SLOVENSKÉ
NÁRODNÉ POVSTANIE

65. výročie
Váţení občania!
Vstúpili sme do jubilejného 65. výročia
Slovenského národného povstania, ktoré
nám dáva príleţitosť, aby sme si
s hrdosťou pripomenuli a oslávili tento
bezpochyby
najslávnejší
čin
v novodobých dejinách Slovenska. Keď
sa v týchto dňoch znovu zamýšľame nad
jeho vznikom, priebehom, významom
a historickým
odkazom,
nemôţe
a nesmie vymiznúť z našej pamäti, ţe
v Slovenskom
národnom
povstaní
pokrokový ľud Slovenska jednoznačne
a spontánne
spolu
s mocnosťami
protihetlerovskej koalície sa postavil do
boja
proti
fašizmu
za
slobodu,
demokraciu a ľudské práva.
Slovenské národné povstanie bolo
druhým
najväčším
ozbrojeným
vystúpením proti hitlerovskej fašistickej
moci v ňou okupovaných krajinách
Európy. Zúčastnilo sa ho okolo 80 tisíc
slovenských
vojakov
a partizánov.
Z našej obce 10-ti v ňom poloţili svoje
ţivoty: Polonský Štefan, Koňa Koloman,
Kováčik Michal, Bitara Viktor, Vican
Július, Pálenik Július, Ševčík Štefan,
Bujna Štefan, Cifra Július, Makarenko
Alexander.
Tridsaťjeden
ich
bolo
odvlečených
do
zajateckých
a koncentračných táborov, odkiaľ sa
väčšina vrátila s podlomeným zdravím
a jeden sa nevrátil vôbec, podobne ako
sa nevrátilo 25 ţidovských občanov našej
obce z hitlerovských táborov smrti.
Slovenské národné povstanie vyvolalo
a stále si zachováva široký ohlas a obdiv
vo všetkých demokratických krajinách
Európy i za hranicami európskeho
kontinentu a stalo sa neoddeliteľnou
súčasťou
protifašistického
zápasu
európskych národov. Slovenský národ sa
ním zaradil medzi víťazné národy druhej

svetovej vojny, zbavil sa prívlastku
satelita nacistického Nemecka, osudu
porazeného štátu a všetkých dôsledkov,
ktoré z toho po skončení 2.svetovej vojny
vyplývali.
Boj proti hitlerovskému i domácemu
fašizmu,
za
oslobodenie
spod
fašistického
útlaku,
za
obnovenie
Československa na principiálne nových
základoch – ako demokratického štátu
dvoch skutočne rovnoprávnych národov –
Čechov a Slovákov so spravodlivým
sociálnym postavením jeho občanov – to
boli základné idey a ciele, ktoré tvoria
historický odkaz Slovenského národného
povstania. Tento odkaz, i keď sa jeho
idey a ciele v nasledujúcich desaťročiach
v plnom rozsahu nenaplnili, nestráca
platnosť ani v súčasnych zloţitých
podmienkach
nášho
domáceho
i medzinárodného vývoja, pri hľadaní
cesty Slovenska, dnes uţ samostatného
a suverenného štátu do budúcnosti.
V súčasnom období znovu sledujeme
pochodujúce gardy odeté v čiernom,
ktoré chcú obnoviť ídei fašizmu. Proti
tomuto zlu, proti novodobej snahe
obnoviť sily, ktoré pred vyše polstoročím
stroskotali a padli, a dnes by sa ţiadnym
iným spôsobom nemali vzkriesiť, treba
postaviť ešte mocnejšiu silu verejnej
mienky,
aktívnej
politiky,
mieru
a spolunaţívania, a keď treba aj policajnú
a vojenskú silu. To všetko v záujme
budúcnosti ľudstva a mierového ţivota.
Váţení občania !
Sme presvedčení, ţe keď všetci
spojíme svoje schopnosti a úsilie za
dobro
našej
Slovenskej
republiky
a k láske k vlasti i z našich detí a vnukov
sa stanú vlastenci milujúci naše krásne
Slovensko,
potom
o budúcnosť
slovenského národa sa nemusíme
obávať a naši padlí hrdinovia môţu
spokojne snívať svoj sen o vlasti, za
ktorej slobodu obetovali svoje ţivoty.
Základná organizácia
Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
KOVARCE

V našej obci sa oslavy

65.výročia Slovenského
národného povstania
uskutočnia
dňa 29.8.2009 / sobota /

18.45 hod. zraz účastníkov
pietneho aktu pred kultúrnym domom

19.00 hod. pietny akt kladenia
vencov pri pamätníku padlých hrdinov
a k buste A.Makarenku pri ZŠ

19.30 hod. – kultúrny program
na ihrisku OFK Kovarce: symbolická
vatra,
vystúpenie
dychovej
hudby
Tribečanka,
speváckej
skupiny
Kovarčanka
a speváckej
skupiny
Nezábudky, guláš, bufet.
SRDEČNE VÁS VŠETKÝCH
POZÝVAME

UZNESENIA
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa
17. júla 2009 v uznesení č.8/2009:
A/ BERIE NA VEDOMIE:
1.
Správu
nezávislého
audítora
Ing.Jozefa Adamkoviča z vykonaného
audítu účtovnej závierky obce Kovarce
k 31.12.2008.
2. Správu Jána Jasovského, predsedu
Najvyššieho
kontrolného
úradu
Slovenskej republiky o výsledku kontroly
prostriedkov
EÚ
poskytnutých
prijímateľom pomoci v rámci Sektorového
operačného programu Ľudské zdroje.
3. Správu
Ministerstva školstva
Slovenskej
republiky
o zistených
predbeţných výsledkoch
z monitorovacej návštevy projektu: Zvýšenie
úrovne vzdelania,
príprava
ţiakov
a študentov
smerom
k potrebám
spoločnosti zaloţenej na vedomostiach
a sociálnej inklúzie, vykonanej dňa
2.2.2009.

4. Časový a obsahový plán rokovaní
Obecného zastupiteľstva v Kovarciach v
II. polroku 2009.
5. Menovanie riaditeľky ZŠ Kovarce
a riaditeľky MŠ Kovarce na funkčné
obdobie od 1.7.2009 do 30.6.2014.
6. Prognóza MF SR o východiskových
štatistických údajoch a podiele obcí na
výnose DPFO pre rok 2009.
7. Poţiadavku poslanca OZ p. Jaroslava
Bujnu o zaslanie ţiadosti na Ministerstvo
vnútra k zlegalizovaniu označenia ulíc
v obci a pridelenie orientačných čísiel
stavbám.
B/ SCHVAĽUJE:
1. Nájomné podmienky prenájmu časti
nebytových priestorov v k. ú. Kovarce,
v stavbe s.č. 24, postavená na parc. č. 69
a parc. č. 70 pre nájomcu p. Máriu
Kováčikovú;
realizácia
úprav
prenajímanej časti nebytových priestorov
na náklady nájomcu a oslobodenie od
platenia nájmu na dobu 1 rok od
uzavretia nájomnej zmluvy o nájme
nebytových priestorov.
2. Záverečný účet obce Kovarce za rok
2008.
3. Rozšírenie okruhu stravovaných
zamestnancov v zmysle § 152 ZP
o funkciu starostu obce Kovarce.
C/ PRIJÍMA:
1.
Protest
prokurátora
Okresnej
prokuratúry v Topoľčanoch
č. Pd
89/2009 k VZN č.1/2009 obce Kovarce
o dani
z nehnuteľnosti
zo
dňa
14.12.2008, účinné od 1.1.2009.
D/ NAHRADÍ:
1. VZN č. 1/2009 Obce Kovarce o dani
z nehnuteľnosti
novým
všeobecne
záväzným právnym predpisom, ktorý
bude v súlade so zákonom č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
a ostatnými
všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa
24. júla 2009 v uznesení č.9/2009:
A/ SCHVAĽUJE:
1. Ďalšie nájomné podmienky prenájmu
nebytových priestorov v k.ú. Kovarce,
v časti domu s.č. 24 na parcele č. 70 o
celkovej výmere 17,3 m2 (1 miestnosť bývalý sklad uhlia a 1 miestnosť – bývalý
sklad) pre nájomcu p. Máriu Kováčikovú:
* doba nájmu predmetných nehnuteľností
od 15.8.2009 do 14.8.2019
* cena nájmu vo výške 20,- €/mesačne
* oslobodenie od platenie nájmu na dobu
dvoch rokov, t.j. od 15.8.2009 do
14.8.2011
2. Predĺţenie nájomnej zmluvy bytu č.4
v 6 b.j. s.č. 543 pre nájomcov p.
Jaroslava Bizoňa a manţ. Denisu rod.
Kôpkovú od 01.08.2009 do 31.07.2012.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva
bol poslancami podaný návrh na

označenie
ulíc
názvami
a označenie rodinných domov
orientačnými číslami. Tento návrh
obnáša aj povinnosť pre všetkých
občanov obce, a to vo vybavovaní
nových
občianskych
preukazov,
cestovných pasov, kartičiek zdravotných
poisťovní a všetkých dokladov pre
ţivnostníkov.... Preto ţiadame občanov
našej obce, aby sa vyjadrili k danému
návrhu, či súhlasia alebo nesúhlasia
s návrhom označiť ulice oficiálnymi
názvami a stavby orientačnými číslami.
Svoj názor môţete vyjadriť na lístku, ktorý
je vloţený v Kovarskom mesačníku.
Lístok môţete vhodiť do schránky, ktorá
sa bude nachádzať dole vo vestibule
Obecného
úradu
v termíne
do
17.septembra 2009.

OBECNÝ ÚRAD
INFORMUJE



Zber
plastového
odpadu bude 9.septembra
2009 /streda/ o 8.00 hod.
Uviazané vrecia s plastovým
odpadom ţiadame vyloţiť ráno
v deň vývozu alebo v predvečer vývozu
pred rodinné domy.



Upozorňujeme občanov, ktorí
nemajú
zaplatený
poplatok
za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a obdrţali platobný výmer
s poštovou poukáţkou, aby nedoplatok
obratom uhradili.

ŠPORTOVÉ OZVENY
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY A MUŢSTVA
KOVARCE – Ludanice B
3:1
góly: Belan P., Švec J., Jankovič J.
Klátová Nová Ves – KOVARCE
3:1
gól: Kovačik J.
Skačany – KOVARCE
4:1
gól: Gregor E.
KOVARCE – Krušovce
2:1
góly: Belan, Jankovič
Vylosovanie jesennej časti A muţstvo,
dorast, ţiaci:

A-muţstvo
4.kolo 30.8. o 17.00 hod.
Kovarce – Závada
5.kolo 6.9. o 16.00 hod
Veľké Bedzany – Kovarce
6.kolo 13.9. o 16.00 hod.
Kovarce – Kuzmice
7.kolo 20.9. o 15.30 hod.
Veľké Ripňany – Kovarce
8.kolo 27.9. o 15.30 hod.
Kovarce – Kamanová

9.kolo 4.10. o 14.30 hod.
N.B. B/Vozokany – Kovarce
10.kolo 11.10. o 14.30 hod.
Kovarce – Krušovce
11.kolo 18.10. o 14.00 hod.
Bojná B – Kovarce
12.kolo 25.10. o 14.00 hod.
Čeľadince – Kovarce
13.kolo 1.11. o 13.30 hod.
Kovarce – Práznovce

Dorast
5.kolo 29.8. o 17.00 hod.
Kovarce – Hrušovany
6.kolo 5.9. o 16.00 hod.
Solčany – Kovarce
7.kolo 12.9. o 16.00 hod.
Kovarce – TO B/Nitrianska Streda
8.kolo 19.9. o 15.30 hod.
Kovarce – Oponice
9.kolo 26.9. o 15.30 hod.
Preseľany – Kovarce
10.kolo 3.10. o 14.30 hod.
Kovarce – Kamanová
11.kolo 10.10. o 14.30 hod.
Kovarce – Ludanice
12.kolo 17.10. o 14.00 hod.
Hrušovany – Kovarce
13.kolo 24.10. o 14.00 hod.
Kovarce – Solčany
14.kolo 31.10. o 14.00 hod.
TO B/Nitrianska Streda – Kovarce

Ţiaci
4.kolo 30.8. o 15.00 hod.
Kovarce – Hrušovany
5.kolo 2.9. o 17.00 hod.
Preseľany – Kovarce
6.kolo 6.9. o 14.00 hod.
Kovarce – Chrabrany
7.kolo 9.9. o 17.00 hod.
Oponice – Kovarce
8.kolo 13.9. o 14.00 hod.
Ludanice – Kovarce
9.kolo 20.9. o 13.30 hod.
Kovarce – Solčany
11.kolo 4.10. o 12.30 hod.
Hrušovany – Kovarce

12.kolo 11.10. o 11.30 hod.
Kovarce – Preseľany
13.kolo 18.10. o 11.00 hod.
Chrabrany – Kovarce
14.kolo 25.10. o 11.00 hod.
Kovarce – Oponice
Kyčerka Rudolf,
redaktor KM

Z PRAMEŇOV
NAŠEJ HISTÓRIE
Luxemburgovci na javisku dejín
Akí boli Luxemburgovci?
Grófsky rod Luxemburgovcov pochádzal
z pomedzia Francúzska a Nemecka. Na
nemecký trón nastúpil začiatkom 14.
storočia Henrich VII. Luxemburský. Jeho
syn Ján sa stal českým kráľom roku
1310 tým, ţe sa oţenil s dcérou Eliškou
českého kráľa Václava II. Přemysla.
Najslávnejším z Luxemburgovcov bol
Karol
IV.
český
kráľ.
Patril
k najvýznamnejším
európským
panovníkom a stal sa aj rímskonemeckým cisárom. Tak, ako sú Česi na
neho právom hrdí, veď napríklad zaloţil
Karlovu univerzitu 1346 a bola treťou
univerzitou v Európe, tak jeho syn
Ţigmund
bol
najnenávidenejším
panovníkom. Na český trón bol zvolený
v roku 1419, ale nemohol v Prahe na
český trón zasadnúť. Za jeho vlády bol
upálený Ján Hus 6.7.1414, čím sa začala
husitská vojna.
Ţigmund
Luxemburský
bol
korunovaný za uhorského kráľa roku
1387. /Minule sme uvádzali, ţe s Máriou
dcérou uhorského kráľa Ľudovíta I. 1342
– 1382 bol zasnúbený ako 12-ročný
r.1379/. Od začiatku svojho panovania
viedol boje proti Turkom, Benátčanom
a husitom.
Turecké nebezpečenstvo sa šírilo na
konci 14.storočia. Po prehratej bitke na
Kosovom poli roku 1389 stratilo Srbsko

svoju samostatnosť a mocná Osmanská
ríša sa posunula aţ k Uhorsku. Ţigmund
zorganizoval početnú výpravu v roku
1396, ale utrpel poráţku, len zázrakom
sa
mu
podarilo
ujsť.
Bojoval
s Benátčanmi, keď si chcel vydobyť
taliansky trón roku 1403 od neapolských
Anjouovcov. Bol márnotratný, rád sa
zadlţoval pre vlastnú ctiţiadosť. Do dejín
Slovenska sa smutne zapísal tým, ţe si
poţičal peniaze od poľského kráľa roku
1412 a dal mu za to zálohu 13 spišských
miest a panstiev, ktoré sa nikdy
nepodarilo vykúpiť. Ţigmund predal aj
Oponický hrad za 1000 dukátov
Dezidorovi z Kapole. Pre rodinné spory
sa potom striedali jeho majitelia. Aţ
v roku 1392 kráľ Ţigmund vymenil hrad
Oponice a panstvo za hrad a panstvo
Čeklis /dnešné Bernolákovo/. Rodina
z Čeklísa, ktorá potom vlastnila Oponický
hrad, si pozmenila aj meno na Appony de
Nagy Appony, ktorý vlastnila aţ do 20.
storočia. Kovarce boli súčasťou tohto
panstva aţ do roku 1945 a spomínajú sa
ako feudálny majetok pod názvom
possessio Kovarch.
Keď husiti Ţigmunda za českého kráľa
neuznali, prenikali do krajín, v ktorých bol
panovníkom.
Veľkú
výpravu
na
Slovensko urobili uţ roku 1428. Plienili,
vraţdili, pustošili, aby sa pomstili
Ţigmundovi. Obliehali aj Nitru v roku
1431,
zajali
Topoľčiansky
hrad
a kráľovské mesto Topoľčany, kde
umiestnili vojenskú posádku. Uskutočnili
viac výprav na Slovensku – Spiš, Liptov,
Turiec, Povaţie, Bratislava. Aţ po
poráţke pri Lipanoch 1434 museli husiti
Uhorsko opustiť.
Ţigmund panoval pomerne dlho /1387
– 1437 – 50 rokov/. Ako jedinný
z uhorských stredovekých kráľov stal sa
rímsko-nemeckým cisárom 1410 roku.
Ako štátnik chcel z Bratislavy vytvoriť
správne centrum tejto mohútnej ríše.
Preto dal aj Bratislavský hrad k tomuto
účelu prebudovávať. V Prahe na trón
zasadol len dva roky pred smrťou. Ako
český kráľ vyslúţil si hanebné prívlastky:

prefíkaná líška, krvavý kat, zákerný kráľ,
márnotratník topiaci sa v dlţobách,
prenasledovateľ husitov, cudzoloţník
a iné.
PhDr.Irena Grácová
redaktor KM

TRIBEČANKA
A JEJ HOSTIA
11.júla 2009 v sobotné odpoludnie
dychová hudba Tribečanka oslavovala
tridsiate piate výročie svojho vzniku. Na
jej oslave sa zúčastnili vzácni hostia dychové hudby: Švitorka z Ludaníc,
Poţiarník zo Solčian a Hodrušanka zo
Ţarnovice. Medzi účinkujúcimi bola aj
spevácka skupina Nezábudka, ktorá do
kytice piesní zaradila aj vlastnú skladbu
venovanú Tribečanke k jubileu.
Slávnosť otvorila a moderovala pani
starostka Mgr.Helena Paučírová. Vo
svojom prejave urobila prierez celou
úspešnou
históriou
Tribečanky.
Zhodnotila významný podiel jednotlivcov,
či uţ jej zakladateľov, kapelníkov, ktorí sa
v priebehu jej diania vystriedali, menovitý
počet hudobníkov, ale najmä tých
jednotlivcov, ktorí v kapele zotrvali za
tridsaťpäťročie.
Za
celé
obdobie
účinkovalo v hudobnej skupine tridsaťpäť
hudobníkov. Z nich najmä mladší odišli
do sveta, niektorí uţ navţdy odišli zo
sveta. Všetkým patrí naša úcta a srdečná
vďaka. Zasluţná činnosť Tribečanky tkvie
nielen v miestnom dianí pri oslavách
významných výročí, udalostí, pamätných
dní, ale vyhráva aj na svadbách
i pohreboch a rôznych spoločenských
príleţitostiach, zábavách i plesoch, čím
sa stala neodmysliteľnou súčasťou nášho
ţivota. Našu obec reprezentuje aj
navonok v súťaţiach iných hudieb nielen
v regióne aj inde. Takmer pravidelne
učinkuje na Agrokomplexe v Nitre, kde sa
teší veľkej popularite. Preto nemoţno
neuznať túto veličinu.

Na nádvorí kultúrneho domu za
slnečného počasia a úctihodnom počte
prítomných účastníkov sa rozpútalo
koncertovanie hudieb, spevu, tanca.
Skvelé vystúpenie Tribečanky na
začiatku
programu
s duo
spevmi
výborných sólistov samočinne vtiahlo do
spevu aj ďalších divákov. Nadšené
obecentvo
sa
nevedelo
rozlúčiť
s Hodrušankou, ktorá za spontánny
aplauz takmer vyčerpala svoj bohatý
repertoár.
A tak Tribečanka a jej hostia dôstojne
oslávila svoje jubileum. Nechýbalo
vkusné občerstvenie, o ktoré sa zaslúţila
pani starostka a jej spolupracovníci.
Voľná zábava mala svoje pokračovanie
spevmi s jej hosťami. Nech takéto
vydarené podujatie motivuje a inšpiruje
našu Tribečanku do ďalších úspešných
rokov. K tomu prajeme veľa zdravia,
šťastia a nadšenia jej hudobníkom, jej
omladzovanie
z radov
ďalších
zanietencov a všestrannú podporu jej
obdivovateľov.
PhDr.Irena Grácová
redaktor KM

GAZDINKY NA
SLOVÍČKO
NAKLADANÁ CUKETA
NA MAJONÉZOVÝ ŠALÁT
3 kg očistenej cukety postrúhať na
väčšom struháku, 1 kg papriky, 1 kg
očistenej cibule, pokrájať na tenúčko.
Zvaríme 2,5 l vody, 4 dcl octu, 30 dkg
cukru
a
1
nakladač.
Necháme
vychladnúť. Potom zaliať nakrájanú
zeleninu. Necháme 1 hodinu postáť.
Rozmiešame dobre rukami a naplníme
do pohárov. Zavárame 20 minút.
Spracovanie: vyklopíme na sito ztiecť
a pridáme 1 pohár /2-3 dcl/ majolky a 30
dkg na malé kúsky nakrájanejšunky alebo
dietnej salámy. Môţu sa pridať šampióny
alebo
kukurica
a pod.
Podávame
s chlebom.
Recept vybrala: Kereková Zdenka

JUBILANTI – AUGUST

 Kovačik Emil
 Maruna Martin
 Geršiová Anna
 Cibulová Marta
 Hrašková Rozália
 Baláţová Rozália
 Šišmičová Alţbeta
 Kutňanská Mária
 Flak Emil
 Vaňo Štefan
 Šprinc Jaromír
 Kereková Marta

- 86 rokov
- 85 rokov
- 85 rokov
- 84 rokov
- 80 rokov
- 79 rokov
- 78 rokov
- 78 rokov
- 77 rokov
- 65 rokov
- 60 rokov
- 60 rokov

SRDEČNE BLAHOŢELÁME

NA SPOLOČNÚ CESTU
ŢIVOTOM VYKROČILI:
VERONIKA ĎURČEKOVÁ
a MARTIN BOROVKA
- manţelstvo uzatvorili dňa
11.7.2009 v Kovarciach
LUCIA BALIAKOVÁ
a RASTISLAV JANČI
- manţelstvo uzatvorili dňa
28.7.2009 v Kovarciach

DOMINIKA REMEŇOVÁ
a LUKÁŠ KROŠLÁK
- manţelstvo uzatvorili dňa
1.8.2009 v Kovarciach
ZUZANA KOVAČIKOVÁ
a MARIÁN ŠUBA
- manţelstvo uzatvorili dňa
8.8.2009 v Kovarciach
ANNA BUCHOVÁ
a RADOSLAV NÉMET
- manţelstvo uzatvorili dňa
15.8.2009 v Kovarciach

OZNAMY
1.septembera si pripomíname
Ústavy Slovenskej republiky.

Deň

Riaditeľstvo
Základnej
školy
v Kovarciach
oznamuje
ţiakom
a rodičom,
ţe

začiatok školského
roka 2009/2010 je
v stredu, 2.septembra.
Zraz ţiakov je o 7.30 hod.
pred budovou základnej školy.

SRDEČNE BLAHOŢELÁME
Hody
v našej
obci
13.septembra 2009.

NARODENIE DIEŤAŤA:
ADRIÁN ILLÁŠ
narodený 18.6.2009
Otec: Roman Illáš
Matka: Michaela rod.Drţíková
BIBIANA ŠIMANSKÁ
narodená 30.7.2009
Otec: Marek Šimanský
Matka: Mariana rod.Mikušová

budú

dňa

Regionálna veterinárna a potravinová
správa Topoľčany oznamuje občanom,
ţe aj naďalej je potrebné monitorovať
počty domácich zabíjačiek ošípaných na
území okresu. Nie je uţ potrebné
odoberať
vzorku
na
laboratórne
vyšetrenie na Trichinelly, ale len nahlásiť
domácu zabíjačku na RVPS Topoľčany
na telefónnom čísle: 038/5322536,
038/5321582, faxom: 038/5326068 alebo
e-mailom: rvpstoo@svssr.sk

SRDEČNE BLAHOŢELÁME

INZERÁT
Predám odstavčatá,
september – október.



odber

moţný

0944 162614

Predám kompresorovú 110 l mrazničku
zn.CALEX,
zvrchu
plnená,
málo
pouţívaná. Cena 100 €.



038 / 5316149

