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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA

Hlbina bezpečnosti
/úryvok/
Zo sveta chaosu do kozmu
večného zdvihni ma
po strmých plošinách povrchných krás,
hlboko do výšky nových hviezd:
do Srdca, Prameňa Krásy a cnosti,
Hlbiny bezpečnosti!
Z knihy Žalmy duše
autor Ivan Marianov
/ThDr. Ján Ivan Mastiliak CSsR/
Z češtiny pretlmočil: T.M.
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Vážení občania, milá mládež!
Prihováram sa vám prvýkrát v tomto roku aj v tomto novom volebnom období.
Želám vám, aby požehnanie a pokoj dní Veľkej noci sprevádzal vaše rodiny počas
celého veľkonočného obdobia. Prajem vám zároveň pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnú
pohodu a veľa energie do práce v záhradkách, na záhradách a na poliach pri zakladaní
novej úrody.
Nové volebné obdobie 2018 až 2022
Od októbrového čísla Ohlasov sme mali v obci pekné akcie, o ktorých sa dočítate
na nasledujúcich stranách.
Dvakrát sme počas tohto obdobia mali možnosť rozhodovať vo voľbách o
komunálnych a celospoločenských významných zmenách.
Svojho starostu a zástupcov v obecnom zastupiteľstve sme si mali možnosť vybrať
v novembri minulého roka. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za prejavenú podporu
a dôveru v týchto voľbách a verím, že túto využijeme pre dobro nás všetkých a pre ďalší
rast a rozvoj našej Terne a miestnych častí Babin Potok a Hradisko.
Tento rok si pripomenieme 760. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci.
Určite máme na čo byť hrdí! Veď Terňa je naša obec, ktorú máme radi a pre ktorú sa
oplatí pracovať a čo to obetovať. Žijeme v krásnom prostredí a naše obce sa pekne
rozvíjajú a skrášľujú. Keď k tomu pridáme milé a slušné správanie k sebe navzájom a k
svojmu okoliu a prírode, bude náš život tu ešte krajší a spokojnejší. Toto naše výročie si
plánujeme spoločne pripomenúť na peknom obecnom podujatí.
Aj pre toto volebné obdobie sme si so zvolenými poslancami stanovili ambiciózny
program. Medzi hlavné priority patrí výstavba obecného vodojemu a druhého – nového
zdroja pitnej vody. Ďalej sú to: výstavba telocvične, garáže hasičskej zbrojnice, príprava
novej lokality pre výstavbu rodinných domov, výstavba a opravy miestnych komunikácií,
chodníkov, mosta atď. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na údržbu a starostlivosť
o existujúce budovy, cesty, chodníky, ihriská, vodovod, kanalizáciu a čistiareň
odpadových vôd. Na všetky tieto projekty je potrebné získať finančné prostriedky, ale aj
dobre využívať svoje vlastné. Verím, že v tom budeme úspešní.
Téma životného prostredia a nakladania s odpadmi je podrobne rozobraná
v samostatnom článku a musí byť rovnako našou trvalou prioritou.
Ing. Juraj Senderák,
starosta obce

Veľkonočná radosť
druhákov
foto: Mgr. M.Štefaňaková
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Zo života obce
VÝSLEDKY VOLIEB
Komunálne voľby 2018
Občania obce Terňa si dňa 10. novembra 2018 zvolili svojho starostu a poslancov
Obecného zastupiteľstva na ďalšie volebné obdobie takto:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
Účasť voličov na voľbách v %:

914
468
468
461
434
51,2

Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu obce:
Ing. Juraj Senderák, nezávislý kandidát

434

Zvolení poslanci do Obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
Pavol Tokár, PaedDr., nezávislý kandidát
Viera Kacárová, Kresťanskodemokratické hnutie
Mikuláš Kivader, nezávislý kandidát
Erika Senderáková, Mgr., nezávislý kandidát
Peter Juščák, nezávislý kandidát
Viera Senderáková, nezávislý kandidát
Pavol Miko, nezávislý kandidát
Miroslav Halžák, Ing., nezávislý kandidát
Martin Vavrenec, 36 r., zvárač, nezávislý kandidát

290
278
256
210
201
196
195
193
193

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva
podľa počtu získaných hlasov
Miroslav Pastirčák, nezávislý kandidát
Vladimír Poklemba, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
Erik Gajdoš, Bc., nezávislý kandidát
Alžbeta Lisová, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie
Tomáš Poník, RNDr., nezávislý kandidát

182
170
151
128
120

Prezidentské voľby 2019

Výsledky prezidentských volieb hlasovania 1. kola a 2. kola v obci Terňa:
Výsledky voľby prezidenta SR v Obci Terňa
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:

1.kolo
910

2. kolo
907
3

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:
Účasť voličov na voľbách v %:

510
510
505
56,0

1. Béla Bugár, Ing.,
2. Zuzana Čaputová, Mgr.,
3. Martin Daňo
4. Štefan Harabin, JUDr.,
5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.,
6. Marian Kotleba, Ing. Mgr.,
7. Milan Krajniak, Bc.,
8. József Menyhárt, PaedDr., PhD.,
9. František Mikloško, RNDr.,
10. Robert Mistrík, Dr. Ing.,
11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.,
12. Róbert Švec, Mgr.,
13. Bohumila Tauchmannová, Ing.,
14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.,
15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc.,
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122
9
89
5
74
19
0
75
0
98
4
0
1
1

382
381
367
42,1
187
180
-

Seniori si zaslúžia úctu
Mesiac október nám každoročne pripomína, že tak, ako po lete prichádza farebná
jeseň, prichádza po mladosti jeseň života. Minulého roku v Mesiaci úcty k starším sme sa
pri tejto príležitosti spolu s našimi seniormi opäť stretli na kultúrno-spoločenskej akcii pri
príležitosti „októbra - mesiaca úcty k starším“. Po usadení a privítaní, sa prítomným na
úvod prihovoril starosta obce Ing. Juraj Senderák, po ktorom nasledovala gratulácia
jubilantom, ktorí sa vlani dožili okrúhleho jubilea.
O úsmev na ich tvárach sa so svojimi zábavnými vystúpeniami postarali deti zo
Základnej školy v Terni.
Predstavil sa Spevokol Petržalčanka, ktorý nám
predstavil
hudobnodramatické
predstavenie
s názvom
„Petržalské
dožinky“ a na záver nám do
skvelej zábavy zaspievala p.
Mária Mačošková, ktorú
sprevádzal
harmonikár
Jožko Piroh, a spolu s nimi
si do skvelej nálady
zaspievali aj naši seniori.
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Pre hostí bola taktiež
pripravená slávnostná večera,
voňavá káva a chutný zákusok.
Milí naši seniori, prajeme
Vám pevné zdravie, bystrú
myseľ, úsmev na tvári, radosť
zo života a aby Vás ďalšie roky
sprevádzala
láska,
úcta,
pozornosť.

Starší si zaslúžia našu úctu po
celý rok. Toho roku v októbri,
v mesiaci,
ktorý
je
seniorom
vyhradený,
pripravíme
opäť
v kultúrnom
dome
odpoludnie
s bohatým programom.
text a foto: Lenka Kivaderová

Vianočné trhy – predzvesť Vianoc
Týždeň pred Vianocami dňa
16.12.2018
v popoludňajších
hodinách sa na priestranstve pred
Obecným úradom ako tradične
konali Vianočné trhy. Pred 14.
hodinou
sa
začali
schádzať
predajcovia a pomaly s nimi aj prví
návštevníci.
Trhy odštartovali naši žiaci
a predškoláci, ktorí pripravili pre
svojich rodičov a starých rodičov
Vianočnú akadémiu. Po nej svojím
hudobným predstavením vystúpila
Dedinská
folklórna
skupina
z Hertníka.
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So svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi nás prišiel pozrieť aj Mikuláš, ktorý
sladkými maškrtami nezabudol obdarovať ani jedného návštevníka.
V Kultúrnom dome dotvárala
vianočnú atmosféru príjemná sladká
vôňa vianočných oblátok, ktoré ako
každoročne pripravuje p. Mikolajová
a vonku, na priestranstve zase vôňa
dobrôt
z grilu,
ktoré
pripravili
pracovníci BITSTEK, s.r.o. spojená
s vôňou teplého punču a vareného vína.
Návštevníci si mali možnosť
zakúpiť
rôzne
bytové
doplnky
a dekorácie,
svetelné
balóny,
cukrovinky,
výrobky
z
dreva,
štrikované deky, čelenky či teplé
ponožky,
ktoré pod
vianočným
stromčekom nesmú chýbať.
Nakoniec ste si mohli vychutnať
vystúpenie gospelového zboru Gregos
z Gregoroviec,
ktorý
svojimi
Vianočnými koledami pripomenuli, že
nie nadarmo sa Vianociam pripisuje
prívlastok najkrajšie sviatky v roku.
-lk-
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26. Obecný ples sa vydaril
V sobotu dňa 16. februára sa v kultúrnom dome uskutočnil v poradí 26. obecný
ples. Hostí pri vstupe privítal p. starosta so svojou pani manželkou. Po usadení hostí
nasledoval príhovor starostu obce,
v ktorom
poďakoval
všetkým
prítomným, že sa zišli v značnom
počte a poznamenal, že obec tento
rok slávi 760. výročie od svojej
prvej písomnej zmienky. Starosta
pozval na parket tanečnú skupinu
FRIMART
z Prešova,
ktorí
predviedli niekoľko tanečných
vystúpení. O zábavu sa ako aj
minulý rok postarala hudobná
skupina WENDIGO z Raslavíc.
Atmosféru príjemne dotvárali aj
svetelné efekty a medená výzdoba.
Pre hostí bola pripravená svetelná stena
s rekvizitami, o ktorú bol veľký záujem. Súčasťou
plesu bola aj slávnostná večera, ktorú pripravil p.
Jozef Kočiško z Kendíc s kolektívom a po polnoci
boli pripravené švédske stoly.
Zlatým klincom večera bola bohatá tombola,
kde prvú cenu, a to značkový kávovar, venoval
obecný úrad. Poďakovať by sme sa chceli
sponzorom, ktorí prispeli do pestrej tomboly.
Nasledujúci
- 27. obecný ples – je
naplánovaný na 8. februára 2020. Veríme, že sa
znova stretneme a vytvoríme tak nezabudnuteľnú
atmosféru.

-lk7

Rómovia hovoria: Dobre sa nám tu býva
Bývalý starosta Terne Martin Senderák si v roku 2001 povedal: Treba
intenzívnejšie riešiť otázku bývania v rómskej osade. Prerokovali to na obecnom
zastupiteľstve a spoločne sa pustili do práce. Vybavili projektovú dokumentáciu,
stavebné povolenie a všetko čo s výstavbou bytového domu súviselo.
Ako povedal pán Martin Senderák, do konca roka 2001 boli urobené zemné práce,
základy pre 5 bytových jednotiek, bol zabezpečený materiál na krov a zakúpené kvádre.
Výstavba nájomných bytov bola v súlade s urbanistickým plánom obce. Byty, ktoré sú
majetkom obce, sú projektované podľa smernice Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR, sú riešené ako rádová zástavba rozdelená na tri sekcie po piatich
samostatných bytoch v každej sekcii.
Výstavu bytového domu riadil vedúci Prevádzkarne Obecného úradu v Terni
Stanislav Tkáč. Murárskymi majstrami boli Jozef Giňa a Jozef Giňa mladší. O stavených
pomocníkov nebola núdza; predsa robili to pre seba, pre svojich blízkych a príbuzných.
Byty boli elektrifikované, bol zavedený vodovod a vybudovaná kanalizácia – teda
všetkom čo človek potrebuje k životu v modernej dobe. Stavebný dozor vykonával
vtedajší starosta Martin Senderák. Po kolaudácii sa nájomníci mohli nasťahovať do
novotou voňavých bytov. Treba ešte poznamenať, že pred výstavbou bytového domu bol
v tejto časti obce postavený most a vyregulovaný potok.
V minulých dňoch sme sa niekoľkých nájomníkov opýtali, ako sa im v nájomných
bytoch býva. Pani Dagmar Buglová: „Nám sa tu býva veľmi dobre. Náš byt má kuchyňu,
obývačku, detskú izbu, chodbu, kúpeľňu, WC a pivnicu. Mám jednu dcérku Sabinku,
ktorá navštevuje štvrtý ročník základnej školy. Môj druh Miroslav Giňa zomrel mladý,
ešte nemal ani 50 rokov.“
Na nádvorí pred iným bytom sme stretli skupinku chlapcov. Jeden z nich hovorí: „
Ja chodím do 1.B. Najradšej mám matematiku.“ Prezradil, že sa volá Štefan Giňa. „A ako
sa volajú tvoji súrodenci?“ „Klárka, Rasťo, Ľubka a Samo.“

Potom prišiel medzi nás mladý muž Ján Giňa, syn Jozefa Giňu, ktorý pracoval
v kováčskej dielni Jána a neskôr Pavla Krajňákovcov. Ján Giňa preskúmal rodokmeň
Giňovcov, ktorý aj písomne spracoval. Povedal nám, že jeho otec Jozef Giňa mal takýto
výrok: „Buďme ľudia, milujme sa a ľúbme sa navzájom.“ Zdôraznil, že tento výrok
pozná celá Terňa.
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Sme radi, že
Rómovia,
ktorí
žijú
v bytovom
dome v Terni, ale
aj tí, ktorí žijú
v súkromných
domoch prejavujú
vďačnosť za to, čo
obecný úrad pre
nich doteraz urobil
a stále robí. Život
je predsa krásny
a hodno je ho žiť.
súčasnosť

foto r. 2002
Text a foto: Tomáš Majerník
Fotografia žiačok v článku je z programu ZŠ s MŠ pri príležitosti Dňa Rómov.
Foto: Daniela Sochorová

Život v škole
Úroda školského roka dozrieva
Školský rok 2018-19 vstúpil do poslednej štvrtiny, a to znamená, že postupne
zbierame úrodu snaženia, tvorivosti a usilovnosti našich žiakov a starostlivosti a vedenia
ich učiteľov. A veru, máme sa z čoho tešiť. Ak by sme sa chceli s vami, milí priatelia
školy, podeliť o všetky naše úspechy, potrebovali by sme aspoň polovicu všetkých strán
9

tohto čísla Ohlasov. Preto chcem spomenúť len niektoré, ktoré svedčia o tom, že naši
žiaci sa rozvíjajú v škole vo všetkých oblastiach.
Športovo nadaní chlapci a dievčatá trénujú v novo vytvorenom atletickom klube,
ktorý podporuje Slovenský atletický zväz a ako tréner ho vedie pán učiteľ Mgr. Peter
Palko. Naši atléti nechýbajú na pravidelných súťažiach v rámci projektu Detská atletika,
ale aj na iných podujatiach. V marci z jedného z nich - Behu 4 mostov - 1. ročníka
podujatia, na ktorom pretekalo 219 bežcov v rôznych kategóriách z Prešovského kraja,
priniesli medaily za dve skvelé umiestnenia naši bežci. V kategórii mladších žiakov sa na
3. mieste umiestnil Jakub
Lazorik (4.A) a v staršej
kategórii Juraj Lazorik (6.A),
ktorý v silnej konkurencii
dobehol na výbornom 2.
mieste.
Školu reprezentovali
šiesti
atléti
v
troch
kategóriách:
Karolína
Nižníková z 3. A, Vanesa
Balázsová, Eliška Gajdošová,
Jozef Nižník, Jakub Lazorik
(všetci zo 4.A) a Juraj
Lazorik zo 6.A.
V apríli sa konala na Sigorde
Súťaž mladých záchranárov civilnej
ochrany.
Reprezentovalo
nás
družstvo v zložení: Nikola Nižníková
(9.A), Bianka Sabolová a Martin
Tokár (8.A), Tadeáš Kazimír (7.A).

Súťažiaci museli dokázať, že ovládajú veľa
vedomostí a praktických zručností z orientácie
v teréne, zo zdravotníckej prípravy a pomoci, ale aj
hasenia malých požiarov, či streľby zo vzduchoviek.
Súťažilo dvadsať družstiev z okresov Prešov, Sabinov
a Levoča. Naše družstvo, ktoré pripravuje na krúžku
pán učiteľ PaedDr. Pavol Tokár, získalo šieste miesto.
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Naši
žiaci,
ktorí
trénujú
predovšetkým
hlavou, doslova zažiarili
v okresnom kole Biologickej
olympiády. Veď všetci štyria
naši súťažiaci v odboroch
botanika a zoológia stáli na
stupni víťazov. Získali dve
prvé miesta – Martin Tokár
a Lea Bartošová (8.A), druhé
miesto Peter Varga (9.A) a
tretie Bianka Sabolová (8.A).
Martin, Lea a Peter postupujú
do krajského kola, tak držíme
palce!
Ďakujeme
za
vynikajúcu
prípravu
a
reprezentáciu aj pani učiteľke
Mgr. Anastázii Sivákovej, ktorá sa im venuje takto úspešne už viac rokov.
Veľa zaujímavých akcií pripravili naši učitelia spolu zo žiakmi priamo v škole.
O všetkých aktuálne a pravidelne informujeme na webovej stránke a facebooku školy.
Ďakujeme, že nás svojimi „lajkmi“, milí priatelia, podporujete a povzbudzujete.
Keďže dôležitou témou tohto čísla sú odpady, chcem poďakovať za spoluprácu
rodičom, ale aj občanom, ktorí reagujú na výzvu nášho ekologického krúžku, pod
vedením pani učiteľky Hany Priputenovej a Mgr. Alžbety Lisovej a pomáhajú nám
zbierať papier, vrchnáčiky, viečka a ďalšie suroviny. Na záver mája vyhodnotíme súťaž
v zbere druhotných surovín s peknými cenami pre triedy a jednotlivcov, ktoré ich
odmenia za usilovnosť pri zbere. Najdôležitejšie však je, že deti a žiaci - naši najmladší
občania, dostanú, tak povediac pod kožu, návyk triediť a nie vyhadzovať to, čo už
nevedia spotrebovať.

(pokračovanie na str. 15 )
11

Oznamy
NEBUĎME LENIVÍ,
Ak sa budeme všetci
riadiť
programom
nakladania
s odpadom, bude naša
obec a jej okolie
príjemným a krásnym
miestom pre život. V rámci rubriky
Nebuďme leniví, trieďme odpad, sa
budeme k tejto téme pravidelne vracať.

V úvodnom príhovore, v
ktorom boli predstavenél
priority
nasledujúceho
volebného obdobia, pán
starosta
upriamil
pozornosť aj na naliehavú
a vážnu
tému
ochrany
životného
prostredia. Kľúčom k jeho zlepšovaniu je
nakladanie s odpadmi.
Preto si, vážení občania, pozorne
prečítajte nasledujúci text.

Program zvýšenia úrovne vytriedenia odpadov v obci Terňa
a miestnych častiach Babin Potok a Hradisko
Vážení občania!
Novela zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobudol
účinnosť od 1.1.2019, podstatným spôsobom zvyšuje poplatky za uloženie odpadov na
skládky podľa dosiahnutej úrovne vytriedenia odpadov v jednotlivých obciach. Týmto
spôsobom vyvoláva tlak na obce a mestá a cez nich na ich občanov a vlastníkov
nehnuteľností, aby sa v priebehu najbližších troch rokov podarilo zvýšiť úroveň
vytriedenia nad 50%.
Pôvodná výška poplatku bola 4,98 € a poplatky sa menia nasledovne:
Položka
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Úroveň vytriedenia
Sadzba za príslušný rok v eurách /t
komunálneho odpadu x
2019 2020
2021 a nasledujúce roky
[%]

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8
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V súčasnosti je úroveň vytriedenia odpadu v našej obci 21,41%. Poplatok sa zvýši na
10,- € čo je viac ako dvojnásobok a budeme musieť upraviť poplatky, ktoré platíme
všetci občania.
Ak podstatným spôsobom nezvýšime mieru vytriedenia v nasledujúcich rokoch, môžu sa
poplatky zvýšiť až na 27,- € čo je už viac ako 5-násobok súčasného poplatku.

MOŽNOSTI ZVÝŠENIA ÚROVNE VYTRIEDENIA ODPADOV V OBCI
Uvedené možnosti navrhujeme uskutočniť po dôkladnej analýze súčasného stavu a po
porade s odborníkmi na túto problematiku.
1. ZMENA PRI UMIESTŇOVANÍ VEĽKOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV
V našej obci a miestnych častiach vzniká veľké množstvo odpadu, ktorý
umiestňujeme vo veľkoobjemových kontajneroch, ktorý je možné vytriediť.
V kontajneroch končia aj zložky, ktoré sa zberajú ako vytriedené a to je napr.
biologicky rozložiteľný odpad (lístie, konáre, tráva, ovocie, zelenina a pod.), sklo,
plasty, papier, kartónové krabice, elektrospotrebiče, kovy, textil a pod.
Tieto kontajnery sú mnohokrát zneužívané niektorými podnikateľmi a ľuďmi, ktorí tam
dovážajú odpad zo svojich prevádzok alebo aj iných miest a obcí.
Doteraz sme tieto kontajnery nechávali na týchto miestach celoročne, aby sme tak
zabránili vzniku čiernych skládok a umožnili občanom ľahké a jednoduché
umiestňovanie tohto odpadu. Žiaľ musíme reagovať na tieto skutočnosti a prijímame
nasledujúce opatrenia:
1. Kontajnery budú dostupné na uvedených miestach iba 2 x ročne na jar a na
jeseň.
2. Za kultúrnym domom budú umiestnené 2 kontajnery celoročne s tým, že
jeden bude určený výhradne na biologicky rozložiteľný odpad a druhý bude
určený na iný odpad, ktorý tam môžu občania dovážať, ktorý následne
vytriedime a vyberieme z neho zložky vhodné ako druhotné suroviny.
3. Všetky priestory budú monitorované kamerami a fotopascami a všetky
priestory, kde by mohli vznikať čierne skládky budú označené tabuľami
s príslušnými upozorneniami.
4. V miestnej časti Hradisko umiestnime veľké 1100 litrové nádoby na
separovaný odpad a kontajner bude k dispozícii iba 2x do roka na jar a na
jeseň.
5. Určíme priestranstvá, kde môžu občania zvážať konáre z orezaných stromov.
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2. ZVÝŠENIE ÚROVNE VYTRIEDENIA ODPADOV V DOMÁCNOSTIACH
1. V spolupráci so združením obcí Ekotorysa pripravíme motivačný systém, ktorým
zvýhodníme občanov, ktorí aktívne separujú odpad a znižujú množstvo
komunálneho odpadu (napr. znížime týmto občanom poplatky za odpad a pod.).
Budeme
sledovať
úroveň
vytriedenia
odpadov
v jednotlivých
domácnostiach pomocou váženia zberových nádob.
2. Uskutočníme mimoriadne zbery nasledujúcich položiek:
- kovy, elektrospotrebiče, jedlé oleje, šatstvo, textil, batérie, akumulátory
a pod.
3. V spolupráci so ZŠ s MŠ, DHZ, TŠK, Klubom dôchodcov, Klubom mladých
a Rómskym skautingom uskutočníme viaceré akcie zamerané na zvýšenie
separácie v obci.
3. ZNÍŽENIE POČTU NÁDOB A FREKVENCIE VÝVOZU KOMUNÁLNEHO
ODPADU
Komunálny odpad zo smetných nádob vyváža spoločnosť Fúra 1-krát za 2 týždne.
Poplatok za tento zvoz sa skladá z dvoch častí a to: poplatok za manipuláciu s nádobou
a poplatok za hmotnosť odpadu uloženého na skládke komunálneho odpadu.
Oveľa dôkladnejšou separáciou a kompostovaním dokážeme znížiť množstvo odpadu
v smetných nádobách tak, že znížime frekvenciu vývozu napríklad 1-krát za 4 týždne
a zároveň znížime aj hmotnosť odpadu uloženého na skládke.
Ušetríme dvojnásobne. Stačí ak sa naša nádoba zaplní a vyvezie iba každý druhý
vývoz teda 1x za 4 týždne!
Vážení občania!
Výšku poplatku, ale v prvom rade aj budúcnosť našich detí a životné
prostredie, ktoré im zanecháme, máme vo svojich vlastných rukách. Záleží na
každom z nás a na našej ochote a snahe znížiť množstvo odpadu v prírode a na
skládkach.
V prípade, že zaznamenáte prípady nelegálneho nakladania s odpadmi a jeho
vývoz na tzv. čierne skládky okamžite informujte políciu alebo pracovníkov OcÚ
a takéto prípady budeme okamžite vyšetrovať, keďže likvidáciu takýchto skládok
platíme všetci z rozpočtu obce svojimi poplatkami za odpad.
Pokuty za takéto správanie budú uložené v najvyššej možnej miere. Záleží len na
našej pozornosti, aby takíto páchatelia boli dostihnutí okamžite, najlepšie ešte na
mieste činu!!!
Ing. Juraj Senderák, starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva
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(dokončenie zo str. 11 )

Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli svoje 2% z dane za rok 2018 Občianskemu
združeniu Katarína Terňa, ktoré, ako sme informovali v minulom čísle, dlhodobo
spolupracuje so školou na realizácii projektov. Aj vďaka tomu rozvíjame a zveľaďujeme
školu a jej okolie. Z minuloročných dvoch percent našich darcov sme mohli prispieť na
novú vežovú preliezačku v škôlke. Zároveň ďakujeme za pomoc pri jej montáži a osadení
pracovníkom obce a oteckovi našej škôlkárky Ninky Haluškovej. Pozývame rodičov na
brigádu pri obnove náterov kolotočov, preliezačiek a úprave terénu. Po skončení týchto
prác chceme, aby bolo ihrisko pod kontrolou zodpovedných rodičov k dispozícii aj
v čase, keď je už škôlka zatvorená – cez týždeň, počas víkendov či prázdnin.
S radosťou sa s vami, milí
rodičia a občania obce, stretneme
začiatkom júna na akadémii k Dňu
rodiny, kde vás programom opäť
potešia žiaci a učitelia, ktorí sa venujú
umeleckým záľubám a činnostiam.
Srdečne vás pozývame!
Zuzana Poklembová,
riaditeľka ZŠ s MŠ

V krajšej obci
a škole
sa žije a učí
radostnejšie !

Na fotografiách z archívu
sú aktivity školy počas
Dňa Zeme.
Po zaujímavom vystúpení
sokoliarov priši na rad
čistenie, výsadba a úprava
areálu školy.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OBCE TERŇA

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov

NARODILI SA –
VÍTAME:
Denis Marcin
Tomáš Miko
Emma Giňová
Šimon Harinek
Jana Siváková

Rudolf Petrov
Irena Marcinová
František Nižník
Milena Giňová
Marián Lipták
Ľubica Gecíková
Dušan Stašík
Milan Leško
Eva Maďariová

OPUSTILI NÁS:
Lýdia Ďaďovská, 87 r.
Apolónia Maníková, 87 r.
Kristína Kivaderová, 84 r.
Ľudmila Giňová, 67 r.
Regina Senderáková, 71 r.

60 rokov

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM:
Mgr. Dalibor Brunari a Mgr. Jana rod. Pangrácová
Filip Ovádek a Erika rod. Senderáková
Oprava:
v Ohlasoch č. 2/2018 sme v spoločenskej rubrike nesprávne
uviedli mená novomanželov :

Ing. Tomáš Juščák a Lucia rod. Hrončiaková
Nájdete nás aj na FACEBOOKU

Oľga Brunáriová
Mikuláš Brunári
Božena Duždová
Anton Ďaďovský
Viktória Imrichová
Valéria Macková
Marta Sabolová
Júlia Tokárová
Marián Čarný
Peter Kováč
70 rokov
Magdaléna Ištvanová
Ján Benčík
Anton Polla
Vincent Košč
Mária Pollová
80 rokov
Helena Kaščáková
Božena Tokárová

Vážení občania,
údaje, ktoré zverejňujeme, sú poskytnuté Matričným úradom Terňa. V prípade, ak nebude súhlasiť
so zverejnením oznamu v tejto rubrike, oznámte to vopred na obecný úrad. Ďakujeme za spoluprácu.

OHLASY
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