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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania, milá mládež!
Leto je tu so všetkým, čo k nemu
neodmysliteľne patrí. Naši školáci
si užívajú prázdninové dni a
mnohí
z vás
sa
vrátili
z dovoleniek, alebo sa na ne ešte
len pripravujú. Iste sa zhodneme,
že najlepšie miesta na oddych sú
pri vode, veď tohtoročné leto nás
skúša mimoriadnymi horúčavami.
Prajem vám, aby ste si našli čas
a miesto na relax s dobrými
priateľmi, aby ste sa vrátili
z vašich ciest bezpečne a plní
zážitkov. A tým, ktorí majú práve hlavnú pracovnú sezónu, a to sú naši poľnohospodári,
želám veľa síl a priaznivé počasie pri zbere čo najlepšej úrody.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Pozvánka na 5. Terniansky jarmok
6. septembra chystáme pre našich občanov, rodákov, priateľov a hostí v poradí už
piaty Terniansky jarmok, na ktorý všetkých srdečne pozývame. O programe vás budeme
včas informovať plagátmi. Príďte, tak ako v minulých rokoch v hojnom počte, a využite
príležitosť na veselo a družne strávené popoludnie.

Zo zasadnutí OZ
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Materskej škole
Na základe projektu odsúhlaseného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
v Prešove prebieha v MŠ rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorú si vyžiadalo
sprísnenie podmienok pre predškolské zariadenia. Pre našich škôlkárov pripravujeme
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príjemné prostredie a zároveň tým splníme všetky nároky a normy stanovené pre
prevádzku materských škôl.
Nová šesťbytová jednotka
Tento rok získa svoje nové bývanie v 6bytovej jednotke šesť nových nájomníkov.
Veríme, že práce budú postupovať podľa
plánu a nájomníci sa čoskoro nasťahujú do
nových bytov. Ďalší naši občania budú mať
takto vyriešenú otázku svojho domova,
navyše v centre obce a so všetkým, čo
k dobrému bývaniu patrí.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
OZ schválilo pokračovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií nasledovne:
Mlynská ulica od mosta k Záhradnej ulici, cesta k 7-bytovej jednotke za zdravotným
strediskom, ulička za Jednotou a ulica Čergovská od križovatky smerom na Podhradisko.
Realizácia by sa mala uskutočniť do konca leta.

Terňa a Európske fondy v novom období 2014 až 2020
Slovensko začína čerpať prostriedky na projekty z ďalšieho programového obdobia
Európskej únie na obdobie 2014 až 2020. Toto nové obdobie prináša niekoľko zmien vo
filozofii podpory z týchto fondov. Ťažisko financovania sa presúva na centrá rozvoja, čo
v našom prípade znamená krajské mestá a ich najbližšie okolie, kde sa vytvára najviac
pracovných príležitostí a investícií. Prostriedky budú pre tieto centrá dostupné hlavne na
rozvoj a zlepšenie dopravy a infraštruktúry.
Program rozvoja vidieka je zameraný na obce do 1000 obyvateľov, a tak naša obec
nie je oprávnená na čerpanie z týchto prostriedkov. (V minulom období bola naša obec
umiestnená vo vybranej skupine obcí v tzv. „póloch rastu“ a bola zvýhodnená pri čerpaní
prostriedkov na svoje projekty).
Toto obdobie je iné a obec sa môže uchádzať len o menšie projekty v rámci
cezhraničnej spolupráce, miestnej akčnej skupiny (MAS) a iných menších programov.
Ako som uvádzal v predchádzajúcich Ohlasoch, naša obec je členom MAS Stráže, kde sú
spolu s ňou aj obce, súkromné firmy, neziskové organizácie a fyzické osoby z tohto
regiónu. Región zahŕňa obce Fintice, Záhradné, Veľký Slivník, Malý Slivník, Mošurov,
Geraltov, Terňa, Gregorovce, Veľký Šariš a Medzany. MAS sa bude uchádzať o získanie
oficiálneho štatútu a v prípade, ak bude úspešná, budú môcť členovia čerpať
z európskych fondov na rôzne menšie projekty. Prinášame niekoľko faktov a odpovedí na
otázky týkajúce sa tejto problematiky.
Čo je Miestna akčná skupina?
• Miestna akčná skupina (v skratke MAS alebo MAS‐ka) predstavuje verejno‐súkromné
partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenia miestne komunity, podnikatelia, verejná
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správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na
miestnej úrovni.
Miestna akčná skupina STRÁŽE
• Predstavuje verejno ‐ súkromné partnerstvo na katastrálne prepojenom území. Združuje
obce z okresu Prešov.
Ciele MAS STRÁŽE:
• Vytvoriť moderné územie so zreteľom na zachovanie ľudových tradícií, zvyklostí
a znovuoživenie poľnohospodárstva.
• Vytvoriť podmienky pre mladých ľudí, aby ostali žiť na území MAS STRÁŽE.
• Vybudovať na území podmienky na trávenie voľného času a rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu pre miestnych obyvateľov a návštevníkov.

Čo je metóda LEADER a čím je prospešná pre naše územie
• Hlavná myšlienka je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu
územia.
• Prístup zdola nahor (t.j. myšlienky pre rozvoj prichádzajú z územia od ľudí žijúcich,
pracujúcich a tvoriacich na území MAS, ktorých vízie sú zakomponované do stratégie,
ktorá je smerodajným dokumentom pre rozvoj územia – MAS‐ky), ktorý zapája miestne
spoločenstvá a pridáva hodnotu miestnym zdrojom. Možno to pokladať za novú cestu
k vytváraniu pracovných miest a podnikov vo vidieckych oblastiach.
• LEADER nás učí vzájomnej spolupráci na miestnej úrovni (obcí, regiónu), realizovať
vlastné myšlienky na území a vytvárať nové možnosti pre rozvoj a spoluprácu na
národnej a nadnárodnej úrovni.
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Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou („stratégia CLLD“)
• Základný dokument pre chod MAS, ktorý zahŕňa víziu pre dané územie, strategické
plánovanie, sieťovanie, zanalyzovanie potreby a problémov daného územia.
• Na základe stratégie CLLD, kde budú zadefinované ciele a plány územia, sa budú
implementovať projekty, ktoré napomôžu k rozvoju MAS STRÁŽE.
Prínos Miestnej akčnej skupiny STRÁŽE pre obec
• Možnosť zvýšenia zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií,
zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb, družstiev.
• Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:
‐ dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel; (výstavba, modernizácia, rekonštrukcia
zastávok, staníc, parkov, zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás
zabezpečujúcich dopravu osôb),
‐ sociálne služby a komunitné služby; (zriaďovanie nových, alebo rekonštrukcia
a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb,
‐ infraštruktúra vzdelávania (vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií,
jazykových učební ZŠ, skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení),
‐ výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory miestnych
producentov.
Prínos Miestnej akčnej skupiny STRÁŽE pre obyvateľov obcí
farmári
• Možnosť diverzifikácie svojej poľnohospodárskej
činnosti.
•Podpora spracovania a distribúcie poľnohospodárskych
produktov
prostredníctvom
miestnych a obecných trhov.
• Podpora domácich produktov a ich spracovania.
remeselníci
• Možnosť prezentácie ľudových remesiel na
domácich a zahraničných výstavách a regionálnych
podujatiach MAS STRÁŽE.
• Prezentácia obce a tradičných remesiel, podpora
na rozvoj a modernizáciu.
podpora zamestnanosti v obci
• Podpora nových a existujúcich mikro a malých podnikov na miestnej úrovni.
• Podpora podnikania a inovácií.
• Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a možnosti vytvárania „ubytovania na
súkromí“.
Možnosť získať inšpirácie, skúsenosti prostredníctvom domácich a zahraničných
exkurzií v rámci MAS.
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Prínos Miestnej akčnej skupiny STRÁŽE pre občianske (záujmové) združenia
• Možnosť získať finančné prostriedky na aktivity spojené s prezentáciou MAS.
• Prezentácia svojej činnosti a tvorby na národných a medzinárodných výstavách,
výmenných návštevách.
• Ľudové súbory – prezentácia a oživenie ľudových zvykov a tradícií.
• Zapájanie dobrovoľníkov do aktivít MAS STRÁŽE.
• Vzájomná spolupráca medzi obyvateľmi a združeniami.
Priestor pre nové nápady, rozvoj a prezentáciu svojich zručností, vedomostí, ale aj
individualít na národnej a medzinárodnej úrovni.
Prínos Miestnej akčnej skupiny STRÁŽE pre súkromný sektor (podnikatelia)
• Podpora miestnych produktov, tovarov a služieb na území MAS STRÁŽE
• Možnosť nadobudnutia vedomostí v oblastiach spojených s rozvojom vidieka,
vidieckeho turizmu
• Vytvorenie „Znaku kvality“ na území MAS STRÁŽE ( značka, ktorá podporí miestnych
producentov a aktérov vidieckeho turizmu )
• Sieťovanie miestnych producentov a vytvorenie vzájomnej spolupráce
• Získavanie nových poznatkov , skúseností v rámci zahraničných exkurzií s možnosťou
národnej a medzinárodnej spolupráce s MAS v zahraničí
J.Senderák, starosta obce

Život v škole
Školský rok 2014-16 je šťastne za nami
V utorok 30. júna sme mohli dať bodku za školským rokom 2014-15 v prítomnosti
našich hostí – starostov všetkých obcí nášho obvodu - zamestnancov a žiakov najprv na
sv. omši a potom na školskom dvore na slávnostnom ukončení roka a „vyradení“ našich
deviatakov ( tentokrát ich bolo 25) zo stavu žiakov školy. Ako máme vo zvyku, ocenili
sme a odmenili vyše päťdesiat žiakov, ktorí boli najlepší vo vzdelávacích výsledkoch
a najaktívnejší pri reprezentácii školy. Ich mená sú uvedené na stránke školy v rubrike
Naše úspechy.
Júnom sme zároveň ukončili trojročný projekt pod gesciou
Metodicko-pedagogického centra, vďaka ktorému sme získali
prostriedky na nové didaktické pomôcky, organizovali sme
popoludňajšie záujmové krúžky a mohli sme zamestnávať ďalšie dve
pedagogické asistentky. Aj tento projekt, tak ako je u nás, žiaľ, so
všetkými veľkými projektmi, bol spojený s veľkou administratívou.
Teším sa preto, že ho máme za sebou. Na druhej strane je nám ľúto,
že nemôžeme ďalej zamestnávať naše asistentky Denisu Marcinovú
a Mgr. Julku Kivaderovú, ktoré svoje úlohy zvládali profesionálne, ale aj so zanietením
a srdcom. Ďakujem im za to.
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Počas roka sme sa zapojili aj do menších projektov, vrátane tých s medzinárodným
presahom. Na záver bola naša pani učiteľka anglického jazyka Mgr. Martina Oravcová
pozvaná na konferenciu do Hamburgu, a tak máme záruku, že projekt bude pokračovať aj
v budúcom školskom roku.
Nezvyčajnou aktivitou bola aj príprava multimediálnych materiálov v projekte
Digiškola. Pod vedením učiteľov Mgr. Renáty Kmecovej, PaedDr. Pavla Tokára a Mgr.
Martina Zdeneka s prispením žiakov školy sme spracovali témy z vyučovania i zo
zaujímavostí našej obce. A tak, po schválení materiálov projektovým tímom, budú môcť
žiaci a učitelia na celom Slovensku využiť naše videá pri vyučovaní, ale môžu napríklad
„navštíviť“ cez internet aj náš terniansky kaštieľ a dozvedieť sa čo-to z jeho histórie
a súčasnosti.
Ako vždy vás, milí čitatelia Ohlasov, pozývam na návštevu našej stránky
www.zsterna.edu.sk, aby ste si podrobnejšie,
ako je to možné v tomto obecnom časopise,
prečítali
o našej
činnosti,
popozerali
fotografie, a potom mi, dúfam, dáte za pravdu,
že si prázdniny naši žiaci i zamestnanci
zaslúžia. Želám všetkým príjemný oddych
a veľa pekných zážitkov. Som si istá, že
takmer všetci žiaci sa na konci prázdnin budú
do školy tešiť tak, ako naši škôlkári, ktorí sa
po veľmi peknej rozlúčke s materskou školou
chystajú s radosťou do veľkej školy. Tak
s novou energiou do videnia v stredu
2. septembra !
Zuzana Poklembová, riaditeľka školy

Zo života obce
V Babinom Potoku majú v úcte svätú Alžbetu
Obyvatelia Babinho Potoka oddávna túžili mať
svoj vlastný kostol. „ Nežná revolúcia“ v roku 1989,
ktorá priniesla aj náboženskú slobodu v našej vlasti,
otvorila cestu k splneniu ich snov. Základný kameň
Kostola sv. Alžbety Uhorskej posvätil Svätý Otec Ján
Pavol II. počas svojej návštevy Bratislavy v roku 1990.
Pozemok na stavbu kostola podarovali František
Koscelník a Mária Koscelníková, projekt kostola vytvoril
Ing. arch. Peter Marcinko. Po schválení projektu
liturgickou komisiou pri Biskupskom úrade v Košiciach
a po získaní súhlasu zo strany stavebných úradov začalo
sa s výstavbou Božieho stánku. Dielo bolo zavŕšené
v roku 1995. Dňa 28. mája 1995 košický arcibiskup
Mons. Alojz Tkáč vykonal konsekráciu novopostaveného
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Kostola sv. Alžbety Uhorskej v Babinom Potoku.
Toho roku sa 28. mája v Babinom Potoku konala slávnosť 20. výročia konsekrácie
miestneho kostola. Svätú omšu celebroval generálny vikár Košickej arcidicézy Mons.
Pavol Dráb, ktorý v homílii vyzdvihol úsilie a obetu obyvateľov Babinho Potoka pri
výstavbe a zveľaďovaní kostola a rozvinul myšlienku zo Svätého písma: „ A neviete, že
vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás...?“ Počas slávnostnej svätej omše
pri oltári Pána bol prítomný náš pán farár Imrich Revák a ďalší kňazi: Marek Vajs,
Vladimír Klešč, Imrich Anderko, Ján Biroš a Marcel Senderák.
Kostol sv. Alžbety Uhorskej je živým organizmom a vďaka nemu sa kresťanský
život intenzívnejšie rozvíja nielen v Babinom Potoku, ale aj v celej ternianskej farnosti.
Text a foto: Tomáš Majerník

Privítali sme nového pána kaplána
Úcta k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi je v Terni živá od nepamäti. Plastiky týchto
svätcov sú umiestnené aj na hlavnom oltári, a to z jednej i druhej strany patrónky nášho
farského chrámu, svätej Kataríny Alexandrijskej. Dokonca aj na prechádzajúcej veži
kostola bol veľký dvojramenný cyrilometodský kríž. V deň ich sviatku sa v Terni konali
celoobecné slávnosti.
Toto roku na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme v Terni privítali nového pána
kaplána Mgr. Štefana Ružbarského. Duchovný otec v homílii vyzdvihol význam misie
vierozvestov Konštantína a Metoda, ktorí prišli na územie Veľkej Moravy roku 863.
Zostavili prvé slovanské písmo – hlaholiku, vytvorili prvý slovanský literárny jazyk –
staroslovienčinu, do ktorého preložili Písmo sväté. Pre bohoslužobné účely
v staroslovienskom jazyku zostavili omšovú knihu, evanjeliár, modlitebnú knižku pre
kňazov – breviár a spevník. Počas ich návštevy Ríma pápež Hadrián II. potvrdil
slovanskú liturgiu a Metoda vymenoval za arcibiskupa Veľkej Moravy. Jeho brat
Konštantín v Ríme vstúpil do kláštora, prijal rehoľné meno Cyril a r. 869 zomrel. V Ríme
je aj pochovaný. Staroslovienčina sa po hebrejčine, gréčtine a latinčine stala štvrtým
bohoslužobným jazykom. Pápež Ján Pavol II. sv. Cyrila a Metoda vyhlásil za
spolupatrónov Európy.
Poznamenajme ešte, že po svätej omši nového kaplána Mgr. Štefana Ružbarského
v mene veriacich Terne privítal pán Peter Senderák a kvety mu odovzdala žiačka Kristína
Plavčanová.
Tomáš Majerník

Šedzikarska Anička
...Všetko, čo existuje, akoby na dôkaz svojej existencie, vydáva zvuk. Všetko vo
vesmíre i na Zemi. K zvukom, ktoré vydáva jeden z najzaujímavejších tvorov tejto Zeme
– človek – patrí aj pieseň...
V piesni sú osudy našich predkov, spoznávame cez ňu život, prácu, radosť aj žiaľ
života. Preto si ju musíme chrániť a šíriť ďalej. To je aj naša cesta v materskej škole,
viesť deti ľudovou piesňou k tradíciám. Priatelíme sa s pesničkami, nemusíme si ich
niekedy ani spievať, pretože ich slová znejú ako báseň, stačí len počúvať a láska
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k pesničke je zakorenená v srdiečku navždy. Túto schopnosť detí podporujeme
a rozvíjame cez rôzne aktivity.
A práve jednou z nich je aj malá spevácka prezentácia ľudovej piesne v Materskej
škole v Záhradnom pod názvom Šedzikarska Anička. Tento rok sa konal štvrtý ročník.
Na tejto pesničkovej prezentácii sa zúčastňujú materské školy z mikroregiónu Stráže,
každá škola vysiela tri až štyri deti, ktoré majú za úlohu zaspievať ľudové piesne.
Za našu materskú školu z Terne sa zúčastnili dievčatá Lívia Tokárová, Bibka
Tokárová, Mária Elen Miklošková a Tamarka Koscelníková. Každá vystúpila s ľudovou
pesničkou z východu a k dokonalému estetickému zážitku prispeli aj ich pestrofarebné kroje
z okolia regiónu. Dievčatká, speváčky si samé
vybrali pesničky, ktoré sa im najviac páčia,
pretože nie je deň v MŠ, aby sme si nespievali
nejakú ľudovku. Najviac „idú“ ľudovky so
žartovnou tematikou, pretože tieto piesne
vyvolávajú dobrú náladu počas celého dňa.
Dievčatá spolu s pani zástupkyňou MŠ Mgr.
Renátou Kmecovou a pani učiteľkou Lýdiou
Koscelníkovou si vyrobili aj maňušku Aničku,
ktorú priniesli aj s pohárom s erbom Záhradného
od pána starostu do materskej školy. Za
prezentáciu piesní boli deti odmenené balíčkom prekvapení a aj sladkým koláčikom od
tety kuchárky z MŠ v Záhradnom.
Deti si z podujatia Šedzikarska Anička odnášajú radosť zo spevu, zoznámia sa
s novými kamarátmi a spoznajú nové pesničky. Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke
MŠ v Záhradnom Mgr. Oravcovej a všetkým jej kolegyniam, ktoré pripravujú pre deti
tieto nezabudnuteľné chvíle pri ľudovej piesni. Všetci sa veľmi tešíme na budúci ročník.
Hana Priputenová, učiteľka

Zabávali sa rodičia aj deti
Na 3. ročníku osláv Medzinárodného dňa detí v Babinom Potoku si malí aj veľkí
prišli na svoje. Pekné, neoficiálne stretnutie neprekazila ani blížiaca sa búrka. Deti sa
stihli vyšantiť na miestnom ihrisku. Skúšali, čo všetko dokážu: hojdanie, preliezanie
a šmýkanie predviedli aj tí najmenší drobčekovia. Tí väčší si chceli zašportovať. Zahrali
si futbal proti rodičom. A veru ockovia mali čo robiť, aby neostali v hanbe. Sily si
zmerali aj v preťahovaní lanom.
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Keď sa spustil dážď, prišiel čas na občerstvenie. Vďaka sponzorom ( p. Kundrát,
p. Gurega a p. Senderáková z predajne Konzum) aj mamičkám si deti zamaškrtili dosýta.
Potom nasledovala tanečná zábava a deti sa najviac potešili hudobníkom. Zahrať
a zaspievať prišli súrodenci Kolpákovci z Veľkého Slivníka, ktorí svojimi ľudovými
pesničkami potešili aj babičky.
Po daždi vyhuplo slniečko, akoby chcelo povedať: „Dosť tanca, ide sa von!“ Ohník
veselo praskal, ohrial, ale aj opiekol špekáčiky. Chutilo všetkým. V družnej zábave pri
ohni, hudbe a debate si tí najstarší zaspomínali, rodičia sa zabavili a deti sa vyšantili.
Rozhodli sa, že sa stretneme aj nabudúce.
Vďaka patrí všetkým organizátorom aj rodičom, tiež obetavosti takých rodičov,
ako sú Radko a Hanka Koscelníkovci. Za všetky deti vám patrí veľké „Ďakujeme “.
Elena Platková

Naše prázdniny v prídedinskom tábore
Po náročnom roku v škole, na štúdiách i v práci zavítali opäť letné prázdniny
a dovolenky a s nimi už tradične (čo nás veľmi teší) tábor pre deti našej farnosti.
Prídedinský tábor sa konal v dňoch 20.-24.7.2015 a tento rok sa ho zúčastnilo 43 detí.

Celý týždeň sme sa snažili nájsť odpoveď na otázku – Svieti nám to? Pomáhali
nám pri tom postupné zoznamovania sa so životmi svätých a aktivity, v ktorých sme sa
snažili spoznávať, akým životom sa stali svätými. Snažili sme ich aspoň v maličkostiach
napodobniť a byť pri tom radostní a veselí – ponúkli sme ochotné ruky viacerým ľuďom
v Terni, poriadne sme sa schladili pri vodných hrách, šikovnosť sme si vyskúšali na
tvorivých dielňach, zažili sme stopovačku po lese za prichádzajúcej búrky a opekačku
v daždi. Svätú omšu nám prišiel vo štvrtok odslúžiť verbista páter Mattias až z ďalekej
Indonézie a v piatok o. Marek Uličný z Važca.
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Vďaka finančnej podpore našich obecných úradov a tento rok aj Nadácie
Slovenskej sporiteľne, sme s deťmi v stredu navštívili Dobšinského rozprávkovú dedinku
Habakuky na Donovaloch. Po dlhšej a náročnej ceste nás privítala čarovná krajinka dedinka, v ktorej nás okrem iného pobavili rozprávkové divadielka. Výlet sme ukončili
svätou omšou s našim novým pánom kaplánom v Bazilike návštevy Panny Márie na
Starých Horách.
Tešíme sa z toho, že aj tento rok sa nám podarilo s deťmi plnohodnotne stráviť
týždeň prázdnin, za čo patrí vďaka Pánu Bohu, že nad nami držal ochrannú ruku, našim
animátorom za ich službu, p. kaplánovi a p.farárovi za slúženie sv. omší, za chutné jedlo
milým tetám kuchárkam a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Všetci
táborníci sa mohli v piatok rozísť bez ujmy na zdraví a bohatší o nové poznanie
a spoločné zážitky. „Do táborenia“ opäť o rok!
za animátorov Katka Poklembová

Z histórie obce
V Terni bol aj notársky úrad
V súčasnosti, keď potrebujeme navštíviť notára, musíme
vycestovať do okresného mesta. Pritom Notársky úrad
v Terni už bol pred viac ako sto rokmi. Oveľa skôr však
sídlo notára bolo v Babinom Potoku, kde naposledy pôsobil
notár Katzenreiter.
V 2. polovici 19. stor. bol notársky úrad presídlený
z Babinho Potoka do Terne a bol umiestnený spolu
s poštovým úradom v starom dome, ktorý bol vedľa farskej
budovy. Jedným z významných notárov bol Ján (János)
Várkeӧi, ktorý v Terni pôsobil od r. 1882 do svojej smrti r.
1900. Je pochovaný na miestnom cintoríne.
Novým notárom v Terni sa stal Emil Schütz, ktorý si vzal za
manželku vedúcu poštového úradu Paulu, rod. Jasovskú.
Mali dve dcéry: Alžbetu, ktorú si vzal za manželku Tibor
Báno a Martu, ktorá sa nevydala. Emil Schütz si r. 1900 dal
postaviť nový dom s peknou otvorenou verandou, v ktorom po rekonštrukcii je
v súčasnosti zdravotné stredisko. Do tohto domu sa r. 1912 presťahoval notársky úrad.
Emil Schütz notársku činnosť vykonával do polovice mája 1935. V roku 1923 založil
v Terni aj Dobrovoľný hasičský zbor.
V máji 1935 sa notárom v Terni stal Vojtech Szabó. Posledným notárom už po 2.
svetovej vojne bol Imrich Vojtek. Jeho manželkou bola učiteľka slovenského jazyka
Anna Vojtková.
Do ternianskeho notárskeho obvodu patrili tieto obce: Terňa, Babin Potok,
Hradisko, Mošurov, Malý Slivník, Veľký Slivník, Geraltov, Žatkovce Závadka, Svätý Jur
– Hubošovce a Ratvaj. Do roku 1908 do obvodu Terňa patrila aj obec Sedikart
(Záhradné), ktorá bola pričlenená k Obvodnému notárstvu v Tulčíku.
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V tomto príspevku vychádzame z textov učiteľky českého pôvodu Anny
Míchalovej, ktorá najprv učila v Hradisku a od r. 1936 do školského roku 1939/40
vyučovala v Terni.
Spracoval: Tomáš Majerník

Rozhovor s ...
Navštívili sme predajňu Mäso - údeniny
Obyvatelia Terne sa v roku 2000
potešili, keď v centre obce bola otvorená
predajňa Mäso - údeniny. Jej zriaďovateľom sa
stal živnostník Peter Sabol, ktorý predajňu
prevádzkuje do dnešných dní.
Keď sme koncom júna navštívili
uvedenú predajňu, Peter Sabol nám povedal:
“Zákazníkom ponúkame čerstvé bravčové,
hovädzie
a hydinové
mäso,
základné
potraviny, pečivo, minerálne vody, džúsy,
cukrovinky, mrazený tovar ...“ V chladiacich
boxoch sme videli pekne usporiadanú šunku –
chlebíčkovú, dusenú a viedenskú, ďalej
sekanú, salámy, párky a fašírky. Na pultoch sú
paštéty, mäsové konzervy, lečo, horčice,
feferóny, zeleninový šalát.
Kedy možno predajňu navštíviť? V pondelok a v sobotu v čase od 7:00 hod. do
12:00 hod., v utorok až piatok v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00. hod do
16:00 hod. Nech sa teda živnostníkovi Petrovi Sabolovi rovnako dobré darí ako pred, tak
aj po sviatku Petra a Pavla.
Tomáš Majerník

Na záver ... krátko a veselo ...
-Vieš, čo je najhoršie na románoch na pokračovanie?
-Čo?
-Že pokračujú...
xxx

-Ako ste sa zoznámili so svojou ženou?
-Nešťastnou náhodou!
xxx

-Ty zvláštne kašleš, akoby si štekal.
-Čuduješ sa mi v tomto psom počasí?
Z tlače vybral: - iks11

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OBCE TERŇA

CHROBÁČIK pozýva

NARODILI SA –
VÍTAME:
Ján Giňa
Lara Pilarčíková
Maroš Giňa
Peter Nižník

BLAHOŽELÁME K JUBILEÁM:
50 rokov
Mária Fertaľová
Anton Kivader
Marián Lis
Monika Plavčanová
Danka Pollová
Jana Vahilová
Mária Vargová

60 rokov
Ján Blaščák
Ambróz Senderák
70 rokov
Marta Cmárová
Berta Kivaderová
80 rokov
Ján Vasko
90 rokov
Anna Fečová

OPUSTILI NÁS:
Antónia Majerníková
Anna Hajtolová
Cecília Senderáková

OHLASY

12

OZNAMY

Obecné zastupiteľstvo
schválilo dočasné poskytnutie
uvoľnených
priestorov
v Dome služieb vedľa ZI
Café pre stretávanie sa
mamičiek s malými deťmi do
3 rokov, resp. pred nástupom
do MŠ. Stretnutie je každý
pondelok od 9:30 do 12:00
a všetky mamičky sú vrelo
vítané. Bližšie informácie pre
nerozhodnutých sú dostupné
na
facebooku
Materské
centrum CHROBÁČIK.
Oprava
V Ohlasoch č.1/2015
v článku „Sme Terňania,
alebo Terňančania?“ majú
byť tieto tvary slov:
Babin Potok, z Babinho
Potoka, Babinopotočan,
Babinopotočanka,
Babinopotočania,
prídavné meno
babinopotocký.
-r-
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