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Prí/iovor starostu o6ce
Vážení občania!
Prihováram sa Vám na začiatku prázdnin a dovoleniek, na ktoré sa už všetci určite
tešíte. Polovica roka 2008 ubehla tak rýchlo, že sme si to ani neuvedomili. Žiaci a študenti sa
rozbehnú za oddychom, brigádami, či už doma, alebo v zahraničí.
Aj na obecnom úrade pociťujeme, že nastal čas dovoleniek, avšak pred nami stoja
dôležité úlohy, ktoré musíme do termínu ukončiť. Jednou z hlavných úloh je kolaudácia
bytovky za zdravotným strediskom. Nie menej dôležitá je aj príprava projektov na
rekonštrukciu ZŠ a MŠ. Medzitým musíme zvládnuť kosenie verejných priestranstiev
v Terni a miestnych častiach Babin Potok a Hradisko. Tento rok je zvlášť bohatý na trávu.
K ďalším dôležitým úlohám patrí aj zriadenie obecnej
lekárne a pekárne. Verím, že to čo sme si dali za
úlohu, sa nám podarí splniť, aby sme prispeli
k zlepšeniu života v našej obci a miestnych častiach.
V letných
mesiacoch
je
v pláne
aj
rekonštrukcia úseku štátnej cesty III. triedy od
hubošovského lomu až do Terne. Úpravu tohto úseku
už všetci netrpezlivo očakávame a veľmi sa tešíme.
Na záver môjho príhovoru, vážení občania,
V ám ešte raz želám krásne prázdniny
a pekné
dovolenky.

Peter Koscelník
starosta obce

Z
rokovania
obecného
konaného dňa 24.4.2008

zastupiteľstva

- v septembri tohto roku uplynie 4 - rocne
funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ
v Terni. V zmysle vyhlášky Č. 291/2004 Z.z.
rada
školy
sa
volí
z pedagogických
zamestnancov, nepedagogických zamestnancov,
rodičov žiakov a zástupcov obce. Rada školy má
najviac II členov z toho 3 delegovaní
zástupcovia z obce. Poslanci schválili za obec
týchto zástupcov:
Ľubomír Nižník, Bohuš Kivader a Koloman
Giňa.
- prerokovanie záverečného účtu obce za rok
2008:
V zmysle zákona Č. 431/2002 Zz,
o účtovníctve je obec povinná po skončení
účtovného obdobia vypracovať záverečný účet,
ktorý obsahuje
údaje o plnení rozpočtu,
bilancin aktív a pasív, prehl'ad o stave a vývoji
dlhu, údaje o hospodárení príspevkových
a rozpočtových organizácií, údaje o výsledku
hospodárenia.
Poslanci boli oboznámení s
návrhom záverečného účtu, bol vyvesený po
dobu 15 dní na obecnej tabuli, K záverečnému
účtu vydá stanovisko hlavný kontrolór obce
a musí byť schválený do 30.6.2008.
- doplnenie obecnej kroniky - p. Dr. Majerník,
ktorý je kronikárom obce zapísal do obecnej
kroniky časť obdobia a naďalej pokračuje
v spracovávaní materiálov a príprave podkladov
na zápis.
- Pán Jozef Giňa podal na Obecný úrad sťažnosť
na občanov z IS-bytovej jednotky, ktorí neustále
ničia oplotenie, robia neporiadok na jeho
pozemku. Tento problém sa už niekoľkokrát
riešil aj na zasadnutí OZ. Poslanci sa uzniesli na
návrhu stretnúť sa s obyvateľmi IS-byt.
jednotky, uskutočniť návštevu v bytoch. Termín
stretnutia stanovili na pondelok 28.4.2008.
Všetkým nájomníkom boli zaslané výzvy na
úhrady nedoplatkov do 8.5.2008. Väčšina
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Z
rokovania
obecného
konaného dňa 27.6.2008

zastupitel'stva

Starosta informoval otom, že obec má mať
vypracovaný postup
pri zavedení eura
v podmienkach obce Terňa a schválený eurotím,
ktorý bude zodpovedný za prechod na novú
menu. Konverzný kurz bude dôležitý
pri
faktúrach,
záväzkoch,
pohľadávkach,
CI
inventúrach. Od 1.7.2008 je povinnosťou
každého zamestnávateľa uvádzať odmeňovanie
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nájomníkov nájomné poplatila, avšak sú
nedoplatky na vodnom, stočnom a KO.
Rô zn e:
- starosta informoval o postupe prác na príprave
priestorov na zriadenie lekárne a pekárne
v budove bývalej Jednoty, menia sa niektoré
priečky, realizuje sa elektrická a vodovodná
prípojka, p. Maník si zariaďuje pekáreň strojmi,
- Výstavba 7 b.j. za zdravotným strediskom
pokračuje
s oneskorením, bude potrebné
požiadať ministerstvo výstavby a reg. rozvoja
o predÍženie
doby
výstavby.
Prebiehajú
vodárenské, elektro inštalačné práce, vykonávajú
sa omietky, potery.
- p. starosta informoval poslancov o potrebe
vymal'ovania KD z príležitosti budúcoročných
osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky
o obci.
Zároveň
predložil
návrh
na
zrekonštruovanie bočnej miestnosti na uzavretý
salónik.
- informácia starostu obce o ~okračovaní prác
na tenisovom ihrisku pri ZS, bola podaná
žiadosť na NEFO fond o dotáciu na dokončenie
areálu. Obec žiada o príspevok vo výške 500
tis. Sk, kde spoluúčasť obce predstavuje 40 %.
Poslanci s touto žiadosťou súhlasili.
- Poslanci sa zaoberali dlhodobým problémom
dopravy futbalistov TŠK na zápasy, navrhli
zakúpiť pre obec 9-miestne auto - tranzit, ktoré
bude slúžiť aj pre potreby obce.
- starosta predložil poslancov návrh prijať do
pracovného pomern pre obec ďalšieho
pracovníka - údržbára, tento bod ostal otvorený.
- poslanci predložili návrh na oplotenie celého
areálu MŠ z dôvodu ničenia preliezok a areálu
MŠ vandalmi.

Jana Mikolajová
zamestnancov v duálnom systéme, v Sk aj
v eurách, bude potrebné prepracovať platové
dekréty, taktiež bude potrebné prepracovať
všetky VZN a všetky poplatky občanom taktiež
zobrazovať v duálnom systéme. Obec bude
osobitnú pozornosť
venovať dôchodcom
a sociálne problémovým skupinám. Hlavne ich
informovať, aby mali ku koncu roka doma čím
menšiu hotovosť.
V rôznom sa prerokovalo následovné:

starosta
informoval
o pokračovaní
aktivačných prác vobci na obdobie 1.6. 30.11.2008.
Máme
40
uchádzačov
o zamestnanie. Okrem toho sme zobrali
ďalších 24 uchádzačov na menšie obecné
služby.
ukončovanie výstavby bytového domu 7
obecných nájomných bytov za zdravotným
strediskom je už na konci. Po kolaudácii
v júli sa byty odovzdajú a každý nájomník si
bude robiť vlastné práce na úprave bytu.
Výška nájmu sa schváli v septembri na
najbližšom
OZ.
Zároveň
starosta
informoval, že dva jednoizbové byty sú
voľné, Záujem o byty je, ale chceme, aby
nájomníkmi boli hlavne naši občania.
sťažnosti nájomníkov v IS BJ na rôzne
nedostatky v bytoch pokračujú, vchodové
dvere sú v zlom stave, chýbajú im dvere,
okná a chodníky, chcú si robiť vlastné
oplotenie. Obec je povinná tvoriť fond opráv
a závady financovať. Starosta sa bude
kontaktovať so splnomocnencom Vlády SR,
nakol'ko mu sľúbil, že sa príde pozrieť do
Teme, konkrétne do osady a bude sa snažiť
pomôcť.
v kultúrnom dome je havarijný stav
radiátorov, momentálne sa pracuje na
rozpočte a pokúsime sa získať prostriedky
z Úradu vlády SR.
750. výročie prvej písomnej zmienky o obci
starosta navrhoval termín 27.6. a 28.6.2009
(sobota, nedeľa), poslanci návrh starostu
jednohlasne schválili. O slovo sa prihlásil p.
Tomáš
Majerník,
ktorý
pripravuje
publíkáciu k 750. výročiu prvej písomnej
zmienky o obci, navrhuje formát AS, cca 80
strán.
starosta informoval o probléme mládež
a drogy v Terni. Incident, ktorý sa stal, je
varovanim pre všetkých rodičov, aby sa viac
zaujímali o svoje deti
internetová miestnosť, ktorá je prístupná
verejnosti, sa využíva predovšetkým žiakmi
základnej školy, zistili sme, že deti často
pozerajú zakázané stránky
Mikroregión Čergov
bude budovať
cyklotrasy. Terňa a Hradisko má najviac km
cyklotrás z celého mikroregiónu.
pozemky na Záhradnej ul. už mali byť
odkúpené na miestnu komunikáciu, nakoľko
uznesenie bolo schválené 10.7.2006, avšak
doposia!' sa tak nestalo. Starosta zistí, či
toto uznesenie už stratilo platnosť. Je to prvý

variant, ak nie, tak sa bude pokračovať
v zmysle schváleného uznesenia. Druhý
variant
je vykúpiť od vlastníkov pozemky
za 1.- Sk a obec sa zaviaže, že tam urobí
sypanú cestu, obrubníky a osvetlenie.
na OZ 21.2.2008 poslanci prejednávali
žiadosť Ing. Juraja Senderáka, ktorý chcel
odkúpiť časť obecného pozemku pri MŠ (
cca 6 árov).Starosta navrhoval poslancom,
aby obec odkúpila časť pozemku od neho,
nakoľko v minulosti tam bola plánovaná
miestna komunikácia. Poslanci mali výhrady
k odpredávaniu obecného majetku, preto
žiadosť neschválili.
na OZ 21.2.2008 sa prejednávala aj žiadosť
Miloslava
Lipku
o opravu
mosta,
prístupovej cesty k jeho rodinnému domu. na
Mlynskej ul. Vyjadriť sa malo OZ na
dnešnom zasadnutí. Poslanci navrhli uhradiť
1/3 nákladov s tým, že obec poskytne
pracovníkov, ktor! rekonštrukciu zrealizujú.
starosta informoval o výsledkoch vollieb
Rady školy pri ZŠ s MŠ v Terni na nové
volebné obdobie 2008 - 2011. Predsedom
Rady školy sa stal PaedDr. Pavol Tokár
o stretnutí p. Bornemiszu a spol. a predsedov
urbariátov Hradisko, Terňa a Babin Potok
a Štátnych lesov š.p. za účelom opravy cesty
na Podhradisko informoval starosta. Začali
sa práce na čistení priekop a presvetl'ovaní
okolia cesty. Cesta sa bude spevňovať
vápencom, ktorý sa bude voziť z Veľkého
Slivníka.
obec zakúpila 9 - miestne auto na prepravu
osôb Ford transit.
Ľubica Brunáriová
Postup pri zavedeni eura v podmienkach
obce TERŇ A
schválený obecným zastupitel'stvom dňa
27.6.2008
Dňa 8.7. 2008 hol stanovený Radou EÚ
neodvolateľný konverzný kurz pre výmenu
a prepočet zo slovenských korún na eurá
v podobe
lEUR
30,1260
SKK..
Zaokrúhľovanie všetkých cien bude prebiehať
až po prepočítaní sumy v slovenských korunách
stanoveným konverzným kurzom na eurocenty .
Zaokrúhľujú sa len výsledné sumárne položky.
Zavedenie eura nesmie poškodiť občana
a spotrebitel'ov. Poplatky občanov sa majú
zaokrúhľovať na desaťeurocentov nadol.
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Úlohou
obce Terňa je zabezpečiť
a dozerať na plynulý prechod na novú
spoločnú európsku menu euro v oblastiach
svojej pôsobnosti. To znamená priamo
zodpovedá za oblasti, ktoré realizuje v súlade
so svojimi kompetenciami, vo vzťahu
k občanom a zamestnancom. Zároveň je
nápomocné pri prechode na novú menu
organizáciám, voči ktorým vystupuje ako
zriaďovateľ.
Komunikácia s občanmi bude zameraná
na informovanie občanov o dopade zavedenia
eura na miestnej úrovni. Pôjde najmä o zmeny
VZN, platobných výmerov na úseku
miestnych daní a poplatkov, poplatkov za
služby, za prenájmy, za poplatky v školskej,
sociálnej a ďalších oblastiach.
Prioritným adresátom kampane je
obyvatel'stvo a tiež jeho vytipované cieľové
skupiny. Jedná sa najmä o senzitívne skupiny
obyvatel'stva ako sú dôchodcovia, deti
v školskom
a predškolskom
veku,
hendikepovaní a osamotení obyvatelia.
Na úspešné a včasné zauditovanie všetkých
činností spojených s prechodom na euro a s jeho
bezproblémovou aplikáciou v podmienkach
obce Terňa bola schválená pracovná skupina,
zložená z pracovnikov obecného úradu
a poslancov OZ nasledovne:

Slnečné odpoludnie bolo ako stvorené na
rozhovory. " Aj vy súťažíte?" - opýtali sme sa
Miriam Pankuchovej z Vtáčkoviec, okres
Košice - okolie : "Teraz už nie, ale predtým
som sa tri roky zúčastňovala súťaží. Naši muži
sú vynikajúci, minulého roku získali 6. miesto
na
majstrovstvách
Slovenska
a na
majstrovstvách východu boli tretí." Patrícia
Nihilová povedala: "Nám dievčatám z Kendíc
sa darí. Vlani sme získali 1. miesto v Šarišskej
Porube. Minulý mesiac sme boli v Kapušanoch
druhé."
Medzitým sa nad temianske ihrisko
z jasného neba zniesol obrovský vták helikoptéra. Tento zázrak techniky obdivovali
najmä deti. Aj mnohí dospeláci doteraz videli
vrtul'nik iba vo vzduchu. Stretli sme tu tiež
osemročného záchranára Patrika Šimoňáka
s rodičmi zo Šarišských Michalian. Jeho otec je
členom DHl v Prešove. Ich syn je na vozíčku
a na opravdivej uniforme má dve hviezdičky,
teda je rotmaj ster. Túto čestnú hodnosť mu
udelil minister vnútra Róbert Kaliňák pre jeho
nevšedný
záujem
o činnosť
hasičských
a záchranárskych zborov.
Na tribúne futbalového ihriska zneli tóny
hudobnej skupiny Gines a guláš nielen
rozvoniaval, ale aj chutil.
Každá súťaž má svoj koniec. Pred
nastúpenými družstvami prečítali výsledky.
V kategórii ,,ženy" súťažili štyri družstvá,

Peter Koscelník - starosta obce
Jana Mikolajová - ekonomický úsek
Ľubica Brunáriová - personálny a mzdový
úsek, sektretariát
Ing. Dušan Duplinský - poslanec Ol
Ing. Bohuslav Poník - poslanec Ol
Erika Senderáková
komunitná soc.
pracovníčka
(výňatok )
Jana Mikolajová

Hasiči súťažili o pohár starostu
Terňa

obce

V našej obci sa konal už 7. ročnik
súťaže Dobrovoľných hasičských zborov (DHl)
o putovný pohár starostu obce. Do súťaže sa
prihlásilo 18 družstiev, takpovediac, z celého
východného Slovenska.
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ktoré sa umiestnili v tomto poradí: lTerňa,
2.Gregorovce, 3.Kendice, 4.0včie.
Pohár
starostu teda získali ženy z Terne. V kategórii
"muži" prvenstvo dosiahli hasiči z Prešova.
Keďže v Terni získali prvenstvo už tretíkrát,
putovný pohár starostu im patrí nastálo. Druhí
boli hasiči zo Štôly a tretí z Hankoviec,

Atrakciou dňa bolo tiež vyslobodzovanie
z vraku
vozidla,
ktoré
ukázali
príslušníci
Okresného
riaditeľstva
Hasičského

a záchranného zboru v Prešove Jozef Vojčík,
Peter Lukáč a Slavomír Červeňák.
Členka domáceho družstva Štefánia
Kmecová na otšzku: Aké má pocity?
odpovedala: " Výborné. Tréning bol tvrdý
a výsledky sa dostavili. Máme 1. miesto
v kategórii "ženy", teda sme získali pohár nášho
starostu obce, čo nás veľmi teší."
Tomáš Majerník

Pomohol európsky sociálny fond
Občianske združenie
Katarína pri
Základnej škole s materskou školou v Terni pod
vedením učitel'ky Mgr. Alžbety Kivaderovej
pracuje už šiesty rok. V minulých dňoch
vyhodnotili priebeh 7- mesačného kurzu, ktorý
absolvovalo 24 žiačok a žiakov v rámci projektu
Podpora vzdelávania a praktických činností
žiakov zo sociálne málo podnetného prostredia,
ktorý bol financovaný Európskym sociálnym
fondom.
Koordinátorka
uvedeného
projektu,
riaditeľka školy Ing. Zuzana Poklembová, nám
okrem iného povedala: "Kurz mal teoretickú
a praktickú
zložku
výuky.
Do
náplne
vyučovací ch činností boli zaradené základy šitia
a tkania,
pestovateľstvo,
ovocinárstvo
a chovateľstvo. Dievčatá prejavili mimoriadny
záujem o vyučovanie hodin zameraných na
varenie, pečenie a prípravu studených jedál.
Chlapci sa najlepšie cítili počas technických
prác v dielňach. Frekventantky a frekventanti
kurzu budú dlho spomínať na návštevu
pol'nohospodárskej farmy v Geraltove a na
exkurziu v zdravotníckom zariadení v Prešove.
Zo slov Mgr. A. Kivaderovej a Mgr. M.
Mikovej vyplynulo, že absolventi kurzu získali
cenné
informácie
z oblasti
starostlivosti
o zdravie a poskytovania prvej pomoci. Kurz
podporený ESF v žiakoch prebudil aj túžbu po
ďalšom vzdelávaní.

Európsky sociálny foncl

Fond sociálneho rozvoja

-

Tomáš Majerník
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AKO SME OSLAVOVALI
OTCOV

DEŇ

Učitel'ky materskej školy v spolupráci
s obecným úradom spoločne pripravili oslavu
Dňa otcov. Tento sviatok každoročne pripadá na
15. jún. Teraz to pripadlo na nedel'u, preto bolo
možné usporiadať oslavu trochu inak.
Cieľom bolo nielen spomenúť si na
ockov, ale aj poukázať na krásu nášho kraja,
ktorá je v tomto ročnom období najvýraznejšia.
Usporiadatelia si za miesto konania súťaže
vybrali našu miestnu časť Hradisko, krásnu lúku
a tajomný les.

Aby to ockovia nemali jednoduché, pani
uči teľky si pre nich pripravili množstvo úloh,
v ktorých otestovali ich šikovnosti a zručnosti.
Samozrejme oteckovia bojovali za výdatnej
pomoci svojich ratolesti. To bola hlavná súťažná
podmienka.
O prvenstvo bojovali
dvojice
v zložení:
hrdý otecko a šikovný malý
pomocník. Súťažiaci si zmerali sily v týchto
disciplínach:
uhádni, ktorý strom tu rastie, ako
vylúštiš krížovku a hlavičky im potrápilo pekné
malé puzzle. Ťažká bola aj úvodná súťaž, počas
I.c. torej sa hl'adali nebezpečné biele myši, ktoré
uväznili král'a lesa. Keďže sa myši vel'mi dobre
ukryli, súťažiaci sa ich hľadaním v novom,
nepoznanom teréne poriadne zapotili. Boli však
úspešní a spoločnými silami ich odhalili.
Každá súťaž máva ciel' so sladkou
odmenou. Na našich šikovných bojovníkov
čakali v cieli mamky so sladkými odmenami.
Pre oteckov to bol zaslúžený božtek a pre
malých pomocníkov maškrta. Okrem toho si
každý pochutnal na skvelom guláši, ktorý
doplnil stratenú energiu. Guláš sa podával na
Tejščákovej lúke.
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Počas celého dňa vládla skvelá nálada,
ktorá vydržala aj cestou domov. Malí aj veľkí
spomínali
na príjemné
chvíle strávené
s kamarátmi v krásnom, pre mnohých aj novom
a nepoznanom kúte nášho kraja. Hádam sa sem
niektorí vrátia. Veď ako povedal Albert Enstein:
" Svet okolo nás je plný nádherných prírodných
javov, nad ktorými žasne rozum a srdce
pookreje, ak sme schopní ich vidieť."

Hana Priputenová

o komunitnej

sociálnej práci v obci

Dií.a l.júla 2008 uplynuli tri roky od začatia komunitnej sociálnej práce v obci. Mnohým sa táto
práca zdá zbytočná, nepotrebná a bezpredmetná. Avšak inštitúcie a zriadenia, s ktorými spolupracujeme
či už ZŠ s MŠ, zdravotnícke zariadenia, úrad práce, sociálno-právna ochrana detí a mládeže, polícia,
domovy sociálnych služieb, charita, súdy a iné inštitúcie, ale aj niektorí občania v obci sú opačného
názoru.
Sme tu nielen pre rómsku komunitu, ale pre všetkých, ktorí majú akýkoľvek problém v sociálnej
oblasti. Do istej miery sme prispeli k tomu, aby sa zlepšila dochádzka detí do školy.Za úspech
považujeme aj to, že sa niektorí rozhodli pokračovať v ďalšom štúdiu na odborných školách. Dnes
študuje z tejto minority 13 žiakov a musíme podotknúť, že úspešne.
Zlepšili sa podmienky bývania a hygieny v obydliach. Takmer každá rodina má sociálne
zariadenie a vodovod. Mnohé mladé matky a dievčatá nadobudli zručnosť vedenia
domácnosti
a zlepšila sa zdravá výživa v rodinách. Niektoré rodiny sa nám podarilo naučiť využívať dávky
a príspevky na zákonom stanovený účel a to prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. Znížili sa
dlhy v obci, nájomníci obecných sociálnych bytov pravidelne uhrádzajú nájomné. Veľmi nás teší, že sa
zvýšil počet zamestnaných. Momentálne pracuje na pracovnú zmluvu 29 občanov z komunity, 40 na
aktivačných prácach a 25 na menších obecných službách. Podľa poslednej štatistiky v našej obci žije
303 rómskych občanov, z toho 121 detí do 15 rokov.Nepáči sa nám , že narastá počet maloletých
mamičiek. Tento problém sa rieši asi v každej rómskej komunite. Snažili sme sa to konzultovať
s lekárkou aj s mladými dievčatami, avšak zabrániť tomu nemôžeme.
Veľmi negatívnym javom v obci je rušenie nočného pokoja po 22,00 hod., požívanie
alkoholických nápojov a vykrikovanie vulgárnych slov. Boli by sme naozaj veľmi radi, keby ste
rešpektovali zamestnaných, dôchodcov, matky i malé deti. Každý si potrebuje po celom dni oddýchnuť,
načerpať nových síl a niekedy to, bohužiaľ, nie je možné ani v noci.
Budeme sa snažiť o zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže, najmä teraz, počas
letných prázdnin.
Veríme, že v súvislosti so správaním zvlášť vo večerných a nočných hodinách sa uskutoční
náprava.
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sPRÁ VA EVIDENCIE
OBYVATEĽOV V TERNI

IOZNAMY
1. Vzhľadom na pokles hladiny vody
v obecnej studni žiadame, aby ste
nevyužívali pitnú vodu z tejto studne na
polievanie záhrad a naplňanie bazénov.
2. Zber kom unálneho odpadu a separovaný
zber sa začína ráno o 7.00 hod. Je potrebné,
aby ste vyložili vrecia a smetné nádoby pred
bránky.
3. Dňa 28.6.2008 sa na miestnom ihrisku
v obci uskutočnil II. ročník futbalového
turnaja Petrov a Pavlov. Zúčastnili sa ho 4
mužstvá. Víťazmi sa stalo mužstvo Petrova
Pavlov
4. Dievčatá- hasičky- zvíťazili v krajskom
kole dorastu v hasičskom športe v Novej
Ľubovni dňa 12.7.2008. Postupujú na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
uskutočnia dňa 13.9.2008 v Šamoríne.

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Miloš Benčík a Ing. Martina, rod. Macková
Daniel Brunári a Gabriela, rod. Valigurská
Jozef Sabol a Marta, rod. Hajduková
Ing. Ján Kivader a Adriana, rod. Hostýnová

NARODILI SA:
Etela Giňová

Damián Meščan
Simona Miková
Adam Pastirčák
NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Ján Polia, 29.ročný
Ján Maník, 87.ročný
Alžbeta Blichárová, 99-ročná

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM

Držíme prsty!
80 rokov

Mária Kivadrová
Elena Benčíková

70 rokov
Mária Oravcová
Antónia Maierníková

50 rokov
Vladimír Hajtol
Štefan Servátka
Kvetoslava Senderáková
Stanislav Molka

VTIP:

Hovorí Jožko v krčme:
- Včera sme sa s manželkou strašne
pohádali, ale nakoniec priliezla na
kolenách!
- A čo povedala?
- Vylez spod toho gauča, ty srab!

I

OHLASY
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