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OBECNÝ

Vážení občania, milá mládež!
Prinášame vám druhé tohtoročné
Ohlasy. Od posledného,
teda vlastne
prvého vydania uplynuli už viac ako štyri
mesiace a tu vám v skratke prinášame naše
novinky. Do pozornosti vám dávam a]
príspevok Rie Oravcovej, ktorý popisuje
úspešnú sezónu nášho DHZ, príspevok
PaeDr. Pavla Tokára, ktorý sa venuje
s!'ubnému
rozbehu
nášho
futbalu
a rozhovor s nasim novým správcom
farnosti vdp. Mgr. Imrichom Revákom.
Prvý Terniansky jarmok
Osobne a verím, že aj vo vašom
mene
sa chcem poďakovať všetkým
pracovníkom
obecného
úradu,
spolupracovníkom
a pomocníkom, ktorí
pomáhali
pripraviť Prvý Terniansky
jarmok, ktorý sa konal na našom
námestíčku ll. septembra. Menovite snáď
spomeniem pani Elenu PIatkovú, ktorá
uvarila výborný kotlíkový slivkový lekvár
a pani
Máriu
Gecíkovú,
Jolanu
Senderákovú a Luciu Vargovú, ktoré nám
napiekli "fajné" kysnuté koláče. Vďaka
patrí
aj
podnikateľom,
sponzorom
a predajcom v stánkoch, ktorí nám spestrili
toto krásne nede!'né popoludnie. Dúfame
a veríme, že sa vám tento jarmok páčil a že
sa v obci
začala tradícia
takýchto
obecných stretnutí .
Lekáreii
Obec uskutočnila verejnú obchodnú súťaž
na nového nájomcu priestorov pre lekáreň,
Komisia zvolená z poslancov OZ vybrala

s

Zdarma

y

ÚRAD TERŇA
zo štyroch zauJemcov o priestory pre
verejnú lekáreň
nového nájomníka pani
Mgr. Lenku Ponikovú.
Ročné nájomné
bude činiť 61,SOE/m2,
čo je oproti
minulému nájmu takmer trojnásobok.
Tento vyšší príjem obce bude mať
pozitívny vplyv aj na rozpočet obce.
Žia!' bývalý nájomca MP Apotheke s.r.o.
nerešpektuje výpoveď z nájmu, ktorú
dostal z dôvodu neplatenia nájomného
a príslušných služieb, a odmieta vypratať
prenajaté priestory v Dome služieb. Obec
v súčasnosti podniká všetky legálne kroky,
ktoré povedú k čo najskoršiemu vyriešeniu
situácie. Veríme, že nový nájomca bude čo
najskôr
poskytovať
svoje
služby
k spokojnosti všetkých občanov nielen
našej obce.
Projekt
revitalizácie
krajiny
protipovodiiové opatrenia
Obec za zapojila do Druhého realizačného
projektu
protipovodňových
opatrení
vyhláseného
Úradom
vlády
SR
a splnomocnencom
pre
revitalizáciu

•

krajiny. V rámci tohto projektu sa zamestnalo 10 pracovníkov, ktorí budú realizovať
protipovodií.ové a vodozádržné opatrenia v katastroch obce Terňa a miestnych častí Babin
Potok
a Hradisko. Tento projekt je financovaný z prostriedkov úradu vlády SR a
z prostriedkov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
Výstavby nájomných bytov 6 b.j.
Po podpise zmlúv so ŠFRB a Ministerstvom výstavby sa rozbehla výstavba 6 b.j.
na ulici Záhradnej. Poslanci schválili výstavbu ďalšej 7 b.j. pre záujemcov o trojizbové
ajednoizbové byty. V prvom novembrovom týždni rokovala bytová komisia, ktorá už
vybrala nájomníkov do dvojizbových bytov v 6 b.j.
Projekt rekonštrukcie ZŠ s MŠ z prostriedkov EÚ
Pri tomto projekte sa uskutočnila záverečná kontrola na mieste, ktorú realizovali
pracovníci Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka. Pri tejto kontrole boli
zistené drobné nedostatky, ktoré už boli odstránené resp. dobropisované dodávateľom
stavby. Týmto je tento projekt ukončený a veríme, že nám bude čo najskôr preplatená
záverečná platba, ktorú momentálne financujeme z úveru v banke.
Projekt rekonštrukcie Zdravotného strediska.
Obec podala žiadosť o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska. Dúfame, že
budeme na druhýkrát úspešní a zvýšime štandard poskytovania zdravotníckej
starostlivosti v obci.
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ s MŠ
Zrealizovala sa výstavba betónovej podlahy
na
multifunkčnom
ihrisku.
Chceme
poďakovať p. Ing. Jozefovi Kundrátovi
a spoločnosti
MILK AGRO s.r.o. za
poskytnutie pôžičky pre úpravu povrchu
multifunkčného ihriska. Snažíme sa o jeho
dobudovanie
do
konečnej
podoby.
V súčasnosti pracujeme na jeho oplotení,
na doplnení
osvetlenia
a na výrobe
mantinelov tak, aby sme sa už túto zimu
mohli korčuľovať na novom ihrisku.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Budova škoLy má 50 rokov
Pripomíname si jubileum od výstavby
a slávnostného otvorenia novej budovy
školy a v týchto dií.och uzatvárame
päťdesiaty rokjej existencie.
Výstavba novej budovy základnej školy
sa začala v školskom roku 1960/61.
Novostavba bola ukončená a slávnostne
odovzdaná do užívania 7.12.1961. Na čele
obce stál p. Július Haj tol a nová budova
bola predovšetkým
dielom
tunajších
majstrov. Kronika menovite spomína
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V. Zajaca, V. Segedyho, Š. Tokára,
Š. Tkáča, J. Sabola, F. Majerníka, J.

Piroha, Š. Giňu, R. Giňu, Š. Ferka, J.
Ferka, L. Ďad'ovskú a M.Zajacovú.
Doteraz opustilo brány školy viac
ako 1700 absolventov, ktorí sú dnes
úspešní
v rôznych
profesiách
a rôznych kútoch Slovenska a sveta
a s radosťou sa k nej hlásia. Radi sa
do nej
vracajú na stretnutia po
rokoch, aby si až s odstupom času
uvedomili, že obdobie, ktoré tu
prežili, bolo pre ich život cenné
a neopakovateľné.
V stredu 16.novembra sa nielen
absolventi spred päťdesiatich rokov, ale
aj terajší a bývalí zamestnanci a pozvaní
hostia - priatelia školy - zídu na
oslavách výročia, ktoré začnú o 8.hod.
svätou omšou v Kostole sv. Kataríny
Alexandrijskej,
na ktorú
srdečne
pozývame aj čitatel'ov Ohlasov. Po nej
sa v slávnostnom programe poďakujú
žiaci všetkým sucasným i bývalým
zamestnancom školy, zriaďovatel'ovi obci Terňa, zastupitel'stvu a starostovi Ing. Jurajovi Senderákovi, jeho predchodcom vo
funkcii, obecným úradom a predstavitel'om okolitých obcí, Rade školy, rodičom,
spol~pracovníkom a sponzorom.
»r:
Dakujeme aj 'ám, občania Terne, priatelia školy, za .vašu priazeň a žičlivosť.
Verím, že sa táto škola bude môcť naďalej rozvíjať aj s ašou pomocou.
Zuzana Poklembová
riaditeľka školy

Na fotografiách z kroniky
školy a zo súkromného albumu
je budova školy po jej otvorení
v roku 1961 ajej prví absolventÍ
so svojimi učiteľmi - v strede
riaditeľ školy Jozef Kancír.

Fotografia dole:
SO - ročná škola v novom šate
v čase osláv výročia.
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TŠK TERŇA, sezóna 2011/2012
Po ukončení jarnej časti súťažného
ročníka 2010/2011,
keď Terňu
v majstrovských
súťažiach
reprezentovali
družstvá žiakov a dorastu,
rozhodol sa výbor TŠK obnoviť činnosť A mužstva. Prebehlo niekoľko
hráčskych schôdzí, na ktorých sa hráči zaviazali hrať futbal za Terňu. Na
základe tohto bolo do súťaže prihlásené po niekoľko rokov trvajúcej
absencii
A mužstvo. Boli sme zaradení do l ll. B triedy, kde okrem nás štartuje ďalších 12
družstiev. Trénerom
mužstva je Ing. Stanislav Fertaľ, vedúcim mužstva Ľubomír Vasko.
V aktuálnej tabuľke (17.10.)
patrí našim chlapcom 7. miesto so ziskom 16 bodov. Okrem
A mužstva sme do súťaže prihlásili
aj dorast a žiakov. Žiaľ, dorastencov
sme museli
tesne
pred
súťažou
odhlásiť
kvôli
nedostatočnému
počtu
hráčov.
Žiaci
pod
vedením
trénera
Vlastimila
Vaska
účinkovali
v II.
D
triede. V jesennej časti
obsadili 8. miesto so
ziskom 7 bodov.

TŠK TERŇA 2011/2012

A mužstvo a funkcionári
klubu v novych dresoch
ziskanych sponzorským
príspevkom od
spoločnosti VULM SK
s. r. o. Bratislava,
obchodná farmaceu tická
spoločnost'.

DHZ TERŇA sezóna 2011

(naše sny sa stali skutočnosťou)
(IT"

Rada by som Xám priblížila
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hasičskú
sezónu 2011 vobci Terňa. Tak ako každý
rok, ani tento nebol výnimkou a prípravy na
súťaže začali už v apríli. Na piatkové tréningy
o piatej sme všetci poctivo chodili.
Jednotlivé DHZ-tky otvorili svoju
sezónu obvodovými kolami, ktoré sa konali
v rôznych obciach. To naše obvodové kolo
bolo v neďalekých Finticiach, kde sme súťažili
v dvoch disciplínach, a to štafeta 8x50 m
a v požiarnom útoku. Naši chlapci skončili na
2.l11ieste a ženy na l.mieste a postupovali sme
ďalej.

Oľí.a 15.5.2011 sa na ternianskom ihrisku uskutočnil jubilejný X. ročník Hasičskej
súťaže o putovný pohár starostu obce Terňa. Súťaže sa zúčastnilo
18 družstiev.
Najúspešnejšie boli ženy z Terne, Gregoroviec
a Kendíc. Muži sa umiestnili v tomto
poradí: Ľubovec, Hermanovce, Terňa.'?olzdr skro.r..tc.._ o {Je-tr,~
pt<-kv.c.ť ck L~ljo(/c

Dňa 19.júna 2011 sa v obci Orienov konalo okresné kolo športovej súťaže mužov
a žien. Súťaž bola na miestnom ihrisku, za mierne zhoršených poveternostných
podmienok. Muži a ženy súťažili v štafete 8x50 m do oválu - čas meraný ručne a v
požiarnom útoku s vodou na sklápacie terče - čas meraný elektrickou časomierou. Tu sme
opäť potvrdili úlohu favoritiek a neohrozene sme postúpili ďalej na krajské kolo.
NašGl cieľom bolo dostať sa na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa tohto roku konali
v Dubnici nad Váhom. Ale ešte predtým nás čakali tvrdé tréningy a krajská súťaž.
Môžem povedať, že sme išli vel'mi dobre pripravené na kraj.
011a 25. júna 2011 sa v Bystrom (VT) konalo Krajské kolo športovej súťaže OHZ
dorasteniek, dorastencov, žien a mužov okresu Prešov. Každou súťažou konkurencia
rástla. Nasledovalo ďalšie neohrozené víťazstvo s náskokom 7 sekúnd (Kategória žien:
Terňa PO 104,35, Bystré VT 111,41, Červenica SB 118,98, Tvarožná KK 123,98,
Jablonov LE 125,20, Tarnov BJ 128,82, Porúbka HE 144,23, Štrba pp diskvalifikácia) a
vytúžený postup na MajstrovstváSlovenska.
Medzitým sme absolvovali viacero pohárových súťaží, na ktorých sme boli viac,
ale aj menej úspešní. V Bretejovciach sme skončili na 5. mieste a v Terni v súťaži
o pohár starostu obce sme vyhrali 1. miesto. Zároveň sme súťažili v Prešovskej hasičskej
okresnej lige (POHL), ktorá zo začiatku nevyzerala vel'mi nádejne. Boli sme sústredené
na Majstrovstvá a nedarilo sa nám v ligových kolách, ale ešte nič nebolo stratené. Snažili
sme sa dohnať stratu 27 bodov na ostatné družstvá v lige.
011a 10.7.2011
sa konali MSR
v Dubnici nad Váhom. Podmienky súťaže
boli vel'mi dobré. Tejto významnej súťaže sa
zúčastnilo 8 naj lepších družstiev mužov
a Zl en z celého Slovenska. Prišli nás
podporiť
aj
fanúšikovia
z Terne,
Gregoroviec
a Bijacoviec,
ktorí
nás
podporovali
búri ivým
potleskom
a skandovaním. Nakoniec sme skončili na
krásnom 3. mieste.
Vrátili sme sa domov a pokračovali
sme v tréningoch. Ligovej súťaže konanej
v obci Veľký Slivník sme sa kvôli MRS
nezúčastnili a naša strata sa zväčšovala. Náš ďalší cieľ bol zmeniť poradie v hasičskej
lige, keďže sme boli na poslednom mieste. Od Majstrovstiev z nás všetka nervozita
opadla a pokračovali sme ďalšími víťazstvami, ktorých nebolo málo.
011a 24. júla 2011 sme v obci Ľubovec zvíťazili s časom 20,02 (1.miesto). Čakala
nás vel'ká drina, no po nej prišli naše dlho očakávané 1 8-tky. 011a31.7.20 II v Župčanoch
s časom 18,35(l.miesto) a 7.8.2011 v Hrabkove s časom 18,79 (l.miesto). Následne
znova l.miesto na ligovej súťaži v Hermanovciach s časom 20,55.
Dňa 4.septembra sa konala pohárová súťaž v Gregorovciach, ktorá sa zároveň
započítavala do výsledkov Okresnej hasičskej ligy. Opäť výhra s dvoma krásnymi
vyrovnanými požiarnymi útokmi s časmi 18,36 a 18,22 (1.miesto).
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Dňa J J .septembra sa v obci Kendice konala pohárová súťaž O pohár starostu obce,
ktorá bola zároveň vyvrcholením OHL okresov Prešov a Košice. Tu išlo o veľa
a vyvrcholením našej snahy bol náš osobný rekord na hrubé hadice C-52 a B-75
v požiarnom útoku. S časom 17,90 sme vyhrali l.miesto a zároveň milo prekvapili
všetkých rozhodcov, všetky ženské no i niektoré mužské družstvá.
A náš ďalší sen sa stal skutočnosťou. Vyhrali sme krásne ceny a stáli sme na
stupni víťazov s medailami na krku. Bol to úžasný pocit. Radosť a nadšenie z nás bolo
cítiť na kilometre ... možno až do Terne ©.
(ll ďalej snivame II hlavne
pracujeme JUl splneni našicli
snov)

Pokračujeme ďalej s našimi
snami.
Ciel': víťazstvo vo VHL.
Množstvo tréningov a snahy.
Dňa 24. septembra sa v obci
Kojatice v okrese Prešov zišli tie
najlepšie
hasičské
družstvá
z
prešovského a košického kraja na
finálovej súťaži Východoslovenskej
hasičskej ligy, ktorá sa v tomto roku
konala už desiaty krát. Súťaž začala
skoro ráno a my s malou dušičkou
no predsa odhodlané ukázať, čo
v nás je a že patríme k najlepším družstvám východného Slovenska. Súťaž sa skončila
naším víťazstvo s časom 18,35. Ešte nás čaká ukončenie hasičskej sezóny a to poslednou
významnou súťažou, SSP- Slovenský SuperPohár, ktorá sa uskutoční 15.10.2011 v obci
Žakovce, okres Kežmarok. Tak držte palce !!!
Ria Oravcová
Na záver len dodám, že naše družstvo na Slovenskom SuperPohári obsadilo
v tvrdej celoslovenskej konkurencii pekné tretie miesto. V mene obce, ktorú tak vzorne
a obetavo reprezentovali, sa chcem poďakovať súťažiacim a to: Rii Oravcovej, Anete
Oravcovej, Jane .Iuščákovej, Zuzane Vaskovej, Kataríne Stašikovej, Michaele
Mikolajovej, Tatiane Uličnej, Michaele Tokárovej, Štefánii Kmecovej, Erike
Vaskovej a Patrícii Imrichovej. Chcem sa poďakovať aj Milošovi a Anite Oravcovým,
ktorí naše súťažné družstvo sprevádzali takmer na každej súťaži a mužom z nášho DHZ,
ktorí tiež svojou obetavosťou, radou a pomocou výrazne prispeli k týmto úspechom.
Ešte raz vel'ká vďaka a držíme palce do ďalších súťaží. V budúcom čísle Ohlasov
prinesieme článok o sezóne mužského družstva DHZ v Terni
Juraj Senderák
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ROZHOVOR

S...

. Vdp. Mgr. Imrich Revák medzi nami
Ktosi povedal, že kňazi sú ako vojaci - otec arcibiskup rozhodne a kňazi poslušne
idú tam, kde ich cirkev najviac potrebuje. Po dlhoročnom spravovaní našej farnosti vdp.
Mgr. Imrichom Anderkom zavítal medzi nás nový pán farár - vdp. Mgr. Imrich Revák.
Položili sme mu niekoľko otázok.
Duchovny otče, mohli by ste nám
stručne povedať, aká bola vaša cesta ku
knarstvu?

Už ako malý chlapec som chodieval spolu
s rodičmi do kostola na sv. omše
a pobožnosti. Od malička ma viedli k viere
v Boha. Každý rok som ako stredoškolák
putoval na Mariánsku horu do Levoče. Na
Mariánskej hore, som pocítil volanie - pod'
za mnou - a tam som sa rozhodol pre
kňazské povolanie, ktoré napÍňa celý môj
život Po podaní prihlášky na CMBF do Bratislavy som bol prijatý do kňazského
seminára. Na cestu do Bratislavy mi matka nachystala do veľkého vreca perinu
z husacieho peria, že sa mi perina na zimu zíde. A zišla sa mi. Ako dedinský chlapec som
s ľíou cestoval v nočnom rýchliku. Tá perina mala aj svoju váhu. Aj som sa hanbil, ale
chlapci východniari mali cestou do čoho boxovať. Mali sme z toho všetci zábavu".
Vo vinici Pánovej pracujete už niekoľko desiatok ro/wv. V ktorých farnostiacb ste
pôsobili pred príchodom do Terne?
Som kňazom už 35 rokov, neviem či je to málo alebo veľa, ale Boh vie najlepšie, koľko
je potrebné pracova!' na vinici Pánovej. Nechám to na Božiu vôľu. Čo Boh robí, všetko
dobré robí. Nech sa stane jeho vôľa. Začínal som ako kaplán v Košiciach vo farnosti
Kráľovnej pokoja, potom to boli Lekárovce pri Veľkých Kapušanoch, Jankovce pri
Humennom, Humenné a 19 rokov som prežil vo farnosti Kokošovce.Z rozhodnutia
arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera a s jeho požehnaním som poslušne prijal dekrét do
farnosti Terňa.
Ako sa vám pracuje v našej farnosti?
Začíname všetci - tak ja začínam ako aj mne zverení veriaci. Čas najlepšie ukáže, že nie
slová, ale skutky sú podstatné. Vidím tu Božie požehnanie, lebo mi Boh poslal už na
začiatku dobrého pána kaplána, ktorý mi praje a veľmi pomáha v pastoračnej práci. Za
ten krátky čas, stretol som veľa veriacich, medzi ktorými sa mi dobre pracuje. Teším sa
na každé stretnutie s každým z vás, bez akéhokoľvek rozdielu. Som si vedomý, že len
Božia láska a milos!' môže človeka obráti!'. To čo raz povedala blahoslavená Matka
Tereza: "Myslela som si, že mám obraca!' ľudí na vieru. Naučila som sa, že mojou úlohou
je milova!'. A láska obráti koho chce." Boh je dôležitý! A kiíaz je len jeho nástrojom.
Modlíme sa navzájom, aby som bol vaším dobrým pastierom a vy mojimi dobrými
ovečkami.
Za rozhovor ďakuje Tomáš Majerník
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sPRÁ VA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
Radi Vás privítame v Zl CAFFÉ
V ponuke pre Vás máme:
•

Bohatý výber káv. čajov, teplých nápojov
a pochutín, kvalitné víno a destiláty, ...
• Miešané nápojeŕalko,
nealko),
šľahačkové poháre
• Organizovanie súkromných akcií, osláv
a pose1-ení (bližšie informácie v Zl
CAFFE)
• Sledovanie športu, rozprávok a filmov na
plazm ovej televízií
• Spoločenské hry (karty, človeče,
šachy, ... ) a iné
• Rýchle občerstvenie(grilované
údeniny, ...)
Detský kútik.v ktorom si deti nájdu: hračky,
knižky, omaľovánky a iné.

v-;

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok
9.30 - 22.00
Sobota - Nedeľa
14.00 - 22.00

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM
50 rokov
Dušan Giňa
Anton Kazimír

I

OHLASY
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BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
1. Marek Giňa a Marika, rod. Giňová
2. Martin Franko a Adriana, rod.
Bašistová
3. Miloš Kmec a Ing. Michaela, rod.
Šarišská
4. Ing. Miroslav Halžák a Mgr. Barbora,
rod. Gondeková
5. František Gecík a Monika, rod.
Gajdošová
6. Erik Sivák a Adela, rod. Giňová
7. Pavol Senderák a Mgr. Lucia, rod.
Semanová
8. Rastislav Kivader a Eva, rod.
Magdošková
9. Igor Marcin a Nasťa, rod.Giňová

NARODILI SA - VÍTAME:
1. Aneta Giňová
2. Šimon Koscelník
3. Tímea Senderáková
4. Ela Giňová
5. Slavomír Ponik
6. Barbora Giňová
7. Ema Giňová
8. Diana Giňová
9. Štefan Giňa
IO.Daniel Giňa

OPUSTILI NÁS:
1. Alojz Šarišský
2. Ferdinand Cmar
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