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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Za dobrotu Golgota
Len čo vyjdú ranné zore
mrzák maj sa na pozore
dnes počuješ: Vstaň a choď!
Broď sa ďalej v živej vode
si vojakom na pochode
tvoja duša - vzducholoď
Unáša ťa na Golgotu
nesieš tam dar za dobrotu
kladivo a klince
Vtom počuješ - kdesi v diali
na dlaždiciach zaštrngali
skrvavené mince
Tomáš Majerník: zo zbierky
Správne tušenie
Kresba Zuzana Vašková

Vážení občania, milá mládež!
Dovoľte mi, aby som Vám zaželal príjemné a pokojné prežitie sviatkov Veľkej
noci. Prajem vám, aby ste sa mohli tešiť z prebúdzajúcej sa prírody a silnejúcich
slnečných lúčov. Tento rok sa už naplno rozbehol a verím, že bude dobrým rokom pre
nás všetkých.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce
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Zo zasadnutí OZ
OZ schválilo
- udelenie čestného občianstva obce Terňa MUDr. Erike Birošovej za dlhoročný
prínos pre rozvoj obce, kde viac ako 35 rokov pracovala ako detská lekárka
- udelenie poďakovania a finančnej odmeny pani Márii Oravcovej za dlhoročnú
prácu predsedníčky Klubu dôchodcov v Terni, ktorú ukončila tento rok
- podanie žiadosti o dotáciu na dokončenie zastrešenia tribúny multifunkčného
ihriska na Prešovský samosprávny kraj
- podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu strechy budovy kultúrneho domu na
Ministerstvo financií SR
- návrh zóny pre individuálnu bytovú výstavbu „Orgovany“
- podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu novej telocvične na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
- prijatie nájmu nového hasičského auta Iveco Daily z Ministerstva vnútra SR

Výsledky volieb do NR SR za volebný obvod Terňa, ktoré sa konali 5.3.2016
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Názov politického subjektu
Strana TIP
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
ŠANCA
SME RODINA - Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség
VZDOR - strana práce
MOST – HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická
strana
SMER - sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
#SIEŤ
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
Sloboda a Solidarita

Počet platných
hlasov
1
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1
1
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1
9
2
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74
3
52
31
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0
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Otvorenie Denného stacionára pre seniorov
Dňa 26.1.2016 sa uskutočnilo otvorenie denného stacionára v našej obci, ktorý
prevádzkuje nezisková organizácia Euro East n.o. Otvorenia sa zúčastnila väčšina
klientov zariadenia a pozvaní hostia ako aj predstavitelia prevádzkovateľa stacionára.
Prítomným sa prihovorila riaditeľka MUDr. Sidónia Gašparíková a ďalší prítomní.
O krátky hudobný vstup sa postarala speváčka Anka Poráčová s hudobným sprievodom.

Národný projekt „Šanca na zamestnanie“ podporený z fondov EÚ cez Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Naša obec sa žiadosťou na UPSVAR Prešov uchádzala o podporu na
zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a zamestnala od 1.3.2016
osem pracovníkov, ktorí budú pracovať na rôznych na tento rok plánovaných stavbách.
Títo zamestnanci sú zamestnaní na dobu deväť mesiacov a podpora z projektu pokrýva
95% z ich mzdových nákladov. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu sa opäť podarí
skrášliť našu obec.

Čo je nového v oblasti terénnej sociálnej práce
V našej obci sa zrealizovalo pokračovanie projektu Terénna sociálna práca
v obciach I. Tento projekt je realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 1.3.2016 do
30.6.2019.
Základným cieľom terénnej sociálnej práce a terénnej práce je sprístupniť
občanom žijúcich v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje,
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umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporiť možnosť
žiť kvalitný, dôstojný život.
Terénna sociálna práca a terénna práca sú chápané ako dlhodobé a systematické
odborné činnosti, ktoré svoje ciele dosahujú v spolupráci s klientmi a s podporou
i spoluprácou ďalších inštitúcií
a organizácií . Vzhľadom na to,
že terénna sociálna práca
a terénna práca sú zamerané na
podporu
komunít,
skupín
a jednotlivcov,
ktorí
žijú
dlhodobo
v podmienkach
sociálneho vylúčenia alebo sú
ohrození sociálnym vylúčením,
je dôležité pre výkon tejto práce
porozumieť fenoménu sociálneho vylúčenia a fenoménu
koncentrovanej
a reprodukovanej chudoby.
Cieľmi terénnej sociálnej práce a terénnej práce sú :
•
sociálne začlenenie a prevencia sociálneho vylúčenia
•
zmiernenie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácií sociálne vylúčených
( alebo ohrozených sociálnym vylúčením ) ľudí, vrátane ich dopadu na spoločnosť
•
zmiernenie nerovností, vrátane nerovného prístupu k vzdelaniu, bývaniu, sociálnej
ochrane, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu
•
priblíženie ťažko dostupných služieb pre klientov, rodiny a komunity
•
rozvoj a znovunadobudnutie sociálnych kompetencií klienta
Ciele v zmysle výsledkov terénnej sociálnej práce a terénnej práce môžu byť
veľmi rôznorodé, vzhľadom na charakter životných podmienok a zložitosti sociálnych
problémov osôb žijúcich v podmienkach sociálneho vylúčenia. Zdanlivo minimalistický
cieľ nadviazať a udržať kontakt s osobou, ktorá žije v sociálne vylúčenom prostredí
s cieľom dosiahnuť „malú“ pozitívnu zmenu v jej osobnom živote alebo čiastočne
zlepšenie jej životných podmienok, môže byť v rámci terénnej práce a terénnej sociálnej
práce „ veľkým“ úspechom.
Spolupracujúce subjekty:
•
inštitúcie štátnej správy a samosprávy
•
súkromné organizácie poskytujúce sociálne služby a pomoc
•
neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby a pomoc
•
iné organizácie a profesionáli, ktorí poskytujú služby a pomoc
•
•
•
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Terénna sociálna práca zahŕňa nasledujúce odborné činnosti :
aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi
problémami v rámci cieľovej skupiny
posudzovanie životnej situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov
poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podporu pri
zabezpečovaní sociálnej služby

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho
problému
individuálne a skupinové sociálne poradenstvo
špecializované sociálne poradenstvo ( v súlade s podmienkami zákona o sociálnych
službách č. 448/2008)
sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí ( inštitúciami
a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém
poskytovanie pomoci pri uplatňovaní prác, oprávnených záujmov a pri riešení
osobných záležitosti
riadenie prípadu – tzv. case management : koordinácia potrebných sociálnych,
pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta
evidencia práce : vedenie spisovej dokumentácie a terénneho denníka
mapovanie lokality
na základe predchádzajúcej dohody spolupracuje pri výkone opatrení SPOD
a sociálnej kurately
v rámci svojej práce spolupracuje aj s inými inštitúciami, napríklad MVO, školami,
exekútormi atď.
identifikovanie zdrojov v danom prostredí, ktoré sú potrebné k dosiahnutiu cieľov
a spolupráca pri ich koordinovaní
práca so sieťovaním a iniciovaním zmien v záujme cieľovej skupiny
sprostredkovanie služieb, uľahčovanie komunikácie s inštitúciami
vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie
spolupráca s organizáciami štátnej správy a samosprávy
metodické vedenie terénnej práce
samovzdelávanie a účasť na vzdelávaní, prostredníctvom supervízií a intervízií
predkladanie návrhov pri tvorbe regionálnych sociálnych politík
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Terénna práca zahŕňa nasledujúce činnosti :
•
aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami
•
uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite
•
poskytovanie informácií o sociálnych službách
•
poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka, aby sa
zabránilo jeho sociálnemu vylúčeniu alebo závislosti na poskytovanej službe
•
poskytovanie informácií o možnostiach podpory členov rodiny pri starostlivosti
o osobu v spoločnej domácnosti
•
sprevádzanie osôb
•
evidencia práce : vedenie spisovej dokumentácie a terénneho denníka
•
vytváranie podmienok pre terénnu sociálnu prácu
•
opatrenia v oblasti primárnej prevencie
•
priebežné vzdelávanie a udržiavanie odborných kompetencií
•
komunikácia s inštitúciami a organizáciami
Terénna sociálna práca a terénna práca je zameraná na priamu prácu s klientom
a v nadväznosti na jeho primárne prostredie, akým je rodina, resp. iné blízke sociálne
väzby. Je orientovaná na klienta, rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému
a stavia na schopnostiach a mobilizácii vnútorných síl klienta. Pri výkone terénnej
sociálnej práce pracovník spolupracuje s ďalšími aktérmi pôsobiacimi v prostredí klienta.
Terénna sociálna práca je chápaná ako dlhodobá a systematická odborná činnosť, ktorá
svoje ciele dosahuje v spolupráci s klientmi a s podporou i spoluprácou ďalších inštitúcií
a organizácií.

Zo života obce
Najstaršia občianka Terne
Keď sa niekto dožije 95-tich rokov, zvykneme hovoriť: To je krásny vek!
A takého krásneho veku sa v dobrom zdraví dožila naša spoluobčianka pani Anna
Giňová. Je pravda, že používa aj vozíček, ale to jej neprekáža, aby mala dobrú náladu
a tešila sa zo svojich detí ( na fotografii so synom Vladom a nevestou Ankou), vnúčat,
pravnúčat a pra-pravnúčat.

Pani Anna Giňová dlhé roky pracovala v prešovskej nemocnici ako upratovačka
a lekári s jej prácou boli vždy spokojní.
6

V minulých dňoch našu oslávenkyňu navštívil s kyticou v ruke pán starosta Ing.
Juraj Senderák a pracovníčky OcÚ, aby jej zaželali veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania do ďalších rokov života. Nuž, pani Anna Giňová, živio, živio na ceste k
„životnej stovke“.

Zapojili sme sa do celosvetovej akcie Hodina Zeme
Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti vôbec.
Má za cieľ upozorniť na problémy súčasnej doby - globálne otepľovanie, poukázať na
extrémne míňanie financií na nepotrebné
svietenie a pomôcť našej planéte. V roku 2007
išlo o miestne podujatie v austrálskom Sydney
a odvtedy sa už Hodina Zeme stala skutočne
celosvetovou akciou, v roku 2015 sa Hodiny
Zeme zúčastnilo rekordných 172 štátov.
Organizátorom Hodiny Zeme je
celosvetová ochranárska organizácia WWF
(World Wildlife Fund), ktorej poslaním je
zastavenie ničenia prirodzeného prostredia a
vybudovanie budúcnosti, kde ľudia budú môcť
žiť v harmónii s prírodou.
Do Hodiny Zeme sa môže zapojiť každý, pretože spolu dokážeme veľké veci.
Symbolickým zhasínaním svetiel, či už v domácnostiach, alebo v mestách a obciach,
osvetlenia budov a iných. Hodina Zeme však nie je len o 60 minútach. Môžeme urobiť
viac. Namiesto auta môžeme nasadnúť na autobus, bicykel či sa prejsť pešo, namiesto
žiaroviek môžeme používať úspornejšie žiarivky, LED osvetlenie ... Je toho mnoho,
každý z nás môže pomôcť.
Obec Terňa sa prvýkrát zapojila do akcie Hodina Zeme v roku 2015. V roku 2016
Hodina Zeme pripadla na 19. marca o 20:30 - 21:30 SE. Aj naša obec sa tento rok, vďaka
aktivite Branislava Gecíka v spolupráci s pracovníkmi OcÚ, zapojila 2 - krát do tohto
projektu a v sobotu od 20:30 do 21:30 bolo vypnuté verejné osvetlenie v celej obci. Tohto
roku sa do uvedenej akcie zapojilo 43 obcí a miest, 36 pamiatkárskych organizácií, 25
škôl a 80 iných organizácií a firiem.
-r-

Terňa má nové hasičské vozidlo
Je sobota, 27. február 2016. Občania Terne sú vo veľkom očakávaní.
V podvečerných hodinách má prísť osobne podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky JUDr. Róbert Kaliňák, aby obci a osobitne Dobrovoľnému
hasičskému zboru v Terni odovzdal prepotrebné nové hasičské vozidlo.
Členky a členovia DHZ sú pred budovou Obecného úradu nastúpení vo
sviatočných uniformách. JUDr. Róbert Kaliňák prichádza aj so svojím sprievodom.
Zástupca DHZ v Terni Marián Mikolaj velí: „Hasičská jednotka, POZOR! K hláseniu
hľaď!“ a podáva ministrovi hlásenie: „Pán podpredseda vlády a minister vnútra
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Slovenskej republiky, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Terni, dobrovoľní hasiči
sú nastúpení k prevzatiu hasičského vozidla. Pri slávnostnom privítaní boli prítomní:
p. Marián Saloň – štátny tajomník MV SR, p. Alexander Nejedlý – prezident HaZZ SR,
p. Vendelín Horváth – generálny sekretár DPO SR, p. Ján Goliáš – riaditeľ Krajského
riaditeľstva HaZZ v Prešove, p. Emil Chlapeček – predseda OÚ v Prešove, p. Marián
Rušin – predseda KV DPO, dp. Marcel Senderák, duchovný hasičských a záchranných
zborov a ďalší hostia.

Nasledoval povzbudivý príhovor JUDr. Róberta Kaliňáka, ktorý v závere svojho
vystúpenia Mariánovi Mikolajovi pre DHZ v Terni odovzdal kľúče od novotou sa
lesknúceho hasičského vozidla. Pán minister, v snahe umocniť slávnostný akt, postriekal
vozidlo fľašou šampanského.
Starosta Terne Ing. Juraj Senderák v svojom príhovore poukázal na pozoruhodné
úspechy dobrovoľných hasičov v Terni. Jeho úsilím od nástupu do funkcie starostu bolo
postaviť v Terni novú hasičskú zbrojnicu, kde by bola na jednom mieste sústredená
a pripravená na použitie hasičská technika. Doslova povedal, že pri budovaní zbrojnice
z úst hasičov počul vetu: „Pán starosta, pasovalo by tu nové auto“. Všetko sa podarilo.
Hasičská zbrojnica je dokončená a obec Terňa z rúk pána ministra prevzala hasičské
vozidlo. JUDr. Róbert Kaliňák so svojím sprievodom si prezrel hasičskú zbrojnicu
a potom v kultúrnom dome bolo pohostenie – lebo tak sa to patrí.
Do budúcna si želajme, aby nové
hasičské vozidlo bolo čím menej
používané pri ostrých zásahoch a naši
dobrovoľní hasiči aby získavali ďalšie
trofeje na súťažiach v hasičskom športe.
Text: Tomáš Majerník
Foto: Lea Kivaderová
Našim hasičom, ale nielen im, prajeme
dostatok vody aj pri oblievačke !
Ilustračná fotografia
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Život v škole
Svetový deň vody – 22. marec
22. marec bol vyhlásený v roku 1992 na Konferencii OSN v Rio de Janeiro ako
Deň vody. Na našej škole pripravili učiteľky Mgr. Lisová a Mgr. Siváková aktivity na
uvedomenie nenahraditeľnosti vody a možností jej šetrenia. Zároveň si pripomíname, že
pre zdravie je veľmi dôležitý dostatočný denný príjem tekutín - u dospelého človeka 2
až 3 litre (8 – 12 pohárov).
Ako sa teda správame k vode a ako ju využívame? Pripravili sme anketu – viac ako
100 anketových lístkov – ktorou sme sa pýtali občanov obce Terňa a Veľký Slivník na
ich skúsenosti a správanie. V Terni rozdali naši ekológovia pod vedením p.uč.
Priputenovej anketové lístky tak, aby boli zastúpené všetky časti obce. Vrátilo sa nám
takmer 70% odpovedí, za ktoré ďakujeme. Údaje za Terňu sme spracovali do grafov:

Občan Terne vypije podľa našej ankety priemerne 6 až 7 pohárov tekutín denne.
Dve otázky sa týkali správania pri využívaní vody na umývanie. Takto odpovedali
v Terni:
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O ankete a jej výsledkoch sa budeme rozprávať počas Dňa vody. A nielen to. Čaká
nás film o tom, ako ťažko získavajú vodu v Keni a potom si vyskúšame, tak povediac „na
vlastnej hlave“, ako nosí malé kenské dievča vodu zo studne, ktorá je vzdialená niekoľko
kilometrov. Ale o tom sa dočítate na stránke školy a pozrite si aj fotografie.
A nezabúdajte si často pripíjať pohárom priezračnej vody. Na zdravie!
Z. Poklembová, riaditeľka ZŠ s MŠ

Oznamy
Milí rodičia,
ak Vaše dieťa dovŕši do konca augusta 6 rokov, pozývame Vás
na slávnostný zápis prváčikov
dňa 4. a 5. apríla 2016
od 8,00 do 15,00 v hlavnej budove ZŠ

Našim žiakom ponúkame:
kvalitnú výučbu a učiteľov s moderným vybavením tried (interaktívne tabule, tablety, PC),
anglický jazyk od 1. ročníka, informatiku od 2.ročníka,
rozvoj talentov a záujmov, vystúpenia na verejnosti, ZUŠ po vyučovaní,
množstvo akcií pre deti - besedy, exkurzie, výlety, pozorovania v prírode,
lyžiarsky a plavecký výcvik, školu v prírode, tanečný kurz,
bohatú krúžkovú činnosť, školský klub detí, knižnicu,
prípravu žiakov na testovania, naši žiaci sú úspešní v prijatí aj na výberové SŠ a odbory,
súťaže vedomostné, športové, umelecké, zábavné

Zápis do materskej školy sa bude konať od 11. apríla do 30. apríla 2016.

Rozhovor s ...
MDDr. Peter G o j d i č je naším novým zubným lekárom
Pri slove zubár mnohým ľuďom
nabehne husia koža. Mladý dentista MDDr.
Peter Gojdič má na ustráchaných pacientov
svoje finty. Prečítajte si, čo všetko nám
prezradil v exkluzívnom rozhovore.
Pán
doktor,
ako
ste
dospeli
k rozhodnutiu stať sa práve zubným
lekárom?
Od malička som chcel byť lekárom
a liečiť chorých ľudí. Rozhodnutie stať sa
zubným lekárom prišlo až na strednej škole.
Teraz by som už svoje rozhodnutie nemenil,
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je to dobrý pocit, keď vidím pacienta odchádzať z našej ambulancie spokojného.
Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ste získali
akademický titul MDDr. Čo to presne znamená ?
Skratka MDDr., latinsky - medicinae dentalis doctor, je akademický titul pre
absolventov zubného lekárstva, ktorý je na Slovensku udeľovaný od roku 2009.
V preklade znamená Doktor zubného lekárstva.
Pred príchodom do Terne ste pracovali aj inde ?
Áno, pracoval som v súkromnej zubnej ambulancii pod vedením skúseného
stomatológa.
Ako sa Vám pracuje v našej obci ?
Pracuje sa tu dobre. Sme tu mladý kolektív a rozumieme si. Sestrička je šikovná,
veľmi rýchlo sa učí. Zatiaľ som tuná stretol iba príjemných ľudí.
Načo sa vo svojej odbornej činnosti zameriavate ?
Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre deti a dospelých. Sústredíme sa na
klasickú záchovnú stomatológiu, vrátane protetických prác.
Budete chodievať na preventívne prehliadky do skôl ?
Áno, budeme pokračovať už v zabehnutej tradícii vykonávať prehliadky na
školách. Čím zároveň chcem pozvať rodičov s deťmi, ale aj ostatných ľudí , aby nás
navštívili v ambulancii. Vykonáme preventívnu prehliadku , ktorá je zdarma.
Čo sa vám najviac páči na práci zubára?
Ten dobrý pocit, keď vidíte, že ste niekomu pomohli. Od chvíle, keď pacient vojde
do ordinácie, absolvuje ošetrenie a pri odchode vám povie – Pán doktor, vy máte naozaj
zlaté ruky. Vtedy mám zo svojej práce naozaj radosť.
Je niečo, čo nemáte na svojej práci rád?
Niektorí ľudia sa o svoj chrup nestarajú a nezáleží im na tom, aký stav majú
v ústach. Myslia si, že zuby sa budú donekonečna obnovovať a budú im rásť nové. Aj
u detí si povedia – Veď tie zuby sú ešte mliečne – pritom často ide o zuby trvalé, ktoré
majú mať v ústach po celý život. Keď sa starostlivosť zanedbá u malých detí, v staršom
veku sa tieto problémy už riešia ťažšie. Rodičia vo všeobecnosti berú deti k zubárovi
veľmi neskoro. Dieťa by malo mať prvý kontakt so zubárom keď má asi dva roky. Nie je
správne, ak dieťa príde prvýkrát k zubárovi s bolesťou zuba, pretože to často končí veľmi
nepríjemným zážitkom.
Máte nejaké finty na tých, čo sa boja?
Väčšinou je to o tom, že ľuďom treba vysvetliť a prekonzultovať s nimi čo sa ide
robiť, a že ich nič hrozné nečaká. Ošetrujeme s použitím anestézie, takže ošetrenie nie je
bolestivé. Niekedy, keď sú zápaly rozsiahle, zub výrazne bolí, môže byť ošetrenie trochu
nepríjemné, ale 90–95% ľudí nakoniec odchádza bez bolesti. Vždy je to o správnom
prístupe ku konkrétnemu pacientovi. Pacient sa nevráti do ambulancie, ak nebol
spokojný.
Čo rád robíte, keď máte voľný čas?
Vo voľnom čase rád chodím na prechádzky do prírody, s kamarátmi do mesta,
alebo si pozriem nejaký film.
Za rozhovor poďakoval : Tomáš Majerník
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OBCE TERŇA
NARODILI SA –
VÍTAME:
Vanesa Giňová
Štefan Pohlodko
Lukáš Fujda
Nela Giňová
Barbora Giňová
Jozef Giňa
Nela Fečová
Natália Poniková
Stanislav Miko
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Ján Sivák a Jana, rod. Peštová
Dominik Bendik a Mária, rod. Giňová
Dávid Kivader a Júlia, rod. Kancírová

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov
Milan Marcin
Janka Staňová
60 rokov
Jozef Brunári
Ladislav Dvorščák
Jozef Prokopka
70 rokov
Mária Senderáková
95 rokov
Anna Giňová
OPUSTILI NÁS:
Igor Pešta
Marián Marcin
Mikuláš Kivader
František Lazorík

Foto spomienka

Tradičný výstup na Stráž v posledný deň roka 2015.
OHLASY
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