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Zdarma

OHLASY
Vážení občania, milá mládež!

Tomáš Majemík
)

December uzatvára rok 2003 a prvý rok práce
SPRÁ VNE 1UŠENIE
nového obecného zas tupiteľs tva, preto vás chcem
krátko oboznámiť s naš imi výs ledkami za uplyUzimené kvieťa
nulých 365 dni.
betlehemské Dieťa
Na úvod niekoľko š tatis tických údajov o Temi
a mies tnych čas tiach (k 24.12.2003): Obec má podivné to čas y nas ta li
1056 obyvatel'ov trvale bývajúcich, z toho Terňa
963, Babin Potok 73, Hradisko 20. Prihlásilo sa Koniec strastíarn muke
8, odhlás i10 7 občanov. M attika uvádza 13 na ro- s čapicami v ruke
dených detí, 8 sobášov a 9 úmrtí, '
pastieri sa náhlia k maštali
Obecné zas tupiteľs tvo, ktoré s a, tak ako obecná
Hľa obloha horí
rada, ziš lo 9-krát, rieš ilo rôzne problémy a prijímalo dôležité rozhodnutia. Žiaľ na verejných
s pievajú už zbory
zasadnutiach OZje nízka účast' občanov.
proroctvo sa plní do vety
Čo sme teda v obci tento rok urobili?
Mesiáša tuším
V januári
2003
sa' realizovala
prestavba
ti z duš í
s ociálnych a hygienických zariadení v kultúmom pochybnos
I
vymetáchvost zlatej kométy
dome v náklade 250 000, - Sk, z toho 50% finan
covala obec a 50% prevádzkareň. V apríli a máji z bá;nidc<j IDia-ky Sp ráv n e tu šen ie
pokračovala výs tavba kanalizácie a vodovodu na
dolný koniec Hla vncj ulice v dlžke 546 111, V rozpočtovom náklade 5 30 l 653,- Sk.
Po ukončení zimy naš a prevádzkareň pokračovala vo výs tavbe 15 bytov, ktoré s ú už
po kolaudácii. Celkový rozpočet stavby bo14 455 000,- Sk.dotäcia Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja 3564000, - Sk, práca nájomníkov 891 000,- Sk.
Súčasne pokračovala aj stavba inžinierskych sietí - 728 '111 vodovodu, l 116 IH
kanalizácie - v náklade 3 26 l 000 Sk. Súčas ne bolo vybudovaných 124 I1l mies tnej
komunikácie, 150 m el. rozvodov. Aj tu občania odpracovali práce
za 652 000,- Sk. Aký prínos majú tieto s ta vby?
Okrem niekoľkých domov má celý dolný koniec obce vybudovanú
kanalizačnú s ieť a domové prípojky. Odpadli problémy s plnými
žumparni a vývozom s plaš kových vôd. Toto všetko zabezpeč!
obecná mechanicko-biologická čis tiareň, ktorá pracuje v automatickom režime.

Rodiny v rómskej osade, ktoré žili v nedôstojných príbytkoch bez pitnej vody, sa
s t'ahujú do nových bytov, ktoré majú vybudované hygienické zariadenia a k dis
pozícii nezávadnú pitnú vodu. Na obecný rozvod pitnej vody sa napojilo aj ďalších
37 rodín v osade za potokom, ktoré majú zároveň kanalizáciu. Aj tu odpadnú
problémy so s plaškovými vodami, ale hlavne podstatne sa vyčistí potok Temianka.
Popri týchto stavbách prevádzkareň zvládla počas prázdnin aj rekonštrukciu
priestorov MŠ. Od začiatku školského roka 2003/04 boli otvorené 3 nové triedy a 2
nulté ročníky. Súčasne boli komplexne rekonštruované hygienické zariadenia za
270 000,- Sk. Ďalej bola obnovená fas áda na školskej jedálni, budove skladov,
s tudni a čerpačke vody za 6 000,- Sk.
V máji firma Telecom realizovala do obce pripojku optokáblov, čo umožnilo
vymeniť starú ústredňu na pošte za modernú digitálnu. V rámci tejto stavby boli
v časti obce realizované aj rozvody telefónnych liniek.
V októbri bol položený asfultový koberec na štátnej ceste od budovy pošty po
vs tup do rómskej osady, čím sa ods tránil zlý stav cesty, ktorý bol sčas ti spôsobený
výstavbou vodovodu a kanalizácie. Investorom stavby bola SSC aj vďaka
intervencii ministra P. Prokopoviča.
Pods tatné výkony na uvedených najväčš ích akciách vykonala prevádzkareň OCÚ
pod vedením p. Stanis lava Tkáča. Všetkým jej pracovníkom patri naše uznanie
a poďakovanie. Ďakujem aj občanom, ktorí pracovali na V PP, civilnej vojenskej
službe alebo na výkone drobných obecných prác. Osobitne chcem oceniť prácu
naš ich s trojníkov, š oférov, mechanikov a remes elníkov pre vš etky profes ie.
Čo sa chystáme zabezpečiť v budúcom roku:
1. V rámci programu SAPARD opraviť cesty a chodníky na uliciach Mikitova
a Záhradná, 19.12 2003 sa uskutočnilo výberové konanie na dodávateľa
stavby.
2. Chceme pokračovať vo výstavbe kanalizácie a vodovodu - 5.,6. a 7. etapu.
Žiados ť o dotácie z minis tem tva ŽP s me pripravili a podali.
3. Je potrebné obnoviť chodníky na Hlavnej ulici. Už v januári budúceho roka
zabezpečíme označenie ulíc a evidenčných čísel domov.
4. V rámci Mikroregiónu Stráže žiada aj naša obec prostriedky z fondov EÚ na
rekonštrukciu škôl (ZŠ a MŠ) . Predpokladaný náklad na rekonštrukciu je
oko-lo 25 mil. Sk, kde 5 %je z prostriedkov obce a 95% EÚ a štát.
5. Dobre postupuje zbierka na Dom nádeje, zatial' sa vyzbieralo 43900,- Sk. Ak
bude dos tatok financií, prevádzkareň upraví objekt na nový účel užívania.
Na budúci rok oslávime 745. výročie písomnej zmienky o obci, preto pripra
vujeme dôstojné oslavy, v rámci ktorých bude odhalená pamätná tabuľa kňa
zovi A. Mikitovi, ktorý v Temi pôsobil dlhé roky a v decembri tohto ro
ku uplynulo 140 rokov od jeho narodenia. Veríme, že sa pri tejto príle
žitos ti stretneme aj s naš imi rodákmi, ktori sa radi vracajú medzi nás.
Prajem vám, vážení občania, do roku 2004 dobré zdravie a čo
najplnšie uskutočnenie vašich osobných želaní
Martin Senderák, s taros ta obce
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Do dnešného čísla našich Ohlasov sme pozvali na rozhovor vás, milí občania,
pros tredníctvom dotazníka, ktorým s te mali možnos t' vyjadriť s voj názor, pos trehy
a návrhy na zlepšenie podmienok a správy obce. Naše pozvanie prijalo z200
os lovených 40 rodín, ktorým d' akujeme za záujem, podnety a kritické upozornenia.
V nas ledujúcich riadkoch teda odpovedajú na otázky angažovaní Terňania, ktorí s ú
ochotní ponúknuť dobrú myš lienku k s poločnému dielu.
Možnos ti zís kat' bývanie považuje takmer 80% opýtaných za
o o nedostatočné a privítali by hlavne novébyty (50%) a pozemky
na výstavbu rodinných domov (30%). Obec by sa mala
rozš irovať na Záhumní (12 hlasov), smerom na Babin Potok
e- (G), smer Hradisko (5), pod Dubinou a vyššie (4), ostatní sa
O
nevyjadrili. Z inžiniers kych s ietí považujete za potre bné
rozš íriť najviac vodovod a kanalizáciu, as i š tvrtina dotazníkov
uvádza nedos tatky aj v elektrickej
a obchodnej
sieti
a v mies tnych komunikác iách. Dve tretiny občanov by privítali zriadenie vývarovne
a rcš taurácic, podobne aj opatmvateľs kej s lužby a viaceri uviedli námety na drobné
s lužby v poradí: cukráreň,
is tiareň, holičs tvo a kaderníctvo (to máme ! - pozn.
red.), lekáreň, krajč írs tvo, oprava obuvi a odevov. S možnosťou dopravy do mesta
je spokojných len G respondentov, ostatní sa prihovárajú najmä za úpravu
ces tovného poriadku s viacerými linkami (nočné s poje) a zvláš ť zdôraznili spojenie
obce s mes to 111 Sabinov. V oblas ti bezpečnos ti y4 odpovedi navrhuje čas tejš iu
prítoumos ť policajtov v obci, prípadne zriadenie obecnej polície, ale pozoruhodný
je názor, že s ituác ia s a môže zlepš iť zmenou zrnýš l'ania ("Č o ťa nepáli, nehas ") a
lepš ou vš íma vos ťou aj voči cudziemu majetku. V čas e dozrievania úrody by podľ a
názoru 10% odpovedajúcich pomohli hliadky občanov. Dve tretiny považujú sieť
cies t a chodníkov za pos tačujúcu, jedna tretina si mys lí, že ju tre ba rozš irit' hla vne
s mcrom na finbalové ihrisko. Iste aj na základe doterajších skúseností je 75%
res pondcntov pres vcdčcných, že obec môže prís pieť k zníženiu nczamcs tna nos ti
prácami pri čistení obce, poskytovaním drobných služieb,I
alš ou výstavbou
nájomných
bytov, opa nova te l' s kou S lužbou, zvláš ť S a dožaduje te možnos ti
zamestnania žien s malými deťmi a vzápäti navrhujete, aby obec ponúkala voľné
priestory pre podnikanie, daňové
úľavy a snažila sa prilákať
podnikateľov aj ,
z okolia, ktorí by vytvorili nové prilcž itos ti. Nevyužité možnos ti z amcs tnauia vidíte
aj v pol'nohos podárs tvc a lesnom hospodárstve (113 odpovedí), najmä v alš orn
spracovaní úrody a drevnej hmoty. Za obecnú tržnicu sa prihovára takmer30% a za
zlepšenie
pri likvidácii komunálneho odpadu až 70% odpovedajúcich. Najviac
navrhujete častejší vývoz odpadu, pokuty za divoké skládky a zncč is t'ovauic
pros trcdin, zlepšenie s cparovauia.
korupos tovnnic a v jarných a jcs cnnýc h
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mes iacoch viac veľkých kontajnerov rozrnies tnených vobci. Až dve tretiny
občanov vnímajú možnosti Teme a jej okolia v oblasti cestovného
ruchu
optimis ticky, najviac v turis tike a cykloturis tike, čias točne v zimných š portoch
a agroturistike. Takmer všetky dotazníky uvádzajú, že zlý dojem na návštevníkov
urobí neupravené centrum obce, čiastočne neporiadok a kaš tiel'. Tri štvrtiny
očakávajú zlepšenie mena našej obce aktívnym prístupom - organizovaním
športových
a kultúrnych podujatí pre širšie okolie a zapájaním
sa do akcií na
regionálnej úrovni. V oblas ti kultúry by odpovedajúci 'privítali zlepš enie vš etkých
možnos tí - pozývanie súborov, vys túpenia detí a akcie pre mládež. Viaceri
navrhujú oživenie tradície ochotníckeho divadla. Vel'ký problém - kaštiel' na vrhujc 23 odpovedí zís kať do vlas tníc tva obce a pos tupne ho opraviť, š ies ti by
odporúčali radšej predať súkromnému vlastníkovi, aby ho čím skôr opravil, jeden
res pondent navrhuje dokonca kaš tiel' zbúrať, os tatní s a nevyjadrili. Zvýš enie úrovne
škôl očakávajú občania predovšetkým od rekonštrukcie
škôl a zlepšenia
ich
vybavenia (70%), väčš ím počtom miestnych učitel'ov (s tým s úvisia aj učitel'ské
byty), ale aj dopravou detí školským autobusom (viac ako 20%). Ďalšie konkrétne
ná vrhy - zlepš enie vyučovania
jazykov,
výpočtovej
techniky,
atd'. s pros trcdkujerne vedeniu školy. Najviac infonnácií zís kavajú občania z týchto
zdrojov: obecný čas opis Ohlas y (80%), nástenky a obecný rozhlas (65%), účas t'ou
na verejných schôdzach (menej ako 50%). V otázke, aký ďalš í problém vnímajú
občania
v obci,
uvádzali
tieto odpovede:
medziľuds ké
vzťahy,
nečinní
a nepodchytení mladí I'udia, apatia a malé občians ke s ebavedomie, neznámi ľudia,
hlavne v rómskej osade, rušenie nočného pokoja rnotorkármi, nelegálne autá
a motocykle, voľné pobehovanie psov, krádeže a agres ivita. Niekol'kí odpovedajúci
by privítali aj zmenu úradných hodín na Oc Ú a oznamy obecného rozhlas u aj
v s obotu. Z doterajš ich aktivít s taros tu a OZ oceňujete najmä vybudovanie
kanalizácie,
vodovodu, s nahu aj pri nedos tatku financií urobiť čo najviac, úctu
k občanom
najmä pri rôznych jubileách,
s eparovanie
odpadu, vydávanie
Ohlasov. Celkové hodnotenie práce
s taros tu a pos lancov dopadlo takto: pozitívne a prevažne
poz itívnc - 29 hlasov, negatívne
a prevažne negatívne - 3
hlasy, ostatní neodpovedali.
Takmer všetky dotazníky,
s výnimkou piatich, boli vyplnené po rozhovore viacerých
č lc nov domácnos ti.

Vaše odpovede, vážení občania, budú inšpiráciou pre starostu a poslancov na
z lepš enie práce, aJe pos lúžia
aj komis ii, ktorá pripra vuje návrh plánu
hos podárs keho a sociálneho
rozvoja obce na budúcich des ať rokov. V jarných
Il1CS iac och tento bude tento návrh uverejnený
na nás tenkc - tým bude daný na
verejnú diskusiu a pripomienkovanie.

Zuzana Poklcmbová

u c tiJi s me

s i kňaza A uto na Mikitu

Jes prá vne, keď s i významné os obnos ti naš ich dej ín vieme uc tit', le bo to je
dôkaz, že ich odkaz či dielo je stále aktuálne a má pre nás veľkú cenu. Takouto
os obnos ť ou je nes pome aj kľíaz Anton M i kit a, ktorý v Temi pôs obil 59 rokov.
V týchto dňoch si pripomíname 140. výročie jeho narodenia.
Anton Mikita pochádzal z Koš íc, kde sa narodil 9. decembra 1863. V tomto
čase aktívnu činnosť ešte vyvíjali predstavitelia
túrovs kej generácie. V roku jeho
narodenia
bola založená Matica slovens ká, A. Mikita v rodnom mes te r. 1885
ukončil gymnaziálne
štúdiá a v uvedenom roku vstúpil dó kňazského seminára.
Kľíazskú vysviacku prijal Vf. 1889 ajeho prvým kaplánskym miestom bolo
Humenné. Ďalšími jeho pôsobiskami bol Bardejov, maďarské mestečko Tálya,
odkiaľ v roku 1898 prišiel do Teme, aby sa tu stal správcom farnos ti. Pamätníci
hovorili, že tu priš iel s vážne podlomeným zdravím. Popri kňazs kej s lužbe začal s a
venovať aj zberu liečivých ras tlín, aby pos ilnil s voje zdra vie. Rozš írila s a o iíOI11
zves ť ako o ľudovom lekárovi, takže na jeho faru prichádzali veriaci zo širokého
okolia, aby im pomohol v ich zdravotných ťažkostiach. Na liečenie používal aj
včelie produkty. Vo mrs kej záhrade s tál veľ ký drevený'
včelín, v ktorom boli umiestnené včels tvá, a to v dvoch
radoch. V budove vče lína mal ateliér, kde vytvoril veľký
počet svojich s ochárs kych diel. Do vienka totiž dostal
vzácny dar - bol nas lovovzatým umelcom. Zanechal po
sebe stovky sochárs kych diel, na tvorbu ktorých používal
sadru a hlinu. Zjeho maliarskych diel sa zachovalo aj
niekoľko
oltámych
obrazov, z ktorých pre nás je
najznámejš ia olejomaľba Narodenie Panny Márie. Dielo
bolo oltámym obrazom v Malom Slivníku až do nedá vnej
obnovy ta mojš ieho kos tola a oltára.
Prvá vel'ká výstava z tvorby Antona Mikitu sa uskutočnila v januári 1975
vď aka vtedajšiemu
správcovi farnosti vdp. Jánovi Biroš ovi. Bolo to vlastne
zriadenie
pamätnej izby Antona Mikitu, ktorú s lá vnos tne otvoril vs dp. kanonik
111Dr. Jozef Šesták. Ziniciatívy
s taros tky obce Anny Tokárovej a v s poluprác i
s farárom, vdp. Imrichom Anderkom, bolo v roku 1994 v Kultúrnom
dome v Temi
vys tavených viac než 80 výtvamých diel. Ďalš ia výs tava s a us kutočnila v Dóme s v.
'ví ikuláš a v Preš ove (1997) - vys ta vených bolo 29 plas tik.
Tohtoročnú slávnosť
pri príležitos ti 140. výročia narodenia kňaza Antona
vl ikitu s a us kutočnila
8. decembra na sviatok Nepoš kvnieného počatia Panny
vl árie, a to slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval vdp. farár Imrich Anderko. Po
iV. omš ivo farskom chráme nas ledovala
slávnos tná akadémia venovaná Antonovi
vl ikitovi, pričom bol vzdaný vd' ak vš etkým kňazom, ktorí vo farnos ti vykonávali
íuš pas tiers ku činnosť počas celých stáročí.
(dokončenie na s tr. 7)
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II ol to ús peš ný rok
Čas beží rýchlo a neúpros ne. Dobehol znova na koniec roka, na koniec sviatočný
- vianočný.
Ľudia majú v tomto období ksebe bližšie, sú ochotní prejaviť viac
porozumenia pre trá penia a problémy iných. Kiež by to tak bolo po ce Iý rok. Je to
prianie pedagógov, žiakov a pracovníkov
základnej- školy. My vel'mi dôverne
poznáme naše problémy a boľačky. Každý deň ich márne na stole viac než dosť,
a rieš cnie je niekedy ve [' mi zložité. No slová "ne vieme", .ncdokážeme", "nedá s a"
s t'J n:111l cudzie. Naša snaha o dobrú vec neutícha a výs ledky žiakov v rôznych
s uťuž iach ukazujú, či je dostatočná.
Každý mk sa zúčastňujeme
súťaží Šikovný chlapec-dievča,
Nie drogám,
Šics taci, do toho a pod., v ktorých zís kavame najvyš š ie ocenenia. Najväčš iu rados ť
n.un v tomto školskom
IDku robia výtvarníc i. Posúďte sami: Me dzináruduá vý
tva r n:í s lÍt'až (Pa vlins ká, Piroh, Šitár) - l.mies to, Ked' IJoIi prázdniny (Horvátová,
M. Varga, J. Varga) - ocenené práce, Namaľuj, o čom s nívaš (Senderáková,
Koš č,
K mcc, J us ko)- v region. kole l.mies to, Zátiš ie očami detí (Pavlins ký, Mochnacká,
Kivadcr, ĽValga, M.Valga, Košč, Kaz imir; Papp,
Sabolová,
Tokárová) l.ocenená
práca, výtvarná olympiáda - žiaci pas túpili do celos lovens kého kola.
'licio íuntas tic ké výs ledky dos iahli žiaci pod vedenímp.uč. Mgr. EGorylovej
Ivl cs iac dcccmberje už tradične plný predvianočných
akcií, na ktoré sa naš i žiaci
tešia a svedomito sa na ne pripravujú.
Mimoriadne
vydarená
bola návšteva
M ikuláš a v každej triede s polu s čertmí a anjelmi, ktori absolvovali konkurz a boli
v ňom najlepš í. Pds peli k tomu, že ani jedno dieťa ne zos ta lo bez darčeka ocl svojho
kamaráta
a zároveň 1110hlo precítiť radosť z obdarovanie iného. Výstavka
vianočného
aranžovauia a ručne vyrobených ozdôb v priestoroch školy svedčí
o tom. I.C táto súťaž sa stretla s peknou odozvou našich detí. Dokázali svoju
II\lČIl()~;ľ
Ll cs tctické cítcnic. Veľký záujem vzbudil aj konkurz na živý Betlehem,
ktoniho vys túpcnie bolo krás nyrn duchovným zážitkom. Potcš iia nás aj hojná účas ť
;j~lk()v íl celých
kolektívov na súľaži o najkrajšiu vianočnú
pics cň a kolcdu. Malí
s pcv.ic i i zavinšovali
a obecenstvo vcru ncš ctriio pot Ic s kom.
Vyvrcholením
prcdvianoč ného ús ilia bola s lú VIlOS Iná viauočuá
akudómia
\. klJltL1I11UIlJ
dome. Vyžiadala
si mnoho času na pripravu, nácvik, výrobu rckvizit
i S;lllllltl1Ú
realizáciu.
Sála kultúrneho domu znela SpCVOIll, vinš ami, kolcdami, no
prcdovš ctkým
potleskom
celej školy,
rodičov a všetkých
naš ich hos tí. Vel'mi nás tcš í, ŽC vynaložené
ús ilie žiakov
i pedagógov
v koncepcii
p.uč. Mgr. J\.Tolllcčkovej
ma lo
patričnú odozvu a ocenenie.
Teda, milí priatelia, IIa S klonku roka 2U03 vám zo srdca
želáme milos tiplné vianočné sviatky a š t'as tný rok 2UU4.

Žiaci,

pedagógovia

a znmcs tna nci ZŠ v Tcmi

OZNAMY

OCÚ a O~

Na poslednom zasadnutí OZ 19.12.2003 mali
poslanci okrem ďalších dvoch desiatok bodov
pred sebou neľahkú úlohu - .s chválenie
obecného rozpočtu na rok 2004. Oproti roku
2003 pribudla doň náročná kapitola - š kols tvo,
ktoré je po delimitácii v s plá ve obce. Tá je
zriad'ovatel'kou
ZŠ a MŠ v Temi. Návrh
rozpočtu bol zverejnený na nástenke OCÚ dva
týždne. pri prerokovaní pos lancami boli v ňom
urobené
ešte niektoré úpravy
s cieľom
dos iahnuť vyrovnaný rozpočet, ktorý bude
reálny a zároveň zabezpečí základné potreby
a rozvoj obce. Ako by s me mali teda hos podáriť
v budúcom roku?
Na strane prijmov a výdavkov je rovnaká
konečná suma - 13 937000,- Sk. Najväčšími
položkami
v kapitálových
výdavkoch s ú
náklady na ďalšie pokračovanie výstavby
kanalizácie a vodovodu a priprava projektov
pre
7 bytových
jednotiek.
V bežných
výdavkoch patria k najvyšším náklady na
verejné os vetlenie, likvidáciu komunálneho
odpadu (KO), opravy ciest a chodníkov atď.
Zvláš ť v položke odvoz KO je rozdiel prijmov
a výdavkov čoraz väčší, zvyšujú sa poplatky za
ukladanie odpadu na s kládku, pohonné hmoty
sú neustále drahšie, preto poslanci po neľahkej
dis kus ii rozhodli o zvýš ení poplatku za tieto
s Iužby z terajš ích 80,-Sk na 100,-Sk na os obu
a rok. Zároveň s a zvyš uje aj vodné zo I,-Sk na
Q,-Sk/m3 a mesačné stočné z 30,-Sk na 36,-Sk
na osobu.
Nárast týchto výdavkov je možné zastaviť
dôs ledným s eparovaním KO a kompos tovaním,
na čo s me v naš ich Ohlas och viackrát
upozomili.

(dokončenie zo str. 5)
V budove
Obecného
úradu
v Temi
bola
12. decembra starostom
obce
Martinom
Senderákom
otvorená
výs,tava
z tvorby
A.
Mikitu, ktoru s i prezrel
veľký počet občanov,
žiakov ZŠ a hostí,
Na jb ližš ie výs ta vy s ú pri
pravované v roku 2004,
a to vo Veľkom šariš i
a v Prešove.
Poznamenajme eš te, že
Anton Mikita ako kňaz
bol biskupským radcom
a čes tným kanonikom
Nuž teda "slávme
slávne slávu Slávov s láv
nych" - napísal slávny
J án Kollár. A my takto
konáme.
Tomáš Majemík

IOBČIANSKE AKTIVITY]
V poslednú okt6brovú nedeľu sa
s tretli naš i dôchodcovia .na milom
posedení na OCÚ v Temi. Žiaci ZŠ
a deti MŠ pre nich pripmviii pekný
program, prihovoril sa im pán
starosta a na záver sa pri malom
pohos tení porozprávali
a zas po
mína li najmä na pekné udalos ti
a zážitky. Okrem toho dostali pekný
s poločný darček - obnovené a upra
vené priestory klubu dôchodcov.
JJJ

SPRÁ VA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
NARODILI SA:

Klaudia Vas ková
Viem Giňová
OPUSTILI NÁS:

František Juš čák (51)
BLAHOŽELÁME

95 rokov:

n

Alžbeta Blichárová
rokov:

Marta Vasková
",

70 rokov:
Vinš ujem vám, vinš ujem,
hodne dobrého zdravíčka,
aby sa vám zdravím červenali
líčka.
Choroba by vaše domy obchádzala
a radš ej zajace po chotári naháňala.
Pc iíazí II jedla aby s te mali dos ti,
a hy s tc ncokús ili žiadnej zlos ti.
Celý rok nech lia vás šťastic s adá,
nech prekvitá vaše pole i záhrada.
To vám želá vinš ovník žičlivý.
ŠCas tný nový rok 2004!
K

vinšu Mgr. E. Andrcánskeho

Elena Barteková

60 rokov:

Pavol Senderák
Lucia Miková
Barbora Marcinová
VEĽA Si'ASľIA NOVOMANZELOM:
J ozefMeš čan a Viktória r. Imrichová

Ladis lav Kubalík a Viem r. Fečová
Marcel Giňa a Amónia r. Giňová
Dominik Senderák a Ľudmila r.Buncová

sn pripája ~ redakcia Ohlasov
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