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Príhovor starostu obce Ing.Andreja Čopíka
Z rokovania obecného zastupiteľstva (12.11.2015)
Zo školského zápisníka – základná škola, materská škola
Farský úrad pozýva – Jasličková akadémia, Novoročný organový koncert
Seniorské Vianoce (PhDr.Irena Grácová)
Od Kataríny do Štefana... (PhDr.Irena Grácová)
Gazdinky na slovíčko – Super mäkké medovníčky
Jubilanti – december
Oznam, Inzerát

Vážení spoluobčania,
„Čas letí ako bláznivý ...“ znie v
piesni populárneho českého
speváka. Áno, čas naozaj
letí neúprosne dopredu a
pred našimi dverami sú
ďalšie Vianoce. Vianoce
na ktoré sa všetci tešíme, lebo čakáme,
že si po celoročných každodenných
starostiach konečne nájdeme čas na
seba, na oddych, na stretnutia a
rozhovory s blízkymi. Určite najviac sa
tešia naše menšie, či väčšie ratolesti na
prekvapenia pod vianočným stromčekom.
Kým
však
zasadneme
k
štedrovečernému stolu, do poslednej
chvíle sa naháňame, hľadáme miesto na
parkovanie, stojíme na semaforoch, či v
rade
pred
pokladňami
obchodov.
Podstata Vianoc však spočíva v tom, že
dokážeme byť voči sebe navzájom
ľudskejší a tolerantnejší, že prejavíme
viac lásky hlavne našim najbližším, na
ktorých počas roka nemáme čas, alebo
sme k nim mnohokrát až nepríjemní.
Preto prajem Vám, Vašim rodinám i sebe,
aby v našich srdciach zavládol pokoj,
radosť a láska, ktoré sú skutočnou
podstatou Vianoc. Želám si, aby vo
všetkých domácnostiach našej obce
zavládla pohoda spojená s porozumením
a spokojnosťou, ktoré nám prináša
Betlehemská zvesť.
Ing.Andrej Čopík
starosta obce Kovarce

Obecné zastupiteľstvo
rokovalo...
Obecné zastupiteľstvo Obce Kovarce
na 14.zasadnutí dňa 12.novembra 2015
prerokovalo:
1.Program
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
Obce
Kovarce
dňa
12.novembra 2015.
2.Kontrolu plnenia uznesení zo dňa
17.9.2015 a 1.10.2015.
3.Zmluvu o nájme nebytových priestorov
uzatvorenú medzi prenajímateľom: Obec
Kovarce, IČO: 00310573, Kovarce 461,
956 15 Kovarce a nájomcom: Slovenský
poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie
TRIBEČ Kovarce, IČO: 36112682, 956
15 Kovarce na predmet nájmu: nebytový
priestor o celkovej výmere 60,70 m2
nachádzajúci na v nehnuteľnosti súp.č.24
na parc.č.69.
4.Žiadosť p.Juraja Jedináka o odkúpenie
použitej zámkovej dlažby.
5.Nájomnú
zmluvu
k pozemku
uzatvorenú podľa
§ 663 a násl. OZ
č.40/1964 Zb. v platnom znení medzi
účastníkmi zmluvy: Prenajímateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kovarce
so sídlom Kovarce 15, 956 15 Kovarce
zastúpená Mgr.Ondrejom Tepličancom,
správcom farnosti a Nájomca - Obec
Kovarce so sídlom Kovarce 461, 956 15
Kovarce
zastúpená
Ing.Andrejom
Čopíkom, starostom obce.
6.Správu
o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

v Základnej škole Kovarce 164 za školský
rok 2014/2015.
7.Plán kontinuálneho vzdelávania
Dodatok č.1 Základnej školy, Kovarce
164.
8.Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovy a vzdelávania Materskej školy,
Kovarce 450 za školský rok 2014/2015.
9.Plnenie rozpočtu Obce Kovarce za
obdobie 1-9/2015.
10.Žiadosť Základnej školy, Škultétyho
2326/11, 955 01 Topoľčany o poskytnutie
pridelených finančných prostriedkov na
záujmové
vzdelávanie
pre
žiakov
s trvalým pobytom v obci Kovarce Enriko Adamkovič, Viktória Cmarková.
11.Žiadosť Základnej školy, J.Hollého
696/3, 955 01 Topoľčany o poskytnutie
dotácií na záujmové vzdelávanie pre
žiakov s trvalým pobytom v obci Kovarce
- Vladimíra Kopecká, Silvia Rybanová.
12.Žiadosť Základnej organizácie JDS
v Kovarciach o podporu v roku 2016 na
organizovanie poznávacích zájazdov,
návštevu kúpeľov pre dôchodcov v sume
600,00 EUR.
13.Objednávku Regionálnej Rady KST
Topoľčany
o prenájom
priestorov
Kultúrneho domu v Kovarciach na
uskutočnenie
zimného
regionálneho
zrazu turistov dňa 16.1.2016 od 8.00 hod.
do 24.00 hod.
14.Žiadosť p.Heleny Michlíkovej, bytom
Kovarce 61 o vybudovanie verejného
osvetlenia a vyasfaltovanie prístupovej
cesty k rodinnému domu súp.č.61.
15.Žiadosť Obecného futbalového klubu
Kovarce o prenájom telocvične pre OFK
Kovarce.
16.Žiadosť KLIMPOL s.r.o. Prievidza
o prehodnotenie výšky poplatku na rok
2016 za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
17.Informáciu starostu obce o aktualizácií
a schválení
Povodňového
plánu
záchranných prác obce Kovarce.
18.Informáciu starostu obce o ponuke
výstavby rekreačno-oddychového areálu
detského ihriska v obci Kovarce.
19.Návrh – Rozpočtového opatrenia
č.5/2015/OZ.
20.Návrh rozpočtu Obce Kovarce na roky
2016, 2017, 2018.
21.Informáciu starostu obce o výsledku
vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na
odpredaj hnuteľného majetku obce

v zmysle § 281 až 288 zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a nepredložení žiadnej ponuky na kúpu
hnuteľného majetku obce Kovarce: Avia
15-N, EČV: TO851BC
22.Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na odpredaj hnuteľného majetku obce
v zmysle § 281 až 288 zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
na hnuteľný majetok: Avia 15N,
EČV:TO851BC.
23.Voľbu p.Rudolfa Kyčerku za predsedu
komisie
športu
a kultúry
a voľbu
PhDr.Gabriely Švecovej za predsedu
komisie životného prostredia, výstavby
a ochrany verejného poriadku.

Zo školského zápisníka
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V piatok 4.decembra 2015
v podvečerných hodinách
sa
zmenilo
javisko
v kultúrnom
dome
na
rozprávkovú krajinu. Žiaci
zo základnej školy sa nám
predstavili
v ruskej
ľudovej rozprávke Mrázik, ktorú určite
každý pozná z televíznej obrazovky
a pripomína nám, že sa blížia najkrajšie
sviatky – Vianoce. Úvodný tanček
zatancovali žiaci z materskej školy.
Jednotlivé scény, v ktorých hrali postavy
Nastenka, Ivan, Marfa, dedko Mrázik,
dedko Hríbik a iné sa striedali s tancami
zvieratiek, kvetov, vločiek , zbojníkov či
s tancami
v ruských
krojoch
a
v nádherných kostýmoch.
Potlesk
rodičov a prítomných sprevádzal celé
vystúpenie. Poďakovanie za program
a predvianočnú atmosféru patrí všetkým
účinkujúcim a pani učiteľkám, ktoré
nacvičili program pod vedením pani
riaditeľky Mgr.Dagmar Boháčikovej, za
vianočnú výzdobu si zaslúži vďaku pani
Stieranková. Po kultúrnom programe sa
mohli všetci účastníci zastaviť na
vianočnej tržnici alebo sa občerstviť
vianočným punčom a
chutnými
koláčmi, ktoré prichystali rodičia.
7.decembra
2015
vládla
v našej škole mikulášska atmosféra.

Najskôr sme si vypočuli rozhlasovú
reláciu a po nej k nám zavítal ozajstný
Mikuláš a priniesol všetkým deťom
balíčky. Sprevádzal ho nielen anjel, ale aj
zlý čert, ktorého sa hlavne tí najmenší
naľakali a niektorým sa objavili aj slzy na
tvári.
Aj posledné decembrové dni
v tomto roku sa budú niesť v znamení
adventu a v predvianočnej nálade. Ešte
sa zúčastníme na vianočnom koncerte
v kostole
a už sa všetci tešíme na
vianočné prázdniny, ktoré sa začínajú
23. decembra 2015.
Mgr.Ľubica Jakubíková
Základná škola Kovarce

Bc.Zdenka Bujnová
riaditeľka materskej školy

OZNAM
Riaditeľstvo
materskej
školy
oznamuje rodičom, že prevádzka
materskej školy bude od 7.januára
2016.
Na Vianoce pokoj v duši,
šťastie, ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily,
by ste zdraví dlho žili.

Farský úrad pozýva na...
MATERsKÁ ŠKOLA
Pre rodičov a deti sme pripravili dňa
1.decembra
športové
popoludnie.
Rodičia, postupne ako prichádzali po deti,
absolvovali spolu so svojim dieťaťom
niekoľko zábavno-športových disciplín.
Deťom sa cvičenie veľmi páčilo a
s radosťou „pomáhali“ svojim rodičom.
Naše deti svojim tancom so stuhami
„oživili“ začiatok
rozprávky žiakov
základnej školy Mrázik. Deti sa predviedli
ako skvelí tanečníci a tanec bol
nádherný. Za nácvik patrí poďakovanie
p.uč.Milade Vrábelovej, za pomoc
ostatným učiteľkám.
Mikulášku, dobrý strýčku.....zaspievali
deti očakávanému Mikulášovi, ktorý
prišiel spolu s čertom a anjelom do
materskej školy. Deťom priniesli plný kôš
darčekov. Na darčeky deťom prispeli
p.Marián Čitarský, p.Šebestová Lucia,
Jednota Kovarce, Tekoo Topoľčany, za
čo im ďakujeme. CD s rozprávkami pre
deti platili rodičia. Šunku na chlebíky
daroval Minárik Ivan Solčany a jablká pre
deti p.Ďurík Roman. Sem-tam bolo vidieť
aj
strach
v očkách detí –
ale
darček
zvíťazil,
veď
Mikuláš bol iba
dobrý a čert sa
schoval. Všetkým
ďakujeme.

JASLIČKOVÚ
AKADÉMIU
dňa 25.decembra 2015
o 14.30 hod.
v Kostole sv.Mikuláša v Kovarciach.

7.ročník NOVOROČNÉHO
ORGANOVÉHO KONCERTU
dňa 6.januára 2016 o 15.00 hod.
v Kostole sv.Mikuláša v Kovarciach.

Seniorské Vianoce
Každoročne prežívame
Vianoce s prianím pokoja,
lásky, zdravia, hojného
božského požehnania. My
seniori ich vítame v predstihu aj
z organizačného dôvodu, aby sme ich
oslávili ako jedna veľká rodina so
všetkým, čo k nim patrí: vianočné piesne
a koledy, úprimné slová, spomienky na
naše
detstvo,
mladosť,
prežitie
plnohodnotného života v rodine, v našej
domovine.
Tohoročná vianočná slávnosť sa
uskutočnila
3.decembra
2015
v spoločenskej sále Kultúrneho domu

v Kovarciach.
Hoci
počasie
nenaznačovalo
odvekú
zasneženú
krajinu, ale prostredie i okolie sa trblietalo
v tradičnom vianočnom lesku: ligotavý
stromček a pod ním adresné darčeky,
v oknách i na stoloch povykladané
vianočné ikebany s farebnými sviečkami,
vianočné
zdravice
pre
každého
účastníka,
oblátky,
vyzdobené
medovníčky a iné cukrovinky, červené
jabĺčka, horúci čaj, pramenitá voda, víno,
studené misy, ale aj darček ako milé
prekvapenie
celému
osadenstvu.
V očakávaní vzácnych hostí, ktorých sme
pozývali, sme ladili aj obsah vianočného
príhovoru, piesní, kolied, básni, aby sme
preukázali aké zvyky, magické rituály,
duchovná príprava sa na predvianočné
obdobie viazali, ktoré sme zdedili po
našich predkoch. Aj keď nevyšla
prítomnosť poslanca Národnej rady SR
Jozefa Mikloška, s úctou sme prijali jeho
pozdrav, ktorý nám odovzdal starosta
obce Ing.Andrej Čopík aj s jeho hrejivým
slovom.
V kultúrnom
programe
účinkovali:
vianočnú koledu a dve krásne
ľudové piesne nám zaspieval bývalý
Sľuk-ár pán Milan Ešše, klient ZSS
Clementia
vianočné básne predniesli pani
Magdaléna
Macková
a Danka
Rybanová
vianočné piesne a koledy zaspievalo
torzo
Nezábudky
s účasťou
bývalých
speváčok
Magdalény
Hornej,
Irenky
Patrovičovej
a začínajúcej
Evy
Stolárovej
v nádeji, že nabudúce ich bude viac.
Niektorým účastníkom urobila radosť
tombola, ktorou za symbolickú cenu
získali
voňavý
darček.
Ďakujeme
a oceňujeme prínos pre uskutočnenie
tohto
podujatia
pani
Helenke
Prevuzňakovej,
ale
aj
ďalším
dobrovoľníčkam pani Evke Hajrovej za jej
každoročný príspevok od počiatku
Seniorských Vianoc, pani Renátke
Šišmičovej za vkusné medovníčky, pani
Jožke Vojtušovej a Irenke Patrovičovej.
Za peknú výzdobu a prostredie ďakujeme
pani Vierke Juríkovej a Lidke Bednárovej.
Na obsahovej a organizačnej príprave sa
podieľali:
Irena
Grácová,
Ľudmila
Blahová, Danka Rybanová, Marta
Opatová, Magdaléna Macková, Evka

Stolárová. Ďakujeme ochotníčkam
Danke
Kovačikovej,
Hane
Stierankovej, Emílii Stolárovej.
Ďakujeme všetkým účastníkom
vianočnej oslavy a ich účasť
v spievaní vianočných piesní.
Želáme požehnané, lásky
plné
Vianoce!
Šťastný nový rok 2016!
PhDr.Irena Grácová
ZO JDS Kovarce

Od Kataríny do Štefana...
Hoci vianočné obdobie
trvá
iba
dva
týždne,
atmosféru Vianoc cítiť oveľa
skôr. Vianočné piesne znejú
v predstihu v rozhlase i na
javiskách,
televízne
reklamy a iné pútače
nás vábia do obchodov,
na trhy, v kalendári sa
striedajú mená svätcov, ktorí majú do
činenia s Vianocami a pôsobia magicky
príťažlivo.
Do sviatku Kataríny sa mali vykonať
všetky hlavné domáce práce, ako boli
priadky, tkanie, driapanie peria, lebo ak
ich gazdiná nestihla vykonať, nazbierajú
sa jej prsty a vyradia ju z výkonnosti.
Svätá Katarína pochádzala z kráľovského
alexandrijského rodu. Bola krásna
a múdra zbožná kresťanka. Obracala
pohanov na kresťanstvo, za čo ju ako
horlivú kresťanku umučili na štyroch
ozubených kolesách v roku 307. Je
patrónkou slobodných dievčat, študentov,
kníhtlačiarov, kolárov. Ľudové pranostiky
naznačujú: Katarína na ľade – Vianoce
na blate! Na svätú Katarínu skrývame sa
pod perinu! Katarínou vrcholia zábavy,
svadby pred adventom.
Na Ondreja dievky liali olovo do
vriacej vody, aby sa im vytvarovala
podoba ženícha. Svätý Ondrej
bol
patrónom neviest. Narodil sa v prvom
storočí v Sýrii. Bol rybár a verný
nasledovateľ Krista, búral pohanské
mýty, šíril kresťanstvo. A predsa sa na
svätého Ondreja viažu rôzne veštby
a mágia.

Vo veľkej úcte bola aj svätá Barbora –
patrónka baníkov. Chodila zahalená po
domoch, aby prizývala deti k modlitbám.
Ešte
magickejším
dňom
bol
6.december - svätý Mikuláš. Patrí medzi
najobľúbenejších kresťanských svätcov.
Je patrónom východnej cirkvi, ale aj
nášho kovarského kostola. Spolu na
Slovensku je 58 kostolov jeho zasvätenia.
Je zobrazený na čelnom mieste nášho
kostola v biskupskom rúchu ako muž
stredných rokov. Jeho symboly sú kniha,
tri zlaté gule – dary trom sestrám, tri deti,
ktoré ukrýva pod plášťom a vzkriesil ich
k životu
po
zavraždení.
Žehná
námorníkov, zajatcov a chrám. Je
ochrancom detí a mládeže. Chráni
majetok pred ohňom, zlodejmi a vrahmi,
ale aj pekárov, prievozníkov a kupcov.
Hoci sa narodil v štvrtom storočí a bol
biskupom v Myre v Malej Ázii, jeho
charizma a tradícia vianočného muža,
ktorý prináša deťom darčeky sa doposiaľ
uchováva. Mikuláša sprevádza anjel
a čert ako dobro a zlo. Deti si čistia
čižmičky, kladú ich do okna, aby ráno
šiesteho sa tešili z cukroviniek a troch
jabĺčok.
Neviem
pochopiť,
ako
sa
z najčistejšej panny svätej Lucii, stala
bosorka. Narodila sa v treťom storočí
v Syrakúzach vo váženej a bohatej
rodine. Avšak z lásky k chudobným
ľuďom im rozdala všetok majetok.
Rodičia ju potom donútili vydať sa za
bohatého muža pohana. Svoju panenskú
čistotu ubránila tým, že si vylúpla oči. Tak
sa stala patrónkou slepých. Za jej
kresťanskú vieru ju tiež umučili. V ľudovej
tradícii je však symbolom strigy. V bielom
odení chodí po domoch s krídlom v ruke
a zisťuje u detí, ako sa vedia modliť. Zlé
deti poometá krídlom, kým nesľúbia, že
budú poslúchať. Dievčence v ten večer
vypisujú trinásť lístkov s menami frajerov,
ktoré spak ruky večer odhadzujú, až
zostane posledný na Štedrý večer a to je
ten osudný – jej ženích.
O týchto svätcoch, ktorí dostali
„konkrétnu úlohu“ v šírení kresťanstva sa
dozvedáme od Pavla z Tarzu. Hoci bol
spočiatku prenasledovateľom kresťanov,
na ceste do Damašku mal videnie a stal
sa kresťanom a šíriteľom kresťanstva. Aj
napriek vyše dvetisícročnému jestvovaniu
kresťanskej
tradície,
ktorá
hlboko

zakorenila v našej kultúre, zostalo miesto
pre mágiu i pohanské rituály. Snáď pre
spätosť ľudstva s prírodou a prírodnými
javmi. Dlhé zimné večery majú dvoje čaro
a mystiku, vytvárajú kolorit nášho života.
Veď na driapačkách sa hovorilo
o všeličom. Včasné ráno sa chodilo na
roráty v očakávaní príchodu Mesiáša. Po
večeroch sa pripravovali vianočné
ozdoby a vianočné pečivo.
Na Štedrý večer 24.decembra vrcholili
vianočné
prípravy.
V kuchyni
to
rozvoniavalo všetkými dobrotami, ale
pôst sa musel zachovať. Ozdobovali sme
stromček. Na vrchole stromčeka bola
pika alebo hviezda, gule, salónky, orechy
v pozlátke, jabĺčka i medovníčky rôznych
podôb. Vianočné sviečky v štipcoch na
vetvičkách konárov prizdobených zlatými
šnúrami, čo zvyšovalo lesk stromčeka.
Čerstvo
poumývaní,
slávnostne
oblečení sa zasadlo k vianočnému stolu.
Na stole blikala sviečka, ktorej knôt
naznačoval trvalý odchod do večnosti.
Našťastie sa tak dlho nestalo. Plní
očakávania spoza dvier bolo počuť
klopanie a zvonček: „Otvorte!“ Zvnútra sa
ozvalo: „Čo nesiete?“ a odpoveď: „Hojné
božské požehnanie.“ Do tretice sa dvere
otvorili, vstúpila matka s vianočným
košíkom a vinšom ho odovzdala gazdovi.
Ten
predniesol
tradičný
vianočný
prednes... „ako Vám dal Pánboh dožiť,
nech Vám dá aj šťastlivo prežiť...“
Z košíka nadelil každému božie dary:
oblátky s medom a cesnakom, jabĺčka,
orechy. Na čelo dievčatá medom
obkrížikoval, aby ich chlapci ľúbili a keď
odmenila aj štyri kúty orechmi, rituál
štedrej večere nastal. Povymieňali sa
štvrtky jabĺk, orechov, aby rodina bola
zajedno. Zdravé ovocie veštilo aj ľudské
zdravie.
Hríbovica
sa
zajedala
štedrákom, nasledovali vianočné makové
pupáčky, orechové štricle, tvarohové
a lekvárové koláče, calta – vianočka
posypaná makom a mrežovník. Neskôr
pribudli aj vyprážané ryby so zemiakovým
šalátom. Nechýbal kalištek na prípitok
zdravia, šťastia a hojného božského
požehnania, ktoré dotvárala modlitba
vďaky za hojnú úrodu, ktorú nám Pánboh
nadeliť ráčil.
Po večeri zvedavé deti utekali ku
stromčeku, aby sa potešili z darčekov.
Boli to skôr potrebné veci na odiatie,

keďže už povyrástli. Tešili sa a ďakovali
Ježiškovi za štedrosť.
V každom dome boli deti, chodilo sa
koledovať. U susedov bola otep ražnej
slamy, na ktorú si políhali a rozprávalo sa
až do utierne.
Polnočný zvon svojim mohutným
hlaholom privolal na polnočnú omšu snáď
každého obyvateľa. Vyše dvestoročný
orgán vyludil krásne tóny, do ktorého
spolu s organistom sa zapojili všetky
hlasy preplneného kostola, lebo nik
neodolal
kráse
vianočných
piesní
a kolied, najmä záverečnej celosvetovej
piesni Tichá noc v prítmí kostola. Nielen
piesne z celého hrdla a duše chytili za
srdce, ale aj prevolanie – „Glória, in
exelcis Deo,“ liturgia. Ježiško v jasličkách
na hlavnom oltári, ale aj betlehem na
bočnom oltári, trblietavé svetlá na
stromčekoch, nádhera výzdoby, zvuk
zvončekov
vytvára
kúzlo
Vianoc
z narodenia Ježiška. Po omši sa každý
s každým zvítal, blahoželal s vrúcnym
prianím dlhovekosti.
Na Božie narodenie 25.decembra sa
po svätej omši deti klaňali Ježiškovi
a svätej rodine v betleheme. Za vhodené
mince sa im černoško poďakoval úctivou
poklonou, a tak neváhali túto poklonu
niekoľkokrát zopakovať, čo sa tak deje
doposiaľ. V tento deň sa nechodilo po
návštevách. Bol to čiste rodinný sviatok
v teple domova.
Vianočná nálada vyústila na Štefana
pri dobrej tancovačke alebo estráde,
ktorú pripravovali mládežníci a Ďulko
Grác či Rudko Králik. V nej sa parodovali
rôzne príbehy, ktoré sa udiali, chyby
a omyly našich ľudí, nikto sa neurazil
a bolo veselo. Atmosféra Vianoc bola
dokonalá.
Želáme Vám pokojné, požehnané,
láskyplné Vianoce ! Šťastný nový rok
2016 !
PhDr.Irena Grácová
redaktor KM

Gazdinky na slovíčko...
Pre veľký záujem gazdiniek o recept od p.Maji
Belanovej na mäkké medovníčky Vám
ponúkame osvedčený – vyskúšaný – výborný
recept:

SUPER MÄKKÉ MEDOVNÍČKY
20dkg medu (8 polievkových lyžíc)
15 dkg palmarín
30 dkg práškového cukru
3 vajcia
2 kávové lyžice perníkového korenia
2 kávové lyžice sódy bicarbóny
Všetko zovrieme, miešame a pridáme 60
dkg hladkej múky, dáme do chladničky do
druhého dňa. Vykrajujeme, pečieme, ešte
teplé potierame rozšľahaným vajíčkom
(aby chytili lesk), po dvoch zlepujeme
lekvárom, namáčame do čokoládovej
polevy alebo necháme po jednom
a zdobíme bielkovou polevou.

Jubilanti
DECEMBER
Šimanský Tibor
Kereková Zdenka
Košecký Rudolf
Blahová Ľudmila
Gregorová Emília
Horná Magdaléna
Michlíkova Helena
Kovačiková Mária
Kohútová Mária
Ďurík František
Hulová Magdaléna
Geršiová Emília
Cibulová Štefánia
Vrbjarová Marta
Ďuríková Helena

65 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
75 rokov
77 rokov
78 rokov
78 rokov
79 rokov
80 rokov
81 rokov
81 rokov
83 rokov
83 rokov
87 rokov

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME

