ÚVODNÍK
Váţení spoluobčania.
Uţ
sme
plnými
nohami vstúpili do
najkrajšieho ročného
obdobia. Po dlhých
zimných dňoch nám
dobre padne pobudnúť
vonku, vyhrievať sa v lúčoch
jarného slniečka. Dlhá zima sa skončila
a my si plnými dúškami uţívame jarné
počasie. Začali sa práce na poliach
a záhradách. Uţ sú za nami i jarné
sviatky – Veľká noc, ktoré ste určite
preţívali v kruhu rodiny.
Prichádza mesiac máj, ktorý je
symbolom lásky. Lásky vo všetkých
podobách. Moţno i preto v tomto mesiaci
si pripomíname
a oslavujeme DEŇ
MATIEK. Láska k matke je pre kaţdého
z nás tá najväčšia, pretoţe matka je
najdôleţitejšia v ţivote kaţdého človeka.
K nej sa obraciame vtedy, keď sme
šťastní, keď sa nám všetko darí, ale
i vtedy, keď nás niečo trápi, bolí, keď sme
na konci svojich síl. A matka vţdy
pomôţe, poradí alebo uteší dobrým
slovom.
Preto láska a úcta k matke je to
najsilnejšie puto, ktoré človek má.
A vtedy keď uţ matky niet, zistíme ţe
sme stratili to najcennejšie v ţivote.
Láska je ako kvetina a aby nám
rozkvitala, musíme ju pravidelne zalievať
a starať sa o ňu.
Aby Vám kvetina lásky kvitla do krásy
od jari do zimy to Vám zo srdca praje
Ľuboslava Somogyiová
redaktor KM

UZNESENIA
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Obecné
zastupiteľstvo
na
svojom
zasadnutí dňa 17.apríla 2009 v uznesení
č.3/2009:

ZOBRALO NA VEDOMIE:
1.Správu predsedu Komisie na ochranu
verejného záujmu pri OZ v Kovarciach
2.Správu predsedu DHZ Kovarce o stave
a pripravenosti poţiarnej ochrany na
jarné obdobie 2009
3.Ţiadosť spoločnosti Anthemis s.r.o.,
v zastúpení Ing. Vladislava Rumana,
bytom Topoľčany, konateľa spoločnosti
o prenájom nebytových priestorov –
budova s.č. 24, postavená na parc. č. 70
v k.ú. Kovarce za účelom zriadenia
verejnej lekárne resp. pobočky verejnej
lekárne Anthemis
4.Ústnu ponuku p.Miroslavy Mišutovej,
bytom Solčany na prevádzkovanie
kaderníctva
SCHVÁLILO:
1.Pracovný
úväzok
pre
hlavného
kontrolóra
obce
Kovarce
5
%
z ustanoveného týţdenného pracovného
času
2.Nájomnú
zmluvu
na
prenájom
nebytových priestorov – budova s.č. 24,
postavená na parc. č. 69 - kaderníctvo,
pre nájomcu p. Katarína Majerská, bytom
Oponice č. 54
DOPORUČILO:
1.Doplniť v obci kovové informačné
tabule – 5 ks pre účely umiestňovania
úradných oznamov
2.Umiestniť v obci informačné smerové
tabule s miestnym označením názvov ulíc

VYDALO:
1.VZN
obce
Kovarce
č.3/2009
o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov v čase volebnej
kampane na území obce Kovarce
SÚHLASILO:
1.So začatím prác na odčlenenie
pozemku z parc.č.1/2 v k.ú. Kovarce,
vlastník obec Kovarce,
pre Ing.
Vladislava Rumana, bytom Topoľčany za
účelom vybudovania verejnej lekárne
NAVRHLO:
1.Komisiu pre prehodnotenie technického
stavu nebytových priestorov stavba s.č.
24, postavená na parc.č.69 – kaderníctvo
v zloţení: p.Erich Gregor, p.Oto Vrbjar,
p.Zdenka Lukáčiková

OBECNÝ ÚRAD
INFORMUJE



Zber plastového
odpadu bude dňa 13.mája
2009 - streda o 8.00 hod.
Upozorňujeme
občanov,
aby
vrecia
napĺňali
plastovým odpadom – len
PET fľaše /nie obaly zo saponátov,
šampónov, sprchových gélov, tekutých
mydiel, olejov, jogurtov atď/.



Obec
Kovarce
upozorňuje
občanov na zákaz prehadzovať odpad
zo záhrad cez oplotenie separovaného
hospodárstva. Občania si
môţu zapoţičať kľúče
z Obecného
úradu
počas
pracovnej
doby po celý týţdeň.



Upozorňujeme občanov, ktorí
nezaplatili poplatok za komunálny
odpad za rok 2008 a bola im
z Obecného úradu zaslaná poštová
poukáţka, aby uvedenú pozdĺţnosť
vyplatili! V prípade, ţe dotknutí občania
dĺţnu sumu neuhradia, obec vypracuje
menný zoznam dĺţnikov, na základe
ktorého spoločnosť EKO-SCHWARC
Topoľčany odpad z týchto domácnosti
nevyvezie a obec pristúpi k vymáhaniu
pohľadávky prostredníctvom súdneho
exekútora.

ŠPORTOVÉ OZVENY
KOVARCE - HAJNÁ NOVÁ VES
3 : 0 /2 : 0/
Prvý jarný zápas poznačil veľmi hrboľatý
terén, dôsledkom čoho bolo veľa
nepresnosti. Hostia sa ukázali ako
snaţivý celok, no domáci uţ do polčasu
rozhodli o osude zápasu.
Góly: Vorčák D., Činčura M., P.Šuta.
Zostava: Klačanský - Kerek, Grác,
Činčura, Mekýš Miloš, Kutňanský, Mekýš
Miro, Kasana, Šuta P. Belan, Vorčák.
Striedali: Šuta Š., Čery M.
VOZOKANY - KOVARCE
1 : 5 /0 : 3/
Na výborne pripravenom trávniku boli od
začiatku hostia lepším muţstvom.
Domáci môţu byť radi, ţe neinkasovali
ešte viac, lebo hostia okrem piatich gólov
nepremenili ďalších päť vyloţených
príleţitosti.
Góly: Kasana M. 3, Kovačik J., Mekýš
Miro.
Zostava: Klačanský - Kerek, Grác,
Činčura, Mekýš Miloš, Kutňanský, Mekýš
Miro, Kovačik J., Šuta P., Vorčák, Kasana
Striedali:
Belan,
Švec,
Mekýš S.

KOVARCE - ČEĽADINCE
1 : 0 /0 : 0/
V derby zápase mali od začiatku navrch
domáci. Hostia však vďaka veľkej
defenzíve, keď neraz bránili s 9 hráčmi
odolávali a tak sa do polčasu išlo za
bezgólového stavu. V druhom polčase
domáci nakoniec prelomili hosťujúce
hradby a zaslúţene vyhrali najtesnejším
rozdielom.
Gól: Mekýš Miro
Zostava: Klačanský - Kerek, Grác,
Činčura, Mekýš Miloš, Kutňanský, Mekýš
Miro, Kovačik J., Šuta P., Vorčák, Kasana
Striedali: Belan, Gerši J., Švec
TESÁRE - KOVARCE
0:0
Na Veľkonočnú nedeľu sa hral futbal
výbornej úrovne. Futbalový fanúšik si
prišiel na svoje. Hra sa prelievala z jednej
strany na druhú s mnoţstvom gólových
príleţitosti, ktoré však hráči nedokázali
presne zrealizovať.
Zostava: Klačanský - Mekýš S., Vorčák,
Činčura, Kerek, Švec, Gerši J., Mekýš
Miro, Kutňanský, Belan, Šuta P.
Striedal: Kovačik M.
KOVARCE - KONIAROVCE
4: 0 /1 : 0/
Domáci
potvrdili
dobrú
fazónu
z predchádzajúceho zápasu. Okrem 4
gólov nastrelili 2 x ţrď a raz brvno
súperovej bránky. Hostia sa síce snaţili
hroziť z rýchlych protiútokov, ale
k bodovému zisku im to nestačilo.
Góly: Kasana M., Belan P., Vorčák D.,
Kerek J.
Zostava: Klačanský - Švec, Grác,
Činčura, Kerek, Šuta P., Kovačik J.,
Mekýš Miro, Belan, Vorčák, Kasana
Striedali: Kutňanský D., Jančovič M.

DORAST
Horné Štitáre - KOVARCE
1:6
Góly: Jančovič Ľ. 2, Ďurko, Kerek,
Gregor, Jančovič F.
KOVARCE - Rajčany
Gól: Prevuzňák P.

1:3

Závada - KOVARCE
Góly: Michalides T., Gregor E.

1:2

ŢIACI
KOVARCE - Hrušovany
Góly: Vrábel J., vlastný

2:0

KOVARCE - Chrabrany
4:0
Góly: Bošanský A., Pacalaj A., Karcol,
Kutňanský
Kyčerka Rudolf ml.
redaktor KM

Z PRAMEŇOV NAŠEJ
HISTÓRIE
SLOVENSKO V UHORSKU
NA KONCI STREDOVEKU
Slovensko
v posledných
dvoch
storočiach stredoveku - 14. a 15.
storočie, preţívalo vzostup a rozkvet aj
vďaka tomu, ţe na čelo uhorského štátu
sa dostali štyri veľké panovnícke
osobnosti a to aj preto, ţe kaţdý z nich
vládol pomerne dlho: Karol I. Róbert
z Anjou - 34 rokov, jeho syn Ľudovít I.
Veľký - 40 rokov, Ţigmund Luxemburský syn českého kráľa Karola IV. - 50 rokov
a Matej Korvín - 32 rokov.
Na Slovensku, ktoré zaberalo viac ako
27 percent územia Uhorska, bolo vyše 60
percent kráľovských miest. Základ ich
rozvoju poloţil Belo IV., ktoré sme uţ
uvádzali. Ešte väčšmi sa rozmáhali

slovenské mestá za Karola I. Róberta,
ktoré získavali kráľovské výsady privilégia. V 14. storočí pribudli: Ţilina
1312, Ruţomberok 1318, Bardejov 1320
- jeho stredoveký gotický i renesančný
vzhľad je zahrnutý do pamiatok
UNESCO. A iné mestá: Pukanec 1321,
Smolník 1345, Modra 1361, Skalica
1372, Prievidza 1383, Ľubietová 1379,
Brezno 1380, Senica 1372 a iné.
V mestách sa rozvíjala remeselná
výroba s kvalifikovanými remeselníkmi
z Nemecka, Rakúska a krajín strednej
Európy. V banských mestách bola ťaţba
a zhutňovanie drahých kovov, medi
a ţeleza. Veď len zlato sa v okolí
Kremnice vyťaţilo 400 kg ročne s striebro
v banskoštiavnickom revíre sa vyťaţilo
niekoľko tisíc kilogramov ročne. Svojím
rozsahom získali prvé miesto vo svete.
Nečudo, ţe sa vydrancovalo a vyviezlo
do Nemecka, Holandska, Portugalska
a inde. Slovensko vďaka bohatým
surovinovým
zdrojom
hospodársky
predstihovalo ostatné kraje ríše.
Syn a nástupca Karola Róberta Ľudovít I., ktorý panoval v rokoch 1342 aţ
1382 - 40 rokov, dostal od historikov
prímenie Veľký. A naozaj si toto prímenie
zaslúţil. K jeho zásluhám patrí dekrét
obnovenej Zlatej buly Ondreja II., čím
upravil hospodárske a sociálne pomery
jednotlivých tried obyvateľstva, najmä
vzťahy medzi vyššou a niţšou šľachtou,
obsahuje mnoho nariadení.
Ľudovít I. počas svojho vládnutia
viedol vojny. Pre Uhorsko vybojoval
naspäť Dalmáciu. Posilnil vnútornú
organizáciu krajiny. Zaloţil prvú univerzitu
na území Uhorska v Päťkostolí /Pecs/.
Z obdobia vlády Ľudovíta I. sa viaţe
k Slovensku niekoľko údajov. Pamätné je
Privilégium Ţiline z r.1381 pre Slovákov
v Ţiline, ktorým sa zrovnoprávňovali
slovenskí mešťania s nemeckými pri
správe mesta. Kráľ si do svojich sluţieb
vyberal ľudí podľa ich schopností, zväčša
zo strednej šľachty. Medzi nimi boli
Slováci zo Šariša, Spiša, Liptova,

Novohradu, Hontu. Aj za kronikára si
zvolil magistra Jána zo Šarišských
Sokoloviec, ktorý sa povaţuje za
najvýznamnejšieho
kronikára
v 14.
storočí
v Uhorsku
a jeho
kronika
o Ľudovítovi Veľkom je samostatným
literárnym dielom nášho stredovekého
vzdelanca. Pracoval aj ako notár
v kráľovskej kancelárii. Kráľ bol aj
prezieravým diplomatom. V r.1860 sa
v Trnave stretol s Karolom IV. - českým
kráľom a rímsko-nemeckým cisárom
a Rudolfom IV. rakúskym vojvodom, aby
rokovaním odstránili nezhody. Roku 1370
bol zvolený aj za poľského kráľa, ale
v Poľsku sa zdrţiaval málo. Povolával
mníchov, zakladal kláštory. Roku 1377
zaloţil kláštor paulínov v Marianke pri
Bratislave. Aj na poľovačky chodil do
slovenských hôr a vo Zvolenských horách
ho takmer medveď usmrtil. Za Ľudovíta I.
- Veľkého dosiahlo Uhorské kráľovstvo
vrchol svojej moci. Zomrel 10.septembra
1382 v Trnave.
Spracovala: PhDr.Irena Grácová
redaktor KM

APRÍL
MESIAC LESOV
Máloktorá krajina
sa môţe pochváliť
takou
lesnatosťou
ako naša. Patríme
medzi
popredné
krajiny,
ktorých
územie pokrýva ničím
nenahraditeľné
prírodne bohatstvo,
ktoré povaţujeme ako samozrejmosť,
ktorá neodmysliteľne je súčasťou nášho
okolia, ţivotného prostredia. Veľa raz
naše lesy prekonali nástrahy samotnej
prírody v podobe snehových či veterných
kalamít. Vţdy sa dokázali spamätať

a znovu zaţiarili v novom ešte krajšom
šate. Vedeli sa spamätať po ničivých
náletoch hmyzu či iných škodcov.
Niekedy bola treba aj pomoc človeka na
preklenutie ťaţkého obdobia. Napriek
všetkým nepriaznivým javom lesy si
naďalej plnia svoje funkcie a za pomoc sa
nám vedia odvďačiť filtráciou ovzdušia,
rezervoárom
vody
a hospodárskym
významom. Ani v dnešnej dobe si
neuvedomujeme význam lesa, hoci po
stáročia nám poskytuje nenahraditeľné
sluţby. Lesy boli, sú a určite budú
vďačným námetom a tvorivou inšpiráciou
pre básnikov, maliarov. Nachádzame
v nich
oázu pokoja, chvíle oddychu
a relaxu.
Poskytujú
moţnosti
pre
športové vyţitie. Toto ako by sme si
neuvedomovali a čoraz viac zasahujeme
do ich majestátnosti a ukrajujeme z ich
výmery ako by boli nevyčerpateľné.
Kúsok po kúsku zaberáme pre výstavbu
diaľnic, priemyselných parkov či lyţiarske
trate a výstavbu prevádzkových budov
a hotelov. Nič netrvá večne. Ani naše
lesy nebudú, ak neurobíme všetko pre ich
záchranu. Musíme sa správať k ním
citlivo a hlavne srdcom. Všetky orgány
štátnej správy, zdruţenia a ostatní,
ktorým terajší stav lesov nie je ľahostajný
musia urobiť všetko pre ich zachovanie
pre súčasnosť, ale hlavne pre budúce
generácie.
Hajnovič Štefan
redaktor KM

8. MÁJ
Váţení občania!
8.mája si pripomenieme 64.výročie
skončenia druhej svetovej vojny, ktorá
otriasla svetom a spôsobila ľuďom
nesmierne utrpenie. V ten deň všetci,
ktorí preţili, si sľúbili, ţe nikdy nezabudnú
a k prvým okamihom slobody a mieru sa
budú vţdy a vţdy vracať. Naučia i svoje
deti váţiť si mier, dajú ţivotu zmysel, aby

sa uţ nikdy kruté vraţdenie, zabíjanie,
ničenie nezopakovalo.
Ako to všetko začalo? 1.septembra
1939 jednotky nacistického Nemecka
zaútočili na Poľsko, 3.septembra Veľká
Británia Francúzsko dodrţali svoje
záväzky voči Poľsku a vyhlásili Nemecku
vojnu, ale s bojovými akciami nezačali.
V priebehu niekoľkých týţdňov bleskovej
vojny, počas ktorej letectvo a obrnené
vozidlá postupovali koordinovane, bolo
Poľsko porazené. Vyháňanie z domov,
perzekúcie a popravy boli na dennom
poriadku
a nacisti
sa
usilovali
ospravedlniť masakry tým, ţe Poliakov
označovali za „podradnú rasu“. Od
30.novembra 1939 do marca 1940 došlo
ku konfliktu medzi Sovietskym Zväzom
a Fínskom, ukončený bol po územných
zmenách. Hitlerova vojenská stratégia
Nemecku umoţnila dosiahnuť ďalšie
úspechy. V apríli 1940 obsadili nemecké
jednotky neutrálne krajiny Dánsko
a Nórsko, aby si zabezpečili prístup
k švédskej ţeleznej rude a tým predstihli
francúzsko-britských spojencov, ktorí sa
pripravovali na vylodenie v Škandinávií.
V máji
1940
Wehrmacht
úspešne
pokračoval vo víťaznom ťaţení na
západe a dobyl Belgicko, Luxembursko
a Holandsko. 10.mája prerazil francúzske
obranné línie a 17.júna bola francúzska
vláda
nútená
poţiadať
o prímere.
Medzitým Taliansko vstúpilo do vojny po
boku Nemecka. V lete 1940 Hitler víťazil
všade a sníval o svetovláde. Avšak
letecky zlomiť odpor Britov a vylodiť sa vo
Veľkej Británii sa mu nepodarilo. V tom
čase Mussolini, Hitlerov spojenec,
neúspešne útočil na Albánsko a Grécko,
ktoré
prešlo
v októbri
1940
do
protiofenzívy. V apríli 1940 Hitler napadol
Juhosláviu a Grécko. V marci 1941 USA
porušili neutralitu a začali dodávať do
Británie tovar potrebný na vedenie vojny.
V auguste Churchill a Roosevelt podpísali
Atlantícku chartu a tá sformulovala
demokratické zásady, ktoré sa mali stať
základom budúceho mieru. 22.júna 1941

Hitler napadol Sovietsky zväz bez
vypovedania vojny. Pakt o neútočení
porušil najmä preto, lebo v komunizme
videl úhlavného nepriateľa a na východe
chcel získať ţivotný priestor, ktorý bol
podľa neho pre Nemecko nevyhnutný.
Wehrmacht postupoval rýchlo, ale
nepodarilo sa mu uskutočniť bleskovú
vojnu ako na západe. V zime 1941 - 1942
boli nemecké jednotky zastavené pod
Moskvou a Leningradom. Stalin vyhlásil
Veľkú vlasteneckú vojnu a podarilo sa mu
zburcovať všetkých obyvateľov na odpor.
Medzitým sa z európskej stala vojna
svetová od 7.decembra 1941, keď
Japonci zaútočili na americkú základňu
Pearl Harbor a USA vstúpili proti nim
i spojencom Osi do vojny. Ani jedna
z predchádzajúcich vojen si nevyţiadala
toľko obetí, mŕtvych alebo nezvestných.
Ich počet sa odhaduje na 50 aţ 60
miliónov, z čoho veľkú časť tvorili civilní
obyvatelia. Nikto však nedokázal vyjadriť
všetky utrpenia spôsobené vojnou. Preto
ľudstvo pozorne sledovalo priebeh vojny
a radovalo sa z kaţdého víťazstva nad
nacistami a fašistami. V boji za našu
slobodu obetovali svoj ţivot mnohí
statoční vlastenci, známi aj neznámi.
Všetkým
vzdávame
svoj
hold
a spomienku.
ZO SZPB KOVARCE

Pri príleţitosti
dňa víťazstva nad fašizmom
sa v našej obci uskutoční
pietny akt kladenia vencov
k pamätníku padlých hrdinov
dňa 8.mája 2009
/piatok/ o 19.00 hod.
Stretnutie účastníkov pietneho aktu je
pred kultúrnom domom o 18.45 hod.
Srdečne Vás pozývame!

PREZIDENTSKÉ
VOĽBY - II.kolo
Okrsková
volebná
komisia
v Kovarciach
oznamuje
výsledky
druhého kola voľby prezidenta Slovenskej
republiky:
- počet oprávnených voličov zapísaných
do zoznamu oprávnených voličov ....1197
- počet oprávnených voličov, ktorí sa
zúčastnili volieb ..................................606
- počet odovzdaných obálok ..............606
- počet platných hlasov odovzdaných pre
všetkých kandidátov ...........................601
- účasť voličov v % ..........................50,63
- počet platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov:
Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.....510
Radičová Iveta, prof.,PhDr., PhD..........91

VOĽBY DO
EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
Dňa
6.júna
2009
/sobota/
sa
uskutočnia voľby do
Európskeho
parlamentu.
Volebná
miestnosť sa nachádza
v tanečnej sále kultúrneho
domu a bude otvorená od
07.00 hod. do 22.00 hod. Oznámenia
o čase a mieste konania volieb budú
zasielané domov kaţdému občanovi –
voličovi. Občania, ktorí sa nemôţu
dostaviť do volebnej miestnosti /zo
zdravotných dôvodov/ môţu poţiadať
o hlasovanie do prenosnej volebnej
schránky. Občania sa môţu nahlásiť
telefonicky č.tel.:5316125 na Obecný
úrad do 5.júna 2009 do 12.00 hod.

GAZDINKY
NA SLOVÍČKO
ŠUMIENKOVÝ ZÁKUSOK
Bublanina: 4 vajcia, 20 dkg práškového
cukru, 20 dkg polohrubej múky, ½ prášku
do pečiva, 1 dcl oleja, 1 dcl vody
Krém
č.1:
1
šľahačka
v prášku
/vyšľaháme podľa návodu/, 2 kyslé
pochúťkového smotany, 1 vanilkový
cukor
Krém č.2: dva zlaté klasy variť v 800 ml
vody a 20 dkg kryštálového cukru, pred
koncom vysypať 2 šumienky /najlepšie
citrónové/
Príprava: vajcia vyšľaháme s práškovým
cukrom, pridáme olej, múku s práškom
do pečiva, vodu. Dáme piecť.
Do vyšľahanej šľahačky primiešame
pochúťkovú
smotanu
s vanilkovým
cukrom a krém natrieme na vychladnutú
bublaninu. Uvarený a studený krém č.2
natrieme na krém č.1 a dáme stuhnúť do
chladu.

NA SPOLOČNÚ
CESTU ŢIVOTA
VYKROČILI:
ZUZANA ŢOVINCOVÁ
a SIMON McDERMOTT
manţelstvo
uzatvorili
dňa
18.4.2009 v Kovarciach
SRDEČNE BLAHOŢELÁME

NARODENIE
DIEŤAŤA:
DAMIÁN JURITKA
narodený 30.3.2009
Matka: Lenka Sajková
Otec: Jozef Juritka

Dňa 30.apríla 2009
o 18.00 hod. OBEC
KOVARCE v spolupráci
so
základnou
organizáciou
Dobrovoľného
hasičského zboru Kovarce
poriada akciu SADENIE
MÁJOV. V kultúrnom programe pred
budovou kultúrneho domu /v prípade
nepriaznivého počasia v tanečnej sále
KD/ vystúpia deti materskej školy,
spevácka skupina Nezábudky, spevácka
skupina Kovarčanka a dychová hudba
Tribečanka. Po kultúrnom programe sa
sprievod presunie pred miestny kostol,
kde sa posadí druhý máj a tretí máj sa
posadí v centre obce pri pamätníku
padlých hrdinov.
Srdečne pozývame všetkých občanov
obce.
Deti sa môţu tešiť na voz
s konským záprahom.

SRDEČNE BLAHOŢELÁME

JUBILANTI – A P R Í L

 Juríková Margita
 Burajová Veronika
 Krošlák Ján
 Ďurič Imrich
 Chotár Dezider
 Matejov Michal
 Šišková Mária
 Kutňanský Dezider
 Opáthová Marta
 Lukačiková Zdenka

OZNAMY
– 84 rokov
– 82 rokov
– 82 rokov
– 80 rokov
– 78 rokov
– 78 rokov
– 75 rokov
– 70 rokov
– 70 rokov

– 60 rokov
SRDEČNE BLAHOŢELÁME

Západoslovenská energetika, a.s. vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo
správcov nehnuteľností, na ktorých sa
nachádzajú
nadzemné
i podzemné
elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na
odstránenie a okliesnenie stromov
a iných porastov, ktoré ohrozujú
bezpečnosť
alebo
spoľahlivosť
prevádzky
vedení
distribučnej
sústavy. Poţadovaný konečný termín
vykonania prác je 30.4.2009. V prípade,
ţe táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s.
vykoná
odstránenie
a okliesnenie
stromov a porastov. Vyuţitie drevnej
hmoty po oreze alebo jej likvidácia je
v plnej
kompetencii
vlastníka
nehnuteľnosti.

Druhú májovú nedeľu si pripomíname
DEŇ MATIEK. Obec Kovarce poriada
pri tejto príleţitosti spoločenskú akciu
spojenú s vystúpením hudobnej skupiny
VEGA a ľudového rozprávača strýka
Izidora.
Oslava dňa matiek v obci Kovarce
bude v sobotu

16.mája 2009 o 15.00 hod.
v spoločenskej sále kultúrneho domu.
Srdečne pozývame všetky matky,
mamičky, mamulienky, babičky na toto
pre Vás pripravené podujatie.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Topoľčanoch
oznamuje,
ţe
dňa
3.decembra 2008 bol Národnou radou
SR schválený nový zákon o cestnej
premávke
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov, ktorý nadobudol
účinnosť 1.februára 2009. Nový zákon
o cestnej
premávke
v prechodných
ustanoveniach otvára pre mnohých
občanov SR moţnosť vyriešiť spravidla
dlhotrvajúci a v súčasnosti neriešiteľný
problém – ako vyradiť z evidencie
motorové vozidlo, ktoré jeho drţiteľ
odovzdal do šrotu ešte pred tým, ako
zákon o odpadoch ustanovil povinnosť
odovzdávať
takéto
vozidlo
autorizovanému spracovateľovi starých
vozidiel
a predloţiť
pri
ţiadosti
o vyradenie vozidla potvrdenie o jeho
odovzdaní na spracovanie. V praxi to
znamená, ţe po 1.februári 2009 je
umoţnené občanom vyradiť fyzicky uţ
neexistujúce vozidlo z evidencie na
základe
predloţeného
čestného
vyhlásenia o skutočnosti, ţe vozidlo uţ
fyzicky neexistuje. Takáto moţnosť je v §
143 uvedeného zákona umoţnená len
v prechodnom období, najneskôr do
31.októbra 2009, pričom v čestnom
vyhlásení musí drţiteľ vozidla uviesť aj
spôsob
zániku vozidla.

V Materskej škole v Kovarciach
prebieha zber papiera (noviny a
časopisy). Občania môţu papier doniesť
počas prevádzky materskej školy.

INZERÁT
Hľadám do podnájmu rodinný dom
v Kovarciach.



0907 195755, 0908 585926

