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Zdarma

OHLASY
VYDÁVA

OBECNÝ

ÚRAD TERŇA

Vážení občania!
V rukách
máte
prvé tohtoročné
číslo
obecných
Ohlasov.
Obecné noviny, ktorými
Vám chceme čo najviac
priblížiť život v našej
obci, prácu obecného
zastupiteľstva, základnú
a materskú školu a tiež
činnosť
jednotlivých
dobrovol'ných
organizácií.
Milí
spoluobčania,
keďže toto číslo je prvé
po
decembrových
komunálnych
vol'bách,
dovol'te mi, aby som sa
Vám
poďakoval
za
prejavenú dôveru. Je mi
cťou pracovať pre našu
obec ajej obyvatel'ov.
Verím,
že
s Vašou
pomocou
dokážem
urobiť vel'a
pre nás
všetkých, pre zlepšenie
nášho života v obci.

Po tohtoročnej miernej
zime sa už niekol'ko dní
tešíme zjarného
pocasia.
Dlho očakávaná jar je tu
a s ňou aj sviatky Vel'kej
noci.
So
srdca
Vám
všetkým prajem požehnané
a milostiplné
vel'konočné
sviatky,
veľa
zdravia
a šťastia,
nech sú Vaše
srdcia naplnené pokoj o ,
láskou a porozumením.
zručnosti SI nijakú prácu
nenájdu
a podpory
nebudú
poskytované
štedro a do nekonečna.
Želám Vám, vážení
občania,
požehnané
a milostiplné veľkonočné
sviatky,
veľa
Božích
milostí,
zdravie, pohodu
a radosť zo života.
Peter
Koscelník
Starosta obce

Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

v dňoch 19.12.2006, 27.12.2006 a 23.2.2007

Na slávnostnom zasadnutí OZ dňa
19.12.2006 novozvolený
starosta obce
Peter Koscelník a noví poslanci OZ
zložili zákonom predpísaný sľub na nové
volebné obdobie 2006-2010.
~ Zástupcom starostu sa stal
František Gecík.
~ Poslanci OZ - František Gecík,
Ľubomír Nižník, Ing. Dušan
Duplinský,
Bohuš
Kivader,
Ambróz
Senderák,
Ing.
Bohuslav
Poník,
Daniela
Ďaďovská, Koloman Giňa a Ing.
Zuzana Poklembová.
~ Obecná rada má nasledujúce
zloženie: František Gecík, Ing.
Dušan
Duplinský
a Ambróz
Senderák.
Dňa 27.12.2006 bolo prvé riadne
rokovanie
novozvoleného
Obecného
zastupiteľstva,
na ktorom sa prejednávali tieto body
programu:
- Rozpočet obce - návrh rozpočtu obce
na roky 2007 - 2009, ktorý pripravilo
ešte predchádzajúce OZ, bol vyvesený
na obecnej tabuli zákonom stanovenú
dobu. Poslanci tento návrh rozpočtu na
rok 2007 po niekoľkých úpravách
schválili a rozpočty na roky 2008
až 2009 prerokovali.
- OZ v novembri vyhlásilo výberové
konanie na funkciu hlavného kontrolóra
obce. Uzávierka prihlášok bola do
10.1.2007.
Oznam bol vyvesený na
úradnej tabuli zákonom stanovenú dobu.
OZ
schválilo
výberová
komisia
v zložení: František Gecík, Ing. Zuzana
Poklembová a Bohuslav Poník.
- V obci boli schválené dve komisie:
~ kultúrno - športová komisia
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Predseda - Ľubomír Nižník
členovia
- Ing.
Ambróz Senderák,

Z.Poklembová,

Daniela Ďaďovská
~ komisia
verejného
poriadku:
Predseda - František Gecík
členovia - Bohuš Kivader,
Bohuslav Poník,
Ing. Dušan Duplinský
Giňa

Ing.

a Koloman

- OZ schválilo zakúpenie kytice kvetov
pri
poslednej
rozlúčke
každému
zosnulému občanovi
OZ schválilo návrh Dr. Tomáša
Majerníka na vydanie publikácie o obci
pri príležitosti
10. výročia
začatia
používania obecných symbolov.
- rokovalo sa o novom cestovnom
poriadku autobusových spojov
- riešili sa problémy vytvárania čiernych
skládok
odpadov
v hornej
časti
miestneho
potoka
smerom
na
Podhradisko
Z rokovania OZ dňa 23.2.2007:
- na základe zákona č. 453/200 l, par. II
ods. 2 písm. b, ktorý doplnil a zmenil
zákon č. 369/1990 Zb. / nezlučiteľnosť
funkcie
poslanca
OZ
s funkciou
štatutárneho zástupcu / sa Ing. Zuzana
Poklembová
vzdala
poslaneckého
mandátu.
Na základe výsledkov volieb bol
prvým náhradníkom Peter Koscelník terajší starosta, ktorý už nemôže byť
poslancom OZ . Novým poslancom sa
stal ďalší náhradník
Ľubomír Tokár,

ktorý zložil zákonom predpísaný
sľub
poslanca OZ a prezval od starostu obce
dekrét o zvolení za poslanca.
- do obecnej rady bol zvolený namiesto
Ing. Poklembovej Ambróz Senderák
za člena kultúrno-športovej
komisie
bol zvolený Ľubomír Tokár
- Obecné zastupitel'stvo
po informáci i
výberovej komisie
zvolilo za hlavného
kontrolóra obce Terňa Jána Konečného
s pracovným úväzkom 2 hod. týždenne
od 1.3.2007 na dobu 6 rokov.
- vedúci Prevádzkarne
OCÚ Stanislav
Tkáč na žiadosť poslancov
predniesol
správu
o činnosti
a hospodárskych
výsledkov za uplynulé obdobie. Poslanci
schválili Prevádzkarni OCÚ
cenník na
používanie strojov a zariadení.
Doterajšia
kontrolórka
obce
Magdaléna Ďaďovská ukončila pracovný
pomer
k 31.12.2006.
Za rok 2006
vykonala kontrolu, z ktorej vypracovala
správu. Táto správa bola prerokovaná
OZ.
- Bol prerokovaný
záverečný účet obce
za rok 2006. Záverečný
účet obce
obsahuje všeobecné údaje o obci, použité
účtovné zásady a metódy, rozpočet obce
- najdôležitejšie
príjmy a výdavky obce
a rozdiely
podľa
rozpočtu,
celkové
hospodárenie
za rok 2006 za obec,
rozpočtovú
a príspevkovú organizáciu,
zostatky
na
bankových
účtoch,
pohl'adávky,
záväzky,
inventarizačný
zápis, výkazy. Tento záverečný účet bol
vyvesený na úradnej tabuli po dobu 15
dní. Schval'ovať
sa bude na ďalšom
zasadnutí OZ.
- Niektorí občania sa neustále sťažujú
na zápach,
ktorý
sa šíri z verejnej
kanalizácie.
Sú
dohady,
že niekto
z občanov,
kto nie je napojený
na
kanalizáciu,
prečerpáva
splašky
pomocou
čerpadla
zo
žumpy
do
kanalizácie a týmto sa tento zápach šíri.

Bude potrebné, aby si občania všímali
a upozornili na takéto prípady.
- Ceny za vývoz vel'kých kontajnerov sú
vysoké. Po obci a miestnych častiach je
rozmiestnených
8 kontajnerov, poslanci
schválili kontajnery stiahnuť a občanom
ich
poskytnúť len na jarné a jesenné
upratovanie.
Natrvalo
po celý rok
nechať kontajner len v rómskej osade,
v Babinom Potoku a na Hradisku.
- Aktivačné
práce -v súčasnej
dobe
pracuje
na aktivačných
prácach
104
občanov a 4 koordinátori.
- Obec v roku 2006 zakúpila v dražbe
nedostavanú
budovu Jednoty
v centre
obce. Prejednávali sa možnosti ďalšieho
využitia tejto budovy. Tento bod sa bude
prerokúvať aj na ďalšom zasadnutí OZ.
Jana Mikolajová
Upozornenie:
Občanom
boli
doručené
platobné
výmery na daň z nehnuteľností,
poplatok
za komunálny
odpad
a daň za psa.
Upozorňujeme,
že uvedené
platobné
výmery je potrebné uhradiť do termínu
uvedeného
na platobných
výmeroch.
Pri dani prevyšujúcej čiastku 1.000,- Sk
je
mozne
uhradiť
dlžnú
čiastku
v splátkach.
Zmeny týkajúce sa daní
a poplatkov bolo potrebné nahlásiť
do
31.I.bežného
roka. V prípade poplatku
za kom.odpad,
vodného
a stočného,
pokial' sa občan dlhodobo
nezdržiava
v mieste trvalého bydliska, môže mu byť
poskytnutá
50% úl'ava,
na základe
potvrdenia
alebo čestného preh lásenia.
ÚI'ava sa týka už iba nasledujúceho
obdobia. Pri dani zo stavieb je úl'ava pre
občanov,
ktorí majú preukaz ŤZP a sú
vlastníkmi
rodinného
domu.
Pri
komunáinom
odpade
je úl'ava
pre
držiteľov zlatej Jánskeho plakety.
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Miestne časti Babin Potok, Hradisko a Podhradisko:
- keďže boli zrušené autobusové spoje cez týždeň dopoludnia na Hradisko, zmenili sme
zásobovanie občanov z piatka popoludnia na stredu dopoludnia. V stredu dopoludnia je
tiež zabezpečený zvoz občanov k autobusovému spoju o 9.00 hod. z Terne. Tým sme
aspoň takto zabezpečili náhradu zrušeného spoja.
- v lesoch katastra Babin Potok robili Štátne lesy, súkromná firma a urbariát B. Potok
ťažbu dreva, pri ktorej poškodili už aj tak dosť zničenú miestnu komunikáciu. Na
podnet občanov B. Potoka bolo zvolané na OCÚ Terňa stretnutie zástupcov firiem, kde
došlo k dohode, že po skončení ťažby, každý určitým dielom prispeje k úprave miestnej
komunikácie ( dovoz kameňa).

ĽB
Zo života školy
Každý deň v škole je
rušný a prináša veľa
neočakávaných
milých
aj
menej
príjemných udalostí.
Medzi
tie
menej
prijemné
patria
hlavne
neustále
poruchy
a havárie
inštalácií a zariadení
v
obidvoch
budovách.
Chcem
poďakovať za ochotu a ústretovosť OCÚ
a prevádzkarne, ale aj rodičom a dokonca
občanom, ktorí nemajú v našej škole deti,
ktorí nám pomáhajú v ťažkostiach. Ak
mám ešte spomenúť to, čo nás trápi,
potom je to správanie niektorých žiakov.
Záškoláctvo,
úteky
zo
školy,
vandalizmus, neporiadok v okolí školy,
bitky a šarvátky - to sú javy, s ktorými
bojujeme ako s veternými mlynmi a bez
spolupráce
s rodičmi a ostatnými
občanmi nemáme šancu na úspech. Preto
vás, ktorým záleží na mladých, prosím o
väčšiu všímavosť a o zmenu postoja.
Všetky deti
sú
naše,
sú
našou
budúcnosťou, a preto sa nebojme ozvať,
ak vidíme,
že prekračujú
hranice
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slušného
správania.
Tolerancia tu nie je
namieste.
Chcem sa podeliť aj s
tým, čo nás teší. O
zmenách
v podobe
strechy
a
novej
kotolne sme už písali.
Naďalej pokračujeme,
aj
keď
menšími
krokmi, v zlepšovaní
materiálneho
stavu
školy, zariadení a didaktickej techniky.
Zriadili sme druhú školskú jedáleň tak,
aby sme už nemuseli prevážať stravu a
súčasne s tým sme urobili menšie úpravy
v B-pavilóne,
takže
sme
získali
priestrannejšie miestnosti a v uvol'nených
priestoroch
malej
budovy
školy
plánujeme
vytvoriť
posilňovňu.
V
súčasnosti
realizujeme
komunikačné
prepojenie obidvoch budov telefónmi a
rozhlasom, čím konečne vytvoríme jeden
celok žijúci spoločným životom. V tejto
súvislosti dávame do pozornosti, že od
1.5.2007 bude pre celú školu vrátane ŠJ a
MŠ platiť len jedno telefónne číslo
4595228 a potom sa ďalej dostanete cez
.Jdapky". Ich čísla
zverejníme
v

školskom
časopise.
(Ozaj,
školský
časopis Je novinkou
na škole, onedlho
bude k dispozícii nové číslo! )
Všetky doteraz vymenované
aktivity sú
len "obalom",
vnútrom a obsahom sú
žiaci a ich výchova a vzdelávanie. Okrem
toho,
čo žiaci "musia"
zvládnuť,
je
dostatok priestoru na to, čo chcú a čo ich
baví predovšetkým v krúžkoch. Ich práca
prináša ovocie - účasť a ocenenia
v
súťažiach.
Tradične
bohatú
úrodu
úspechov zožnú výtvarníci. V poslednom
čase víťazstvá a postupy do celoštátnych
kôl súťaží Európa v škole, Vesmír očami
detí.
(14
prác
postupuje
do
celoslovenského
kola ). Teší nás úspech v
geografickej
olympiáde
aj
čerstvý
výsledok v okresnom
kole biologickej
olympiády,
z ktorého
dvaja žiaci (S.
Pavlinský,
A Pirohová)
postupujú do
krajského kola. Ďalší žiaci vo svojich
odboroch
ešte len budú bojovať.
Tu
chcem vyzdvihnúť všestranných
žiakov
A Pirohovú a D. Sedláka
(obaja 6.A),
ktorí získali vďaka usilovnosti úspech vo
viacerých súťažiach.
Udalosťou
marca bol MONITOR
9testovanie
deviatakov,
Po prij ímačkách
na stredné školy, ktoré budú robiť len
niektorí, čakajú deviatakov len zaujímavé
a príjemné
povinnosti:
zvládnuť
kurz

spoločenského tanca a výchovy, školský
výlet ( možno aj za hranice) a potom:
šťastnú cestu do ďalšieho života, ktorý
im vystaví naozaj pravdivé vysvedčenie o
schopnosti prežiť ho dobre a úspešne.
Okrem učenia sa snazrrne žiť aj
kultúrnymi a spoločenskými akciami.
Niektoré sme pripravili sami na ďalšie
sme pozvali aj hostí: divadielko Drak,
spevácky zbor Moyzes, folklórny súbor
PUĽS, produkciu agentúry Letart koncert "Ži a nechaj žiť", V januári a
februári nás príslušníci odboru prevencie
polície
na
besedách
poučili
aj
skúsenosťami
z
praxe
o
téme
šikanovanie,
prečiny a trestné činy
mladistvých.
Mohla by som spomenúť ďalšie akcie.
O tých sa však viac dozviete z
internetovej
stránky
školy
www.zsterna.edu.sk) , ktorú budujeme
odznova a po veľkonočných prázdninách
sa, dúfam, budete môcť pozrieť aj na náš
fotoarchív,
Prajem žiakom,
rodičom,
starým
rodičom, priateľom a spolupracovníkom
nasej školy požehnané veľkonočné
sviatky!

z.

Poklembová, riaditeľka školy

Vel'konočný kvi;
L V ktorom meste vyrastal Ježiš
Kristus?
a) v Betleheme
b) v Jeruzaleme
c) v Nazarete
2. V ktorý deň týždňa Ježiš
poslednýkrát večeral s apoštolmi?
a) v stredu
b) vo štvrtok
c) v piatok
3. V ktorom meste Ježiš vyhnal
kupcov z chrámu?

a) v Jeruzaleme
b) v Damasku
c) v Babylone
4. Ktorý apoštol trikrát zaprel Ježiša?
a) Filip
b) Peter
c) Tomáš
5. Kto vydal Ježiša na smrt'?
a) Kajfáš
b) Herodes
c) Pilát
6. V ktorý deň týždňa Ježiš zomrel na
kríži?
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a) vo štvrtok
c) v sobotu

b) v piatok

a) Andreja
b) Petra
c) Bartolomeja

7. Kol'kí evanjelisti svedčia
o Ježišovom zmŕtvychvstaní?
a) dvaja
b) traja
c) štyria

9. Ako sa volal prvý mučeník za
vieru v Ježiša Krista?
a) Štefan
b) Barnabáš
c) Timotej

8.

10. Kol'ko zastavení
a) 10

Ktorého apoštola Ježiš poveril
spravova ním Cirkvi?

má krížová cesta?

b) 12

c) 14
Vyhodnotený kvíz doručte na samostatnom papieri s uvedením čísla otázky
a udaním správneho bodu, s uvedením mena, priezviska a presnej adresy na Obecný úrad
v Terni.
Obálku označte heslom: Vel'konočný kvíz. Uzávierka je 28. mája 2007. Mená troch
výhercov vecných cien uverejníme v ďalšom čísle časopisu OHLASY.
Vyhodnotenie jesenného kvízu
Správne odpovede sú: 1.b,2.c,3.a,4.c,5.b,6.c,7.a,8.b,9.a.
Správna odpoveď otázky
č. 10je: Kňaz, sochár a maliar Anton Mikita sa narodil 9. decembra 1863. Za prieklep
pri odpisovaní textu sa ospravedlňujeme. Výhercami vecných cien Jesenného kvízu sú:
l. Juliana Gogol'ová
2. Mária Kivaderová
3. Štefánia Kmecová
Ceny im budú osobne doručené.
T.M.
Spomínali
na kňazov
Takáto spomienka na zomrelých
kňazov
z nasej
farnosti,
aká
sa
uskutočnila 24.januára toho roku, v Terni
už dlho nebola. V ten deň sa v zasadacej
miestnosti OCÚ uskutočnila vernisáž
výstavy z tvorby kňaza, sochára, maliara,
biskupského radcu a čestného kanonika
Antona Mikitu. V úvode vernisáže žiačka
ZŠ Dominika Senderáková predniesla
báseň kurátora tejto výstavby Tomáša
Majerníka Na chválu Antona Mikitu
a vo výstavnej sieni zazneli aj tóny
flautového tria - Zuzany Kazimírovej,
Anny Konečnej a Veroniky Kazimírovej.
Prítomní si vypočuli vystúpenia vdp.
Imricha Anderka, starostu obce Petra
Koscelníka a esej
už spomínaného
kurátora výstavy. Vernisáž moderovala
riaditeľka ZŠ s MŠ Zuzana Poklembová.
V ten deň v obecnom rozhlase bola
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odvysielaná
relácia
o A.Mikitovi
a katechétka Alžbeta Kivaderová so
žiakmi navštívila aj miesta posledného
odpočinku kňazov na cintoríne.
Po vernisáži vo farskom chráme bola
ružencová pobožnosť za zomrelých
kňazov Antona Mikitu, Jozefa Hreška,
Júliusa Kolesára, Jozefa Maguru, ale aj
za všetkých kňazov, ktorí pôsobili vo
farnosti - Štefana Pápezsika, Medarda
Jozefa Tekeľa, Štefana Onderka ai.
Nasledovala sv. omša, ktorú celebroval
vdp.
farár
Imrich
Anderko,
koncelebrantom bol dp. kaplán Marián
Babjarčík. Duchovný otec l. Anderko
v homílii okrem výkladu Božieho slova
vykreslil osobnosť kňaza A. Mikitu.
Osobitne sa zaoberal životnými strasťami
kňaza Jozefa Hreška, ktorý bol za vieru
prenasledovaný, ba aj väznený.

kňaza Jozefa Hreška, ktorý bol za vieru
prenasledovaný, ba aj väznený.
Výstava pod názvom Výtvarné dielo
Antona Mikitu bola v dňoch 24.1. až 4.2.
Vystavované
diela
sú
v súčasnosti

sústredené v zasadačke obecného úradu
v našej obci.
Text: T.M.

Odpady a životné prostredie okolo nás
Téma odpadov je veľmi dôležitá,
preto je potrebné o nej písať a hovoriť.
Ako turista a milovník prírody využívam
každú voI'n II chvíl'u
na turistiku
a prechádzky po okolí našej obce. Preto
ma vel'mi mrzí a hnevá narastajúce
množstvo čiernych
skládok
v okolí
Terne. Je zarážajúce a nepochopitel'né,
ako môže niekto takýmto spôsobom
"upratať"
pred
vlastným
domom
a vyviezť smeti len niekol'ko metrov od
obce.
Čierne skládky v okolí obce sú na
všetky svetové strany. Je jedno či sa
vyberiete na prechádzku na Hradisko, do
Pod hradiska, Za huru či ku čističke.
Niekol'ko
skládok sme za pomoci
aktivačných pracovníkov už upratali, no
stále ich ostalo ešte dosť. Poslanci
obecného zastupitel'stva budú sledovať
cierne
skládky
a páchatel'
bude
potrestaný.
Je tu jar
obdobie jarného
upratovania. Po obci sú rozmiestnené
kontajnery, ktoré majú občanom slúžiť
na sústreďovanie odpadu.
Veľkým problémom pri zbere odpadu
je aj jeho zloženie. Uloženie odpadu na
skládke komunálneho odpadu v Hertníku
stojí obec vel'ké peniaze. Len v januári za
4 kontajnery obec zaplatila 32 tis. Sk,
pritom dovolím si tvrdiť, polovica
odpadu sa dala triedením recyklovať či
kornpostovať. Občania, zamyslite sa nad
tým, čo vyhadzujete - či sa to nedá inak
zlikvidovať
(kompostovať,
triediť
odpad), veď náklady na vývoz odpadu
idú z rozpočtu obce - teda aj z Vášho
vrecka.

Pozrime sa bližšie na hmotnostné
zloženie našej odpadovej nádoby:
biologický
odpad
dobre
recyklovatel'ný,
- papier - dobre recyklovatel'ný,
- sklo - dobre recyklovatel'né,
- plasty - recyklovatel'né,
- textil- recyklovatel'ný,
- kovy - dobre recyklovatel'né,
- drevo, guma, kože - recyklovatel'né
v obmedzenej miere,
- nebezpečný odpad - recyklovatel'ný
v obmedzenej miere.
Avšak v obci máme aj takých
občanov, ktorí odpad triedia, kompostujú
a príkladne sa starajú aj o vzhl'ad okolia
mimo svojich pozemkov - či už ulice
alebo
miestneho
potoka.
Svojím
pričinením skrášl'ujú našu obec, za čo im
ďakujeme.
Občania, podporte aj Vy súťaž žiakov
nasej
školy,
ktorí
každoročne
odovzdávajú alobal" a hliníkové viečka
z jogurtov, masla, liekov, čokolád do
zberu. Zbierajte hliník a pomôžte našej
škole vyhrať hodnotné ceny v súťažiach.
Upozorňujeme občanov, že z dôvodu
zaplňovania kontajnera na cintoríne
stavebným
odpadom,
odpadom
z rozobratých áut a množstvom iných
vecí, ktoré nepatria do kontajnera,
uvedený
kontajner
už nestojí
na
pôvodnom mieste, ale je umiestnený
v objekte cintorína. Prosíme, aby ste
odpad ne hádzali na pôvodné miesto, kde
stál kontajner predtým.
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OZNAMY
KullÍlrne spol(Jčenské udalosti, ktoré
budú:

1. 6. S. ~ oslavy sv. Floriána na Čergove
2. 20. 5 - Deň matiek
3. l.7. - výstup na Čergov-, spojený so
súťažami detí á rodičov v lese +
op~kačka a 'Odovzdávanie cien za
športové výkony.(dátum podľa P-OČasia)
4. 5.7. - Súťažo pohár starostu obce
v hasičskom športe
Z diania v obci v skratke:
- O 112007 výročná schôdza Dobrovoľného hasičského
zboru
- 50. výročie úmrtia A. Mikitu - výstava na OCÚ
- diskotéka rádia KIKS
·27.1.2007
sa uskutočnil 14. obecný ples na ktorom
ste sa zabavili spolu s priateľmi. Obecný úrad touto
cestou ďakuje všetkým štedrým sponzorom za ceny
do tomboly obecného plesu.
- výročná schôdza TŠK, Klubu dôchodcov,
Slovenského červeného kríža
- 17.2.2007 - Ples kvetov - organizovala Anna
Pirohová
- výročná schôdza Klubu turistov
- začiatok výstavby 781 za zdravotným strediskom nájomné byty pre občanov, ktorí si v stanovenom
termíne podali žiadosti. Byty sú už rozdelené.
- v mesiaci marci boli na OCÚ nahlásené prípady
udusenia domácich zvierat (zajace, sliepky) v nočných
hodinách voľne pohybujúcim sa psom. Zvieratá boli
riadne uzavreté Upozorňujeme všetkých majiteľov
psov, aby zabezpečili ich uzavretie aj v nočných
hodinách.
I~R

OPUSTILI NÁS:
Mária Vasková, 78-ročná
Anton Kmec, 8 l-ročný
Margita Dziaková, 7Q-ročná
Štefan Lazorík, 92-ročný

OHLASY
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sPRÁ VA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Marián Lazorík a Zuzana Šebešová
František Albert a Viera Giňová
Pavol Giňa a Magdaléna Bilá
Stanislav Varga a Romana Djobeková

NARODILI SA:
Daniel Varga
Tomáš Vasko
Marek Marcin
Laura Pastirčáková
Michaela Giňová

BLAHOŽELÁME
K JUBlLEÁM
80 rokov
Cecília Senderáková

70 rokov
Alojz Šarišský
Marta Osifčinová

60 rokov
Ambróz Piroh
Alfonz Majerník
Alžbeta Gecíková
Mária Poníková
Jozefina Petrová

50 rokov
Terézia Senderáko
Alžbeta Osifčinová
Ján Konečný
Štefan Priputen
Mária Tokárová
Peter Piroh
František Kivader
Hana Priputenová
Mária Koscelníková
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