svojím 
podielom prispel k skvalitneniu 
ţivotného prostredia v obci, čomu iste 
pomôţete aj tým, ţe si priestranstvo 
v okolí Vášho domu pokosíte 
a vyčistíte.  

 
 
 

PRÍĎ UKÁZAŤ,  
AKÝ VIEŠ NAVARIŤ GULÁŠ!!!  

Pod týmto názvom sa dňa 18.6.2011 
/sobota/ od 12.00 hod. uskutoční na 
miestnom futbalovom ihrisku SÚŤAŢ 

vo varení gulášu. Súťaţiť budú 
jednotlivci i druţstvá.  

Bliţšie informácie: 

 0904 053614 

Zber plastového odpadu bude  
21.júna 2011 o 10.00 hod. Uviazané 

vrecia s plastovým odpadom 
ţiadame vyloţiť ráno v deň vývozu 
alebo v predvečer vývozu pred 
rodinné domy.   
 
 
Dňa 25.júna 2011 sa 

uskutočnia tradičné 
JÁNSKE OHNE na 

priestranstve pri 
ihrisku OFK.  
Srdečne pozývame 
všetkých občanov 
obce, príďte sa príjemne zabaviť, 
pochutnať si na guláši, k dispozícií 
bude bufet. 
 
Obecná kniţnica je otvorená 
kaţdú sobotu v čase od 13.00 hod. 
do 16.00 hod. Je presťahovaná do 

priestorov bývalej lekárne, vchod z dvora, 
za kaderníctvom.  
Od 1.mája 2011 má obec novú 
pracovníčku obecnej kniţnice 
/knihovníčku/ sl.Lenku Šišmičovú. 
V mene všetkých čitateľov a všetkých 
občanov obce vyslovujeme poďakovanie 
Mgr.Márií Sivákovej za tridsať rokov 
práce pre obec. 

 

I N Z E R Á T 

 
Predám kolieskové korčule – pánske, 
veľkosť č.42. 

 0908 776035 
 
Ponúkam sťahovacie sluţby za 
prijateľné ceny. 

 0904 230115 
 
Hľadám brigádnikov na zber čerešní + 
samozber, Kovarce 234. 

 0908 662761 
 


