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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ
BECNÝ ÚRAD TERŇA
TERŇ
Vianočné
Viano
né posolstvo
Prečo
čo nie sme spojení
v láske a v myslení,
keď
ď Dieťa
ťa jediné
Bohom je všetkých nás?
Nad jasle veselí
priniesli anjeli
ľuďom
ďom mier nebeský
na perutiach.
Dieťatko,
ťatko, Rodi
Rodička,
Jozef a hviezdička
hviezdi
zmenili v polnoci
vesmíru beh...

Vážení občania, milá mládež!

z knihy „Žalmy duše“
autor
utor Ivan Marianov
(Ján
Ján Ivan Mastiliak)
Pretlmoč T.M.
Pretlmočil:

Na sklonku roka 2016, v období príprav a očakávania
akávania sviatku narodenia Ježiška,
vám prinášame posledné tohtoročné
tohtoro
Ohlasy, v ktorých sa chceme obzrieť
obzrie za práve
končiacim rokom a nazrieťť do plánov na najbližšie obdobie.
V prvom rade vám chcem všetkým zaželať
zažela
požehnané a pokojné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a priateľov.
ov. Dostatok pohody, pokoja,
lásky, porozumenia a radosti. Prajem vám,
vám aby ste v kruhu najbližších prežili naozaj
pravé Vianoce.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce
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Zo života obce a zasadnutí OZ
Z našej činnosti
subdodávate
a vlastných
V jesenných mesiacoch sme v spolupráci subdodávateľov
zamestnancov realizovali výstavbu mosta – priepustu v miestnej časti
č
Babin Potok na
križovaní miestnej komunikácie a potoka Potocký. Most je navrhnutý na storočnú
storo
vodu
s príslušnou rezervou,
rezervou ktorú požaduje
Slovenský vodohospodársky podnik a mal
by zabrániťť vylievaniu potoka z koryta,
ktoré
v minulosti
spôsobovala
nedostatočná
ná kapacita pôvodne osadených
rúr. Veríme, že sa nám v najbližšom
období podarí získať príslušné povolenia
aj na výstavbuu regulácie potoka. Potom sa
budeme môcťť uchádza
uchádzať o externé zdroje
financovania tohto projektu a následne
jeho samotnú realizáciu.

Oprava miestnych komunikácií na ul. Mlynská, Čergovská a v miestnej časti
Hradisko
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
zastupit
a spracovanej dokumentácie obec
realizovala verejné obstarávanie na rekonštrukcie miestnych komunikácií na Mlynskej ul.
v dvoch úsekoch, na Čergovskej ul. od križovatky smer Babin Potok po prejazd k ihrisku
a jeden úsek v miestnej časti Hradisko od križovatky po výjazd ku kostolu. Víťazom
Ví
súťaže sa s najvýhodnejšou ponukou stala spoločnosť
spolo
C.M.R. Slovakia, s.r.o. za cenu
43 194,49 €. Žiaľ pre zlé počasie
počasie sa uvedené práce nepodarilo uskuto
uskutočniť v tomto roku
a k ich realizácii pristúpime na jar budúceho
budúceh roka, hneď ako to počasie
časie dovolí.

Rozpočet na rok 2017 a priority pre budúci rok
Návrh rozpočtu
čtu na rok 2017, ktorý pripravil obecný úrad a ktorý budú schvaľovať
schva
poslanci OZ počíta s nasledujúcimi prioritami:
− Pokračovať v opravách ciest v obci a to na Severnej ulici a v miestnych častiach
Babin Potok a Hradisko
− Dokončiť sieťť chodníkov a to na Záhradnej ulici a Čergovskej ulici.
− Postaviť most na Čergovskej ulici s cestou na ihrisko
− Realizovať rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorá bude spo
spoč
spočívať
v rekonštrukcii
podhľadu v hlavnej sále, rekonštrukcii striech na bočných
bo
boč
miestnostiach,
rekonštrukcii elektroinštalácie a zateplení fasády.
− Pripraviť dokumentáciu a príslušné povolenie na výstavbu vodojemu
a alternatívneho zdroja pitnej vody
− Pripraviť podklady
klady a začať realizáciu výstavby inžinierskych sietí a novej ulice
pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Orgovany.
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Nová webová stránka spustená
Dávame do pozornosti novú
webovú
stránku
obce
Ter
Terňa
www.terna.sk. Webová stránka je
efektívnou cestou vás k nám. Otvára
priestor na komunikáciu s vami
občanmi, spĺňaa požiadavky v zmysle
najnovšej legislatívy SR, obsahuje
responzívny dizajn pre mobily
a tablety. Na stránke môžete nájsť
nájs informácie o obci, obecnom úrade a samospráve,
o terénnej sociálnej práci, dennom stacionári, inštitúciách, organizáciách, službách, ale aj
firmách v našej obci. Snažíme sa, aby sa k vám jasne a zrozumiteľne
zrozumite
zrozumiteľ
dostávali nové
a aktuálne informácie o dianí v našej obci. Za akékoľvek
vek postrehy týkajúce
týk
sa novej
stránky a obsahu vám budeme vďační.
vď
Obsah webovej stránky sa bude ešte postupne dopĺňať
dop
a aktualizovať.
aktualizova
Bc. Monika Geciková

Milostivý čas misií
Bola to pre nás radostná
zvesť, keď nám jedného dňa
dň náš
duchovný otec Mgr. Imrich Revák
oznámil, že v dňoch 17.-25.septembra
25.septembra
2016 sa vo farnosti Terňa
ňa budú kona
konať
ľudové misie. V deňň „D“ do našej
obce prišli traja misionári: P. Ján
Kušnír SVD, P. Jozef Strečko
Streč SVD
a P. Thomas Tulung SVD, ktorý
pochádza z ďalekej
alekej Indonézie a už
niekoľko rokov vykonáva
onáva misijnú
činnosť na Slovensku.
Misijný program sa uskutočňoval
čňoval v Terni, Babinom
Potoku, Mošurove, Veľkom
Ve kom Slivníku, Malom Slivníku aj
v pastoračnom
pastora nom centre na Furmanci. Sväté omše sa konali
s misijnou kázňou.
káz
Uvádzame niekoľko
ľko tém misijných kázní:
Boh ma miluje a hľadá ma; Hriech človeka a jeho spása v
Ježišovi Kristovi; Odpustenie – potreba zmierenia sa s Bohom
a ľuďmi;
ľuď
Zmysel utrpenia - Boh tak miloval svet; Zmysel
a poslanie rodiny – láska a úcta vo vzťahoch.
ťahoch. Uskutočnili sa aj
stavovské programy pre ženy a osobitne pre mužov.
Pri niektorých sv. omšiach bola obnova krstných sľubov,
s
pomazanie chorých. Po sv. omšiach boli kajúce pobožnosti,
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poklona pre krížom, stretnutia s deťmi, stretnutia s mládežou, možnosť pristúpiť
k sviatosti zmierenia.
Po misiách sme oslovili niekoľkých veriacich. Farníčka Mária nám povedala:
„Pre mňa boli misie prehodnotením vzťahu lásky k Bohu a k blížnym. Nanovo som si
uvedomila milosrdnú lásku Boha k nám, ktorý nás miluje vždy ako prvý a od nás očakáva
odpoveď na Jeho lásku“.

Text a foto: Tomáš Majerník

Aktivačná činnosť
Aj tento rok sme spolu s pracovníkmi aktivačných prác prispeli k skrášleniu našej
obce. Spomeniem zopár prác z množstva, ktoré sme stihli v uplynulom roku 2016
zrealizovať.
Vymaľovali sme oplotenie a bránu pri materskej škole, strechu na garáži pri OcÚ,
opravili sme omietky pri vstupe do kultúrneho domu a v Dome nádeje. A len nedávno
boli za pomoci aktivačných pracovníkov vysadené nové stromčeky v centre obce a areáli
materskej školy, nakoľko zelene v našej obci nie je nikdy dosť. Preto aj v budúcom roku
2017 budeme pokračovať vo vysádzaní ďalších stromov v rôznych častiach našej obce.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým občanom, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť
tým, že sa každý deň starajú o to, aby sme mali v obci poriadok, čistý potok bez
odpadkov, pozametané ulice a chodníky, vykosené ihriská, cintoríny a ostatné
priestranstvá. Bez nich by naša obec nebola taká čistá ako je teraz, aj keď nejaký ten
papierik sa vždy nájde. Je to už však na nás, aby sme si neznečisťovali okolie odpadkami,
pretože príroda je práve tá, ktorá nám dáva energiu. Chráňme si ju a starajme sa o ňu!
Branislav Gecík, koordinátor AČ

Dokončili sme prestrešenie tribúny
a striedačiek multifunkčného
ihriska v Terni
Na základe projektu odsúhlaseného
Prešovským
samosprávnym
krajom
prebehlo v mesiacoch jún–október 2016
dokončenie
prestrešenia
tribúny
a striedačiek multifunkčného ihriska. PSK poskytol na dokončenie prestrešenia tribúny
dotáciu vo výške 2000,- eur. V nasledujúcom roku sa budeme snažiť tribúnu úplne
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dokončiť, aby sme dosiahli jej finálny vzhľad. Veríme, že tribúna ako súčasť nášho
multifunkčného ihriska bude slúžiť nielen žiakom našej základnej školy, ale aj všetkým
občanom našej obce pri rôznych športových či spoločenských podujatiach.

Športový deň sa vydaril
Dňa 16. augusta za krásneho letného
počasia sa v Terni konal ,, Športový deň “ za
účasti 39 členov SZZP, Klubu dôchodcov,
Stacionára, dvoch hostí zo Stacionára
Sabinov a 12 detí – vnúčat členov SZZP.
K prítomným účastníkom podujatia
sa prihovoril starosta obce Ing. Juraj
Senderák. Súťažilo sa v šiestich disciplínach.
V hode granátom 1. miesto získala Helena
Mochnacká, pri raketovej loptičke odrážaním
1. miesto Terézia Fečová, v kope loptou do brány zvíťazil Jozef Kivader, v hádzaní šípok
Vincent Košč, v orientácii v priestore so zaviazanými očami Mária Vasková, v hode lopty
do koša zo Stacionára Jolana Senderáková, staršia a cenu útechy získala Helena
Fertáľová. Najlepším boli odovzdané vecné ceny. Aj deti súťažili v tých istých
disciplínach a tiež v behu na trati. Najlepší dostali tiež vecné ceny. Víťazmi boli: Juraj
a Jakub Lazorikovci, Miško Kirjazis a Klára Someraner (obaja z Rakúska), Saška
Sedláková a Martin Sedlák. Cenu útechy dostal Martin Lazorik.
Toto všetko sa udialo na ihrisku v Terni. Potom nasledoval výborný guľáš a práve
slovenské koláče z kysnutého cesta. Bol to super deň.
Anna Lazoriková, tajomníčka ZO

Prvá solárna lampa na cintoríne
Pár dní pred sviatkom Všetkých svätých
sme nainštalovali osvetlenie na miestnom
cintoríne. Ide o solárne LED svetlo, ktoré je
zatiaľ v skúšobnej prevádzke, nakoľko
s takýmto druhom verejného osvetlenia ešte
nemáme skúsenosti.
Osvetlenie bude v prevádzke do polovice
januára, potom bude demontované. Keďže sa nám začnú dní predlžovať a v letnom
období je častejší aj výskyt búrok, týmto krokom ho chceme chrániť a predĺžiť jeho
životnosť. Späť bude osvetlenie nainštalované opäť koncom októbra pred sviatkami. Ak
sa nám toto svietidlo osvedčí, tak pribudnú ďalšie štyri, aby sme mali cintorín bezpečne
osvetlený.
Dúfame, že týmto krokom sme prispeli k vyššej bezpečnosti na cintoríne počas
dušičkového obdobia.
Text a foto: Branislav Gecík
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Október – mesiac úcty k starším
Pri príležitostí mesiaca „Úcty k starším“ sme si dňa 25. októbra 2016 uctili našich
starších občanov, 60 a viacročných. Pripravili sme pre nich posedenie s pestrým
programom a slávnostnou večerou. Už pred 14. hodinou sa sála Kultúrneho domu v našej
obci začala napĺňať staršími ľuďmi a dôchodcami, ktorí prijali naše pozvanie a prišli na
posedenie.
Po zahájení a privítaní
pozvaných, ktoré mal na starosti
Ing. Juraj Senderák, starosta
obce, nasledovalo blahoželanie
občanom, ktorí v tomto roku
oslávili, či ešte len oslávia svoje
životné jubileum. Potom sa už
mohol rozbehnúť aj pripravený
program. Poďakovanie teda patrí
aj účinkujúcim, a to ZŠ v Terni,
folklórnemu súboru Četerník z Veľkého Slivníka a speváčke pani Anne Poráčovej.
Veríme, že sa vám spoločné posedenie a pripravený program páčili a že ste aspoň
trochu zabudli na každodenný stereotyp všedného dňa. Tešíme sa na vás opäť o rok.
Bc. Monika Geciková, foto: Mgr. Patrícia Vargová

Naši hasiči a ich sezóna 2016
Čas plynie, sezóna končí, no spomienky zostanú. Všetci sme do toho vložili
maximum a ukázalo sa to aj na konečnom výsledku. Vďaka aktívnemu hasičskému
športu v našej obci sme aj my dostali nové hasičské auto IVECO, ktoré nám slávnostne
odovzdal minister vnútra Róbert Kaliňák 27.2.2016.
Tento rok, tak ako minulý, sme obe družstvá, ženy a muži, behali
Východoslovenskú hasičskú superligu (VHSL). Už od začiatku nám šlo o jediné,
umiestniť sa čo najlepšie. Začali sme trénovať, zúčastňovať sa súťaží, nielen tých
ligových, ale aj tých „pomimo“. Čo by to bola za sezóna bez nočných súťaží! Tie majú
vždy niečo do seba a výsledný efekt je úžasný. Jednu takú sme zorganizovali aj u nás.
Každoročná tradícia sa zachovala a bol to už 15. Ročník o putovný pohár starostu obce
Terňa a zároveň tretí ročník nočnej hasičskej súťaže. Súťažiaci, fanúšikovia, hudba, ceny
a ohňostroj spestrili celý chod súťaže.
Na každých súťažiach sme sa snažili vydať zo
seba všetko. Nechýbali ani naše prelomové
okamihy, z ktorých sme sa veľmi tešili. V tejto
sezóne ženy dosiahli svoj najlepší čas
v Hermanovciach a to 16:57 (PP- 16:45) sek.
Muži svoj osobný rekord dosiahli na súťaži
v Zlatom, čas 14:57 (PP- 14:55) sek. Osobné
rekordy nedosiahli len naše celé družstvá, ale aj
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ich členovia na prúdoch v oboch kategóriách. Celý rok sme popri súťažiach pracovali aj
na novej hasičskej zbrojnici, ktorú sme všetkým chceli predstaviť a ukázať. Tak sa aj
stalo. Dňa 4. septembra sa v obci konal Terniansky jarmok, ktorého súčasťou bol DOD
v Hasičskej zbrojnici. Pre deti boli prichystané súťaže v podobe „mini“ požiarneho útoku
a rozdali sa aj pekné ceny.
Ostatní spolu s nimi si mohli
pozrieť našu techniku, hasičské
autá a taktiež aj imitáciu
hasičského zásahu pri hasení
požiaru.
Najdôležitejšiu udalosť, ktorú
sme tento rok v Terni mali tú
česť zorganizovať, bolo Finále
Východoslovenskej
hasičskej
superligy (VHSL). Snažili sme
sa ho pripraviť na čo najvyššej
úrovni, čo sa nám hádam
podarilo. Finále bolo napínavé
až do konca, keďže ženy bojovali o prvé miesto a muži o druhé miesto v lige. Nakoniec
sa to skončilo pre ženy výborne, keďže vyhrali celú ligu VHSL. Muži obsadili celkovo 3.
miesto v lige. Tá radosť po vyhodnotení bola neopísateľná. Získali sme hodnotné ceny
a krásne umiestnenie v lige sme obe družstvá oslávili najviac, ako sa dalo. Naše ženy sa
ešte zúčastnili Východoslovenskej hasičskej ligy (VHL) v obci Odorín, na ktorú postúpili
z VHSL. Bola to pre ne zároveň posledná súťaž v sezóne. Získali krásne 3. miesto
s časom 18:16 sek. Muži si svoje posledné dva útoky v tejto sezóne odbehli na
Slovenskom superpohári 2016, ktorý sa konal v obci Poľný Kesov, okres Nitra. Súťaž
nevyšla podľa predstáv a našich chlapcov
to aj dosť mrzelo. Ale mali radosť už len
z toho, že prvýkrát postúpili na tak
významnú súťaž na Slovensku. Ja osobne
si myslím, že súťažiť na Slovenskom
superpohári je pocta pre všetkých
a chalani mali tú možnosť. Spomeniem
ešte, že tento rok sa zúčastnili aj October
cup-u, ktorý sa konal v Babiciach (ČR).
Aj keď sa im nepodarilo uspieť tak ako to
mali v pláne, sú bohatší o nové skúsenosti
a o nových českých kamarátov☺
Zoznam našich akcií pre tento rok, uzatvorila už tradičná Katarínska hasičská zábava,
ktorú sme zorganizovali 19. novembra. Nesmela chýbať chutná večera, zaujímavé súťaže
a bohatá tombola. Hudobná skupina Exotik sa postarala o zábavu počas celej noci.
Na záver by som si dovolila poďakovať najprv za seba, že som členkou úžasnej
partie ľudí, s ktorými nielen cez leto trávim svoj voľný čas. Dobrovoľný hasičský zbor
ĎAKUJE všetkým našim sponzorom, fanúšikom, rodinám, priateľom a známym, ktorí pri
nás stáli a podporovali nás. Bez Vás by to nešlo!
Dia Pecúchová
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Terniansky jarmok sa vydaril, aj keď naň neprišiel kráľ Matiáš
Nejeden stredoškolák by sa potešil, keby si pred maturitnou komisiou vytiahol
otázku: Básnická tvorba Andreja Sládkoviča. Pri rozbore autorovho diela Detvan, v časti
Slatinský jarmok, by iste spomenul epizódu, keď kráľ Matiáš v prestrojení si sadol na
medzu a obdivoval krásnu Elenu, jej
spev i hru na drumbli.
Na tohtoročný, v poradí už 6.
Terniansky jarmok, prišlo množstvo
návštevníkov a ktovie, či si tu niektorá
dievčina nenašla svojho „princa“.
Každopádne tu vládla pohodová nálada,
Pán starosta Terne Ing. Juraj Senderák
na pódiu slávnostne otvoril podujatie,
privítal návštevníkov i hudobnú skupinu
PRESENT. Za jej zvukov jedni si
pochutnávali na výbornom guláši, iní
debatovali pri kvalitnom vínku, kým my
sme chodili od stánku k stánku – osobitne nás zaujala prezentácia činnosti členiek Klubu
ľudovo-umeleckých výrobcov pri DJZ v Prešove. Metodička útvaru osvetovej činnosti
Viera Vargová nám predstavila činnosť jednotlivých členiek klubu: Margita Maďarová
paličkovaním vytvorila krásne ozdoby – Madona s dieťaťom, Tanečnice, Baletky; Berta
Levayová drôtovaním vytvorila betlehem , zvončeky, anjelikov; Katarína Wagnerová
vytvára výrobky z prútia ratanu, ktorý rastie vo východnej Ázii; Jarmila Harčárová sa už
25 rokov venuje soľnobanskej čipke, ale vytvára aj ruže z javorového lístia; Eva
Kohutová prezentovala svoje výrobky vytvorené pletením a háčkovaním.
Poďme sa občerstviť. Kam? Oddelenie Kaviarne u Byziho nám ponúklo kávu, pivo
Šariš, kofolu a iné nápoje. Na inom mieste Raslavická výrobňa langošov ponúkala
langoše s kečupom, tatárkou, cesnakom... Kto by tomu odolal? Pri tribúne bola expozícia
starožitností. Pripravili ju pracovníci obecného úradu. Exponáty do výstavky poskytli
občianky obce Terňa p. Viktória Imrichová, p. Mgr. Erika Senderáková, p. Antónia
Senderáková a p. Evička Škvarlová. Dlho ste už nevideli kolovrátok, trlicu, riečicu,
špuľar či starobylé žehličky? Tu ich máte ako na dlani.
(pokračovanie článku na str. 10)

Život v škole
Milí čitatelia Ohlasov,
v minulom čísle sme sa podelili s vami o radosť z podpory našich projektov na
úpravu areálu materskej školy. Nadácii Volkswagen sa zapáčila myšlienka dopravného
ihriska a dopravnej výchovy s názvom „Mamka, ocko, nemusíte sa o mňa na ceste báť“
tak, že ju podporila sumou 2900,- €. S pomocou obecného zastupiteľstva, pána starostu a
pracovníkov obecného úradu na predtým nevľúdnom priestore pri škôlke pribudli
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chodníky a cestičky. Rodičia
detí a bývalí absolventi školy –
dnes študenti stredných škôl pomohli s úpravou okolitého
terénu,
vysiali
trávu,
namaľovali
čiary
a zebry
a osadili značky ...
V deň, kedy bolo v Terni
oveľa viac detí a dospelých ako
obyčajne - počas Ternianskeho
jarmoku - pásku prestrihli
svorne pán starosta Ing. Juraj Senderák, pani riaditeľka a pani zástupkyňa pre MŠ. A
hneď malo dopravné ihrisko zaťažkávaciu skúšku. Odvtedy je vždy, keď to počasie
dovolí, obsadené škôlkarmi, nulkáčmi ale aj žiakmi prvého stupňa, či družinármi. Pre
našu školu, ktorá nemá telocvičňu, je toto dopravné ihrisko tým vzácnejšie. Mali sme na
ňom zaujímavé akcie – preteky, súťaže, stretnutie so starými rodičmi aj policajtmi.
Veríme, že sa pri ďalších stretneme aj s deťmi z okolitých škôlok, ktoré sme pozvali
k nám na návštevu. Ak bude treba, požičiame im naše vesty a kolobežky, nech sa aj ony
stávajú pozornými a zodpovednými účastníkmi cestnej premávky!

Ďakujeme aj Nadácii Slovenskej
sporiteľne, za finančný dar, vďaka ktorému
na ihrisku škôlky pribudla nová preliezačka lezecká stena – lavičky a ďalšie prvky. Ďakujeme našim šikovným majstrom
a dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli aj v nepriaznivom počasí, aby sme naše zámery
naplnili. V jari nás čaká ešte vysadenie novej zelene a kvetinových záhonov. Dúfame, že
naše ihriská budú navštevovať deti s rodičmi aj počas voľných dní.
Treťou dobrou správou o materskej škole je otvorenie ďalšej triedy po
rekonštrukcii priestorov na prízemí B-pavilónu. Vďaka tomu sme mohli v septembri
prijať o 14 škôlkarov viac ako minulý rok. K tejto triede, ktorá je určená pre
predškolákov, patrí aj spálňa a malá telocvičňa. Tešíme sa, že deti, ktoré čaká nástup do
1. ročníka, sa môžu vzdelávať samostatne, a tak byť lepšie pripravené do „veľkej školy“.
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Škôlkarom je v útulných priestoroch príjemne, a tak v ich mene a v mene rodičov
a zamestnancov ďakujeme za pochopenie a pomoc obci a všetkým pomocníkom!
Podrobnejšie sa o tom, čím žijeme, dozviete na www.zsterna.edu.sk.
Zuzana Poklembová, riaditeľka školy
(pokračovanie článku zo str. 8)
Miroslav Klimek vystavoval magnetky z bukového dreva. Usmievali sa na nás jeho
tučniaky, krtkovia, kamzíky, veveričky... „Robím to vo voľnom čase ako relax“ –
povedal nám. Alžbeta Malíčková svoje „anjelské“ obrazy vytvára farbou na sklo. Chcete
si pochutnať na lesnom či kvetovom medíku? Ten vyrábajú včely Mikuláša Olejára.
Anna Pirohová vystavovala kvetinové aranžmány – malé ikebany zo suchých plodov
a prútia. Hodnotné knihy v krásnej väzbe ponúkal Jozef Piroh. V priebehu dňa vystúpil aj
folklórny súbor Četerník z Veľkého Slivníka .
Zlatým klincom programu bolo vystúpenie skupiny historického šermu COHORS
z Prešova. Mali sme možnosť vidieť „bojovníkov“ v historických odevoch i v kovovom
ochrannom brnení. Bol to pre nás všetkých aj veľký zdroj poučenia.
Vďaka pánu starostovi i pracovníkom obecného úradu, že pripravili toto hodnotné
podujatie. Lebo, ako hovorí P. O. Hviezdoslav – po práci aj zábava platí.
Text a foto: Tomáš Majerník

Fotoreportáž z posvätenia kríža nad Babin Potokom - 15.9.2016
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Členovia 5.skupiny z Babinho Potoka Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy
BUKANOV postavili kríž na pamiatku zosnulých členov pôsobiacich v jej radoch a na
oslavu nášho Pána lesov. Iniciátorom diela bol Jozef Koscelník so synom Jozefom.
foto: Vladimír Poklemba

Oznamy
Ples TŠK
Dňa 14.januára 2017 sa uskutoční
ples TŠK, na ktorý vás srdečne
pozývajú členovia futbalového klubu.
O hudbu, spev a dobrú náladu sa
postará skupina Dynamic.

Obecný ples
Obecný úrad v Terni vás srdečne
pozýva na 24. Obecný ples do
Kultúrneho domu v Terni, ktorý sa
uskutoční 11. februára 2017 so
začiatkom o 19:00 hod. O hudbu
a dobrú náladu sa tentoraz postará
hudobná skupina Atlantic. Tešíme sa
na stretnutie a príjemnú zábavu.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OBCE TERŇA

NARODILI SA –
VÍTAME:
Zoja Kivaderová
Lukáš Senderák
Dominik Senderák
Soňa Katarína Mihoková
Zlatica Giňová
Adriána Mikulová
Kristián Gábor

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Emil Gábor a Oľga, rod. Giňová
Andrej Horský a Terézia, rod. Poklembová
Jozef Balog a Ivana, rod. Giňová
Erik Godla a Eva, rod. Giňová
Tomáš Giňa a Zlatica, rod. Husáková
Maroš Kostelník a Monika, rod. Stašíková
Roman Pohlodko a Vanesa, rod. Patkaňová
Miroslav Ferek a Mária, rod. Guregová
Tomáš Kmec a Eva, rod. Husovská

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov
Peter Juščák
Mikuláš Kivader
Pavol Majerník
Miroslav Petrov
Daniel Tokár
Jarmila Tokárová
Jarmila Vasková
60 rokov
Terézia Fečová
Monika Kendrová
Ján Konečný
Mária Krajňáková
Alžbeta Osifčinová
Štefan Priputen
Mária Sabolová
Terézia Senderáková
Eva Škvarlová
Mária Tokárová
Vincent Vavrenec
70 rokov
Tomáš Kivader
Ambróz Piroh
90 rokov
Mária Segedyová
OPUSTILI NÁS:
Mária Kmecová, 79r.

OHLASY
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