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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania, milá mládež!
Dovoľte mi aby som vás v druhých
tohtoročných ohlasoch informoval o dianí v obci, o už
realizovaných prácach, podujatiach a ďalších plánoch
a zámeroch, ktoré by sme radi uskutočnili. V tomto
roku sa končí ďalšie volebné obdobie starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva a čakajú nás
voľby našich zástupcov na ďalšie štyri roky. Voľby sa
budú konať 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00
v budove KD. Zoznam zaregistrovaných kandidátov
vám taktiež prinášame na týchto stranách.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Zo života obce a zasadnutí OZ
Rekonštrukcia KD – zateplenie plášťa budovy
Obec, žiaľ, nebola úspešná so žiadosťou o dotáciu na Environmentálny fond. Prvú
etapu sme teda realizovali z vlastných prostriedkov v tomto roku a v priebehu ďalších
dvoch rokov plánujeme ukončiť celý projekt zateplenia kultúrneho domu.
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Výstavba mosta na ulici Čergovská cez potok Ternianka
Dodávateľ, ktorý vyhral verejnú súťaž, začal v týchto dňoch s realizáciou stavby
mosta na ulici Čergovská cez náš potok Ternianka. Veríme, že počasie umožní čím skôr
dokončiť stavbu a čoskoro budeme mať dopravne túto časť obce napojenú.
Rekonštrukcia ciest na ulici Severná
a v miestnej časti Babin Potok
V jarných mesiacoch sa uskutočnila plánovaná
oprava miestnych komunikácií na ulici Severná
a v miestnej časti Babin Potok. V súvislosti s tým sme
dokončili aj priepust cez potok a čiastočnú úpravu
koryta. Veríme, že tieto úseky skvalitnia život všetkým
občanom, ktorí ich budú využívať a dlhé roky poslúžia
nám všetkým.
Oprava havarijného stavu kanalizácií na ulici
Čergovská a na Hradisku
Na Čergovskej ulici za potokom sme opravili
sadnutú splaškovú kanalizáciu dlhú takmer 70 m. Na
základe častých porúch a upchávania kanalizácie
použitím kamerovej sondy bolo zistené, že kanalizácia
v uvedenom úseku sadla o takmer 50 cm. Práce, ktoré
boli dosť náročné, nakoľko v danom úseku je súbežne uložený aj vodovod, sa podarilo
včas a kvalitne realizovať. Veríme, že odteraz bude prevádzka bezporuchová. Obec
taktiež realizovala opravu dažďovej kanalizácie v miestnej časti Hradisko, ktorá odvádza
dažďové vody z miestnej komunikácie.
IBV Orgovany
Po dosť dlhom čase sa úspešne ukončil proces stavebného konania a boli získané
všetky stanoviská potrebné k vydaniu stavebného povolenia na realizáciu inžinierskych
sietí a miestnej komunikácie pre IBV Orgovany. Vzniklo tu 10 stavebných parciel pre
individuálnu bytovú výstavbu a tiež možnosť napojenia už existujúcich záhrad pri
domoch stojacich na Záhradnej ulici. OZ schválilo zmluvu s VSD o rozšírení elektrickej
distribučnej siete a prípojok pre jednotlivé parcely, ktoré investične a realizačne
uskutoční VSD a.s. V najbližších dňoch začne obec s realizáciou vjazdu z cesty III.
triedy,
vodovodu,
dažďovej
a splaškovej kanalizácie. Veríme, že na
uvedených stavebných pozemkoch
čoskoro vyrastú nové rodinné domy,
ktoré ponúknu pokojné bývanie novým
rodinám v našej obci.
Oplotenie miestneho cintorína
v Babinom Potoku
Zamestnanci
obce
oplotili
miestny cintorín v Babinom Potoku.
Ostáva ešte dokončiť výrobu brán.
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Obec aj pri týchto prácach využila možnosť zapojiť nezamestnaných cez Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove na 9 mesiacov. Úrad práce prispieva 80% na ich
mzdové náklady. Vďaka využitiu obecnej techniky pod vedením stálych zamestnancov
obce urobili veľa práce a zveľadili majetok obce.
Výmena okien na obecnej budove v Babinom Potoku a dverí v zdravotnom
stredisku v Terni
Do zimy plánujeme realizovať výmenu okien na budove bývalej školy v Babinom
Potoku a zadných dverí na budove zdravotného strediska. Okná a dvere sú objednané
a okamžite po dodaní budú osadené. Počas septembra sme rekonštruovali čakáreň pre
ambulanciu nášho všeobecného lekára.
Zateplenie budovy dielní a posilňovne základnej školy a demontáž skladu uhlia
Cez prázdniny pravidelne realizujeme práce na budovách ZŠ a MŠ. Tento rok sme
odstránili chátrajúci sklad paliva pri budove ZŠ a zateplili budovu dielní a posilňovne
svojpomocne vlastnými pracovníkmi.
8. Terniansky jarmok
Prvú septembrovú nedeľu,
ktorá tento rok vyšla na 2.
septembra, sa opäť v našej obci
konal jarmok. Prvýkrát sme pre
toto naše podujatie zaviedli
symbolické
vstupné
a pri
organizácii nám pomáhali aj
pracovníci SBS. Výťažok zo
vstupného vo výške 714,91 € sa
použije na zakúpenie šmýkačky
pre ihrisko v MŠ a zariadenie do
Klubu dôchodcov.
Túto udalosť nám priblíži
v samostatnom článku PaedDr.
Tomáš Majerník.
Hasičská zbrojnica
Obec bola na druhýkrát úspešná pri podaní žiadosti o dostavbu hasičskej zbrojnice
a získala dotáciu vo výške 29 925 € na prístavbu skladu materiálno technického
vybavenia pri existujúcej zbrojnici. Do realizácie tejto stavby sa pustíme na budúci rok.
Zmena úradných hodín – štvrtok nestránkový deň
V minulých Ohlasoch sme informovali o zavedení nestránkového dňa, a to každý
štvrtok. Pre kvalitne spracovanie úloh z predchádzajúcich dní je dôležité, aby pracovníci
úradu neboli rušení prichádzajúcimi stránkami. Toto opatrenie iste prispeje k skvalitneniu
našej práce a vašej spokojnosti. Veríme, že tento náš krok prijmete s pochopením.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce
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8. Terniansky jarmok
Konečne prišiel. Kto? Dlho očakávaný 8.
Terniansky jarmok. Bol 2. september 2018.
V hodine „H“ pred obecným úradom zazneli tóny
hudobnej skupiny Gaštanka.
Po úvodných skladbách na pódium vystúpil
starosta obce Ing. Juraj Senderák, ktorý „pospolitý
ľud“ oboznámil s programom jarmoku. Po ďalšej
piesni prišiel stredoveký učiteľ žonglérstva Šaško.
Bolo to prvá vyučovacia hodine v novom školskom
roku. Na čarovných paličkách sa mu „samy od seba“
točili tanieriky. Zavolal si aj žiaka Jožka Nižníka, aj
jemu dal do rúk paličky s točiacimi sa tanierikmi, až
sme sa obávali, že pôsobením toľkých vrtúľ obaja
vzlietnu ako helikoptéra. Rovnako zaujímavé bolo aj
žonglovanie s kruhmi.
Na nádvorí bol stánok pri stánku. Pod šiatrom BonLine trade z Košíc ženy si mohli
kúpiť spoločenské šaty, kabáty aj vetrovky. Hneď vedľa iný predajca ponúkal plyšové
hračky, loptičky, ale aj medovníky – Z lásky, Zo srdca....
Obchodník Jozef Hrabčák z Prešova mal na pulte vlastnoručne vyrobené náramky
aj náhrdelníky. „Náš dedko robí píšťalky aj veľké fujary“ – povedal nám. Viera
Kivadrová z Terne mala vystavené háčkované košíky, vaky, ale aj vlastnoručne
zhotovené mydielka v podobe medvedíkov či slonov, ktoré si niekto dá ako ozdobu do
sekretára – lenže ony sú na používanie. Juliána Nižníková predávala peračníky, dózy na
desiatu, osobné autíčka i traktory.
Na jarmoku sa predáva len opravdivá kvalita. Potrebujete kvalitné a pekné
ponožky? Presne také vyrába firma FEMA. Predajcami boli Michal Gecik a Silvia
Hrabovecká. A teraz si oslaďme život medom, aký vedia vyrobiť iba včely Ing. Mikuláša
Olejára a Martina Senderáka. Neodolali sme ani tvarohovým či ovocným nanukom, ktoré
predávala Nikola Nižníková. Mnohí sa pristavili pri malej galérií nádherných obrazov,
ktoré sú prejavom myslenia, cítenia a zručnosti výtvarníčky Alžbety Maličkovej. Pri
maľovaní
používa
techniku
enkauistiku. Maľuje voskovými
farbami. Autorka hovorí, že každá
farba a spojenie farieb majú svoj
význam a vibráciu. Môžu navodzovať
príjemnú atmosféru.
Z nádvoria sme zašli až
k vynovenej hasičskej zbrojnici, kde
nám veliteľ DHZ Martin Vavrenec
a podpredseda DHZ Marián Mikolaj
ukázali priestory pekne zariadenej
klubovne, potom na nádvorí stojacu
techniku - zásahové vozidlo LIAZ
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101, novšie vozidlo IVECO CAS aj protipovodňový vozík. Neskôr činnosť hasičov s
technikou zaujala najmä deti a mládež.
Veľkú pozornosť vzbudilo vystúpenie členov Sokoliarskej
skupiny HORUS. Majster Slavomír Kukurugya nám
predstavil sokola sťahovavého Micolasa a Alexandra
Foľková svojho obľúbeného krkavca menom Zoe.
Kde sa vzali - tu sa vzali na, jarmok do Terne zavítali
vysokáni. Ale odkiaľ? Žeby z inej planéty? Aj sme sa
zoznámili, ruky sme si nepodali, lebo museli by sme vysoko
podskočiť. Predstavili
sa nám: princezná
Jozefína, kráľ Primus
Maximus Jozef IV.
a šaško Krak. Boli takí
vysokí, že deti museli
rukami pricláňať oči,
aby im videli do tváre.
Už v jari bol
vyhlásený 2. ročník Veľkej letnej súťaže o najkrajší
balkón a terasu. Výsledky sú nasledovné: 1. miesto
Viera Kacárová, 2. Mgr. Erika Senderáková, 3.
Katarína Senderáková. V súťaží o najkrajšiu
záhradku, najkrajší dvor zvíťazila Zuzana
Koscelníková, 2. Marta Tkáčová, 3. Martina
Gecíková.
Vyhodnotenie súťaže v pečení. Kysnuté koláče: 1. miesto: Viera Senderáková, 2.
Daniela Ďaďovská, 3. Alena Bačová a Lucia Vargová. Slané koláče: 1. miesto Anna
Konečná, 2. Iveta Giňová, 3. Eva Škvarlová. Prví traja z každej súťažnej kategórie boli
odmení hodnotnými cenami.
Keď sme vošli do Kultúrneho domu, cítili sme sa ako v dome zo začiatku 20.
storočia. Interiér „roľníckeho domu“ zariadili: Anna Brunáriová, Mgr. Ľubica
Brunáriová, Mgr. Daniela Ďaďovská, Magdaléna Ďaďovská, Viktória Imrichová, Anna
Kivadrová, Anna Pirohová, Anežka Senderáková, Antónia Senderáková, Mgr. Erika
Senderáková a Eva Škvarlová.
Podvečer Ternianskeho jarmoku vystúpila heligonkárka a vynikajúca speváčka
Vlasta Mudríková. Nasledovala tombola. Cien bolo neúrekom, ale 1. cenu si domov
odniesli Mgr. Jana Ščepitová a Ing. Eduard Pavlík. Boli to prekrásne novučičké bicykle.
Na zakúpenie tombolových cien prispeli sponzori. Poznamenávame, že výťažok zo
vstupného bude použitý na zakúpenie šmýkalky pre deti do MŠ.
Bolo to nádherné nedeľné odpoludnie, za ktoré môžeme ďakovať najmä pánu
starostovi a všetkým jeho spolupracovníkom.
text a foto: Tomáš Majerník
Fotografie ocenených záhrad a balkónov nájdete na stranách 17-19.
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Bohaté leto (nielen) s deťmi
Terňou aj na kolieskových korčuliach
Vo štvrtok 5. júla na sviatok sv.
Cyrila a Metóda sa v našej obci konal
2. ročník športového podujatia Terňou
na kolieskových korčuliach. Pre
súťažiacich bola pripravená aj novinka,

a to
disciplína
v bicyklovaní.
Po
zaregistrovaní sa a zaradení do kategórií ako
prví odštartovali najmladší korčuliari. Jazdili
rýchlo, lebo každý chcel byť prvý.
Ako ďalšia štartovala mladšia skupina
cyklistov, v ktorej sa tiež tvrdo bojovalo
o víťazstvo. Najstaršiu kategóriu cyklistov čakala náročná trasa cez Hradisko. Zvládli ju
úspešne a do cieľa prišiel každý. Naši najmladší predškôlkari a škôlkari vytvorili
najväčšiu kategóriu v počte súťažiacich; súťažili na motorkách a odrážadlách a tí
odvážnejší aj na bicykloch. Súťažiaci si mohli odniesť medaily a skvelé ceny - športové
ruksaky,
okuliare,
cyklistické
rukavice,
nákupné
poukážky
a mnoho iných. Všetkým, ktorí sa
zapojili do súťaží, divákom
aj organizátorom ďakujeme a už
teraz dúfame, že sa uvidíme aj
o rok.
Fotografie z podujatia si
môžete pozrieť aj vo fotogalérii na
webovej stránke obce.
text, foto: Lenka Kivaderová

Rozprávkový svet v najveselšom oblečení
Vo štvrtok 19.7.2018 veľké aj malé deti mohli krásne vyobliekané v rôznych
kostýmoch vojsť do rozprávkového sveta. Svoj rozprávkový svet na začiatku nakreslili
kriedami na obecnom parkovisku. Pre starších pripravili animátori súťaže - mohli strieľať
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na vlka, a tak zachrániť Červenú čiapočku, skákať do diaľky ako Gumkáčikovia, hádzať
do terča, skákať vo vreci
s Patom a Matom,
skladať
obrázok
so
Šmolkom ... Mladšie deti
mali s krtkom na
kolobežke
bezpečne
prejsť
určenú
trasu,
skladať puzzle, skákať na
jednej nôžke. Mamky
mohli tiež svoje ratolesti
povoziť na fúriku. Po
splnení každej úlohy
dostali indície, ktoré im
pripomenuli
názov
známej rozprávky – Šípkova Ruženka. Tejto aktivity sa zúčastnilo 51 detí spolu s rodičmi
alebo starými rodičmi.
Porota mala ťažkú úlohu vybrať 14 najkrajších “Rozprávkovo veselých kostýmov.“
Z detí od 3 do 6 rokov to nakoniec boli: Sofia Švecová, Tomáško Tokár, Karolínka
Tkáčová, Ľubko Poník, Jakubko Gecík, Maxík Maník, Lara Pilarčíková. Druhá kategória
od 7 do 15 rokov: Lucka Molková, Vaneska Balázsová, Livka Tokárová, Branko Poník,
Klárka Kivaderová, Jenka Horváthová a Timejka Senderáková.
Porote sa kresby tak páčili, že v súťaži o najkrajšiu “Rozprávkovú kresbu“ boli
ocenení všetci peknou knihou. Celý deň bol pre nás rozprávkový. Deti sa tešili z krásnych
náučných omaľovaniek a kníh, všetci
účastníci dostali nakoniec sladké
odmeny.
Tento rozprávkový deň mohol
byť zrealizovaný aj vďaka animátorom Lucke
Senderákovej,
Nikolke
Nižníkovej, Terezke Senderákovej,
Marianne
Mikolajovej,
Livii

Plavčanovej, Danielovi Pavlíkovi,
Šimonovi
Piskurovi,
Jurkovi
Senderákovi, ale aj pánu starostovi
Ing. Jurajovi Senderákovi a všetkým
pracovníkom obecného úradu.
text: Mgr. Júlia Kivaderová,
foto: Lenka Kivaderová
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Odhodlaní robiť dobro ...
V dňoch 9. až 11.7.2018 sme zorganizovali 4. ročník 3-dňového športového letného
tábora pre deti z rómskych rodín od 1. roč. – do 9. ročníka. Tábora sa zúčastnilo 29 detí
a organizačný tím tvorilo 6 členov: učiteľka (Mgr. A. Lisová) a dve asistentky (D.
Marcinová, V. Stašíková) zo ZŠ s MŠ. Pomáhali tiež bývalé žiačky, ktoré dnes úspešne
študujú v Prešove na stredných odborných školách. Každoročne nám pomáha aj teta
Iveta. Deti boli v družstvách svojimi animátorkami (Nikola, Veronika, Adriana),
povzbudzované k vzájomnej pomoci, k rešpektu a k počúvaniu sa navzájom.
Prvý deň sme súťažili na stanovištiach, kde sme prakticky robili dobro pre chorého
Števka aj navzájom jeden druhému. Čakali sme aj Moniku, ktorá má tiež zdravotne
znevýhodnenie,
ale
žiaľ
zo
zdravotných dôvodov sa nemohla
zúčastniť.
Deti prichádzali na tieto
stanovištia: Tvoríme obraz pre
Števka, petang pre radosť, štafeta so
Števkom,
terč
s plastelínou,
odhodlaní byť silnými na dobro,
radíme si navzájom... Deň sme
zakončili futbalom a preťahovaním sa
na lane.
Na druhý deň sme sa
autobusom odviezli do ZOO v
Košiciach.
Zoologická
záhrada
s mnohými atrakciami sa nám veľmi
páčila. Niektorí sa povozili na koňoch. Stretli sme sa aj s ošetrovateľmi, ktorí sa starajú
o chované zvieratká. Všetci boli na konci cesty odmenení za vzorné správanie.
Na tretí deň sme si opekali na náučnom chodníku Solisko, poznávali sme liečivé
rastliny a huby, robili poriadok pri náučnom chodníku a nazbierali krásne hríby. Deň sme
zavŕšili skautskými hrami.
Za tento pekne strávený čas
patrí vďaka pánu starostovi Ing.
Jurajovi Senderákovi, ktorý nám
finančne prispel aj tohto roku. Aj
deti si prispeli na výlet tromi eurami.
Prežité dni s deťmi hodnotíme
veľmi pozitívne. Čas, ktorý sme
spolu strávili, bol plnohodnotne
výchovne naplnený.
text: Mgr. Júlia Kivaderová, Mgr. Ivana
Vašková
foto: Valéria Stašíková
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Boli sme „vo veži“...
S príchodom
letných prázdnin už
tradične
vrcholila
príprava
Farského
letného tábora. Vyše
tridsať účastníkov - detí
a mladých od tretiakov
základnej
školy
po
tretiakov –
vysokoškolákov prežilo pestrý,
zábavný
a tvorivý
prázdninový týždeň pod
názvom „Vo veži“.
Privítala nás malebná Renčišovská dolina. Hostila nás päť dní naplnených
pripraveným programom, v ktorom nemohli chýbať vodné hry počas krásneho slnečného
dňa, celotáborové hry, výlet na neďaleký hrebeň, hymna a všetko, čo patrí k pravej
atmosfére letného tábora. Novinkou boli umelecké workshopy ako hudobný, tanečný,
výtvarný, sochársky a divadelný. Rozmanité súťaže a hry s bojovým nasadením, ale aj
veselosťou a smiechom striedali nočné hry. Tentoraz to nebola ako zvyčajne len jedna,
ale na veľké prekvapenie účastníkov ich čakala ešte ďalšia, ťažšia a strašidelnejšia (ako v
strašidelnej veži). Veru, našli sa medzi nami odvážlivci, ktorí ju zvládli až do konca.
Tešila nás prítomnosť vzácneho hosťa, vdp. Romana Šemráka z Važca, ktorý nám prišiel
slúžiť sv. omše a počas denného programu sa stal jedným z nás. Niekoľkodňová práca
v tímoch
sa
pretavila
do
kultúrneho programu všetkých
účastníkov vo
štvrtok
večer.
Spoločne sme si
opiekli aj chutné
klobásky
a
s prianím, aby
ďalší tábor bol
aspoň tak dobrý
ako tohtoročný,
sme
vypustili
lampióny
na
oblohu. Presne
tak,
ako
to
urobila naša Rapunzel. Neviete, kto to je? Opýtajte sa niektorého z účastníkov.
Máte ich všetkých na spoločnej fotografii :).
Zuzka Poklembová
foto: archív KDM
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Z činnosti TŠK Terňa
Vážení športoví priatelia, uplynul dlhší čas odvtedy, čo som vás informoval o dianí
v našom klube. Medzitým sa na našom ihrisku dňa 16.6.2018 skončila sezóna 2017/2018,
v ktorej Terňu reprezentovali dve družstvá TŠK. V 7. lige mužstvo dospelých a vo 4.
A lige U15 družstvo žiakov. Po
týchto
zápasoch
sme pre obidve
naše družstvá a
fanúšikov pripravili
posedenie s občerstvením
a guláš,
ktorý varil Jozef
Bača.
Pod vedením
trénera
Rudolfa
Koscelníka
naše
Ačko odštartovalo
jarnú časť sezóny
po jesennej časti,
v ktorej získalo 15
bodov z 10. miesta v tabuľke. Káder sa výrazne nezmenil. Z krátkeho pôsobenia
v Koprivnici sa vrátil Marián Cvoreň, ktorý v jedenástich jarných kolách strelil 14 gólov.
Po čase sa v mužstve opäť predstavil Ján Vasko. V niektorých zápasoch účinkovali aj
naši nádejní mladí odchovanci Jozef Stašík a Ján Staško. Postupne sme dosiahli tieto
výsledky: Terňa – Petrovany 1:2 (hostia otočili výsledok v posledných šiestich
minútach), Kojatice – Terňa 0:5, Terňa – Žipov 1:0, Šarišské Bohdanovce – Terňa 5:4
(domáci strelili víťazný gól v 90. minúte), Terňa – Fričovce 1:0, Hrabkov – Terňa 3:1,
Terňa – Víťaz 6:1, Terňa – Šarišské Sokolovce 2:5, Terňa – Žehňa 3:2, Kapušany – Terňa
1:0 (domáci skórovali v 86.
minúte), Terňa – Ostrovany
8:2. So ziskom 36 bodov,
skóre 51:45 sme obsadili 8.
miesto v tabuľke.
Aj naši žiaci podávali
pod vedením trénera Jána
Kračinovského
dobré
výkony. Trnkov – Terňa 3:2
(Trnkov bol suverénny
víťaz 4. A ligy so ziskom 66
bodov, skóre
104:11),
Drienov – Terňa 1:0, Terňa
– Žehňa 4:3, Kendice –
Terňa 1:10, Terňa –
10

Petrovany 15:0, Demjata – Terňa 1:0, Terňa – Vyšná Šebastová 2:0, Medzany – Terňa
2:1, Terňa - Záhradné 8:0, Fintice – Terňa 2:2, Terňa – Kapušany 3:1. Naši žiaci U15 tak
obsadili so ziskom 40 bodov a skóre 94:29 5. miesto v tabuľke.
V rámci skvalitnenia podmienok klubu sme
vymenili drevené striedačky za moderné. Pozváral
ich člen výboru TŠK Ján Staško, ktorý odviedol kus
poctivej práce vo svojom voľnom čase. S prispením
výboru sme ich aj pred posledným zápasom osadili.
Sedačky zabezpečil Peter Tokár z rozobratého
štadióna Tatranu Prešov. Ďalšie, ktoré sme zakúpili,
budú postupne osádzané, a tak aj naši diváci budú
mať kvalitné miesta na sedenie.
Do novej sezóny 2018/2019 po krátkej letnej prestávke sme prihlásili tri družstvá.
A mužstvo účinkuje v 7. lige. Do kádra pribudli Ján Kračinovský a Matúš Vasko
z Hrabkova, Maroš Piskura zo Žehne, Juraj Vasko, Adrián Pecúch a Dávid Stolárik
z Gregoroviec a bývalý hráč Tatrana Prešov Peter Zahradnik, ktorý naposledy pôsobil v
Kojaticiach. Na hosťovanie z Demjaty sme získali Mariána Šestáka. Naopak na
hosťovanie do Ličartoviec odišiel Martin Štofko a do Raslavíc Richard Senderák. Pod
vedením hrajúceho trénera Petra Zahradnika mužstvo dosiahlo tieto výsledky: Terňa –
Ostrovany 3:0, Fričovce – Terňa 3:0, Terňa – Šarišské Sokolovce 0:1, Žehňa – Terňa 3:6,
Terňa – Kapušany 3:0, Drienov – Terňa 0:6, Terňa – Brezovička 2:6, Hrabkov – Terňa
1:3, Terňa – Žipov 0:3. Po deviatom kole, k 1.10.2018 je naše mužstvo na 5. mieste
v tabuľke so ziskom 15 bodov a skóre 23:17.
Veľkú radosť nám robia naši starší žiaci U15 pod vedením Jána Kračinovského v 4.
A lige. Po siedmich kolách sú na
čele tabuľky so ziskom 21 bodov
a skóre 71:4. Výsledky: Terňa –
Fintice 5:2, Medzany – Terňa
0:10, Terňa – Sedlice 10:0,
Miklušovce – Terňa 2:8, Terňa –
Kapušany 12:0, Záhradné –
Terňa 0:17, Terňa – Vyšná
Šebastová 9:0. Držme našim
chlapcom palce aj naďalej.
Novinkou je účinkovanie
mladších žiakov U11. V tejto
vekovej
kategórii
sa
hrá
turnajovým spôsobom. Každý
klub usporiada jeden turnaj, na ktorom hrá každý s každým. Našimi súpermi sú družstvá
Tulčíka, Hubošoviec a Tatrana Prešov - dievčatá. Tu nejde ani tak o výsledky, ale hlavne
o dobrý pocit, že aj naši najmladší si môžu, ako sa hovorí, pričuchnúť ku koženej, zmerať
si sily s rovesníkmi a mať radosť s každého streleného gólu.
Na záver sa chcem všetkým poďakovať za priazeň nášmu klubu. Príďte povzbudiť
v ďalších našich zápasoch. S pozdravom športu zdar, futbalu zvlášť !
PaedDr. Pavol Tokár, predseda TŠK Terňa
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Hasičský deň A4-ka cup
Stalo sa už tradíciou, že na prelome júla a augusta sa v Terni koná nočná súťaž, ktorá
sa postupne vypracovala na jednu z najväčších na východnom Slovensku. Tento rok sme
sa však odhodlali do niečoho, s čím sme ešte v Terni skúsenosti nemali, a to
organizovania dvoch súťaží v jeden deň. Poobede 5. kolo VHSL (Východoslovenskej
hasičskej super ligy) a v noci 17. ročník súťaže o pohár starostu obce. Tento športový deň
sme pomenovali podľa nášho generálneho sponzora spoločnosti A4-ka.
Samotné súťaženie vypuklo 28. júla, ale prípravy súťaže začali už niekoľko týždňov
predtým, keďže našou filozofiou je krok po krôčiku posúvať akciu na ďalší level a urobiť
ju lepšou ako minulý rok. Tento rok bol najvýraznejšou zmenou nový asfaltový nábeh,
ktorý sa nachádza na tréningovom ihrisku a s ktorým nám veľmi pomohla obec Terňa.
Teraz k športovým výkonom - 5.kolo VHSL začalo o 14. hodine, a už prvé pokusy
ukázali, že nový pevný nábeh našu trať výrazne zrýchli, samozrejme len tým, ktorí si
pripravili vhodnú obuv. Prevýšenie trate 0,7m znamená mierne stúpanie, ale kvalitné
časy a hlavne šesť 14-tok ukázali, že družstvám to nerobí problém. Najviac sa darilo
súťažiacim z Vtáčkoviec, ktorí VHSL nebehajú, ale všetkým nám ukázali veľmi kvalitnú
formu. Druhí skončili chalani z Vyšnej Vole a tretia bola domáca Terňa. Čo sa týka
družstiev VHSL, kolo v Terni zamiešalo poradie v mužskej kategórii a liga sa zase viac
zdramatizovala. V ženskej kategórii vyhrali domáce „baby“ z Terne, druhé skončili
Šarišské Michaľany a tretia Lúčka. Pre naše hasičky to bolo už štvrte víťazné ligové kolo.
Medzi súťažami si družstvá mohli oddýchnuť, občerstviť sa v plných bufetoch alebo
sa zabaviť pri kultúrnom programe či zahrať si Bubble futbal.
Všetko už bolo pripravené
na 21. hodinu, keď sa zahájila
nočná súťaž. Trochu štatistiky.
Svoj pokus odbehlo 44
družstiev, z toho 12 ženských.
Už tradične sa v Terni behá na
spôsob
finále,
keď
10
najlepších mužských a 5
najlepších ženských postupuje
do druhého kola, kde sa časy
znulujú a boj začína odznova.
V ženskej kategórii do finále
postúpili od 1. do 5. miesta
Spišský
Štvrtok,
Terňa,
Šarišské
Michaľany,
Hubošovce a Hrabovec. Finále
poradie premiešalo a najhodnotnejšie ceny si odniesli Spišský Štvrtok, Šarišské
Michaľany a Hubošovce. Domácim ženám sa finálový pokus nevydaril a skončili na 5.
mieste. V mužskej kategórii do finále postúpilo z prvého miesta družstvo zo Sveržova A,
ďalej Štôla, Terňa, Vtáčkovce, Rokytov, Šindliar, Spišský Štvrtok, Hrabovec, Ľubovec a
Gaboltov. Finálové pokusy poradie už tradične premiešali a putovný pohár zostal po dlhej
dobe konečne opäť doma v Terni, na druhom mieste skončil Sveržov A, tretie boli
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Vtáčkovce, štvrtý Šindliar a piata Štôla. Bolo to finále ako sa patrí s dramatickými
výkonmi až do samého konca. Záver súťaže patril tradične veľkolepému ohňostroju.
Chceli by sme sa týmto poďakovať Obecnému úradu v Terni na čele so starostom Ing.
Jurajom Senderákom, za ochotnú pomoc so všetkým čo sme potrebovali. Všetkým
sponzorom, bez ktorých by nebolo možné zhromaždiť také krásne ceny. Tiež všetkým
členom DHZ Terňa, ich rodinným príslušníkom a kamarátom, ktorí to celé dobrovoľne
oddreli. A v neposlednom rade aj všetkým vám súťažiacim a divákom, lebo bez vás by
sme túto akciu nemali pre koho organizovať.
Všetkých nás to stálo mnoho dní driny, ale takto s odstupom času si vieme povedať, že
to stálo za to a cítime spokojnosť s dobre odvedenou prácou. Teraz si od organizácie rok
oddýchneme a sľubujeme
všetkým vám súťažiacim aj
divákom, že na ďalší rok to
bude znova lepšie a že už
teraz sa máte na čo tešiť.
Dúfame, že sa uvidíme
opäť na prelome júla a
augusta 2019 v Terni ešte
vo väčšom počte.
Ešte
raz
vám
všetkým ďakujeme za
vytvorenie
nezabudnuteľnej atmosféry.
Jakub Mikolaj

Život v škole
Školáci vyštartovali odhodlane
Žiaci, učitelia, ďalší zamestnanci, ale aj rodičia majú za sebou prvý mesiac nového
školského roka. Ubehol veľmi rýchlo, pretože hneď po jeho otvorení po dopoludňajšom
vzdelávaní začali činnosť krúžky všestranného zamerania a pestré umelecké i športové
aktivity. Tešíme sa, že nám praje aj počasie, a tak nám vonkajšie ihriská a okolitá príroda
nahrádzajú telocvičňu, na ktorú stále čakáme...
Naši priatelia a priaznivci sú aktuálne a pravidelne informovaní na webovej stránke
a facebooku školy o novinkách v našej školskej komunite. Ďakujeme všetkým, ktorí nás
sledujú a „lajkujú“, veľmi nás to povzbudzuje.
Som hrdá na to, že všetky učiteľky prvého stupňa boli vyškolené v metóde
splývavého čítania (Sfumato), a tak ju už môžeme využívať v každej prváckej triede.
Žiaci sa touto metódou učia predovšetkým čítať s porozumením, čo je pre ich ďalšie
vzdelávanie kľúčové. Získavajú zároveň väčšiu slovnú zásobu, ako v predchádzajúcich
rokoch. Hodiny sú zaujímavé, hravé a zároveň tvorivé, deti sú v neustálej aktivite, je na
nich vidieť, že byť v škole ich baví. Nielen deti, ale aj, ako sa vyjadrila jedna z pani
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učiteliek 1.ročníka Renáta Mochnacká: „Metóda Sfumato nám otvorila nový obzor, núti
nás opustiť zabehané koľaje a dáva novú radosť z učenia.“
Tešíme sa aj z úspešného minulého školského roka, za ktorý
sme napríklad v jedinečnom medzinárodnom projekte e-twinning
pod vedením pani učiteľky Lýdie Zlackej, získali medzinárodné
ocenenie a na roky 2018-19 nám patrí certifikát ako jednej z
dvadsať škôl na Slovensku. To najdôležitejšie však, čo sme sa
počas projektu naučili, je pozornosť voči druhým, ktorá je ukrytá v
maličkostiach. Ak sa pri tom spojí dosť ľudí, ako to bolo u nás –
žiaci, učitelia a rodičia - potom sa aj malé chutné koláčiky
premenia na loptu, mixér, sandálky a iné pomôcky, ktoré uľahčia o troška život chorého
Števka a jeho rodiny.
Novinkou tohto roka je vytvorenie atletického
klubu. Vzniká s prispením Slovenského atletického
zväzu – SAZ, vďaka ktorému bol klub zabezpečený
tréningovými pomôckami v hodnote 800 €. Ako tréner
ho vedie pán učiteľ Peter Palko. Naši atléti, medzi
ktorými sú nádejné talenty, sa budú zúčastňovať
pravidelných súťaží v rámci projektu Detská
atletika.
Ako škola chceme byť prospešní aj pre obec a
jej zviditeľnenie v regióne. Organizujeme preto
výtvarnú súťaž Mikitova Terňa, do ktorej prichádzajú
práce žiakov z rôznych kútov Slovenska a aj Beh
Antona Mikitu. Na jeho druhom ročníku v závere septembra bola pekná atmosféra aj
statočné výkony bežcov. Podujatie je súčasťou spomienky 155. výročia narodenia tejto
významnej osobnosti našej obce.
S radosťou vás, milí rodičia a občania obce, privítame začiatkom decembra na Dni
otvorených dverí, kde sa budete môcť stretnúť s našou komunitou žiakov a zamestnancov
a zažiť vitalitu našich detí a žiakov. Srdečne vás pozývame. Dovidenia v škole!
Zuzana Poklembová, riaditeľka ZŠ s MŠ

Beh Antona Mikitu
V nedeľu 30. septembra
2018 sa v našej obci už po
druhýkrát uskutočnili atletické
preteky s názvom Beh Antona
Mikitu 2018. Akcie sa zúčastnilo
štyridsať
osem
bežcov,
od
najmenších detí s rodičmi po
zanietených dospelých.
Bežci sa opäť mohli prihlásiť
podľa roku narodenia do jednej z
osemnástich kategórií. Víťazom v
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každej kategórii boli
odovzdané cenné medaily, menším aj vecné
ceny. Výbornú súťažnú
atmosféru vytvorili znova
aj nadšení okolostojaci.
Naše poďakovanie za
podporu a prítomnosť na

podujatí patrí starostovi obce Terňa Ing. Jurajovi
Senderákovi, vdp. Mgr. Imrichovi Revákovi,
riaditeľke školy Ing. Zuzane Poklembovej a
všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám opäť pomáhali
pri registrácii a oceňovaní a pri realizácii
jednotlivých štartov – Klaudia Vasková, Nikola
Pastirčáková a Radka Koscelníková, pri fotení Klára Pastirčáková a Dávid Mikula. pri presune
prekážok - Scarlett Servátková.
Výsledkovú listinu a krásne fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume aj na facebooku
školy. Sme veľmi radi, že o toto podujatie ľudia opäť prejavili záujem a tešia sa už na
ďalší ročník. Veríme. že v našej obci zakladáme krásnu športovú tradíciu pre radosť a
zdravie ľudí bez rozdielu veku.
Ako v závere podujatia povedal správca farnosti Mgr. Imrich Revák: „Nech nám
tento beh pripomína aj životné preteky, v ktorých máme všetci obstáť.“
Mgr. Peter Palko

Poďakovanie
V závere októbra deti našej materskej školy dostanú
do areálu ihriska vežovú zostavu – preliezačku, na ktorú
prispeli všetci návštevníci Ternianskeho jarmoku svojím
vstupným. Časť prostriedkov venuje aj Občianske združenie
Katarína,
ktoré
je
poberateľom 2% z dane
fyzických osôb a zvyšok
dofinancuje škola. Keďže
je zostava práve vo výrobe,
prinášame jej obrázok, ako bude vyzerať.
Ďakujeme aj v mene našich škôlkarov - MRAVČEKOV!
ZP
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Oznamy
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce TERŇA
1. Juraj Senderák, Ing., 47 r. starosta, nezávislý
pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva v Terni
1. Erik Gajdoš, Bc., 43r., SZČO, nezávislý
2. Miroslav Halžák, Ing., 40 r., vedúci konštr. oddelenia, nezávislý
3. Peter Juščák, 52 r., SZČO, nezávislý
4. Viera Kacárová, 44 r., administratívna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Mikuláš Kivader, 52 r., vodič, nezávislý
6. Alžbeta Lisová, Mgr., 47 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Pavol Miko, 56 r., mechanik, nezávislý
8. Miroslav Pastirčák, 38 r., vedúci skladu, nezávislý
9. Vladimír Poklemba, Ing., 57 r., konštruktér, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Tomáš Poník, 42 r., RNDr., SZČO, nezávislý
11. Erika Senderáková, Mgr., 47 r., učiteľka, nezávislý
12. Viera Senderáková, 63 r., dôchodkyňa, nezávislý
13. Pavol Tokár, PaedDr., 45 r., učiteľ, nezávislý
14. Martin Vavrenec, 36 r., zvárač, nezávislý
Vo volebnom obvode sa dňa 10.11.2018 volí 9 poslancov.

Oznam OcÚ. Upozorňujeme občanov, ktorí si doposiaľ nesplnili daňovú povinnosť a
neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a miestne poplatky, aby to urobili v čo
najkratšom čase. Obec je v rámci elektronizácie verejnej správy zapojená do projektu
dátového centra miest a obcí, v ktorom bude vykonávať správu daní a poplatkov. V
„DCOMe“ je potrebné dodržiavať dátumy splatnosti daňových výmerov, v opačnom
prípade bude obec nútená vyrubiť neplatičom penále odo dňa termínu splatnosti do dňa
úhrady, čo je prísne kontrolované Ministerstvom financií. Včasnou úhradou sa vyhnete
zbytočným problémom.
NEBUĎME LENIVÍ,
Na podnety našich
občanov sme sa rozhodli,
že článok o odpadoch a ich
triedení nesmie chýbať

v našich obecných novinách.
Preto si priblížme, čo a ako
triedime:

Zmesový komunálny odpad: zvyšný komunálny odpad, ktorý sa nevytriedil.
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nepatrí sem: papier, plast, sklo, objemný odpad (napr. nábytok, dvere, podlahoviny),
horúci popol, horľavý odpad, kamene, zemina, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, batérie
a odpad, ktorý by ohrozil ľudské zdravie
Plasty: Do nádoby môžete vhadzovať zošliapnuté PET fľaše, obaly z drogérie a
kozmetiky, plastové a mikroténové vrecká, vrecká od mlieka, fólie, tetrapak, prepravky,
hliníkové obaly od nápojov a konzerv, tégliky od jogurtov a plastové nádobky a hračky.
Do žltej nádoby spolu s plastmi môžete vhadzovať aj kovy ako napríklad: kovové tuby
od pást, obaly zo sprejov, oceľové plechovky, káble, starý riad, kovový šrot, oceľ,
farebné kovy, klince a pod.
Papier: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
krabice z tvrdeného papiera, kartón, letáky, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a
krepový papier, papierový obal a pod.
Sklo: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky
bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Bioodpad (kompostér): šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej
zelene, lístie, tráva a záhradný odpad.
Nepatria sem: zvyšky mäsa, ryby, mliečne výrobky, piliny z drevotriesky atď.
Tiež vás žiadame, aby ste do veľkých obecných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené
po obci, nevhadzovali použité pneumatiky, nefunkčné elektrospotrebiče, akumulátory a
konáre zo stromov apod.
Zber kuchynského oleja
Ak máte doma zvyšný použitý (prepálený) kuchynský olej, prosíme vás, aby ste ho
nevylievali do kanalizácie, čo spôsobuje upchávanie rúr a svojím zápachom priťahovanie
hlodavcov. Stačí, ak nám ho prinesiete vo fľašiach na Obecný úrad a my ho odovzdáme
na ďalšie mechanické spracovanie.
(lk)

FOTOGALÉRIA SÚŤAŽE o najkrajšiu záhradku

1.
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2. miesto
záhradka

3. miesto
záhradka
FOTOGALÉRIA SÚŤAŽE o najkrajší balkón
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1.

2. miesto
balkón

Fotografia centra našej obce dokazuje,
že v súťaži o najkrajšie upravený verejný
priestor by sa Terňa nestratila.
Vďaka a uznanie patrí zamestnancom
a pracovníkom obecného úradu na čele
s Braňom Gecíkom. Celé leto sme sa mohli
tešiť z kvitnúcich záhonov.
Ďakujeme!

3. miesto
balkón
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OBCE TERŇA
NARODILI SA –
VÍTAME:
Martina Franková
Michal Horský
Lukáš Dužda
Renáta Giňová
Ela Pilarčíková
Liliana Žigová
Daniel Mihok
Jozef Pazdič
OPUSTILI NÁS:
Margita Brunáriová, 86 r.
Stanislav Bartek, 65 r.
Emília Miková, 59 r.
BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM:
Erik Marcin a Dagmar rod. Žigová
Ing. Tomáš Juščák a Lucia rod. Hrončiaková
Patrik Žiga a Denisa rod. Giňová
Ing. Július Tokár a MUDr. Mária rod. Oravcová
Ing. Ján Konečný a Mgr. Dominika rod. Kovalčiková
Ing. Peter Ivan a Mgr. Dominika rod. Senderáková

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov
Jozef Bašista
Jozef Koscelník
Eva Kivadrová
Jaroslav Mochnacký
Valéria Stašíková
Danka Kmecová
Jozef Giňa
Stanislava Stašková
Helena Jančušová
60 rokov
Vladimír Hajtol
Peter Krajňák
Kvetoslava
Senderáková
Stanislav Molka
70 rokov
Marta Tkáčová
Kristína Senderáková
80 rokov
Mária Oravcová

Nájdete nás aj na FACEBOOKU
Pre priaznivcov sociálnej siete Facebook sme vytvorili fanúšikovskú FB stránku. Budeme
sem pridávať informácie o súťažiach, podujatiach a veľa ďalšieho. Taktiež sa môžete aj
vy podeliť s nami o Vaše postrehy, ale i návrhy a nápady.
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