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Zdarma

.Z 013SAHV

z obecného zastupiteľstva

V prvom polroku 1995
obecné
zastupiteľstvo
zasadalo celkom
S-krát,
ktoré na svojich verejných
zasadnutiach riešilo úlohy
a problémy života obce.
Medzi
najdôležitejšie
úlohy
patrili:
-prerokovanie a schválenie
všeobecne
záväzného
nariadenia obce o dani z
nehnuteľností na r. 1995,
-prerokovaníe a schválenie
čerpania ob. rozpočtu za r.
1994,
-prerokovanie a schválenie
predbežného ob. rozpočtu
na
r.
1995,
-prerokovaníe a schválenie
VZN obce o čistote a PO,
-príprava
výstavby
plynofikácie
-zamerania,
projektová dokumentácia a
iné
prípravy,
-prípravne práce na úseku
pozemkových
úprav
extravilánu,
-stav na úseku ŽP a roka
ochrany európskej prírody,

-vyhodnotenie
plnenia
volebného
programu,
-oboznámenie
so
žiadosťami na poskytnutie
o
ŠD
na
výstavbu
kanalizácie
a
ČOV,
-riešila sa otázka existencie
TJ, jarnej a jesennej súťaže.
Na každom zasadnutí
obecnej rady a obecného
zastupiteľstva
rieši
sa
doterajší
stavu výstavby
kanalizácie a ČOV. Práce
na stavbe sú pozastavené z
toho dôvodu, že ŠD v
priebehu
4 rokov nám
neboli poskytnuté
napriek
viacerým
prísľubom.
Z
obecných fm. prostriedkov,
ako
sme
vás
v
predchádzajúcich obecných
novinách informovali, nie

je

možné

stavbu
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Obyvatelia
obce Babin
Potok
odpradávna prejavovali osobitnú úctu
sv. Alžbete Uhorskej. Každoročne v
novembri sa vo farskom chráme v
Terni konala odpustová slávnosť "ich
svätice",ktorú si už ich predkovia
zvolili za patrónku.
Tento rok bude v dejinách

Babinho

Potoka zapisany tla~m pisrnorn.Iébo
28.mája tu otec arcibskup Mons. Alojz
Tkáč posvätil novopostavený kostol sv.
Alžbety
Uhorskej.Takú
veľkolepú
slávnosť Babinpotočania ešte nezažili.
Pred začiatkom
sv. omše otca
arcibiskupa privítala starostka
obcí
Terňa.Babin Potok a Hradisko p. Anna
Tokárová,ktorá vyzdvihla
úsilie a
obetavosť obyvateľov Babinho Potoka
pri výstavbe kostola a poprosila nášho
arcipastiera o jeho konsekráciu.

Otec arcibiskup A. Tkáč sa vo svojej
homílii na koncelebrovanej
svätej
omši zameral na tri aspekty. Prvým je
radosť "z víťazstva nášho Spasiteľa v
nedeľné ráno ,keď premohol smrť a
vstal z mŕtvych ... " Druhou radosťou je
radosť z posviacky novopostaveného
kostola. "Roky ste túžili po tom ,aby ste
mali svoj chrám" _ povedal otec
arcibiskup."Túžba a nádej generácií sa
vlastne uskutočn ila teraz.Z rozličných

príčin
vašim
predkom
ta.
dovolené,dopriate
nebolo. Dopriate je
to vám. Viete, aká je to pre vás veľká
milosť a veľké vyznačenie? Stáročia
budú spomínať _ verím.že to takto bude
_ že práve vy.vaša generácia postavila
tento chrám na slávu Trojjediného
Boha." Otec arcibiskup
poďakoval
všetkým,ktorí
väčšou
Cl
menšou
mierou prispeli k postaveniu tohto
krásneho Božieho chrámu

a zdôraznil:"Nebudete
chudobnejší,
.naopak
tento
chrám
bude
obohacox ať
duše
\ aše.v ašich
nasledovnikov.rý
ch.ktorí
prídu
po
vás.;."
Ako tretiu radosť vyzdvihol
udalosť "tisícročia,ba
dvojrisícročia"
príchod Svätého Otca na Slovensko a
osobitne na územie Košickej diecézy,
Mons.Alojz
Tkáč počas
sv. omše
posvätil
novopostavený
chrám.Pri
oltári Pána okrem otca arcibiskupa boli
prítomní kňazi: Mons, Peter
Holec,
cerernonár
arcibiskupského
úradu a
súdny vikár diecézneho
tribunálu,
p.František
Ferdinand
Majerník,
SVD,p.Félix
Majerník,
SVD,
o.Stanislav Palenčár, o.Vincent Kollár,
o, Milan
Balica,
o, Ondrej
Palša,
duchovný
otec
farnosti
Imrich
Anderko,vtedy
diakon: a dnes
už

vysvätený kňaz o, Jozef Haľko a naši
bohoslovci Marek Senderák a Marcel
Senderák, Na konsekrácii kostola bol
prítomný ako hosť riaditel' seminára
Pravoslávnej
bohosloveckej
fakulty
UPJŠ v Prešove Mgr. Emil Jarkovský.
V závere slávnosti správca ternianskej
farnosti o, Imrich Anderko poďakoval
Jeho
Excelencii
Mons,
Alojzovi
Tkáčovi za
vykonanie konsekrácie
kostola a zdôraznil.že novopostavený
chrám je vskuiočnosti darom Svätému
Otcovi, ktorý sa vtedy chystal navštíviť
našu vlasť,
Mgr. Elena Mateovičová v mene
veriacich
Babinho
Potoka
zdôraznila.že s myšlienkou vybudovať
nový kostol prišli' v roku 1989
vdp .dekan Mgr. Jozef Jurko a vdp.
ThDr. Jozef Pavlovič, Ich slová padli
na úrodnú pôdu, Základný kameň

kostola posvätil Svätý Otec Ján Pavol IL
počas svojej návštevy Bratislavy v roku
1990, Vyjadrila \ ďaku autorovi stavby
Ing.arch.Petrovi
Marcinkovi.pracovníkorn
projektovej
kancelárie PRO ECCLESIA a liturgickej
komisii
pri
biskupskom
úrade.
Vyzdvihla zásluhy pána
Františka
Koscelníka,
ktorý
sa
mimoriadne pričinil o realizovanie tohto
diela, pánov kurátorov, ale osobitne
zdôraznila
O(COVs~Ú
starostlivosť,
podnety, usmerňovanie a časté návštevy
na stavbe zo strany vdp.farára Imricha
Anderku. Poďakovala všetkým štedrým
darcom, osobitne otcovi arcibiskupovi,
p.Márii
Majerníkovej,
nemeckej
organizácii
Kirche in Not, OZ v Terni,ako aj
všetkým tým.ktorých ruky sa podiel'ali na
výstavbe chrámu,
Po svätej omši sme sa pristavili pri vtedy ešte diakonovi, teraz už kňazovi
Jozefovi Haľkovi a poprosili ho o jeho
dojmy.Povedal nám:"V dnešný deň som
mal naozaj dobrý zážitok.Vo
svojom
vnútri som opäť nadobudol presvedčenie,
že s Kristom žiť sa oplatí a taktiež všetko treba urobiť na Božiu slávu". S
otcom
arcibiskupom
Mons.Alojzorn
Tkáčom sa kňazi.rehoľné
sestry
a
početní veriaci stretli na slávnostnom
obede v Kultúrnom dome v Terni, kde sa
k nim otcovsky prihovoril a dal im
všetkým opäť svoje
arcipastierske
požehnanie.
Tomáš

Majerník
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Čerpanie
Položka

obecného

Kultúrna činnosť
Daň zo zá\ .činuosti
Cestná dal)
Dal) z nehnuteľností

rozpočtu

FO
PO

Popl z predaja alk nir
Elckt.encrgra VO.,. buJ0\Y
Mzdy celkom
Odvod do poistovru
Poistenie za majetok O.: Ú
Poplatky za psov
Aries - nájorn.vykúrov
anie.voda
l\1~ - vykúrovanie.voda
Ingstav - výstavba kanaliz.
Kostol - Babin Potok
Budova OcU - Babin Potok
Poplatky + nákup SlIlctn~ ch nádob
Vývoz KO a popl. za skládku
Ambulantný predaj - Hradisko, Babin Potok
Pohonné hmoty,KO,PO
Palivo - uhlie.drevo
Telefónne poplatky
Opm')' a údržba
Cestovné
TJ - vysporiadanie r. 90-94
r. 1995
Činkáreň
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DOČKÁME SA
ŠT;\TNYCH DOTÁCií

7

Vedľa dobrých
výsledkov.ktoré
sme v hodnotenom období dosiahli,
mánie aj nesplnené úlohy. Z prijatých
úloh volebného programu neplníme
úlohu výstavby
kanalizácie, a to pre
objektívne
príčiny
nedostatok
finančných prostriedkov.

o

samosprávnych kompetenciách
nedá hovoriť bez nadväznosti
samostatnosť
samospráv
ekonomickej oblasti.

sa
na
v

V osra ných
štyroch rokoch sme
svedkami takých skutočností, že na
samosprávach
sa skúšajú
modely
vhodných
rozpočtových
pravidiel,
Všetky
doterajšie modely
sú v
neprospech obcí.
Spätným pohľadom sa presviedčame,
že od roku 1992 neustále klesá
absolútny podiel dane z príjmov do
obecného rozpočtu.
Podielové
dane.odvodové.úrokové
sadzby
a dotačná
politika
štátu
nedovoľuje
obciam
riešiť
a
zabezpečovať výstavbu ekologických
stavieb
ČOV,
kanalizáciu,
plynofikáciu a vodovod.ktoré sú na
financie veľmi náročné. S výstavbou
t) chto \ dl\.)ch stav ieb sme odkázan i
na štátne dotácie.
Doriešenie
týchto
základných
obecných problémov a podmienok

Ži\Ot.1 samospráv \~ Ž~IJlIje zo strany
samosprávnych orgánov, ale aj zo strany
štátnej správy
vera
dobrej
vôle,
trpezlivosti a pochopenia.
Orgán ZMOS na čele s p. Sýkorom sa
usiluje problémy samospráv
obcí na
úrovni vlády a NR SR riešiť,
Bez týchto rokovaní sa nepodarí prijímať
také zákony, ktoré podporia ekonomickú
samostatnosť obcí.
~ Inohé
prostriedky

obce
nemajú
finančné
na pokrytie nevyhnutných

nákladov.

V tomto prípade sa stavaj v našej obci
dá charakterizovať ako krízový. Každá
obec do 5000 obyvateľov by mala byť
dotovaná
na
výkon
svojich
samosprávnych
funkcií
postačujúcou
štátnou
dotáciou
na vybudovanie
infraštruktúry obce. Zatiaľ to tak nie
je.Kedy sa toho dočkáme?
S našim problémom rozostavanej
kanalizácie a ČOV som vystúpila
na
porade starostov za účasti ministra ŽP
Ing. J. Zlochu dňa I·U .1995, čo bolo
odvysielané v celoštátnom vysielaní
STV.
Milí spoluobčania." verte, že o
zabezpečenie štátnych dotácii neustále
bojujem.
starostka obce
Anna Tokárová
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Čo treba chrániť ?
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PRE

I

T o Ž E

VYRÁBA: chlieb,mlieko,tuk:y,cukor,liečivá,vlákna,humus

í

i

...

POSKYTUJE: domov zvieratám, vodu, kyslík, neopakovateľnú krásu, miesto pre
dobré a teplé slovo medzi ľuďmi ...
Chráni nás pred prachom.hlukom.úpalom, nepohodou ...
DÁVA NÁM: vzor dynamik)', zmeny a krásy.technicky nedosiahnuteľnú
mikroštruktúru biokonštrukcie ...
PRETO - zamyslíme sa nad neúprosnou dialektikou pokroku:
ROZUM NiČí SÁM SEBA.SJedujeme,či všetko čo sa stalo sa muselo stáť práve
tak .ako sa stalo.
Nielen v "roku ochrany európskej krajiny",ale stále:
DO PRjRODY CHOĎMf: SKROMNE. nCHO.
S (tITOV A POZNANÍM f
Stratil sa človek? Nie.
Vynašiel stroje.techniku, vy r á b a.
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Už nepotrebuje

prirodu.rastliny.živočtchy.le

sy ... všetko si

"v y rob

í ".

Čo ywobil 7
O DPA D Y: kyslý dážď.sk leníkový

efekt.ozónové

diery,

elektromagnet ický smog.premývanie mozgov ...
CHOROBY - ktoré nedokáže liečil": - infarlty,alergiu,AIDS ...
Čo po 110111 ost ••.t07
Spálenisko,pohrebisko,smetisko
pôde i telách organizmov.

zbraní, množstvo jedov vo vode.vo

vzduchu

,V

RNDr. Anton Ščavnický
lZ publikácie: EKORÝMI

Pomôžeme prírode a tým aj
sebe
Keď

cestujeme
si

po
slovenských
nevšimnúť
jasné

obciach.nemôžete

rozdiely v ich čistote a poriadku.
Každ)' hovorí o tom, ako je tam čisto,
lenže čistota a poriadok
nezáležia len od
finančných prostriedkov, ale aj od iných
faktorov.
Sú

dediny.v

ktorých

nenájdete

povarovať sa zbytočné paicre, plechovky,
fľaše .... A sú iné obce, kde sa na súkromnom
\ šctko blýska.ale sú .Iam miesta, kde je
nahádzané všetko lo, čo obývateľ prestal
používať. Veď priroda všetko nestrávi.Treba
jej pomôcť. Ako je to možné.že uprostred
krásnej prírody, lesa, miestneho
záhurrmí.za
dedinou
začína

potoka.na
a končí

komunálny odpad? Vyhadzovanie odpadov
mimo smetných
nádob,
znečisťovanie
ovzdušia, vytekanie zo žúmp upozorňuje.že
tu žijú ľudia, ktorí nemajú skutočn)

vzťah k

čistote
svojej
ohce
spoluobčanom a prírode.

OKoliu.

a

jei

Komusi sa môžu zdať tieto riadky
málovravné,
no musím
ich spomenúť.
Upozorňovanie
rozhlasom
a
obecné
nariadenie
o divokých
skládkach
a
znečisťovaní
ovzdušia
najradšej
zahadzujeme
za
plece,
nevšímavosti a s úškľabkom.
VáÚní
spoluobčania,
napomenúť na udržiavanie

do

chcem
čistoty

kútov

Vás
na

chodníkoch,
ulici,
pred predajňami, na
papiere po nanukoch a kelímkoch po
zmrzline. Upozorňujeme na lo najmä naše
deti.
Trieďte domov)' odpad, nevhadzujte
vsetko nepotrebné
óo
kontajnerov, v
žiadnom
prípade
nic
konáre.
Burinu,
papiere, drobné raždie, o-...::n)' a zeleninový
odpad skompostujte.
Zbytočným dornovýrn odpadom

zat'ažujete

obecn)' rozpočet I za vývoz a uskladnenie
KOI Vážení občania,milé deti, dokážeme,
že sme "korunou tvorstva" a že životné
pl osu cdic v našich obciach bude na dobrej

A.I,
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Anton Š!amicfo:

Náš potok ...

od jara každ)' deň krajší
nám otvára.
Pre každého

Potok predsa nie je stoka.
nemožno v ňom spra \ iť kroka.
Rozbité sklo.staré plechy,
potom všetci chceme lieky.
Vo vode nech žijú f) by,
nerobme už tieto chyby!
Bez vody sa nedá žiť,
v nej nemôže špina byť,
čo budeme potom piť?'
Kde sa potom okúperne.
keď ho špinou zasyperne?'
Tam, kde všetko lásku chce.

Keď máš rád les a seba tiež,
maj les radšej viac a viac,
on odvďači sa ti snáď,
len to začni sledovať!
Nájdeš krásu zložitú,
jednoduchú ukrytú,
len tam nechoď bez poznania,
bez citu.
Bez nej sa nedážit'
Príroda tá nemá súdy
možno jej netreba I'udí
Človek ju však potrebuje
pre t o
nechju poznáva
chráni a mill/je
Hľadajme
tajomstvo zeleného listu
tu záhadu i krásu čistú,
keď stála zmena začatá
7

pre všetkých

V) pestujte záhon ruží,
nech [o vám aj iným slúži.
Pre krásu i potešen ie,
vôňu.chládok.ovlaženie
i susedské posedenie.
Pri lož k dielu svoju ruku,
proti prachu.proti hluku,
Prečo toto treba robiť,
aby si tam mohol chodiť k pamätníku na lavičku,
k odpočinku pre babičku
a či vari.ty nebudeš starý?
Začnite.keď
príde jar,
urobte pri škole raj!
Vypestujte ružičku
pre otca, pre mamičku,
pre pani učiteľku,
pre priateľa,
pre priateľku.
Čo robíš Ty?
- neznečist'uj Zem rôznymi odpadkarni
- nevypaľuj trávnaté porasry.ničíš
živočíchov i zložky pôdy
- vysádzaj a ošerruj už v) sadené malé
stromčeky

KEĎ V TERNI ZASPIEVAL
čERVENÝ KOHÚT
V l S.stor. mnohé obytné domy a
hospodárske stavby poddaných v Temi
boli zhotovené z dreva /zrubované/ a
prikryté boli "snopkarni"
zo žitnej
slamy, Na stavbu domov sa často
využíval aj "jarkovi kamiň", ktorého
mal
potok
Ternianka
nadostač,
Zámožnejši
gazdovia.ale
najmä
zernania mali domy prikryté šindľorn.'
Na stavbu sedliackych domov sa často
používali nepálené tehly zvané války.
Keďže často vznikali požiare, v roku
1770
bolo
v
šarišskej
stolici
nariadené.že
obytné domy sa môžu
stavať len z "pevného materiálu".
K týmto prísnym protipožiarnym
opatreniam sa pristúpilo po početných
požiaroch tak v dedinách ,ako aj v
mestách.V
decembri
roku 1735
Michalovi Kopaszovi, prisťahovalcovi v
obci Terňa,zhorel úplne dom .kornora a
maštaľ so všetkým príslušenstvom
a
zariadením.ktoré sa tam v čase požiaru
nachádzalo. Jurajov i Kopaszovi zhorel
dom a maštaľ iba čiastočne.
Šarišská stolica vyslala na tvar miesta
komisiu vedenú Gabrielom GOl11bOSOIll,
ktorá mala zistiť škody spôsobené
požiarom.
Y snahe zabrániť vzniku požiarov,
ktoré poškodzovali tak poddaného,ako
aj zemepána, boli vydávané nariadenia,
ktor) ch nedodržanie sa prísne trestalo.
Napr.za fajčenie i1J d .. orc J \. maštali S3
podľa predpisov z rokov 1773 - 1774
trestalo peňažnou
pokutou, a to 20

florénami.
florénami.

V prípade

opakovania

40

Podobnú pokutu dostal aj ten ,kto s
horiacou lampou vstúpil do maštale.ako
aj ten, kto sušil konope pri ohni alebo
drevo v otvorenom komíne.Treba však
poznamenať, že jeden florén mal veľmi
vysok) kurz.
Y období, o ktorom sme napísali,
územ ie Slovenska
bolo
súčasťou
habsburskej
monarchie.Keď
v roku
1740 cisár Karol VI. zomrel, na trón
nastúpila jeho najstaršia dcéra Mária
Terézia, ktorá panovala plných 40
rokov.teda do roku 1780,S jej menom
sú spojené niektoré dokumenty, ktoré sa
dotýkajú priamo obce Terňa.
O tom však inokedy,
T.M.

Súťažili

v Uzovciach

Na futbalovom ihrisku TJ v obci
Uzovce sa dňa 11.6.1995
uskutočnila
regionálna
previerka
pripravenosti
dobrovoľných
požiarnych zborov na
prípadný boj "s červeným kohútom".
16 okolitých DPZ zápolilo medzi sebou
o najlepší čas v požiarnom útoku s
vodou na cieľ a v štafetovom. behu.
Najlepšie výsledky
dosiahli družstvá
Jakubovany, Uzovce a Bodovce.
Naše družstvo
mieste ..
Blahoželáme

sa um iestnilo

na 6.

im'
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Zákon o pol'nej stráži
NR SR dňa 24.9.1994
255/9-1 s platnosťou od
poľnej stráži.

I

schválil zákon
I.IO.199-t,
o

Účelom zákona je ustanoviť podmienky
poľnej stráže a vymedziť
jej práva a
povinnosti pri ochrane poľných kultúr ,
plodín a majetku
,ktorý sa nachádza na
poľnohospodárskych
pozemkoch
mimo
intravilánu obce.
Vlastník alebo nájomca poľného pozemku
môže požiadať okresn)' úrad na zapisanrnie
za člena poľnej stráže do zoznamu, po
predchádzajúcom vyjadrení starostu obce.
Členom

poľnej stráže môže byť osoba,
21 rokov, je bezúhonná,
odborne spôsobilá.
ktorá dovršila

Odborná spôsobilosť uchádzača za člena
poľnej stráže sa overuje
skúškou na
okresnom úrade pred komisiou.
Člen poľnej stráže skladá do rúk prednostu
okresného úradu sl'ub:
Sl'ubujem, že budem verný SR, budem
dodržiavať zákony a ostatné všeobecné
záväzné
nariadenia
obce
a budem
vykonávať s najväčšou
starostlivosťou
ochranu poľnohospodárskeho majetku.
Po zapísaní člena poľnej stráže do
zoznamu a po zložení sl'ubu vydá okresný
súd
osvedčenie
a preukaz
poľnej
stráže. Člen poľnej stráže má pri plnení
úloh postavenie verejného
činiteľa, Člen poľnej
úloh oprávnený:

9

stráže je pri plnení

- požiadať preukázanie totožnosti
vysvetlenie od osoby pristihnutej,

a

- vyzvať.osobu ah: upustila od konania
poškodzovania poľného
majetku.keď
ncuposlúchne
V)'Z\'U
vinníka
zahlásiť
polícii,
- odňať vcc získanú

konanírn

- kradnutirn,

- použiť varovn)' výstrel do vzduchu
/členovia pol'nej stráže budú
vyzbrojení
strážnou zbranou/,
- ukladať za priestupky blokové pokuty.
Člen pol'nej stráže pri výkone môže
primerane použiť hrnary, chvaty, údery a
kopy sebaobrany, aby zaistil bezpečnosť
inej
osoby alebo vlastnej. Člen pol'nej
stráže používa aj psa. Člen poľnej stráže je
povinn)' pri plnení úloh preukázať sa na
požiadanie preukazom člena poľnej stráže.

(Pokračovanie

z prvej strany)

Pri prvom kole prerozdeľovania fin.
prostriedkov
ŠD
sme
nedostali.pretože
počet žiadateľov ako
i
objem
požadovaných
fin.
prostriedkov niekoľkonásobne vzrástol.
Posudzovanie žiadosti a rozhodovanie
o
nich
vyžaduje
mimoriadne
zodpovedný
prístup kompetentných
úradov. Stavba sa bude musieť
zabezpečovať na jednotlivé etapy tak,
ako nám to financie dovolia.
V rôznom bol i prejednávané
všetkv
pripomienk)' a požiadavky občanov.
starostka obce
Anna Tokárová

·

/

Ochrana úrody pred
požiarmi - pokyny

Výsledky jarnej okresnej
futbalovej súťaže - ročník
1994 - 1995

V
zaujme
predchádzania
a
zabráneniu požiarov v období zberu
úrody,
uskladnenia
obilnín
a
objemových krmovín Je potrebné
dodržiaval" tieto pokyny:
- nefajčiť a nepoužívať
na 111 iestach so zvýšeným

otvorený

oheň

nebezpečenstvom vzniku požiaru,

rv.

C TIUEIl.\

l. HO·i.KOYA"'Y

1(, 12 3

2. KKí.S,•..•.·\ LÚK.\

16121

- nezakladať oheň v priestoroch.kde
môže dôjsť k jeho
rozšíreniou a
nevypaľovať porasty,

3. TER.';.·\

16

- dbať o zvýšenú opatrnosť s
čase zberu a uskladňovania

III. Il DOH.\ST

ohňom

3

50:14

39

51:18

37

9 3 4 3":23 30

v

úrody a v čase sucha,
- súkromne hospodariaci roľníci sú
povinní dodržať parA l zo zákona

l. TERŇ'\

18 15 2

2. SOKOLOVCE

18 15 l

59: l" 47
2

56:16 46

446/91 Zb.

- pri stohovaní dodržať odstupovú
vzdialenosť
stohov
od
domov,hospodárskych budov,skladov a
pod.
- dbať,aby sa deťom nedostali do rúk
zápalky,

II. TIIU:f)..\

STARŠí ŽIACI

l. TATRAN 7 B

22 19 J O 120:13

60

I r.nL\I.J.·\T.·\

22

6115

29:89

19

12.TER~"

22

2 515

27:90 II

dodržiavaním
protipožiarnych
pokynov chránime životy a zdravie
našich občanov
Ďakujeme za pochopenie a dodržanie
týchto pokynov.

A.T.
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I Blahože!áme iubilantom:
I

I Koloman

I Vitajte

Achímovič 70

medz~-mi:

František Piroh 60

IIT- anana

Mária Fečová 70

l Zdena Makulová

I Margita Gecíková
I Ján Vasko 60

lTI'"lena

I

70

I

II ~A.•.. 1111 a Fečová
l... .••..••

7()
.•••

I
I

Stanislav Senderák 60

I Marta

Všetko nallepšie
novomanže!om:

Cmarová 50

I: Ján GUla 80
I

Milošovi Tokárovi a Jarmile
rod.Prokopkovej

I

IB erta L--'
Krvacerova'50

i Jozef Haitol Sô
I
-

~--=---~--~----~
í

-

I NavždY_Qás oQustili

I

i Andrej Pastirčák
i

I v erona

I Nech

Gecíková

odpočívajú v pokoji

I

I
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