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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania, milá mládež!
V tomto jesennom období spomienky na našich zosnulých vám prinášame v poradí
tretie tohtoročné vydanie obecných Ohlasov. V tomto čase viac spomíname na našich
blízkych, ale snáď si spomenieme aj na tých, ktorí nám nie sú príbuzní, ale poznáme
ich a ich prácu a zápal pre našu komunitu, pre našu obec. Spomeňme si preto aj na
našich nebohých spoluobčanov, ktorí aktívne prispievali k spoločnému dobru
a rozvoju našich obcí. Nech je táto spomienka povzbudením pre nás tu žijúcich, aby
sme každý svojou mierou prispievali k spoločnému dobru a využívali tak nám dané
talenty.

Dušičky
Každý z nás tuší
zachvenie v duši
keď svetlo v zraku zhustne
Nie sme tu navždy
raz veru každý
na Tvojej hrudi usne
Tomáš Majerník

Dňa 12.11.2012 o 17.00 sa v KD uskutoční prerokovanie návrhu Zadania pre
Územný plán obce Terňa, na ktoré vás touto cestou pozývam. Návrh zadania je zverejnený
na internetovej stránke obce a je k dispozícii na nahliadnutie a vyjadrenie sa na OcÚ
v zasadačke v pracovných dňoch počas úradných hodín. Verejnosť je oprávnená podať
písomné pripomienky k návrhu Zadania pre územný plán obce Terňa do 29.11.2012. Na
ďalších stranách sa zmienime podrobnejšie o jeho podstatných bodoch.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce
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Zo zasadnutí OZ a práce OcÚ
Projekt „Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Terňa“
Dňa 20.8.2012 sa uskutočnila kontrola
realizácie projektu začatého v roku 2010
s názvom „Rekonštrukcie centrálnej zóny obce
Terňa” v rámci ktorého sa uskutočnila výstavba a
rekonštrukcia ciest, chodníkov, lávky a zastávky
SAD. Pracovníci riadiaceho orgánu SORO zistili
nedostatky a odchýlky v realizácii projektu.
Z tohto dôvodu dôjde ku kráteniu príspevku
z fondov EÚ vo výške 27 811,44 EUR, ktoré
musí obec vrátiť. Nedostatky boli spôsobené nekvalitne spracovanou projektovou
dokumentáciou pre realizáciu stavby.
Projekt dostavby multifunkčného ihriska
Obec bola úspešná s projektom dokončenia multifunkčného ihriska v grantovej
schéme VÚC Prešov a získala dotáciu 2354,- EUR. V rámci tohto projektu budú
vybudované mantinely a ihrisko bude pripravené na zimnú sezónu.
Príprava „Zadania pre územný plán obce Terňa“
Niektoré body z návrhu Zadania, ktoré má riešiť nový územný plán obce
a miestnych častí:
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určiť územie pre výstavbu rodinných a bytových domov a rekonštrukciu súčasného
bytového fondu v časti Terňa a nové plochy pre výstavbu rodinných domov v časti
Babin Potok
vymedziť plochy pozemkov pre výstavbu rodinných domov v rámci zastavaného územia
na plochách nadmerných záhrad, v prielukách a mimo zastavaného územia
s možnosťou obojstrannej zástavby uličného priestoru
počítať s vytvorením ponukových plôch pre výstavbu rodinných domov aj pre záujemcov
mimo obce
riešiť novú zástavbu vo väzbe na jestvujúcu urbanistickú štruktúru sídla
zhodnotiť zástavbu v obci rekonštrukciou a asanačnou prestavbou
dotvoriť kompozíciu zástavby obce pri zachovaní kompozičných princípov, eliminovať
funkčné a priestorové nedostatky
dotvoriť centrálny priestor obce, doplniť štruktúru jeho zástavby a vytvoriť verejné
priestory aj v miestnych častiach
navrhnúť obnovu a funkčné využitie zanedbaných a nevyužívaných objektov
navrhnúť primerané doplnenie občianskej vybavenosti
stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta
stavby viacúčelových vodných plôch
stavby pre ochranu, prieskum a sprístupnenie archeologických lokalít
stavby viacúčelových vodných nádrží pre protipovodňovú ochranu a zavlažovanie s
využitím pre rekreáciu a turizmus, rybné hospodárstvo a ekostabilizáciu
stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie, recykláciu
odpadov a materiálového a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov
navrhnúť funkčné využitie nezastavaných, nevyužívaných a devastovaných plôch



































považovať okolitú krajinu za významnú súčasť kompozície zástavby sídla
zachovať jestvujúcu hladinu zástavby, u nových stavieb zachovať primeraný objem tak,
aby vynikli prirodzené dominanty (kostoly a kostolné veže ) a silueta sídla
uplatniť v kompozícii dôležité kompozičné osi – vodné toky, pretekajúce sídlom a ich
sprievodnú zeleň a taktiež základné, nosné komunikácie so sprievodnou zeleňou
vytypovať vhodné objekty s architektonickými, historickými a kultúrnymi hodnotami pre
zoznam pamätihodností obce, hnuteľné aj nehnuteľné veci (stromy, božie muky, kríže a
pod.)
navrhnúť funkčnú plochu výroby a umiestnenie obecného kompostoviska
prehodnotiť možnosť prestavby býv. kultúrneho domu v časti Babin Potok na nájomné
byty
lokalizovať telocvičňu k základnej škole
navrhnúť amfiteáter pre kultúrne podujatia pod šírym nebom
lokalizovať klubové a osvetové zariadenia s dôrazom na polyfunkčné využívanie
objektov
využiť predovšetkým nedostatočne využité priestory existujúcich objektov
navrhnúť dobudovanie športových plôch, rozšíriť ponuku o ďalšie formy športových
aktivít s príslušným vybavením
navrhnúť dobudovanie futbalového ihriska o tribúnu a sociálne zariadenia so šatňami
lokalizovať zariadenia sociálnej starostlivosti pre seniorov, chorých a odkázaných
obyvateľov
vytvoriť podmienky pre revitalizáciu centrálnej časti obce, zriadenie parku a peších
priestranstiev
navrhnúť plochy pre výrobné aktivity
riešiť rozvoj drobnej výroby a výrobných služieb, lokalizovať ich na územie, určené pre
funkciu výroby
v obytnej zóne umiestňovať iba remeselné činnosti, ktoré nebudú funkciu bývania
narušovať (hlukom, prachom a pod.)
riešiť plochy pre výstavbu rekreačných chát v časti Hradisko a Babin Potok
navrhnúť plochy pre každodennú a krátkodobú rekreáciu (oddychové zóny s lavičkami a
altánkami, piknikové plochy a pod.)
navrhnúť ďalšie možnosti poskytovania služieb turistom (ubytovanie, stravovanie)
navrhnúť cyklotrasy, spájajúce kultúrno – historické a prírodné danosti obce
v nadväznosti na regionálne cyklotrasy
navrhnúť viacúčelovú vodnú plochu pre požiarne účely, rekreačné účely aj pre
zachytenie povrchových prívalových vôd
riešiť dobudovanie systému miestnych komunikácií, rekonštruovať a kategorizovať
komunikačnú sieť v zmysle STN 736110 v častiach Terňa, Babin Potok a Hradisko a
mostné prepojenia v časti Terňa
navrhnúť úpravu zastávok autobusovej dopravy a vyznačiť ich pešiu dostupnosť
doriešiť zastávku SAD v časti Babin Potok
doriešiť úpravu potoka pri prístupovej komunikácii do Babinho Potoka
navrhnúť odstránenie bodových a líniových dopravných závad
navrhnúť riešenie verejného priestranstva pred obecným úradom
vyriešiť pešie prepojenie miestnej časti Babin Potok
navrhnúť dobudovanie systému pešej a cyklistickej dopravy a vyjadriť aj v širších
vzťahoch v záujmovom území
definovať a doriešiť parkovanie vozidiel najmä pri objektoch občianskej vybavenosti
a pre cintorín s prihliadnutím na STN 73 6110
zhodnotiť kapacitu súčasných vodných zdrojov pre výhľadové potreby obce, navrhnúť
alternatívny zdroj a vodojem v Terni
navrhnúť napojenie rozvojových lokalít na vodovodnú a kanalizačnú sieť obce
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navrhnúť napojenie časti Babin Potok na kanalizáciu a ČOV v Terni
navrhnúť funkčný systém odvádzania dažďových vôd z povrchových odtokov a zo
spevnených plôch, riešiť zaradenie sedimentačných nádrží a lapačov olejov na
likvidovanie olejových splachov z komunikácií a parkovísk
navrhnúť revitalizáciu verejnej zelene a jej rozšírenie
rešpektovať prirodzené inundačné územia vodných tokov a v zmysle zákona č.7/2010
Z.z.
ochrane pred povodňami rešpektovať v nich obmedzenia zástavby
ponechať pozdĺž vodných tokov pre potreby údržby voľný nezastavaný pás š. 5m

Druhý Terniansky jarmok
Dňa 9. septembra 2012 sme pre vás pripravili už 2. Terniansky jarmok. Mohli sme
takto spoločne stráviť chvíle so svojimi známymi pri peknom počasí, kysnutých koláčoch
a rôznych iných dobrotách. Týmto sa za nás všetkých chcem poďakovať sponzorom a to
Jozefovi Kundrátovi a firme Milk Agro, p. Jozefovi Guregovi, p. Ondrejovi Fečovi, p.
Olejárovi - riaditeľovi spoločnosti GOHR a ďalším, ktorí prispeli sponzorsky na program
a tombolu. Tiež sa chcem poďakovať vystavovateľom a predajcom, Šarišským parobkom
a deťom zo súboru Šariš. V neposlednom rade vďaka patrí aj pracovníkom OcÚ
a pekárkam za ich čas a ochotu podieľať sa na príprave jarmoku.

Zo života obce
Ručné práce z Terne v Čiernom orle
Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (OR SZZP) v Prešove
pod vedením predsedníčky Mgr. Renáty Oravcovej uskutočnila v októbri 16.ročník akcie
Krása života. V prešovskom PKO – Čiernom orle sa konala výstava ručných prác
zdravotne postihnutých, kde vystavovali svoje práce aj členky základnej organizácie
z Terne: Mária Oravcová, Marta Koscelníková, Helena Mochnacká, Helena Feťková,
Mária Krajňáková a Helena Kaščáková.
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V závere týždennej
akcie v reštaurácii Soraya
v programe
vystúpila
sólistka
folklórneho
súboru
Malošarišanka
Jolana Palková a ľudová
rozprávačka
Araňa
z Jarovníc.
Zlatým
klincom programu bola
voľba Babky a dedka
roka 2012. Spomedzi 19
kandidátov Babkou roka
sa stala Marta Vargová
z Prešova – Solivaru
a Dedkom
roka
je
František
Vojtko
z Hermanoviec.
Ako nám povedala predsedníčka ZO SZZP v Terni Marta Koscelníková, toho roku
na tento prestížny titul nenavrhli kandidátov. Ktovie, možno na budúci rok voľba padne
na niekoho z ternianskej organizácie.
Text a foto: T.M.

Reprezentantka Alžbeta Segedyová
Betka Segedyová je študentkou Fakulty športu na
Prešovskej univerzite. Ako členka TJ Slávia PU Prešov sa
venuje športovej činnosti od roku 1995. Dosiahla významné
úspechy v športovej gymnastike a športovej atletike. Získala aj
ocenenia za najlepšieho športovca mesta Prešov. Povedala nám,
že za všetky úspechy vďačí trénerom manželom Perečinským
a rodičom.
Uveďme aspoň niektoré prvenstvá, ktoré Betka získala
v športových súťažiach: Deň športu a Prešovské preteky
(Prešov 1999), Slovenský pohár 2005, 2000, 2001, 2005, 2006,
2007, Majstrovstvá okresu v ŠG (2002), Šarišský pohár (2004),
majsterka Slovenska v B kategórii (2005), Pohár federácií
(2006, 2007), majsterka SR (2009, 2010), Univerziáda SR
(2012) atď. Prvenstvo získala aj na Austrian aerobic open
v Rakúsku (2009), Czech aerobic open (2010). Slovensko
reprezentovala tiež v Maďarsku a Rumunsku. V roku 2011
získala Cenu rektora PU za úspešnú reprezentáciu.
Bolo by treba veľa priestoru, aby sme spomenuli aj ďalšie
Betkine úspechy. Svoje skúsenosti odovzdáva aj športovkyniam
mladších vekových kategórií. Veľa úspechov v štúdiu a v športe! Sme na teba, Betka,
hrdí.
T.M.
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Vitajte, pán kaplán Mgr.Vladimír Klešč!
V prvých dňoch júla sme sa rozlúčili s dp. kaplánom Ing. Mgr. Jurajom
Sabadošom, avšak na jeho miesto podľa rozhodnutia arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera
do farnosti Terňa prišiel nový pán kaplán- dp. Mgr. Vladimír Klešč.
Dovolili sme si mu položiť niekoľko otázok:
Ako si spomínate na Vaše detstvo?
Je viacero príbehov, na ktoré si zo svojho detstva a mladosti spomínam. Sú to
udalosti, ktoré lemujú také osobnosti, ako sú moji rodičia a moji piati bratia. Iné sú
sústredené okolo základnej a strednej školy, ktoré mali tú česť vychovávať a vzdelávať
vtedy ešte tichého budúceho ternianskeho kaplána. Zaiste, veľa radostí som si užil
v detstve a mladosti.
Takými udalosťami,
ktoré sa hlboko vryli
do mojej pamäti, boli
napríklad deň môjho
prvého
svätého
prijímania a deň
prijatia
sviatosti
birmovania.
Iným
príkladom bolo to,
ako som napísal na
hodine dejepisu moju
prvú
a poslednú
báseň, ktorá zožala
potlesk celej triedy.
Aká bola Vaša cesta ku kňazstvu?
Na začiatku bolo možno také tiché Božie volanie, ktoré sa ma nebadane dotýkalo.
Neviem povedať, kedy som zacítil túžbu stať sa kňazom. Možno sa to začalo už v mojich
detských očiach, ktoré videli jedného kňaza, farára farnosti, z ktorej pochádzam. Vždy
som vo svojej detskej hlavičke uvažoval nad tým, prečo vždy, keď si sadne po kázni, je
taký vážny, ba až smutný.
Na konci strednej som sa rozhodol, že si podám prihlášku do seminára. Po určitých
problémoch som sa napokon ocitol za bránami seminára, kde sa začala moja
bezprostredná púť za kňazstvom. Počas prípravy na kňazstvo som sa okrem seminárnej
formácie ocitol na rok v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave ako koordinátor.
Ďalší rok som strávil ako diakon vo farnosti v Chminianskej Novej Vsi. Všetky tri miesta
(seminár, Bratislava i Chminianska Nová Ves) ma obdarovali bohatstvom, na ktoré
spomínam. Tým bohatstvom boli možno ľudia, možno skúsenosti alebo vedomosti,
možno aj iné veci. Nebolo to dávno, čo som prijal kňazskú vysviacku. Uvedomujem si
však, že to nie je cieľ môjho doterajšieho života. Je to len začiatok nových a krásnych,
hoci aj niekedy ťažkých vecí.
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Čo hovoríte na Terňu? Cítite sa tu ako doma?
Myslím, že moje správanie sa hovorí za všetko. Keby som sa tu necítil ako doma,
neusmieval by som sa v kostole a pri stretnutiach s ľuďmi tak často. Je pravdou, že som
o existencii Terne nič nevedel. Keď som si prečítal dekrét o tom, že idem do Terne, nič
mi to nehovorilo. Jedni mi hovorili, že je to pri Sabinove. Druhí mi hovorili, že je to pri
Prešove. Napokon pri pohľade do mapy som zistil, že pravdu by mali možno aj tí, ktorí
by povedali, že je to pod Bardejovom. Verím, že aj táto zastávka mi dá mnoho dobrého
do môjho ďalšieho života. Vopred ďakujem za všetky modlitby a za všetko dobré, čo
obyvatelia Terne pre mňa urobili alebo ešte len urobia.
Za rozhovor poďakoval Tomáš Majerník
Putovali sme po Tatrách
Klub
ternianskych
turistov
začal
rozbiehať
svoju
činnosť.
Dňa
14.10.2012
prijalo
osemnásť
turistov
pozvanie
obecného
úradu
na
celodennú
túru
do
Vysokých
Tatier.
Cestovali sme malým 22-miestnym autobusom a vystúpili sme v Tatranskej Lomnici.
Väčšina sa pustila smerom: Tatranské Matliare – Zelené pleso, zdatnejší dosiahli až
Jahnací štít. Časť turistov sa odpojila a išla smerom po Malej svišťovke na Sklanaté
pleso, niektorí sa vyviezli lanovkou až na Lomnický štít. Tretia skupinka išla smerom na
Brnčalovu chatu, vrátili sa na Skalnaté pleso a potom na Hrebienok. Počasie nám prialo,
každý si odniesol pekné zážitky. Všetci sa v určenom čase vrátili do Tatranskej Lomnice
a tak sme sa šťastne vrátili domov. Nabudúce pozývame aj ostatných.
Mgr. Ľubica Brunáriová

7

Október – mesiac úcty k starším.
22. októbra sme pre našich
starších
spoluobčanov
pripravili
v spolupráci s ZŠ s MŠ v Terni
program
spojený
s večerou
a posedením. V tejto milej atmosfére
štvrtkového popoludnia si mohli naši
starší občania pospomínať, stretnúť

a porozprávať sa. Chcem sa poďakovať
folklórnemu súboru Šariš pod vedením Františka
Novotného, Júliusa Selčana a Jozefa Piroha,
účiteľkám ZŠ s MŠ v Terni za hodnotný program
a pracovníkom OcÚ za prípravu večere
a obsluhu.
J.S.
Navštívili sme spoločnosť BIT STEK
Pri vstupe do spoločnosti BIT STEK s.r.o. v Terni nás najprv privítala príjemná
vôňa a potom pracovníci firmy Peter Senderák a Júlia Tokárová. Spoločnosť sídli
v centre obce, vpravo od kultúrneho domu.
„Naša spoločnosť sa
zaoberá
spracovávaním
bravčového
mäsa,
a to
výrobou mäsových konzerv,
paštét, údených výrobkov:
slaniny, klobás a rôznych
druhov údeného mäsa,“
hovorí Peter Senderák.
Júlia
Tokárová
dodáva: „ Naše výrobky
predávame vo vybraných
predajniach COOP Jednota,
MILK–AGRO
a DMJ
v okresoch Prešov, Sabinov, Vranov, Humenné, Stará Ľubovňa a Bardejov. Všetky
výrobky sú bez konzervantov a sú vhodné aj pre celiatikov.“
Na výrobkoch pripravených na expedíciu sme videli nápisy: Bravčové mäso vo
vlastnej šťave, Klobásové mäso, Údená šunka, Pečeňová paštéta a mnoho ďalších. Máme
teda predajňu, o akej sme dlho snívali.
Text a foto: T.M.
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Kde bolo, tam bolo...
...(ako to väčšinou v rozprávkach býva)...bola raz krajinka

.
Počas leta ju navštívilo 50 detí spolu s 13 animátormi. V priebehu piatich spoločne
strávených dní sme postupne „prežili“ staré známe rozprávky. Na začiatku sme sa po
splnení troch úloh a získaní troch orieškov ocitli na bále spolu s Popoluškou. Chudobnej
Maruške sme pomohli nájsť 12 mesiačikov. Zadali nám neľahké úlohy, ale my sme ich
všetky zvládli. Škaredému káčatku sme vďaka vodným hrám pomohli, aby sa z neho stala
krásna biela labuť. S Maťkom a Kubkom sme navštívili ovečky na salaši v Závadke, kde
nás privítala a sprevádzala teta Šťastná. V Babinom Potoku sme boli s Troma
prasiatkami, s ktorými sme mali rôzne úlohy – tvorivé dielne. Nestavali sme síce domy
ako v rozprávke, ale robili sme veľa iných zaujímavých vecí. Nezabudnuteľné boli chutné
koláče, ktoré nám napiekli tety – ďakujem za ne! Najdlhšia cesta nás čakala na hrad
v Starej Ľubovni, kde sme si mohli pozrieť rozprávku s názvom Medvedia koža. Neobišli
sme ani tamojší historický vojenský tábor, kde sme sa poriadne všetci preľakli, veď nás
privítal výstrel z ozajstného dela! V posledný deň nášho putovania rozprávkovou
krajinou sa naše deti premenili na siedmich trpaslíkov. Vrcholom táborového
programu na záver nášho spoločného týždňa bolo prekvapenie pre animátorov, ale aj pre
rodičov. Deti pripravili a predviedli až nečakane kreatívne a vtipné divadielka. Za tento
spoločne strávený čas prázdnin sme vďační najmä Pánu Bohu, že nám žehnal a chránil
nás. Vďaka patrí aj novému pánu kaplánovi V.Kleščovi za slúženie sv.omší a za funkciu
hlavného rozprávkara. Všetky obecné úrady pomohli pri financovaní našich akcií, pán
starosta Terne J. Senderák sa na nás bol nielen pozrieť, ale pomáhal nám pri príprave aj
realizácii celej akcie. Ďakujeme! My animátori sa už teraz tešíme na budúce leto a ďalší
spoločne strávený táborový týždeň..., lebo tomu tohtoročnému zazvonil zvonec a
rozprávky bol koniec.
za animátorov Katka
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Život obce v obraze
- rekonštrukcia strechy OcÚ

- po dokončení asfaltovej cesty do obce

- z 2. Ternianskeho jarmoku
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Vážení občania!
V minulosti sme vás informovali, koľko času a financií obec vynaložila a plánuje
ešte vynaložiť na likvidáciu čiernych skládok v našom okolí. Značnú časť tvoria odpady
zo starých motorových vozidiel.
Preto obec požiadala o právne stanovisko, ako má postupovať pri odhalení
šrotovania starých vozidiel, ktoré sa praktizuje v našej obci. Uvádzame záver zo
stanoviska právnej kancelárie:
Po preštudovaní príslušnej právnej úpravy, vychádzajúc z Vami poskytnutých
informácií je potrebné konštatovať nasledovné:
1) zákon č. 233/2001 Z. z. upravuje problematiku starých vozidiel v § 49 až 54.
2) rozlišuje jednak držiteľa starého vozidla a tiež spracovateľa starých vozidiel
3) držiteľovi starého vozidla, ktoré je odpadom, vyplývajú z § 51 povinnosti týkajúce
tohto starého vozidla, resp. je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie
kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa §
52a alebo spracovateľovi starých vozidiel. Držiteľ nie je oprávnený spracovať
staré vozidlo, ktoré je odpadom.
4) spracovateľ je právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ,
ktorej ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie starých vozidiel. Na
spracovanie starých vozidiel je potrebná autorizácia, teda udelenie oprávnenia
na túto činnosť ministerstvom.
5) ak si držiteľ nesplní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z., dopustí sa
priestupku. Na prejednanie je príslušný obvodný úrad životného prostredia, teda
nie obec. Obec vychádzajúc z ustanovenia § 56 zákona č. 372/1990 Zb. oznámi
priestupky, o ktorých sa dozvedela pri výkone svojej právomoci, ak nie je sama
príslušná na ich prejednanie.
Viacerí občania sa sťažovali nielen na skládky, ale aj na dym a zápach pri likvidácii
plastov z vrakov áut. Vyzývame v záujme nápravy tohto neprijateľného stavu, aby tieto
prípady ohlásili v reálnom čase, okamžite, kedy je možné zistiť pôvodcu znečistenia.
Ďakujeme za spoluprácu!
komisia ŽP
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SPRÁVA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Matúš Senderák a Mgr. Ivana, rod.
Koreňová
Mgr. Henrich Kivader a MUDr.
Alena, rod. Putnocká
Ing. Pavol Lazorík a Bc. Lucia, rod.
Kmecová
Matúš Miko a Martina, rod. Giňová
Ján Miko a Daniela, rod.
Marcinová
Jakub Poklemba a Lucia, rod.
Šofranková
Stanislav Tkáč a Mgr. Agáta, rod.
Lazoríková
Daniel Mihok a Katarína, rod.
Senderáková
Tomáš Haluška a Mgr. Lucia, rod.
Senderáková
NARODILI SA – VÍTAME:
Igor Marcin
Viktória Hopková
Karolína Giňová
Tobias Senderák
Peter Giňa
Diana Miková
Natália Geciková
Ľubica Gajdošová
Jakub Gecik
Sára Lisová
Michaela Maníková
Milan Giňa
OHLASY
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BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:

50 rokov
Darina Giňová
Ladislav Kmeť
Igor Pešta
Mária Pilarčíková
Mgr. Ľubica Brunáriová

60 rokov
Anastázia Kmecová
Peter Platko
Marián Senderák

70 rokov
Anna Kivadrová
Jolana Senderáková

80 rokov
Július Hajtol
Mária Kmecová
Mikuláš Stašík

OPUSTILI NÁS:
Gabriela Koscelníková
Milan Senderák
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