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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania, milá mládež!
Začalo sa ďalšie leto a prázdniny. Prinášame vám informácie o dianí v našej obci
a novinkách, ktoré nás čakajú počas najbližšieho obdobia. Prajem vám pokojné a ničím
nerušené prežitie dovoleniek, či už tých doma, alebo mimo domu na cestách, na menej či
viac vzdialené miesta oddychu, poznávania a zábavy.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Navštívila nás pani veľvyslankyňa Livia Klausová
Bolo pekné tohtoročné májové odpoludnie,
keď pred Obecným úradom v Terni, po
predchádzajúcom telefonáte, zastavilo auto,
z ktorého vystúpila Jej Excelencia Livia
Klausová, veľvyslankyňa ČR na Slovensku,
manželka bývalého prezidenta ČR Václava
Klausa. Starosta obce Juraj Senderák pani
veľvyslankyňu privítal s kyticou kvetov a pozval
ju na návštevu obecného úradu. Počas
vzájomného rozhovoru si obaja odovzdali
spomienkové darčeky. Ing. Livia Klausová, CSc.
si spomínala na svoje detské roky, keď viackrát
v Terni navštívila svoju blízku príbuznú, učiteľku
Annu
Vojtkovú.
Starosta
obce
pani
veľvyslankyňu sprevádzal po obci Terňa
a navštívili aj pani Martu Senderákovú, s ktorou si pospomínali na časy dávno minulé.
Pani Klausová vysokoškolské štúdiá absolvovala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe,
ďalší diplom získala na Université Internationale de Sciences Comparées v Luxemburgu
a študovala aj na Europe Institut v Amsterdame.
Z návštevy pani veľvyslankyne Ing. Livie Klausovej, CSc., ktorá je pôvodom
Slovenka, sa tešíme a želáme jej, aby naďalej utužovala dobré vzťahy medzi našimi
bratskými národmi.
Tomáš Majerník
foto: Jana Mikolajová
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Zo života obce a zasadnutí OZ
Rekonštrukcia cesty III. triedy na Hlavnej ulici
Vďaka našej snahe a podpore zo strany
vedenia Správy a údržby ciest PSK, vedenia
a poslancov PSK sa v našej obci uskutočnila oprava
cesty III. triedy, ktorú spravuje a udržiava Prešovský
samosprávny kraj. Je to cesta od križovatky na ulicu
Záhradná po križovatku na ulicu Mlynská. Veľká
vďaka patrí riaditeľovi SÚC PSK pánu Ing.
Vladimírovi Kozákovi a ekonomickému námestníkovi Ing. Jozefovi Havrilovi.
Hasičská súťaž
Dňa 13. augusta sa uskutoční 17. ročník hasičskej súťaže o Pohár starostu obce.
Jedná sa o nočnú súťaž so začiatkom o 21:00, na ktorú vás pozývame aj v mene nášho
dobrovoľného hasičského zboru, ktorý túto súťaž už tradične organizuje.
Školská rada – voľba nových členov na nasledujúce obdobie
V mesiaci jún prebehli v ZŠ s MŠ voľby nových členov Rady školy. Za zástupcov
rodičov pre základnú školu boli zvolení: Jana Lazoríková, Eva Pastirčáková, Slávka
Ferková. Za zástupcu rodičov detí materskej školy bola zvolená: Monika Olejníková. Za
zástupcu pedagogických zamestnancov základnej školy bol zvolený: PaedDr. Pavol
Tokár. Za zástupcu pedagogických zamestnancov materskej školy bola zvolená: Hana
Priputenová. Za zástupcu nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ bola zvolená: Mária
Kováčová. Za zástupcov z obce boli OZ zvolení dňa 25.5.2016: Elena Platková, Ing.
Miroslav Halžák, RNDr. Slavomíra Poníková, PhD. a Ingrid Molková.
Nová web stránka
OZ schválilo zriadenie novej web stránky na základe ponuky spoločnosti WEBY
GROUP s.r.o.. Nová stránka obce prinesie aj niektoré novinky, ako napríklad e-mail
a SMS hlásnik, responzívny dizajn pre mobily a tablety a hlavne bude spĺňať požiadavky
v zmysle najnovšej legislatívy SR. Jej spustenie predpokladáme na jeseň tohto roku.
Terniansky jarmok
Dňa 4. septembra plánujeme uskutočniť už šiesty ročník Ternianskeho jarmoku, na
ktorý vás srdečne pozývame. Pripravujeme pre vás atraktívny program, o ktorom vás
budeme podrobne informovať formou plagátov a pozvánok. Spomeniem len niektoré
body programu, ako je vystúpenie skupiny ŠČAMBA a Skupiny historického šermu
COHORS PREŠOV. Veríme, že spolu strávime príjemné nedeľné popoludnie.
Odber vody z obecného vodovodu
Ako každoročne aj toto leto si vás dovoľujeme upozorniť na šetrenie vodou
z obecného vodovodu počas týchto horúcich dní. Opätovne vás žiadame, aby ste pitnú
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vodu nepoužívali na polievanie záhrad a napúšťanie bazénov. Všetky zdroje, aj zdroje
pitnej vody, ktoré máme, sú obmedzené a vzácne a mali by sme ich používať s ohľadom
na potreby svojich spoluobčanov a budúcich generácií. Spotreba vody počas horúcich dní
výrazne stúpa, čo svedčí o jej nadmernej spotrebe aj na iné ako určené účely. Dúfam, že
si každý uvedomí, že touto nezodpovednou činnosťou, môže pripraviť svojich
spoluobčanov a aj seba o pitnú vodu potrebnú na umývanie, varenie a pitie. Pre majiteľov
bazénov sme pripravení aj naďalej dovážať vodu hasičským autom.
Pre všetkých odberateľov sme pripravili zmluvy o dodávke vody a odvádzaní
odpadových vôd, ktoré sme podľa novej legislatívy povinní uzavrieť. V najbližších
týždňoch budeme pokračovať vo výmene vodomerov a ventilov a to na Čergovskej ulici.
Z práce Obecného úradu
Pracovníci Obce zamestnaní cez projekty UPSVAR Prešov počas uplynulého obdobia
uskutočnili okrem stálych prác - kosenie a upratovanie - aj ďalšie stavebné práce, a to:
- výstavbu chodníka na Mlynskej ulici, výstavbu chodníka na Hlavnej ulici od
križovatky na ulicu Antona Mikitu po križovatku na Hradisko,
- rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte šatní a klubovne na ihrisku,
- výstavbu plota pri 15 b.j. na Čergovskej ulici,
- výstavbu oplotenia areálu ZŠ s MŠ,
- drobné opravy v Kultúrnom dome.

Subdodávateľsky sme realizovali:
- rekonštrukciu časti verejného osvetlenia,
- výmenu opony v Kultúrnom dome,
- prekládku plynu pod miestnou komunikáciou v Babinom Potoku.
V najbližšom období nás čakajú práce na:
- úprave priestorov pre rozšírenie kapacity materskej škôlky,
- dostavbe a dokončení tribúny a areálu multifunkčného ihriska, na ktorú sme získali
dotáciu od Prešovského samosprávneho kraja,
- demontáži skladu paliva pri ZŠ,
- výstavbe priepustu – premostenia potoka v miestnej časti Babin Potok.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce
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Odovzdanie čestného občianstva MUDr. Erike Birošovej
Streda 25. mája 2016 bola pre Terňu
veľmi dôležitým dňom. Na zasadnutí
obecného zastupiteľstva obec prijala medzi
seba prvú čestnú občianku MUDr. Eriku
Birošovú. Za jej dlhoročný prínos pre rozvoj
obce, keď viac ako 35 rokov pracovala ako
detská lekárka, dostala titul čestnej občianky
a pán starosta Ing. Juraj Senderák jej
odovzdal plaketu. Pani MUDr. Erika
Birošová za tento titul poďakovala, veľmi
pekne pospomínala a dodala, že počas jej
pôsobenia v našej obci “ priviedla“ na svet
vyše 2000 detičiek.
Súčasne jej bolo ľúto, že
napriek jej snahe sa jej
nepodarilo po toľkých
rokoch obvod v našej obci
udržať a nemala ho komu
odovzdať. Na záver však
dodala, že sa na dôchodku
vôbec nenudí a veľmi rada
našu obec aj v budúcnosti
navštívi.
Tešíme sa na jej návštevu.
Bc. Monika Geciková

Vymenili sme časť verejného osvetlenia na Hlavnej ulici za úspornejšie
LED svietidlá
Určite si mnohí z vás pri večernej prechádzke všimli, že na Hlavnej ulici je
zrekonštruovaná časť verejného osvetlenia od COOP Jednoty smerom k obci Mošurov.
Nové LED svietidlá síce vyzerajú podobne ako tie staré na zvyšnej časti Hlavnej
ulice, ale majú jednu obrovskú výhodu a to tú, že nám ušetria nemalé finančné
prostriedky na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia. Kým pôvodné "žlté" svietidlá
vykazovali zvýšenú poruchovosť a ich výkon bol 70 W, tak nové "biele" svietidlá majú
výkon len 26,5 W, ale svietivosť je omnoho vyššia než pri starých svietidlách. Taktiež
neprodukujú škodlivé CO2 a nepotrebujú skoro žiadnu údržbu. Súčasne bol vymenený aj
rozvádzač VO pri kostole, ktorý bol vo veľmi zlom technickom stave. Rekonštrukciu
nám zrealizovala firma EL VO mont, s.r.o. z Tulčíka a celková rekonštrukcia stála obec
4 355,83 €, ktorá bola financovaná z rozpočtu obce. V blízkom čase veríme, že sa nám
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podarí zrekonštruovať aj zvyšnú časť na Hlavnej ulici smerom od pošty k obci
Gregorovce.
V súčasnosti sa postupne aj na bočných uliciach a v miestnych častiach vymieňajú
staré žiarivkové trubice , ktorých výkon je 36 W v už existujúcich svietidlách za
úspornejšie LED trubice 18 W.
V prípade, že pred vaším domom nesvieti svetlo, dajte to čím skôr vedieť na
obecný úrad, aby sa čo najskôr dala porucha odstrániť. ĎAKUJEME !
Branislav Gecík

Nad Terňou žiari zlatý kríž
V čase vlaňajších letných prázdnin mnohí
obyvatelia Terne sa pristavovali obďaleč farského kostola,
aby sledovali práce pri „pozlacovaní“ kríža na kostolnej
veži. Ktosi poznamenal: „Ten hore je určite horolezec.“ Keď
majster po čase zišiel dole, opýtali sme sa: „Vy ste
horolezec?“ Odpovedal: „Nie, ja som výškový pracovník.“
Bol to Ing. Anton Bereš, vedúci firmy Stavebno
– rekonštrukčné práce v Pavlovciach nad Uhom (Stavrekon).
Porozprával nám tiež o zaujímavostiach pri rekonštrukcii
severnej veže Dómu sv. Alžbety v Košiciach v roku 1994.
Je to naslovovzatý odborník, potomok už štvrtej
generácie umeleckých klampiarov. Umelecké klampiarstvo
teda má v krvi. Na fotografii pri kríži na kostolnej veži je osobne Ing. Anton Bereš.
Priznám sa, že do takej výšky by som sa neodvážil vystúpiť. Ale praví odborníci tam
dokážu vykonávať aj náročnú prácu.
text a foto: Tomáš Majerník

Kňaz Ján Švec Slavkovian pôsobil v Terni
V roku
1936
vo
farnosti Terňa pôsobil ako
kaplán
významný
kňaz
a spisovateľ Ján Švec, ktorý
je známy najmä pod
pseudonymom Slavkovian.
Narodil
sa
v r.
1911
v Nižnom Slavkove.
Teologické
štúdiá
absolvoval
v Innsbrucku.
Získal doktorát filozofie,
neskôr aj doktorát teológie. Vyučoval v košickom
kňazskom seminári a ako kňaz pôsobil vo viacerých
východoslovenských farnostiach. Zomrel v Nižnom
Slavkove vo veku 65 rokov.
Ján Švec Slavkovian bol teológom, básnikom,
prozaikom, prekladateľom, publicistom a redaktorom.
katolíckej moderny po roku 1948 už nemohol publikovať.

Ján Švec Slavkovian
VEČER POD JUŽNÝM NEBOM
Na nebi horia lampióny
a v meste vlčie oči
Do rána zem sa kolo slnka
o niečo zase otočí
Hvezdári nespia v noci
čaro hviezd nevymiera
Mňa omámila tuhá vôňa
aprílového večera
Čože ma po tom ako ide svet
a aké bude aprílové ráno
Pán Boh ma všade na noc prikryje
otcovskou teplou dlaňou.

Ako predstaviteľ slovenskej
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Vydavateľstvo Michala Vaška v Prešove v roku 2006 vydalo vzácnu publikáciu –
súborné dielo Jána Šveca Slavkoviana pod názvom Daň srdca domovine. Kniha má tieto
časti: Básne, Prózy, Preklady, State a Dodatok. Cenná je aj úvodná stať Slavkovianov
autorský profil, ktorej autorom je editor Július Pašteka.
Čitateľom predkladáme ukážku z autorovej básnickej tvorby.
Tomáš Majerník

TŠK Terňa - víťaz VIII. B ligy
Dňa 12.6.2016 sa na našom futbalovom ihrisku uskutočnil posledný majstrovský
futbalový zápas sezóny 2015/2016 VIII. B ligy medzi naším A mužstvom TŠK Terňa a
TJ Sokol ŠM Jakubová Voľa. Išlo už v poradí o 24. zápas tejto sezóny, no tento bol
niečím výnimočný. Na jeho začiatku totiž zastupujúci predseda OBFZ Prešov pán Pavol
Šuhaj odovzdal nášmu mužstvu pohár za víťazstvo TŠK Terňa v VIII. B lige. Áno,
podarilo sa! Skončili sme prví a postúpili do vyššej súťaže OBFZ Prešov- VII. ligy.
Takýto úspech v súťaži sa podaril futbalistom Terne poslednýkrát v sezóne 1987/1988.
Odvtedy už Terniankou pretieklo veľmi veľa vody. Ešte v sezóne 2010/2011 účinkovali v
oblastných súťažiach pod hlavičkou TŠK Terňa iba družstvá dorastencov a žiakov.
Po zvolení nového výkonného výboru TŠK vo februári 2011 sa prvoradou úlohou
nutne stalo obnovenie A mužstva a jeho zaradenie do súťaže. Často sme totiž zo všetkých
strán počúvali, vraj čo to je za futbalový klub, ktorý nemá A mužstvo. Takto po
predbežnom zisťovaní situácie, kontaktovaní bývalých a potenciálnych hráčov sme áčko
po rokoch prihlásili do súťaže. Trénerom mužstva sa stal Ing. Stanislav Fertaľ. V prvej
sezóne sme si prešli všetkými nováčikovskými problémami od materiálnych po hráčske.
Po nie veľmi vydarenej sezóne sme skončili na predposlednom mieste. No mužstvo sa
ďalej budovalo, vhodne dopĺňalo a postupne bolo cítiť trénerov rukopis.
V druhej sezóne sme už skončili na 5. mieste, získali si rešpekt súperov a postupne
sme si začali klásť vyšší cieľ v podobe postupu do VII. ligy. Ďalšie dve sezóny sa nám to
nepodarilo a skončili sme zhodne na 3. mieste. No a to už prišla aktuálna sezóna. Hneď v
jej úvode sme doma zdolali, ako sa neskôr ukázalo, nášho najväčšieho súpera v boji o
postup, Brezovičku 2:0. Po ďalšom víťazstve v Polome 4:3 sme doma zažili sklamanie,
keď po dobrom výkone sme podľahli Krivanom 2:3. Takéto sklamanie z prehry sme v
priebehu jesene zažili ešte dvakrát. S Lipanmi B sme prehrali 3:2 a Jakubovou Voľou 2:1.
Okrem toho sme remizovali v Jarovniciach 1:1. Zvyšné zápasy sme vyhrali: Jakubovany
3:0, Brezovica 2:1, Medzany 9:2, Krásna Lúka 4:0, Hubošovce 5:0, Gregorovce 3:2. V
predohrávaných kolách jarnej časti sme remizovali v Brezovičke 1:1 a vyhrali nad
Polomou 2:0. Po týchto výsledkoch sme zimovali na prvom mieste o skóre pred
Brezovičkou. Po kvalitnej zimnej príprave, ktorú sme z väčšej časti absolvovali
prípravnými zápasmi na umelej tráve v Sabinove, mužstvo pokračovalo v jari spanilou
jazdou súťažou. Výhrami: Krivany 3:1, Jarovnice 3:1, Jakubovany 1:0, Brezovica 1:0,
Medzany 3:1, Krásna Lúka 2:1, Lipany B 1:0, Gregorovce 3:1, Jakubová Voľa 3:0 a
remízou v Hubošovciach 1:1 sme naše ťaženie dotiahli do víťazného konca. Ziskom 57
bodov a skóre 62:24, čo bolo 8 bodov pred druhou Brezovičkou.
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Toto všetko by sa však nestalo realitou, ak by nebolo zanietených ľudí pre futbal v
Terni, ktorí pracovali vo výkonnom výbore: PaedDr. Pavol Tokár, Miroslav Pastirčák,
Vlastimil Vasko, Ľubomír Vasko, Ing. Miroslav Halžák. Tréner A mužstva v priebehu
týchto piatich sezón bol Ing. Stanislav Fertaľ. Najväčšiu zásluhu na postupe však majú
hráči. Ako sa menili v priebehu týchto sezón, môžete všetci pozrieť na fotografiách zo
súťažných ročníkov v klubovni TŠK na ihrisku. Veľká vďaka patrí OcÚ Terňa, starostovi
Ing. Jurajovi Senderákovi a obecnému zastupiteľstvu, ktorí zabezpečovali klub po
finančnej stránke. Vďaka ním sa zrekonštruovali na ihrisku sprchy a sociálne zariadenia.
Za bránkami sa inštalovali ochranné siete, kúpila sa svetelná tabuľa a traktorová kosačka.
Vďaka majiteľom firiem DREVAN, PROCONT, VULM sme hrali v nových dresoch,
používali kvalitné lopty aj rôzne tréningové pomôcky. Vďaka patrí aj všetkým
sponzorom, ktorí svojou troškou prispeli k tomuto spoločnému úspechu. Veľká vďaka aj
fanúšikom za ich podporu pri domácich a hlavne vonkajších zápasoch.
PaedDr. Pavol Tokár
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V Terni zbierali liečivé rastliny
Plán činnosti Okresnej rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Prešove,
ktorú vedie Mgr. Renáta Oravcová, je každý rok veľmi bohatý. Na akciách tejto
organizácie sa pravidelne zúčastňujú aj členovia ZO SZZP v Terni, ktorej členskú
základňu tvoria aj obyvatelia okolitých obcí. Terniansku organizáciu dlhé roky viedla
Mária Oravcová, ktorá je v súčasnosti podpredsedníčkou, kým funkciu predsedníčky ZO
už niekoľko rokov vykonáva Marta Koscelníková.
V júni tohto roku sa v katastri obce konal zber liečivých rastlín. Aktivisti pod
vedením miestnej predsedníčky M. Koscelníkovej v Babinom Potoku pripravili pre
účastníkov príjemné posedenie s pohostením. Boli sme udivení, aký veľký počet
liečivých rastlín sa nachádzal na priestrannej lúke povyše dediny. Ukázalo sa, že najväčšou odborníčkou v poznávaní liečivých rastlín bola učiteľka Eva Maľarová. Mnohí si
domov odniesli skorocel kopijovitý, repík lekársky, ľubovník bodkovaný či lipový kvet.
Hlboko v lese sme navštívili priestory, ktoré využívajú na stretnutia poľovníci
z miestneho poľovníckeho združenia. Obdivovali sme krásy lesa i hlboké lesné priehlbne.
Spomeňme mená niektorých ďalších aktivistov: Helena Vargová, Elena Platková
z Babinho Potoka, Helena Feťková z Mošurova, Helena Mochnacká, Anna a Jozef
Kivaderovci z Terne, Anna Lazoríková, Sabína Sabolová z Veľkého Slivníka...
Bol to krásny deň. Spomienky na pekné chvíle len tak rýchlo nevyblednú.
Tomáš Majerník

Letný pridedinský tábor
Tohtoročný letný tábor sa konal v dňoch 4. až 8. júla pod
názvom LETOM SVETOM.
Zúčastnilo sa ho 54 detí. V pondelok sme otvorili program rannou
svätou omšou, ktorú slúžil dp. Mgr. Štefan Ružbarský a vyprosili
sily do celého týždňa. Potom sme sa spolu vybrali na futbalové
ihrisko a tábor sa mohol začať. Deti si pozreli úvodné motivačné
video, v ktorom bol zachytený svet ako spoločenstvo ľudí, ktoré sa
uberá nesprávnym smerom. Narastá násilie, neprijatie a ľudia
myslia čoraz viac len na seba. Spolu s deťmi sme sa zhodli, že to
treba napraviť a práve ony sú pre túto úlohu vyvolenými. Počas
celého týždňa sa preto spolu vyberieme letom svetom a navštívime sedem rôznych planét,
na ktorých prevláda sedem vlastností, ktoré sú potrebné pre záchranu ľudstva. Vzápätí sa
predstavili zástupcovia všetkých planét a krátko svoje planéty opísali. Následne sa deti
rozdelili do šiestich skupiniek a zoznámili sa s animátormi, s ktorými sa vydajú na ich
veľkú misiu. Deti sa v skupinkách hrali rôzne zoznamovacie hry, ktoré im pomohli
navzájom sa spoznať, a tak prispieť k lepšej spolupráci. Poobede nás už čakala
zástupkyňa z prvej planéty – Dobrorodstvo - ktorá deti previedla na jej planétu. Tam sa
deti učili prvej z vlastnosti, ktorá im má pomôcť v záchrane sveta, a tou bola láskavosť a
úlohy zamerané na skutky telesného milosrdenstva. Starším pomohli s nákupom, kŕmili
hladných pudingom, ktorý navarili, modlili sa za zomrelých a podobne. Na konci dňa
dostali všetci nálepky ako odmenu za zvládnutie úloh prvej planéty a osvojenie si jej
vlastnosti. Druhý deň sme sa vybrali na táborový výlet a navštívili sme hrad Brekov.
Tam sa nám predstavil zástupca planéty Kamkoidné vojvodstvo. Na tejto planéte sa deti
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učili priateľskosti a plnili úlohy zamerané práve na túto vlastnosť. Takisto sme si
nezabudli vychutnať pekné prostredie a spraviť si celotáborovú fotku na hrade. Po ceste
späť sa nám pokazil jeden z autobusov, no našťastie to bol ten menší, takže sme mohli
dokázať priateľstvo v praxi, keď sme sa na posledných kilometroch cesty domov potlačili
v jednom autobuse. Keďže nás výlet poriadne unavil, tretí deň sme začínali až o 14.hod.
poobede zase svätou omšou. Deti po nej navštívili tretiu planétu Šalamúnovo kráľovstvo,
na ktorej sa učili múdrosti. Trasa viedla po lesnej ceste na Podhradisko. Účastníci si
potrápili svoje mozgové závity, a tak preukázali a zdokonalili svoje vedomosti. Okolo
šiestej sa všetci vrátili na ihrisko, kde bola spoločná opekačka a rôzne táborové hry, až
kým sa nezotmelo. Práve vtedy nastal čas na ďalšiu planétu, a tou bol Stracholam. Tam
sa deti učili odvahe. Čakala ich cesta lesom, na ktorej konci sa nachádzal jeden jej
obyvateľ, ktorému mali zaniesť život. Skupinka po skupinke sa spolu s animátormi
vybrali do lesa, úspešne úlohu splnili a dokázali, že majú odvahu a odhodlanie zachrániť
svet. Počas štvrtka deti znova čakali dve planéty. Prvou z nich bolo Vermidorské
cisárstvo. Doobeda sa na tejto planéte učili dôvere formou hravej katechézy
v skupinkách. Deti sa rozprávali o rôznych témach, vyskúšali si aktivity zamerané na
spoluprácu a dôveru (napríklad známy pád dôvery). Rozprávali sa o dôvere k človeku
a dôveru k Bohu, prostredníctvom listu dôvery prehĺbili svoj vzťah k Bohu a zverili mu
celý tábor a ich veľkú úlohu. Poobede ich čakala ďalšia planéta s názvom
Spolutodámstvo. Tam sa učili spolupráci a počas plnenia rôznych zábavných (aj
vodných) hier sa aj trocha namočili, čo ich zjavne tešilo v takýto horúci týždeň. V
posledný deň sme začínali, tak ako stále, rannou svätou omšou po ktorej sa deti vydali na
poslednú planétu Dartidámske kniežatstvo. Tu sa učili štedrosti. Vyrábali rôzne
zaujímavé veci, maľovali tričká, vymýšľali účesy, vyrábali masky ... a potom sa
navzájom obdarovávali, hrali táborové hry, tancovali a užívali si pekné počasie. V druhej
polovici dňa sme si spolu s deťmi zhrnuli celý tábor, zopakovali všetky planéty a ich
vlastnosti. Rozdelili sme si posledné body a odmenili najšikovnejšiu skupinku, ktorou sa
tento
rok
stali
Červení.
Úplne
na
záver sme deťom
poďakovali
za
úspešné zvládnutie
celého
programu
a rozdali sme im
medaily LETOM
SVETOM,
ktoré
potvrdzujú úspešné
dokončenie tábora.
Pripomenuli sme si,
aké je dôležité byť
láskavý, priateľský, múdry, odvážny, dôverovať si a spolupracovať a byť navzájom
štedrí. Veríme, že deti všetky tieto vlastnosti budú preukazovať doma, v škole a všade
kam prídu, aby zasievali dobrý príklad, a tak pomohli zmeniť svet.
Martin Palenčár, vedúci animátor tábora
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Život v škole
Školský rok 2015-16 sme uzavreli s vďačnosťou a hodnotením,
že to bol dobrý rok. Naši žiaci sú múdrejší, z prvákov sa stali čitatelia,
deviataci sú prijatí na vysnívané dobré školy, reprezentanti školy priniesli zo súťaží cenné
diplomy a poháre. Po mnohých rokoch sme opäť pripravili školu v prírode a tretiaci so
štvrtákmi si týždeň vyučovania na Drienici naozaj užili. Veríme, že čitatelia Ohlasov už
poznajú našu stránku www.zsterna.edu.sk, kde je zo všetkých aktivít školy aj bohatý
fotoalbum.
Počas prázdnin budeme v spolupráci s obecným
úradom pokračovať v budovaní dopravného ihriska, na
ktoré sme získali grant od Nadácie Volkswagen Slovakia.
Naše deti v škôlke a nulťáci už v rámci projektu majú za
sebou vyučovanie o dopravných značkách, správaní na cestách a „autoškolu“ na
kolobežkách. Po návrate z prázdnin nás ešte čakajú ďalšie aktivity, okrem iných aj deň
s policajtmi.
Súbežne s tým oživíme aj ihrisko materskej školy –
preliezačky, kolotoče, pieskovisko. Finančné prostriedky na ich
obnovu máme od Nadácie Slovenskej sporiteľne, budeme
potrebovať však aj čas a ochotné ruky dobrovoľníkov, aby sa nové ihrisko čím skôr stalo
miestom, kde sa deti bezpečne vyšantia do sýtosti.
V súvislosti s týmito stavebnými úpravami žiadame rodičov, aby usmernili svoje
deti a nepúšťali ich samé na ihrisko materskej školy.
Prajem vám, milí školáci a rodičia, letné prázdninové dni bohaté na spoločne
prežité neobyčajné chvíle a zážitky, ktoré naplnia detské duše radosťou a istotou, že sú
prijímané a ľúbené.
Zuzana Poklembová, riaditeľka ZŠ s MŠ

Rozhovor s ...
Ďakujem za pomoc v mojej doterajšej činnosti
V roku 1958 som nastúpila ako detská sestra do zdravotného obvodu. V tom čase
nastúpil MUDr. Keblovský ako obvodný lekár a jeho manželka ako zdravotná sestra.
S MUDr. Keblovským sme zakladali organizáciu Československého Červeného kríža
(ČSČK), robili sme školenia prvej pomoci,
vytvárali sme zdravotné hliadky. Dobrovoľné
sestry mali lekárske brašne a v prípade úrazu
poskytovali prvú pomoc. Predseda ČSČK bol
pán farár Jozef Tekeľ, potom Mikuláš Brunári a
po ňom som prevzala funkciu predsedníčky ja.
Robili sme bezplatné odbery krvi v Terni
v autobuse, prípadne v Prešove. Darcov sme
vždy aj pohostili. Ako členovia ČSČK sme
chodili na brigády do lesa sadiť stromčeky,
hrabať seno a na JRD sme chodili k triedičke.
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Organizovali sme zábavy, aby sme mali na činnosť organizácie.
Od roku 1964 bol odborným lekárom MUDr. Michal Polačko a sestra Anna
Kivaderová. Zapájala som sa aj do prác MNV. Na starosti som mala uvítanie detí do
života a podujatia mesiaca úcty k starším. Bola som 4 volebné obdobia poslankyňou OZ.
Pracovala som ako predsedníčka na ochranu verejného poriadku a v sociálnej komisii.
Založený bol aj klub dôchodcov, predsedom bol Mikuláš Senderák, Milan Stašík a
Vojtech Segedy. Klub ešte za pána predsedu MNV Júliusa Hajtola a neskôr za pani
starostky Anny Tokárovej bol opravený a zriadený v bývalej škole. Tam som bola
predsedníčkou klubu až do februára 2016. Klub nám fungoval veľmi dobre, zúčastňovali
sme sa na súťažiach Prebudená jeseň so spevmi a básňami. Tiež sme robili výstavky
ručných prác pod názvom Krása života v Prešovskom PKO. Organizovali sme púte,
zájazdy - Poľsko, Velehrad, Litmanová a iné. Veľká vďaka patrí vedeniu obce, členom
obecného zastupiteľstva za finančný príspevok na činnosť klubu. Od februára 2016 máme
v budove klubu dôchodcov zriadený aj denný stacionár. Na výročnej schôdzi vo februári
2016 sme prijali 8 nových členiek a zvolili nový výbor, ktorému prajem, aby naďalej
rozvíjal činnosť klubu dôchodcov.
Mária Oravcová

Oznamy
Hrobové miesta
Obec Terňa oznamuje občanom, že na základe VZN č.2/2016, schváleného OZ v Terni
dňa 25.5.2016 a podľa platného zákona, uzatvára na Obecnom úrade v Terni počas pracovnej
doby nájomné zmluvy na hrobové miesta na miestnom cintoríne a cintorínoch v Babinom
Potoku a na Hradisku. Preto žiadame občanov, ktorí vlastnia hrobové miesta, aby prišli na
obecný úrad uzatvoriť nájomnú zmluvu. Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Terni, môžu
požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy aj písomne na adresu: Obecný úrad Terňa,
Hlavná 119/58, 082 67 Terňa. V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých, presná
adresa žiadateľa, rodné číslo a telefonický kontakt. Každé hrobové miesto musí mať
uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na 10 rokov. V opačnom
prípade obec Terňa pristúpi k zrušeniu hrobového miesta.

Vodovod a kanalizácia
Obec Terňa je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie. Na základe zákona č. 442/2002 Z.z. § 22 a 23 je povinnosťou prevádzkovateľa
vodovodu a kanalizácie a vlastníka vodovodnej a kanalizačnej prípojky uzatvoriť zmluvu
o odbere vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadovej vody do verejnej kanalizácie.
Preto Obec Terňa pristúpila k vypracovaniu zmlúv na vodovod a kanalizáciu, ktorú
následne musí podpísať aj každý vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Zamestnanci
obce navštívia v najbližších dňoch každú domácnosť a budete vyzvaní k podpisu zmluvy.

Zber odpadu v obci
Platným VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Terňa a v miestnych častiach Babin Potok a Hradisko sa určil spôsob
nakladania a zberu odpadov v obci a druh zbieraných odpadov. Novinkou je zber jedlých olejov
a tukov - § 14 VZN. Elektro odpad sa môže odovzdať distribútorovi (predajcovi pri kúpe
nového elektrospotrebiča) do spätného zberu elektro odpadu. Týka sa to aj batérií
a akumulátorov. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
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odpadom, odovzdať predajcovi pneumatík. Podrobnejšie o zbere odpadov sa dozviete
v priloženom VZN č. 3/2016.

Upozornenie !
Dôrazne upozorňujeme občanov, aby si všímali dianie v obci a boli obozretní, nakoľko
z kvetinovej výsadby nám niekto kradne kvety. Je smutné, že naša námaha, starostlivosť a snaha
skrášliť našu obec, vyjde nazmar. Preto pomôžme spoločne ochrániť letnú výzdobu
a nedovoľme nikomu kradnúť kvety zo záhonov pri obecnom úrade a pri zdravotnom stredisku.
Je to pre nás, občanov Terne, aby sme to tu mali počas leta pekné, farebne rozkvitnuté a aby sme
sa prezentovali počas Ternianskeho jarmoku, keď k nám prídu návštevníci, ako pekná
a rozkvitnutá obec.
Ak by ste niečo spozorovali, nahláste to prosím na obecný úrad na tel. číslo 051/45
95 221 prípadne e-mailom obec@terna.sk. Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujeme.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OBCE TERŇA

NARODILI SA –
VÍTAME:
Timea Giňová
Kristián Senderák
Oliver Hrabčák
Džesika Miková
Andrea Poniková
Viktória Siváková
Radoslava Giňová
Ema Barteková

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Martin Koscelník a Katarína, rod.
Sabolčíková
Martin Eliáš a Štefánia, rod. Kmecová

OHLASY
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BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov
Anna Bockaničová
Alexander Giňa
Eva Giňová
Mária Giňová
Júlia Kivadrová
Ľuboš Piskura
Jozef Polla
Terézia Tokárová
Stanislav Uličný
Peter Varga
Vincent Varga
60 rokov
Žofia Brezinová
Rudolf Giňa
Jozef Osifčin
Július Tokár
Ladislav Varga
OPUSTILI NÁS:
Anna Giňová, 95 r.
Alžbeta Giňová, 83 r.
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