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Zdarma

OH LASY
Vážení občania, milá mládež!

Ohlasy začali svoju históriu už
v roku 1993. Pri ich zrode mali za úlohu
informovať o dianí občanov, chatárov,
rodákov a všetkých, ktorí majú vzťah
k obci ajej miestnym častiam. Za ten čas
sa doba zmenila.Pribudlinám mnohé nové
technológie ako internet, mobil, facebook
a pod. a ubudol nám čas - máme ho nejako
pomenej. Ohlasy sú opäť tu a budú
prinášať čo najviac informáciía faktov pre
vás a zároveň sa v nich budeme snažiť dať
. priestor aj pre vaše názory a podnety.
Postupne pribudne aj nová internetová
stránka,ktorú. pripravujeme.
Informácie o živote dobrovoľných
organizácií
Zmenil
sa
výbor
a tréneri
Ternianskeho športového klubu, ktorý
zastrešujefutbalv obci a súťaží v kategórii
žiakov a dorastencov. Predsedomklubu je
PaedDr. Pavol Tokár, trénerom žiakov
a hospodárom je
Vlastimil Vasko
~ tréneromdorastencovje ĽubomírVasko.
Dakujem všetkým,ktorí sa aktívne podie
ľajú na rozvoji tradície futbalu v Terni na
úkor vlastného času, a to výboru,
hospodárovi, trénerom a hráčom a aj
sponzorom. Pri úprave ihriska pomáhali
Ing. BohuslavPoník, Július Tokár a firma
Poľno Čergova MikulášSekerec.
Uskutočnila sa tiež výročná schôdza
Dobrovoľnéhohasičského zboru, ktorý si
už dlhoročne udržiava výbornú úroveň
a má skvelú partiu hasičiek a hasičov.

Vďaka nim si kanceláriu starostu mnohé
návštevy mýlia so vzorkovňou pohárov
a trofejí.
Pre DHZ Terňa sme zabezpečili úpravu
hasičskej striekačky pre športové účely za
výdatnej . pomoci sponzorov a to firmy
O.S.V.O . Prešov a pána Tomáša Poníka.

Veríme, že im nová technika pomoze
k ďalším úspechomv reprezentácii Terne
aj na celorepublikovejúrovni.
Zúčastnil som sa na schôdzi Klubu
dôchodcov a Slovenského
Červeného
kríža. Tieto organizácie si udržiavajú
dobrú úroveň, ale zároveň majú veľkú
snahu pritiahnuť nových členov, ktorí by
pomohlipri ich aktivitách.Zaktivizovalisa
dôchodcoviav Babinom Potoku a v obec
nej budove si zriadili klub. Konali sa tiež
výročné schôdze troch urbárskych
a pasienkových spoločenstiev - Hradisko,
Babin Potok a Terňa. Spotrebné družstvo
Jednota malo tiež svoju výročnú schôdzu.
Tieto združenia preukazujúvďaka svojim
členom a výborom životaschopnosť pri
rozvojisvojich aktivíta tým aj našej obce.
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Zo života obce ...
Obec za zapojila do programu protipovodňovýchaktivít tzv. paragraf 50 j, pri
ktorom ÚPSVaR Prešov poskytuje dotáciu na novovytvorené pracovné miesta pre
protipovodňové opatrenia. Do týchto prác sme zatial' zapojili 4 pracovníkov, ktorí
postupne čistia a upravujú potok Ternianka. Žial' z tohto projekt nie je možné robiť
väčšie práce, nakol'ko chýba podpora pre väčšiu techniku a materiál. V obci máme aj
projekt aktivačnýchprác a drobných obecnýchslužieb. V Dome služieb prišlo k zmene
nájomcu. Pán Maník ukončil činnosť pekárne a novú prevádzku na výrobu mäsových
výrobkov chystá firma BIT STEK s.r.o., ktorá v súčasnosti prevádzkuje bitúnok
v Malom Slivníku. V ďalšej časti sa pripravujúdve prevádzky, a to kaviareň - cukráreň
a relaxačno- masážnecentrum,ktoré budú riadiťpani Pulénováa slečna Šveláňová.
Chcem vám tiež oznámiť, že na základe návrhu poslancov OZ som menoval za
kronikára obce PaedDr. Tomáša Majerníka, ktorý satejte- úlohy ujal a tešíme sa, že
obecnákronika bude
uchovávaťsprávyo dianí u nás pre budúcegenerácie.
Uskutočnili sme tiež oplotenie
a inštaláciu nových preliezačiek na ihrisku
MŠ. Chcem sa pod'akovať aj za brigádu
rodičov detí MŠ pri úprave detského
ihriska, ktoré sme vyhradili pre malé deti
.a budeme sa ho snažiť udržiavať a ďalej
rozvíjať.
.
Starosta a poslanci sa stretli s
občanmia chatármi v BabinomPotoku, kde
rozoberali potreby a podnety pre túto
miestnu časť. Ide hlavne o úpravu obecnej
budovy- výmenukrytiny, sprevádzkovaniehygienickýchzariadenív nej a úpravu cesty
a koryta potoka. Pri výmenekrytiny a pri vysporiadanípozemkovpod miestnou cestou
a potokom nám vyšiel v ústrety UrbariátBabin Potok pod vedením nového predsedu p.
Vincenta Košča a nového výboru, za čo im ďakujeme. S prácami začneme podl'a
finančnýchmožnostíčo najskôr.

zo zasadnuti obecného zastupite7stva
V uvedenomobdobízasadalošesťkrátaj novozloženéobecnézastupitel'stvo,ktoré
rozhodovaloo viacerýchnaliehavýchúlohách.
Jednou z prvých bola zmena projektu výstavby nájomných bytov 13 bytových
jednotiek (b.j.) na 6 b.j. O tejto zmene rozhodli poslanci 22.1.2011. Projekt na 13 b.j.
bol pripravený a rozpracovaný podl'a kritérií platných pre rok 2010. Po vol'bách sa
podmienky zmenili a bodové hodnoteniežiadostí Štátny fond rozvoja bývania nastavil
tak, aby podporil menšie byty a menšie bytové domy. Náš projekt na 13 b.j, podl'a
nových kritérií dostal mínus 13 bodov a hrozilo, že sa nestihne ani verejné obstarávanie,
ktoré podl'a nových kritérií musí byť ukončené do podania žiadosti teda, do 28.2.2011.
Po vel'mi ťažkom súboji s časom sa podarilo zmeniť projekt, stavebné povolenia,
uskutočniťverejné obstarávaniea podať žiadosť. Žiadosť bola úspešná. Obec Terňa
získala 43 bodov, skončila na 15. mieste v poradovníkua v letných mesiacoch sa začne
s výstavbounájomnýchbytov.So žiadatel'mi o byty sa uskutočnilaschôdzaa čoskoro
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začne bytová komisia vyberať z prihlásených uchádzačov. Pre ďalších uchádzačov, ktorí
mali záujem o trojizbové byty, pripravujeme výstavbu ešte jedného bytového domu,
ktorý bude mať trojizbové ajednoizbové byty. Projekty a žiadosť chceme mať
pripravené už pred koncom tohto roka.

projek~ rekonš~rukcie z5 S M5 Z pro5~riedkov EÚ
Ďalšou vel'kou úlohou bolo ukončiť
projekt
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ.
Väčšina
stavebných
prác tohto
projektu
bola
projektovaná
a realizovaná ešte v roku 2010 počas
predchádzajúceho volebného obdobia.
Túto stavbu. sme v termíne prebrali
a uskutočnila
sa
kolaudácia
a záverečné
žiadosti
o platbu.
Očakávame ešte kontrolu z riadiaceho
orgánu
a preplatenie
záverečnej
žiadosti o platbu. Tu chcem uviesť ešte jednu dôležitú vec a to, že projekt môžeme
považovat' za ukončený až po piatich rokoch. V období do piatich rokov má právo EÚ
cez svoje orgány kontrolovať tento projekt a v prípade, že nájde nedostatky, alebo je
projekt využívaný v rozpore so zámerom, môže požadovať vrátenie finančných
prostriedkov. Tu sú základné finančné parametre projektu:
. 803.803,54 €
• Celková hodnota čerpania projektu
763.622,69 €
• Príspevok EÚ a Štátneho rozpočtu 95%
40.180,85 €
• Spoluúčasť obce 5%
53.313,62 €
• Prostriedky vynaložené obcou na projekty, žiadosti, iné
Realizátor stavby firma Ekosvip po ukončení projektu fakturovala neoprávnené
výdavky, resp. naviac vykonané práce v dvoch faktúrach, a to:
• Zateplenie 333m2 na budove MŠ
17.900,71 €
• Dvere budovy v Babi~om Potoku, dvere a okno budova MŠ a naviac materiál
budova ZŠ a OCÚ
7.01275 €
Spolu
24.~13,46 €
Po rokovaní s konatel'om p. Ing. Bujňákom sa táto suma znížila na l8.ÓOO,75 €.
Obec investovala do tohto projektu v posledných rokoch spolu
111.495,22 €
Celkový dlh obce z tohto projektu je k 31.5.20 ll.
84.489,99 €
Týmto sa chcem firme Ekosvip a všetkým zúčastneným dodávateľom, p. Kundro
vi, ktorý vykonával stavebný dozor, tiež externému manažmentu poďakovať za
profesionálny prístup a vykonanú prácu. Samozrejme vďaka patrí aj bývalému starostovi
obce p. Petrovi Koscelníkovi, poslancom a zamestnancom obce ako aj zamestnancom
ZŠ s MŠ, ktorí pracovali na tomto projekte.

projekt

Revita7izácie

cetttrtilnej

zóny obce Terňa

Projekt sme prebrali v štádiu rozpracovanosti zhruba na 50%. Týka sa
rekonštrukcie a výstavby niektorých chodníkov, ciest, zastávky SAD, lávky cez potok,
drobnej architektúry a pod. Od prevzatia projektu sa uskutočnili mnohé kontrolné dni,
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jednania s dodávateľom, stavebným dozorom, projektantom a vymenil sa subdodávateľ
stavby. Z jednaní vyplynulo, že projektová dokumentácia pre túto stavbu má mnohé
nedostatky, z ktorých vznikajú pre nás ako
obec a aj pre dodávateľa mnohé riziká
a problémy. Projekt musíme už, žial',
realizovať v pôvodnom rozsahu. Na mnohých
miestach sa však dá len ťažko technicky
realizovať, niektoré veci odporujú zdravému
úsudku. Celá záležitosť je vel'mi vážna
a môže mať pre obec viaceré. zlé dopady.
V súčasnosti prebiehajú ďalšie
rokovania
a o vývoji
budem poslancov aj vás ešte
informovať.

projekL kúrenia s prechodom na biomasa
Pri tomto projekte je v pláne prechod z kúrenia plynom na kúrenie biomasou drevnou štiepkou, peletkami a pod. Projekt sa realizoval takto: l.etapa - rekonštrukcia
rozvodov kúrenia pre budovy OCÚ, MŠ, KD a Domu služieb - bývalej Jednoty. Rozsah
70.040,22,- € s dotáciou z Envirofondu vo výške 66.000,- E.
2. etapa - zakúpenie kotla na štiepku v hodnote 87.378,41,- E.·Na tento kotol schválilo
úver Obecné zastupitel'stvo na návrh starostu obce na zvláštnom telefonickom hlasovaní
OZ. Kotolňu pán bývalý starosta neuviedol do prevádzky ani do 11.1. 2011, hoci to bol
jeho dôvod pre čo najneskoršie odovzdanie funkcie. Po rokovaní s dodávatel'om sa
ukázalo, že na spustenie kotolne je potrebná inštalácia ďalšej technológia spolu za
približne 53.000,- E. Bez nej je kotol nefunkčný. Zdôrazňujem, že o tomto nedostatku
nebolo informované predošlé zastupitel'stvo pri schval'ovaní nákupu kotla. Financovanie
technológie bude možné až po schválení dotácie, o ktorú obec požiadala na Envirofonde
ešte v roku 2010. Ostáva nám len dúfať, že naša žiadosť o dotáciu bude úspešná.
Splátky úveru s úrokmi, ktorú si obec zobrala na zakúpenie kotla, činia 1.629,- E
mesačne a 19.548,- € ročne. Namieste je otázka, aký malo význam zakúpenie kotla ešte
v roku 2010 bez schválenej dotácie a zaťaženie obce rizikom z ďalšieho úveru, keď
kotol sa aj tak nepodarilo uviesť do činnosti. Zostáva nám len nádej v úspech žiadosti
a profesionálny prístup dodávateľa.
Kotolňa v súčasnosti
nie je spustená
a skompletizovaná.

projekL rekonštrukcie zdravotného strediska a vzde7ávania
margineťizovaných skupfn
Tento
projekt
nebol v minulosti
schválený, ale opäť je možnosť podať
žiadosť o nenávratné finančné prostriedky
z fondov EÚ. O tomto projekte bude
v najbližších dňoch rozhodovať OZ a detaily
vám prinesiem v nasledujúcich Ohlasoch.

rrojekty protipovodňovej
ochrany
Projekt má dve alternatívy. Prvá
spočíva v úprave potoka v miestnej časti

Babin Potok - reguláciou potoka a druhá je výstavba väčšieho množstva vodozádržných
stavieb - hrádzok, ktoré majú za úlohu udržať vodu v krajine, v lese, na lúke a poli
a spomaliť jej odtok do koryta potoka.
Na prvý projekt je možnosť získať dotáciu z fondov EÚ a na druhý z programu
Obnova krajiny - viď www.krajina.gov.sk V prvom prípade sme sa rozhodli pripraviť
dokumentáciu pre územné konanie a posúdenie vplyvu ElA. OZ sa rozhodlo nevstúpiť
. do aktuálnej výzvy, nakoľko obec v súčasnosti realizuje veľa iných projektov, ktoré ju
finančne zaťažujú a je potrebné ich riadne dokončiť. Druhý dôvodom je získanie
dostatočného času na prípravu a oponentúru kvalitnej projektovej dokumentácie.
Všetky tieto projektové aktivity obce sú na hrane únosnosti z pohľadu obecného
rozpočtu. Celkové zadlženie obce k 31.5 .20 11 je
• Spolufinancovanie projektu rekonštrukcie ZŠ s MŠ 5%
40.l80,85 €
• Municipálny úver v DEXIA banke*
107350,06 €
• Úver na nákup kotla na štiepku
80.093,41 €
Spolu
227.624,32 €
• obsahuje financovanie žiadosti na projekt ZŠ s MŠ, nákup budovy Jednoty,
dofinancovanie výstavby 7 b.j., projektu zdravotného strediska a projektu I3 b.j.
Zadlženie obce k 31.5.2011 spojené s projektami Rekonštrukcia ZŠ s MŠ a Revitalizácia
centrálnej zóny obce Terňa, z ktorého má byť refundované 95% z fondov EÚ je:
• Úver projektový eurofondový
205.913, II €
\
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Splátky úverov a úroky z nich činia celkovo mesačne 4.900,- € a ročne 58.800,- E. Je to
obrovská suma, ktorá nám chýba pre bežné výdavky a mnohé potrebrié úpravy. Obec
momentálne hospodári bez akejkoľvek rezervy. Mnohé vaše návrhy a oprávnené
potreby, žiaľ, nie je možné z dôvodu nedostatku financií realizovať okamžite. Budeme
sa ich ale snažiť postupne naplňať, Veľmi ma teší, že mnohí sa snažíte svojej obci
pomôcť a hl'adíte nie na osobný prospech, ale na spoločné dobro. To spoločné dobro
nám tu nikto iný a cudzí neprinesie a nevytvorí - to je len na nás samotných. Obec Terňa
a miestne časti Babin Potok a Hradisko nás teraz potrebujú oveľa viac ako kedykoľvek
predtým.
Programové vyhlásenie OZ a starostu obce pre volebné obdobie 2011 až 2014:
• ukončiť a finančne uzavrieť začaté projekty a pripraviť udržateľné rozpočty pre
ďalšie obdobie
• zapojiť do práce na rozvoji obce Terňa a miestnych častí Babin Potok a Hradisko
čo najširší okruh občanov, rodákov, podnikateľov a priateľov obce
• obnoviť činnosť obecnej prevádzkarne, aby čo najviac práce pre obec mohli
vykonať jej občania a aby tak z realizovaných projektov mala obec dvojnásobný
úžitok
• zriadiť komisiu zloženú z poslancov a ďalších občanov, ktorá bude vyhodnocovať
a kontrolovať výberové konania na všetko, čo obec nakupuje či objednáva
• aktualizovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a miestnych častí
a určiť víziu ďalšieho rozvoja Terne, Babinho Potoka a Hradiska
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• aktualizovať územný plán obce s prioritami rozvoja individuálnej bytovej
výstavby, aby naši mladí I'udia mali možnosť postaviť svoje domy v tomto
krásnom prostredí
• na základe občanmi zvolených priorít pokračovať v príprave ďalších projektov
• venovať sa aktívne protipovodňovej ochrane a úprave tokov našich potokov
• podporovať a organizovať spoločenské, športové a kultúrne aktivity občanov
a mládeže. Aktívne spolupracovať so ZŠ a MŠ
• využiť všetky právomoci obce na zlepšenie a ul'ahčenie života našich dôchodcov,
aby mohli prežívať roky zaslúženého odpočinku pokojne a dôstojne
• spolupracovať s podnikatel'mi a firmami pôsobiacimi v obci a okolí a vytvárať im
vhodné a férové prostredie na podnikanie a zvýšenie zamestnanosti.

vízia obce a chotára

Pracujeme s plným nasadením, no zároveň sa musíme pozerať do budúcnosti. OZ
pripravuje aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Terňa
a miestnych častí na roky 2011 až 2020. Pozývam vás, milí občania, aby ste sa zapojili
svojimi podnetmi, návrhmi a nápadmi, akí chceme byť a akú chceme mať našu obec
v blízkej budúcnosti. Vaše pripomienky a inšpiratívne myšlienky je možné poslať na
mail starosta@terna.sk alebo podať resp. nadiktovať na obecnom úrade.
Na záver poďakovanie •••
V histórii obce mali nezastupiteľné miesto kňazi, ktorí tu pôsobili. Dvíhali l'udí
k duchovným výškam, pomáhali budovať pokojné spolužitie, boli
radcami,
zmierovatel'mi ľudí s Bohom i navzájom medzi sebou, utešovali v trápení,
povzbudzovali v pochybnostiach ... Jeden z takýchto kňazov po 21 - ročnom pôsobení
od nás odchádza. V mene občanov Teme veľkých aj malých, v mene svojich
predchodcov starostov obce aj vo svojom mene ďakujem nášmu duchovnému otcovi
Mgr. Imrichovi Anderkovi
za to, že štafetu skvelých kňazov niesol s láskou a obetavosťou a svoje poslanie v našej
farnosti každodenne príkladne napÍňal podl'a vôle svojho Majstra. Želám mu požehnané
a pokojné dni a veríme, že aj počas rokov jeho zaslúženého odpočinku budeme mať
dostatok príležitostí na milé stretnutia
Ing. Juraj Senderák, starosta obce
Foto: T.Majerník, L.Kmec, Z.Poklernbová
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I ROZHOVOR

S...

Úloha kňaza - privádzat' I'udí ku Kristovi
. V týchto dňoch uplynie rok, čo do farnosti Terňa
prišiel nový pán kaplán, Ing. Mgr. Juraj Sabadoš. Pri
príležitosti tohto malého .jubilea" položili sme mu
niekol'kootázok:
- Duchovný otče, aká bola vaša cesta ku.
kňazstvu?
Moje povolanie ku kňazstvu patrí medzi tzv.
'"neskoré povolania". Uvažovanie nad povolaním kňaza
prišlo už počas stredoškolskýchčias. Bolo to také moje
vnútornéuvažovanie.s ktorýmsom sa s nikým nepodelil.
Nakoľko som nebol pevrierozhodnutýa chýbal mi v tom
čase
kontakt s kňazom, farnosťou, spoločenstvom,
rozhodol som sa ísť inou cestou. Po skončení strednej Pán kaplán Juraj Sabadoš
školy som začal študovať na Ekonomickej fakulte TU
Foto.T. Majerník
V Košiciach. Počas štúdia a stretávania sa s mladými
l'uďmi na internáte a škole som stále viac cítil svoje povolanie ku kňazstvu.Práve tieto
časy priniesliaj ťažkézápasy v rozhodovaníčo ďalej, či toje tá správnaživotnácesta byť
kňazom,čo sa prejaviloaj v tom, že som začal bojovať sám so sebou. V týchto náročných
časoch rozhodovaniami Pán poslal do cesty tých správnychľudí, medzi ktorými boli aj
kňazi, či priatelia, ktorí mi pomohlirozhodnúť sa v životnomsmerovaní.
Po skončení vysokej školy som nastúpil na civilnú vojenskú službu, ktorú som
vykonával na farskom úrade v mojom rodisku. Bol to rok. keď som urobil definitívne
rozhodnutie stať sa kňazom a nastúpiť na formáciu do kňazského seminára i na
teologické štúdiá. Absolvoval som ich na Teologickej fakulte KU a Kňazskomseminári
v Košiciach.Po skončeníformáciea intelektuálnejprípravyku kňazstvusom bol 20. júna
2909 v košickej katedráleotcom arcibiskupomAlojzomTkáčomvysvätenýza kňaza.
- Kde ste pôsobili, než ste prišli za kaplána do Terne ?
Moje prvé kaplánske pôsobisko bola farnosť Sečovce, avšak predtým som už ako
diakon pôsobil vo farnosti sv. Gorazda a spol. v Košiciach na sídlisku Terasa. Prvý rok
pôsobenia v Sečovciach priniesol nové skúsenosti kňazského života. Po roku pôsobenia
z rozhodnutiaotca arcibiskupasom v júni dostal dekrét, ktorým ma menoval za kaplána
vo farnosti Terňa. Od 1. júla 2010 sa stáva farnosť Terňa mojím novým a tiež druhým
kaplánskympôsobiskom.
- Ako sa vám pracuje v našej farnosti?
Terňa bola pre mňa vel'kou neznámou, avšak tiež novou výzvou. Vedel som, že
v tejto farnosti budem spolupracovaťs pánom farárom Mgr.Imrichom Anderkom, ktorý
patrí do inej generácie kňazov. Po letných mesiacoch dovoleniek a prvých dňoch
zoznamovania sa s novým prostredím som si vel'mi rýchlo zvykol a vytvoril si druhý
domov. Môžem povedať, že generačné rozdiely neboli na škodu veci. Máme jeden
užší
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spoločný ciel': privádzať l'udí ku Kristovi. A to je dôležité aj pre bratské žitie
i fungovanie farára s kaplánom. Som nesmierne Pánovi vďačný, že tento rok som mohol
prežiť práve v prítomnosti pána farára.
Co sa týka prostredia, okrem toho že je tu krásna príroda a neocenitel'ná vidiecka
atmosféra, je tu množstvo dobrých a otvorených l'udí, ktorí túžia žiť život s Kristom, je tu
množstvo hl'adajúcich, ale ... aj "stratených", ktorých treba hl'adať.
Mojim kňazským primičným mottom sa stalo: " ... navzájom si slúžte v láske."
(Gal 5, 13). Toto sa snažím naplňať v kňazskom živote. Vd'aka všetkým, ktorí mi v tom
pomáhajú a vďaka, že mnohí pochopili to dôležité pre kňaza: "navzájom".
Za rozhovor poďakoval Tomáš Majerník

ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

Ikola - to nie Je len učenie ...
Aj keď nás delí od začiatku prázdnin len pár dní, sú ešte naplnené usilovnou
prácou, no čiastočne aj rekapituláciou končiaceho sa školského roku.
V tomto školskom roku, napriek oneskorenému
začiatku spôsobenému
technickými problémami, sa vyučovanie začalo v budove, ktorá sa zvonku zaodela do
nového šatu, postupne sa robia úpravy interiéru a školského dvora. Vstúpili sme do osláv
50. výročia školy, ktoré vyvrcholia začiatkom nasledujúceho školského roku.
Žiaci školy sa v druhom polroku
zúčastnili na astronomickej, biologickej,
dejepisnej, geografickej, matematickej
olympiáde, Pytagoriáde i matematickom
Klokanovi, v ktorom žiak 3.A F. Kacár sa umiestil medzi 2% najúspešnejších riešitel'ov
na Slovensku. Vel'mi pekne sa umiestnili vokresnom kole BIO olympiády D. Kolpák
z 8.A a L. Plavčanová z 5.A, obaja získali 2. miesto. Mali sme zastúpenie aj v rôznych
športových a streleckých súťažiach. Družstvo mladých záchranárov pod vedením PaedDr.
P. Tokára v obvodovom kole získalo 3. miesto. Do finále súťaže Šikovný chlapec sa
prebojoval žiak 4. A triedy 1. Senderák. Prvýkrát sme sa zúčastnili aj na okresnej
prehliadke školských divadelných súborov "Dni Tálie". Ako tradične významnejšie
ocenenia získali naši žiaci vo výtvarných súťažiach. Víťaznú prácu v 3. kategórií
celoslovenskej súťaže "Vesmír očami detí" mala žiačka 9.A triedy M. Sokolová.
ZŠ s MŠ sa už po 4 - krát umiestnila na popredných miestach v súťaži Milk Sabi, kde tentoraz získala krásne 8. miesto spomedzi 128 škôl.
Okrem učenia a súťaženia boli žiaci zamestnaní
aj
ďalšími
aktivitami.
Spomenieme
najvýznamnejšie v druhom polroku:
-

, "Mňam, ďakujeme", a na záver spoločná
fotka. Varili p.A.Kivaderová,
H.Mochancká, H.Kaščáková
8 a M.OsifčÍnová.
foto:M.Tutokyová

Medzinárodný
projekt
"eTwinning",
v rámci ktorého spolu s partnerskou českou
školou zbierame
informácie
o svojich
regiónoch, a tak sme predstavili naše
tradičné jedlá, s prípravou ktorých nás
oboznámili ženy z Klubu dôchodcov pod

••
vedením p. H.Mochnackej, ktoré nám pripravili .mačanku" a "kreple".
Školská regionálna súťaž s etnografickým a historicko-geografickým kolom s ciel'om
spoznať obce, v ktotých žiaci školy žijú.
Učasť na kultúrnych aktivitách - divadelných predstaveniach a vystúpeniach
ľudových súborov v kultúrnom dome.
- Organizovanie výstav - výstava kníh pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc,
výstava "Tajomstvá vesmíru", "Odkaz holokaustu pre dnešok", "Deň lesov".
- Podpora charitatívneho projektu Tehlička, v spolupráci so saleziánmi, v ktorom sme
vyzbierali spolu 68 eur pre I'udí v africkom Sudáne, ktorí nemajú prístup k pitnej
vode. Zbierka má pomôcť pri hÍbení a čistení studní s pitnou vodou.
- "Trieda baví školu" - jednotlivé triedy pripravujú krátky program, ktotý predvedú
počas vel'kej prestávky. Objavia sa tu skryté talenty jednotlivých tried a svojim
programom zaujmú ostatných žiakov školy.
- Účasť na viacetých celoslovenských akciách, ako "Čo chcem vedieť o literatúre",
"Rozprávková Žilina", "Slovenský pravek" ...
- 25. miesto z j 15 miest v 6. ročníku súťaže
o najzaujímavejšie.podujatie školskej knižnice s akciou
"Kniha kráča dejinami."
- . V posledný fašiangový týždeň sme sa zabávali na
školskom kamevale.
Pri príležitosti Mesiaca knihy sa uskutočnil "Maratón
čítania", ktorého-sa zúčastnili žiaci l. - 9. ročníka a
predviedli svoje čitatel'ské zručnosti. Zároveň prebehla
aj literárno-výtvarná súťaž "Spisovatel'ským brkorn",
Ekologickej problematike boli venované "Deň vody"
a "Deň zeme", počas ktorých boli vysadené stromčeky,
nainštalované výstavky a súťažili celé triedy. Žiaci sa
dozvedeli vel'a nového prostredníctvom prezentácií a Chlapci zo 4.A predvádzajú
svoje strelecké majstrovstvo
rôznych ekologických hier.
v sút'aži na Deň detí
- Akcia s vel'kou odozvou, ktorá mala na škole premiéru,
Foto: Z.Poklembová
bola oslava Dňa Rómov, na ktorej sa zúčastnil aj
starosta obce. Znakom dňa boli papierové ruže vo
vlasoch rómskych dievčat. Začali sme výletom
do histórie Rómov, nasledovalo vystúpenie rómskych
žiakov našej školy a uzavrela ju rómska hymna. Zlatým
klincom bola ochutnávka typických rómskych jedál,
s prípravou ktotých nám pomohli p. Darina Giňová
a Marta Giňová. Vel'kú zásluhu na tomto dni mala p.
uč. Mária Miková.
- V rámci "Týždňa Európy bola nainštalovaná výstavka
z projektov, ktoré vytvorili žiaci druhého stupňa, bolo
odvysielané rozhlasové okienko a prebehol kvíz medzi
triedami pod názvom "Čo vieš o Európe?".
- Deň víťazstva nad fašizmom - tomuto dňu bolo
venované rozhlasové okienko,
výstava z exponátov
Zástupkyňa pre MŠ Mgr.Re
náta Kmecová ako prvá vyskú
žiakov školy a beseda, na ktorú prišli členovia Klubu
šala novú preliezačku
Foto: Z.Poklembová
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-

vojenskej histórie v dobovom oblečení aj s ukážkami zbraní a výstroje.
Deň rodiny - pásmo piesní, básní, tancov a scénok v kultúrnom dome, ktorým deti
a žiaci pozdravili svojich najbližších - mamičky, oteckov, starých rodičov.
Športové súťaže pri príležitosti MDD. V.tent,? deň dostali deti MŠ a najmladší žiac}
ZS ako dar nové preliezačky v areáli MS. Dakujeme za pomoc pracovníkom OcU
a ochotným oteckom našich škôlkárov. Fotografie z akcií školy sú na stránke školy
www.zsterna.edu.sk. Pozrite si ich! Stoja za to!
PaedDr. M. Tutokyová, zást. riaditeľky

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

al"'8.11 V.811. "IU ...
Keď pred niekoľkými rokmi ma život zaviedol do Teme, bol som nadšený krásou
tohto údolia pod Čergovom, ktoré má nezamenitel'né čaro. Pochval'ujú ho aj turisti
zďaleka, ktorí vyhľadávajú územia s minimálnym zásahom človeka do prírody.
Žiaľ krajina, v ktorej by sme si mohli
oddýchnuť po 5 dňoch práce v zhone,
ruchu mesta a dopravy, má lokality, ktoré
svedčia o necitlivom dotyku človeka
s prírodou.
Áno, myslím na skládky odpadov, ktoré
sa v poslednom období výrazne množia v
našom okolí . Mnohé odpady majú
pôvod v našich obciach, iné vznikajú po
víkendových pobytoch na chalupách a
niektoré sú dovážané z okolia, hoci by
mali skončiť vo firmách na spracovanie autovrakov.
Ľudia a samospráva obce nesmú byť ľahostajní voči týmto prejavom ekologického
vandalizmu. Sú zato zodpovední. Obec dostáva od štátu financie aj na túto oblasť života
samosprávy, no zďaleka nepostačujú na
to, aby mohla tieto skládky po
nezodpovedných občanoch likvidovať.
Aj normy Európskej únie sú v tejto
oblasti každým rokom prísnejšie voči
pôvodcom odpadu, ale aj pre správcom
území, na ktorom sa skládky nachádzajú.
Preto sa v mene samosprávy našej obce a
všetkých, ktorí vnímajú túto krivdu na
našej krajine, obraciam na vás, milí
občania, o pomoc pri vypátraní a
odhaľovaní
pôvodcov
skládok.
Potrebujeme prejav ľudskej odvahy a zodpovednosti ukázať a pomenovať zlo. Viesť
svojich najbližších ku zodpovednému užívaniu a spravovaniu prenajatého majetku.
Všetci sme vlastne len dočasní nájomcovia veľkého, ale nie nekonečného bohatstva
prírody. Už dnes má samospráva prostriedky (pokuty, trestné oznámenia, ... ) ako
postihnúť pôvodcov odpadov a tých, čo skládky zakladajú. Ale dôležitou úlohou
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ľudského spolužitia nie je trestať za zlo, ale zlu predchádzať. K takýmto preventívnym
opatreniam v našej obci patria aj aktivity detí, žiakov, rodičov a učiteľov našej ZŠ s MŠ
v oblasti ekológie a zodpovedného života v krajine. Panie učitel'ky A. Lisová a H.
Priputenová obdivuhodným spôsobom vedú žiakov k láske il ohl'aduplnosti k prírode.
Ďakujeme im! Krása a zdravá čistota nášho regiónu je hlavnou devízou, ktorú nám mnohí
závidia. Pritom závisí hlavne od nás, ako dlho takou zostane, aby aj tí, čo ju nemajú tak
nablízku, mohli sem prichádzať a nechať sa ňou liečiť a uzdravovať.
Ing.V. PokIemba, predseda komisie ŽP
Foto: V.P. a archív ZŠ 5 MŠ

Na zamyslenie."
Z fotografie, na ktorej sú vysmiati členovia
ekologického krúžku vidíme, akú mali radosť,
keď sa podarilo dobré a užitočné dielo CHODNÍK PRIATEĽOV LESA, ktorý začína na
lúke na Solisku nad Terňou. Keď však navštívili
chodník v máji, čakalo ich smutné prekvapenie porozhadzované fľaše od alkoholu, zvyšky
"pohostenia", odpadky... a zničená informačná
tabul'a. Nejaká partia kamarátov prijala pozvanie na chodník, no v ich výbave nechýbali'
_ nekultúmosť a vandalizmus ... Nájdu v sebe "priatelia" lesa odvahu priznať sa a ospra
vedlniť? Oplatí sa ešte v našej obci a jej okolí robiť niečo nezištne pre spoločný úžitok?
Aj to je dôvod, prečo sú preliezačky v areáli MŠ v oplotenom priestore. Prosíme
všetkých, aby rešpektovali, že náradie má slúžiť najmä deťom a najmladším žiakom.
Veľmi radi by sme ho sprístupnili širokej verejnosti, no na žiadosť rodičov detí a po
nemilých skúsenostiach s vandalmi sme sa rozhodli po dohode s obecným úradom, že sa
bude zamykať. Aby však deti o svoje preliezačky cez prázdniny neprišli, v prípade
záujmu bude ihrisko otvorené aspoň v nedeľu popoludní. Budeme vás informovať
prostredníctvom obecného rozhlasu a nástenky. Zároveň upozorňujeme, že rodičia
zodpovedajú za bezpečnosť svojich detí v čase mimo vyučovania, a preto ich majú na
ihrisko sprevádzať.
Z. Poklembová, riaditeľka školy

Šetrite pitnú vodu!
Sú tu horúce letné dni so svojimi horúčavami, ktoré sú
náročné pre ľudí, aj pre rastlini"
Nedá nám nepoliať kvety,
zeleninu či trávnik ... poznáme vsak všetci situáciu so zá
sobovaním pitnou vodou v našej obci. Preto vyzývame občanov
a pripomíname zákaz polievať záhradky a záhrady vodou
z obecného vodovodu.
OZNAMYOcÚ
• Váženíobčania,poslanciobecnéhozastupiteľstvasi vás dovoľujúpozvaťna
verejnúschôdzu,dňa 3.7.2011o 18.hbd. do kultúrnehodomu,kdevás budú
informovaťo aktuálnomdianív obcia o plánochdo budúcnosti.
• Vyzývameobčanov,ktorísi ešte nestihlivyrovnaťsvojedanea poplatkyaby
tak urobiliv čo najkratšomčase.Za pochopenieďakujeme!
II

IOZNAMY
CJ3L.MfOŽP,L)Í9rfP,
1( .1VCJ31DE)Í9r1
90 rokov
Anna Giňová
80 rokov
Jolana Brunáriová
Lýdia Ďad'ovská
Gabriela Koscelníková
Jozef Lazorík
70 rokov
Jozef Kivader
Marta Kivadrová
Anton Koscelník
Helena Majerníkové
60 rokov
Ľudmila Giňová
Vladimír Kacár
Cyril Kivader
Ing. Mikuláš Olejár
Félix Stanislav
prof. PaedDr. Zuzana Stanislavová
50 rokov
Miroslav Bockanič
Daniela Ďad'ovská
Karol Ferko
František Giňa
Ľudmila Sedláková
Ľubomír Tokár
Darina Tokárová

I

OHLASY
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SPRÁ VA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Vincent Giňa a Zuzana, rod.
Jančušová
Roman Giňa a Ružena, rod. Giňová
Ľubomír Giňa a Mária, rod.
Červeňáková
Pavol Krajňák a Veronika, rod.
Bockaničová
Peter Miko a Žaneta, rod. Peštová
Maroš Bartek a Mária, rod.
Mačejová
Dávid Giňa a Žaneta, rod. Giňová
NARODILI SA - VÍTAME:
l. Ernest Giňa
2. Pavol Giňa
3. Alexandra Giňová
4. Aneta Giňová
5. Kristína Giňová
6. Iveta Miková
7. Nikola Peštová
8. Patrik Sivák
OPUSTILI NÁS:
l. Antónia Halžáková
2. Margita Pirohová
3. Irena Giňová
4. Mária Poníková
5. Irena Giňová
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