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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania,
milá mládež!
Dovoľte mi, aby som
vám priniesol niektoré
základné
informácie
o dianí v obci.
• Ukončenie projektu
TNPM.
K 31.4.2014 sme ukončili
projekt Tvorba nových
pracovných
miest pre
znevýhodnených
uchádzačov v obci Terňa.
V rámci projektu našlo
zamestnanie 6 dlhodobo nezamestnaných
na obdobie 2 rokov. Celkové náklady na
tento projekt činili 108.742 EUR
a spolufinancovanie 5 %, čo je 5.437,10
EUR. Hlavnou náplňou bola výroba

zámkovej dlažby, výstavba chodníkov
a parkové
úpravy.
Zamestnanci
spolupracovali a pomáhali na mnohých

ďalších úlohách pri oprave a údržbe
obecného majetku a výsledky aj ich
práce môžeme vidieť na každom kroku.
Spomeniem len výstavbu
zástavky
SAD
na
Čergovskej ulici, opravu
šatní a areálu futbalového
ihriska, obecnej budovy
v Babinom
Potoku,
výstavbu garáží za KD,
rekonštrukciu
budovy
Obecného úradu a mnohé
iné. Pri týchto prácach
mohli získať mnohé nové
zručnosti,
ktoré
im,
dúfame, pomôžu získať si riadne
zamestnanie. Projektu sa zúčastnili
Bartolomej Miko, Martin Giňa, Igor
Marcin, Stanislav Miko, Mária Duždová
a ako majster skupiny Marek Blichár.
Týmto sa im chcem v mene obce
poďakovať za vykonanú prácu a popriať
im veľa úspechov v ďalšom živote. Obec
má záujem pokračovať v takomto type
projektov a v súčasnosti čakáme na
schválenie nového projektu, ktorý by mal
obnoviť činnosť tohto obecného podniku
a mal by vytvoriť 5 pracovných miest na
jeden rok.
• Situácia v ZŠ s MŠ
sa stáva komplikovanou a problematickou. ZŠ s MŠ spolu s obcou dlhé roky
rozširovala a upravovala priestory tak,
aby mohla prijať ďalších žiakov
a vytvárať podmienky pre ich výučbu.
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Najväčší početný nárast je u žiakov
z obce Malý Slivník.
Snahou vedenia školy bolo vytvárať
podmienky pre výučbu žiakov aj zo
znevýhodneného prostredia, ale, žiaľ,
táto snaha má
ľudské a priestorové
limity. Navyše mnohí žiaci z nášho
školského obvodu sa rozhodli využívať
služby iných škôl či už v Záhradnom
alebo Prešove. Potešila nás preto správa,
že obec Malý Slivník plánuje výstavbu
modulovej školy, ktorá by odbremenila
našu a vytvorila podmienky pre zriadenie
prvého stupňa školy v obci Malý Slivník.
Žiaľ, táto snaha narazila na nepochopenie
kompetentných s absurdnou výhovorkou
na segregované školstvo. Naša škola je
nútená
od
septembra
pristúpiť
k zriadeniu druhej zmeny.
Obecné
zastupiteľstvo v Terni zrušilo obci Malý
Slivník školský obvod pre 1. až 4. ročník
a bude spolu s Okresným úradom –
odborom školstva hľadať riešenie
vzniknutej situácie.

• Hasičské auto
Pracovníci
obce
a dobrovoľníci
z DHZ v jarných mesiacoch uskutočnili
komplexnú rekonštrukciu obecného
hasičského vozidla Karosa (na obr.).
Ďakujeme zamestnancom obce Jozefovi
Stašíkovi a Danielovi Achimovičovi
a dobrovoľníkom Martinovi Ferencovi
2

a Mariánovi Mikolajovi, ktorí venovali
tejto práci hodiny svojho voľna.
• Program podujatí na tento rok
V najbližšom
období
nás
čaká
organizovanie dvoch obecných podujatí,
a to tradičnej súťaže DHZ o pohár
starostu obce, ktorá sa má uskutočniť
24.8.2014 a veríme, že tiež už tradičného
Ternianskeho jarmoku, ktorý plánujeme
organizovať v nedeľu 7.9.2014. Tešíme
sa na vašu účasť.

• Oprava
obecnej
budovy
v Babinom Potoku
Záujem a angažovanosť občanov
miestnej časti Babin Potok nás podnietila
k oprave budovy bývalej školy a jej
faktickému dokončeniu a sprístupneniu
pre rôzne spoločenské a rodinné akcie
(na obr.). V budove bolo urobené
vykurovanie,
toalety,
vodovod,
kanalizácia, zrekonštruovaná elektrina
a kuchynka. Boli obnovené maľby
a podlaha. Budova je pripravená na
využitie. Vďaka patrí hlavne Františkovi
Sedlákovi, ktorý prispel k obnove aj
sponzorsky,
a ďalším
občanom
a zamestnancom OcÚ.
• Stručne zo zasadnutí OZ
OZ schválilo na svojich zasadnutiach
opravu cesty a mosta v Babinom Potoku

a opravu cesty na Mlynskej ulici, ktoré
plánujeme uskutočniť v lete.
• Zasadnutie OZ v Babinom Potoku
V piatok 27.6.2014 sa konalo
historicky
prvé
zasadnutie
OZ
v zrekonštruovanej obecnej budove
v Babinom Potoku. Bolo to aj veľmi
príjemné stretnutie s občanmi miestnej
časti, ktorí prišli na toto rokovanie.
Poslanci a starosta si mohli vypočuť
návrhy a pripomienky k zlepšeniu života
v Babinom Potoku.

• Pozastavenie projektu
OZ rozhodlo o pozastavení projektu
na rekonštrukciu zdravotného strediska.
Hlavné dôvody sú: blížiace sa ukončenie
súčasného
programového
obdobia

a povinnosť ukončiť realizáciu projektov
do konca roka 2015. Na celkové
uskutočnenie projektu ostalo iba 1,5 roka
a je potrebné absolvovať pomerne
komplikovaný
a zdĺhavý
proces
verejného
obstarávania,
samotnú
realizáciu projektu a jeho ukončenie
vrátane záverečnej kontroly. V prípade,
ak by to obec nestihla v stanovenom
termíne, musela by všetky náklady
uhradiť z vlastných prostriedkov. Je len
veľká
škoda,
že
Ministerstvo
zdravotníctva v minulosti
z doposiaľ
nejasných dôvodov prerušilo realizáciu
projektu vtedy, keď bol dostatočný
časový priestor na jeho ukončenie.
Ďalším rizikom projektu je obsadenosť
ambulancií, a to hlavne ambulancie
internistu,
ktorá
mala
v nových
priestoroch vzniknúť. V prípade, že by
obec nevedela túto ambulanciu obsadiť,
musela by vracať získané prostriedky.
Mnohé obce, ktoré už realizovali tieto
projekty, majú s tým v súčasnosti veľké
problémy. Pred ďalším podaním projektu
bude potrebné zvážiť, či je výhodné
a potrebné zriaďovať ďalšiu ambulanciu.
(pokračovanie na str. 11)
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Zo života obce
Mošurov a sv. Apolónia
Deň 9.február je sviatkom sv. Apolónie. Pri tejto príležitosti sa v sobotu 8. februára
2014 o 11:00 hod. konala odpustová slávnosť - prvá v tomto roku, pri kaplnke sv.
Apolónie v Mošurove. Aj keď poprchávalo, zišlo sa tam okolo 60 veriacich, aby tam
spolu s duchovným otcom Mgr. Imrichom Revákom a hlavným celebrantom, kňazom
Mgr. Stanislavom Palenčárom – rodákom z Mošurova, slávili sv. omšu. Pred sv. omšou
sa prítomní pomodlili desiatok sv. ruženca: „ ktorého si, Panna, v chráme obetovala“,
nakoľko sa táto púť konala iba šesť dní po sviatku Obetovania Pána.
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Homíliu predniesol duchovný otec Imrich Revák. V úvode povzbudil k obetavosti.
Potom priblížil životopis sv. Apolónie. Pochádzala z Alexandrie zo vznešeného, podľa
niektorých z kráľovského rodu, kde sa na prelome rokov 248 - 249 uskutočnilo veľké
prenasledovanie kresťanov. Apolónia už bola v pokročilom veku. A predsa pohania
nedbali na to, vrhli sa na ňu, kruto ju bili, vyrazili jej všetky zuby a rozmliaždili sánku.
Potom dav, rozbesnený žiadostivosťou po krvi, zapálil vatru pred mestom a pohrozil jej,
že ju zaživa upália, ak nebude zlorečiť Kristovi. Apolónia poprosila o chvíľu na
rozmyslenie a potom pripravená na obetu sama sa vrhla do ohňa a zhorela. Túto poslednú
správu potvrdzuje aj sv. Augustín. Rímske martyrológium uvádza, že smrť po mučení
našla v plameňoch ohňa pri obrane viery. Je patrónkou zubných lekárov, býva vzývaná
pri bolestiach zubov.
Po sv. omši starosta obce JUDr. Stanislav Krajňák pozval všetkých prítomných na
ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční začiatkom septembra 2014. Vtedy sa viac dozvieme
o histórii tohto sviatku, nakoľko bude 70. rokov od udalostí, ktoré hlboko zasiahli do
povedomia Mošurovčanov, keď na príhovor sv. Apolónie boli uchránení od hrozieb
vojny.
A celkom na záver pán starosta pozval – už tradične – na agapé, tentoraz na
výbornú kapustnicu, ktorá v tomto zimnom období v prírode chutila znamenite.
Nechýbali ani domáce koláče, ktoré napiekli mošurovské obetavé žienky. Takto posilnení
na duchu a tele sme sa vracali domov.
Prajme si spoločne, aby sme na príhovor sv. Apolónie mali vždy odvahu nebojácne
vyznať svoju vieru a štafetu obetavosti Mošurovčanov podávať ďalej.
Magdaléna Ištvanová

Vyhodnotili súťaž Mikitova Terňa
Od narodenia kňaza a umelca Antona Mikitu 9. decembra minulého roku uplynulo
150 rokov. Pri tejto príležitosti obec Terňa vyhlásila súťaž vo výtvarnej tvorbe.
Realizátorom výtvarnej súťaže bola ZŠ s MŠ v Terni. Do súťaže sa zapojilo 9 škôl, ktoré
spolu predložili 105 prác. Témou súťaže bola Rodina. Výtvarné práce hodnotila
trojčlenná komisia v zložení: Ing. Zuzana Poklembová, Mgr. Viera Grohoľová a Mgr.
Peter Palko.
Do 1. kategórie – žiaci 1. stupňa ZŠ
a ZUŠ sa zapojili žiaci z Terne, Hrabkova
a Bajerova.
Do 2. kategórie – žiaci 2. stupňa ZŠ,
ZUŠ a osemročných gymnázií - prišli
práce z Bardejova, Bajerova, Chminianskej
Novej Vsi, Trenčína, Košíc a Prešova.
Medzi najlepšie práce z 1. kategórie
patria obrázky Emky Krajňákovej, Zuzany
Kočanovej, Simona Blanára zo ZUŠ
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Irkutská 1, Košice a Timey Jambrichovej zo ZUŠ K. Pádivého , Trenčín.
Najlepšie práce 2. kategórie: Tatiana Balocká a Ján Stredňák z Chminianskej Novej
Vsi, Kamil Šoltis a Marcel Grega z Bajerova.
Hodnotiaca komisia vyzdvihla úsilie žiakov stvárniť tematiku rodiny, ktorá je
blízka ich srdcu i rôznosť použitých výtvarných technik. Pozitívne je aj to, že do súťaže
sa zapojili žiaci z troch územných celkov Slovenska.
T.M.
Pozn. Dve fotografie ocenených prác sú v tomto čísle Ohlasov na str. 1 a 4.
red.

Deň hier
Nedeľa 1.6.2014 bola pre naše deti v Babinom Potoku nedeľou veselou. Náš
kultúrny dom ožil radosťou, smiechom a detským džavotom.
Zišli sa tu totiž mamky
a oteckovia, babičky a dedkovia už po druhýkrát so
svojimi detskými ratolesťami.
Pripravili sme pre všetkých tu
vo vnútorných priestoroch
pestrý program z príležitosti
Medzinárodného dňa detí.
Nemuseli sme sa už obávať
dažďa a pohodlne, v novoupravených miestnostiach sme
pripravili
občerstvenie.
Poslúžila nám na to hlavne
vynovená kuchynka. Ani
s toaletami už nebol problém. Vďaka šikovným rukám ľudí ( p. František Sedlák),
sponzorom a pánu starostovi sú funkčné estetické toalety, preto sa deti nemuseli báť, že
ostanú špinavé. A spočiatku veru aj boli. Športové disciplíny zvládli hravo, aj keď sa na
ne kde-tu prilepilo blato. Počasie vydržalo, preto sme boli hlavne vonku. Veď aj bolo čo
robiť.
Na ceste sa súťažilo v pretekoch na odrážadlách – motorkách, ďalej bolo kreslenie
kriedou na asfalt, gver si precvičili triafaním loptičiek do vedierka, skok vo vreciach
zvládli aj mamičky, ktoré zastúpili mladšie deti. Aj hádanky si našli svoje miesto. Detské
ihrisko bolo celkom zaplnené, naplno fungovali hojdačky, preliezačky a domčeky.
Zatiaľ, čo deti súťažili, oteckovia sa činili a priniesli drevo, ražeň a onedlho už
rozvoniavali opekané klobásky. Ďakujeme, že nám ujovia prišli pokosiť trávu, lepšie sa
nám behalo a bolo to krásne.
Súťaže vyhodnotila Hanka Koscelníková, ktorá to vlastne spolu s manželom
Radkom pripravili a oslovili sponzorov. Pán Erik Gajdoš nám zhotovil lákavú pružinovú
hojdačku – húsku. Viac ľudí, viac rúk, viac radosti, tej bolo nadostač pri hudobnej
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diskotéke a maškrtách. Boli aj balóny, ktoré začali praskať, ale nič to za to. Hlavne, že
nikto neplakal.
Tešíme sa spoločne, že naše malé detské ihrisko slúži a máme sa kde hrať. Bola to
skvelá myšlienka, urobiť detské ihrisko pre naše deti. Našou snahou bude naďalej ho
zveľaďovať a udržiavať. Všetkým, ktorí tam boli účastní – ďakujeme za dobrú náladu,
všetkým, ktorí to pripravili, sponzorovali, financovali, upratovali, zabezpečovali,
umývali, či inak sa podieľali, ďakujeme!
Veríme, že sa opäť, možno skôr ako o rok, stretneme!
Elena Platková

Slávnosti v chráme povznášajú mysle
Cyrilometodské slávnosti sú v živote
obyvateľov Terne vždy veľkou udalosťou.
Sväté omše spravidla celebrujú kňazi z iných
farností a počas svätých omší spieva veľký
alebo mládežnícky zbor.
V roku 2012 počas sv. omše mal
niekoľko hudobných vstupov ruský umelec
Nikolaj Polubojarov. Po sv. omši nasledoval
v kostole
jeho
koncert.
V rozhovore
s umelcom sme sa dozvedeli, že pochádza
z mesta Rjazaň. V Moskve absolvoval tri
stupne hudobného vzdelávania až po
ašpirantúru. Tento významný hudobný
skladateľ, laureát klavírnych konkurzov, je
členom zväzu hudobných skladateľov Moskvy
aj Ruska. Vo svojej tvorbe sa pridržiava
tradičnej intonačnej línie. A. Polubojarov je
autorom hudby rôznych žánrov: orchestrálnej,
vokálnej, chorálnej atď.

Každá cyrilometodská slávnosť
v Terni je iná. Aj tohtoročná slávnosť
iste nám povznesie mysle a posilní
nášho ducha.
Text a foto: Tomáš Majerník
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Život sr. Vojtechy je plný optimizmu
Rehoľná sestra Vojtecha Helena Vasková CJ sa
v máji toho roku dožila 84 rokov. Rada si spomína na svoje
detstvo v Terni, kde získala aj základné vzdelanie. Keď bola
študentkou piatej triedy druhého štátneho gymnázia
v Prešove, rozhodla sa pre rehoľný život v kláštore Sancta
Maria. Keď sa s tým zdôverila svojmu oteckovi, povedal
jej: „Dobre si si to všetko rozmyslela? Lebo to nie je na
jeden, či dva roky, ale na celý život“. Otecko jej potom dal
svoje požehnanie. Bol 2. august 1949. Do kláštora šla spolu
aj so sr. Benediktou Bačovou z Terne.
Po troch týždňoch si ich zavolala provinciálka, mater
Absolonová, aby im povedala, že podľa štátneho nariadenia
v kláštore už kandidátky nemôžu byť. „Mali sme sa rozhodnúť“, hovorí sestra Vojtecha.
„Poslala nás do kaplnky, aby sme tam pred Pánom Ježišom, porozmýšľali, kam nás On
volá. Keď chceme ďalej študovať, musíme sa vrátiť domov. Keď chceme byť sestričky,
môžeme si urobiť duchovné cvičenia a potom bude obliečka. Keď som prišla k mater
provinciálke a povedala, že si prosím rehoľné rúcho, s láskou ma objala a hneď mi pripla
kandidátsky golier“. Po exercíciách 28. augusta 1949 bola slávnostná obliečka.
Devätnásť sestier v dlhých bielych šatách šlo k oltáru aj s družičkami.
Presne o rok, 29.augusta
1950, prišli do kláštora
príslušníci ŠtB a hneď po rannej
svätej omši obsadili bránu.
Nikto nesmel odísť. Pristavili
dva autobusy, aby sestričky
z kláštora odviezli. Vysoký
funkcionár im povedal: „
Sestričky, nemusíte odísť; tá,
ktorá nechce, nech sa tu postaví
na toto miesto, dostane 30-tisíc
korún, civil a zamestnanie“.
Nastalo veľké hrobové ticho. Ani jedna sestrička neprijala lákavú ponuku. Nastúpili do
autobusov. Mladé sestry sa pomiešali so staršími, aby v jednom autobuse neboli samé
mladé a v druhom staršie sestry. Bolo už po polnoci. V Prešove boli všetky svetlá
zhasnuté a bol vyhlásený zákaz vychádzania. V každom autobuse bol jeden
uniformovaný muž s puškou.
Prvou zastávkou bol kláštor Dcér Božskej Lásky. Mladé sestry nasťahovali do
starej školy, ktorú si upravili na bývanie. Neskôr v priestoroch telocvične zriadili výrobňu
hostií, kde pracovala aj sestra Vojtecha. Všetky mladé sestry 8.9.1950 zložili verejné
sľuby. Za neľahkých podmienok v Spišskej Sobote žili dva roky.
Nastalo sťahovanie do Ivanky pri Nitre, kde žili v rokoch 1952 až 1960.
Nasledoval pobyt v Báči, kde bola budova určená pre slepačiareň. Do tejto budovy
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presťahovali výrobňu hostií. Aj tu našla pracovisko sr. Vojtecha. V Báči si ukončila aj
gymnaziálne štúdium.
V januári 1971 ju preložili do Horného Maxova v Čechách, kde sr. Vojtecha
pracovala ako vychovávateľka v zariadení pre mentálne postihnutých chlapcov rôznych
vekových kategórií. Športovali, pripravovali športové a kultúrne podujatia. Diaľkovou
formou študovala na pedagogickej škole v Prahe, ktorú ukončila s vyznamenaním. Sr.
Vojtecha sa celou dušou venovala svojim zverencom. Nasledoval pobyt v Dobrej Vode,
v Dolnom Hrušove a v roku 1994 sa vrátila do „ svojho“ Prešova, kde v kláštore sestier
Congregatio Jesu naďalej pomáha v hostiárni.
Doterajší život sr. Vojtechy nebol jednoduchý, ale bol krásny, plný optimizmu,
ktorý pramenil a stále pramení z jej hlbokej viery v Boha.
Pripravil: Tomáš Majerník

Život v škole
Máme za sebou 10 mesiacov školského života ...
... s radosťami, úspechmi, trémou i prehrami, so zážitkami ... Niektorí naši žiaci sa
v škole cítia tak dobre, že nevynechali ani jedinú hodinu vyučovania! Od rána, ale aj
popoludní, po dobrom obede, sa diali v triedach a na ihriskách zaujímavé veci. Učitelia
sprostredkovali žiakom nielen nové vedomosti a zručnosti, ale pripravili aj veľa
školských a mimoškolských akcií - exkuzie, výlety, súťaže, vystúpenia, týždňový
plavecký výcvik pre začiatočníkov a zdokonaľovací pre pokročilých, kurz spoločenských
tancov a spoločenského správania so záverečným večierkom v prítomnosti rodičov a
učiteľov.

Na stránke našej školy www.zsterna.edu.sk sú správy a fotografie, ktoré ukazujú,
ako činorodo sme prežili tento rok. Tešili sme sa z 10.miesta z 340 škôl Slovenska
v súťaži školských knižníc (zodpovedná p.uč. D. Tomášová), z 1. miesta dievčat
v okresnom kole a tretieho v krajskom vo futbalovom Cola Cupe (tréner p.uč. P. Palko),
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z 3. miesta z vyše 300 škôl v súťaži MILK AGRO – zber SABI viečok (aj vďaka vám,
milí čitatelia!), z 1. miesta siedmaka Martina Mochnackého v okresnom kole biologickej
olympiády (pripravovala ho p.uč. Siváková), ale aj z vynikajúceho umiestnenia sestier N.
a Ľ. Nižníkových v celoslovenskom kole súťaže Matematický klokan ... O ďalšej
pravidelnej školskej akcii sa dočítate na str. 11.
Tí, ktorí už našu školu nenavštevujú,
nás mohli vidieť v televízii Markíza, kde
sme spolu s ďalšou školou (spomedzi 200
škôl zapojených do projektu celodenného
výchovného systému) prezentovali našu
činnosť popoludní v záujmových útvaroch krúžkoch. (Na fotografii sú naši tretiaci
s redaktorom televízie p. Š. Šprochom.
Sníma ich pán kameraman. Reportáž bola
odvysielaná dňa 27.5.2014 v relácii
Moderná škola).
Tento školský rok bol posledným pracovným rokom pani učiteľky Ľubice
Mikluššákovej a Viery Grohoľovej a pani školníčky v materskej škole Magdalény
Achimovičovej (tety Marty), ktoré odchádzajú do dôchodku. Ďakujem im v mene žiakov,
zamestnancov a rodičov za roky
poctivej práce a priateľské
vzťahy. Želám im, aby sa
v období, ktoré majú pred
sebou, mohli v zdraví tešiť
z každého dňa.
Lúčili
sme
sa
poďakovaním
aj
s pánom
kaplánom V.Kleščom, ktorý
odišiel na nové pôsobisko – do
Bardejova, s pani učiteľkou
J.Kešeľákovou
a pánom
učiteľom J. Kollárom, ktorí
zúročia skúsenosti získané u nás
na iných školách.
Veľmi milo, dojímavo a s vďakou sa s nami rozlúčilo 30 deviatakov. Verím, že na
ďalších školách a v nasledujúcich rokoch sa stanú z nich zodpovední a úspešní mladí
ľudia. Bude to pre rodičov aj učiteľov tá najlepšia odmena.
V septembri privítame štyridsať nových žiakov – prvákov a nulkáčov. Ale
nepredbiehajme čas. Užime si zaslúžený oddych. Venujme sa s radosťou tomu, čo je
milé, pekné a dobré a na čo nám v priebehu školského roka neostáva čas ani sila.
Ďakujem vám, milí čitatelia Ohlasov, za priazeň, podporu a žičlivosť, ktorú nám
prejavujete akýmkoľvek spôsobom - teší nás to a zaväzuje. Prajem všetkým leto bohaté
na zážitky a radosť z rodinných výletov, priateľstiev a kamarátov.
Dovidenia v septembri!
Zuzana Poklembová, riaditeľka ZŠ s MŠ
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(pokračovanie zo str. 3)
• Dokončenie multifunkčného ihriska
Obec bola úspešná so žiadosťou o dotáciu z PSK na dokončenie multifunkčného
ihriska. Z uvedenej dotácie
a príspevku
obce
bude
zrealizovaná
prístavba
k multifunkčnému ihrisku.
Súčasťou prístavby budú
striedačky a malá tribúna.
Dúfame, že našim úspešným
športovcom
onedlho
zatlieskajú diváci z novej
tribúny!

Služby, podnikanie, remeslá
V predajni R-T MAXI je skoro všetko
Je to predajňa rozličného tovaru so sídlom na Hlavnej ulici v Terni, ktorej vedúcou
je Juliana Nižníková. Predajňa má prevádzku aj v obci Gregorovce, ktorú vedie jej
manžel Ľubomír Nižník. Prvú predajňu otvoril v prenajatých priestoroch v Terni už
v roku 2001 pod názvom Poľnomix. Od roku 2002 spoločne už s manželkou predajňu
rozširovali. Od roku 2007 je predajňa presťahovaná do nových priestorov pod názvom RT MAXI.
V predajni
pani
Juliany
nájdeme
stavebný
materiál,
železiarstvo, farbylaky, umelé hnojivá,
elektro,
kuchynské
potreby, papiernictvo,
školské
potreby,
drogériu, bižutériu,
keramiku, dekoračné
predmety,
autokozmetiku
a najnovšie
aj
bicykle,
náhradné
diely a odevy.
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Teda je tu skoro
všetko pre náš dom
a záhradu.
V predajni sme
videli aj pamätný list
od prednostu
Okresného
úradu
v Prešove,
ktorý
pánovi Ľubomírovi
Nižníkovi
v roku
2001
udelil
ako
desaťtisícemu
živnostníkovi
okresu
Prešov.

„Našu predajňu navštevujú obyvatelia všetkých okolitých obcí“, hovorí J. Nižníková.
„Veľmi ma teší, keď zákazníci z predajne odchádzajú spokojní. Mať predajňu nie je
ľahké, ale spoločnými silami s rodinou sa to dá zvládnuť. Zákazníkov obslúžime aj mimo
otváracích hodín“, dodala vedúca predajne. Presvedčili sme sa, že všetko je tu podľa
želania zákazníka.
Text a foto: Tomáš Majerník

Oznamy
Lekáreň je opäť otvorená
V Dome služieb na Hlavnej 54 je po dlhej prestávke opäť otvorená lekáreň.
Otváracie hodiny sú denne v čase od 7.30 do 14. hod. Lekáreň vedie Mgr. Lenka
Poníková.
Šetrenie pitnou vodou
Vyzývame občanov, aby
hlavne v tomto letnom období
šetrili
vodou
z obecného
vodovodu,
a tak
prispeli
k spoločnej spokojnosti s jej
dodávkou
a dostupnosťou.
Občanov,
ktorí si v tomto
období
napúšťajú
bazény,
chceme požiadať, aby na tieto
účely
nevyužívali
obecný
vodovod. Obec je v takýchto
prípadoch pripravená doviezť
vodu z iného zdroja obecným
hasičským vozidlom. Cena
dovozu je stanovená na 5 € na
jeden dovoz.
Ilustrácia je fotografiou plagátu, ktorý vytvorili žiaci triedy 1.stupňa školy počas
Svetového dňa vody. Tento deň bol vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN
na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Členské krajiny boli vyzvané, aby
tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o
nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, seminárov a
výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov. Žiaci ZŠ s MŠ Terňa si
každoročne pripomínajú zábavnou a poučnou formou nenahraditeľnosť čistej vody
a úlohu chrániť jej zdroje.
Z.P.
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SPRÁVA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Maroš Kmec a Mária, rod. Uličná
Michal Miko a Katarína, rod.
Giňová
Pavol Sivák a Nikola, rod. Giňová
Nasir Iqbal a Ing. Štefánia, rod.
Priputenová
Jozef Kendra a Sabína, rod.
Pončaková
Radko Giňa a Lenka, rod. Giňová
Peter Demský a Zuzana, rod.
Bašistová
Martin Jarkovský a Mgr. Veronika,
rod. Ďaďovská

NARODILI SA –
VÍTAME:
Martina Giňová
Irena Giňová
Ondrej Senderák
Timea Giňová
Maximilán Maník
Tomáš Tokár
Bianka Giňová
Timotej Senderák

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov
Mária Duždová
František Hanudeľ
Darina Marcinová
Júlia Sabolová
Jozef Vasko
Jozef Zajac
60 rokov
Cecília Barteková
Veronika Giňová
Jozef Pastirčák
Cecília Sedláková
Ing. Pavol Segedy
Peter Tokár
Mária Vasková
70 rokov
Juliána Maníková
Bartolomej Ponik
Helena Zajacová
80 rokov
Irena Lazoríková
OPUSTILI NÁS:
Július Staško
Mária Kmecová

OHLASY
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