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Zdarma

OHLASY
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Príft.o'lJOrstarostu o6ce
Vážení spoluobčania!
Po dlhej a tuhej zime prichádza jar, ktorá nás nabáda k zvýšenej pracovnej ak:1ivite. Práce v našej
obci máme naozaj dosť.
V zimnom období sme zrealizovali výmenu okien a dverí v budove zdravotného strediska.
V tejto budove je ešte potrebné doriešiť vykurovanie. V plnom prúde sú práce na prípravu otvorenia
lekárne. Budova Domu
služieb pomaly začína
splňať účel, na ktorý
bola
odkúpená
do
vlastnictva
obce.
Od l. marca
obec
prijala
40
evidovaných
nezamestnaných
na
aktivačné práce a 25
občanov na výkon
menších
obecných
služieb. Hlavná činnosť
týchto
pracovníkov
bude zameraná na čistenie a úpravu verejného priestranstva a k príprave osláv 750. výročia prvej
písomnej zmienky o obci. V tejto súvislosti máme v pláne zrekonštruovať budovu TJ na ihrisku a urobiť
nátery. Ďalej máme v pláne obnoviť nátery zábradlia okolo potoka, na moste a okolo ZŠ s MŠ.
Budem vel'mi rád, ak aj vy predložíte svoje návrhy, ktoré by prispeli k dôstojnému priebehu
osláv 750. výročia, resp. k zlepšeniu života v našej obci.
Na záver Vám želám požehnanú Vel'kú noc. Vo svetle tohto radostného posolstva, nech je
slávenie Vel'kej noci pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja.

Peter Koscelník
starosta obce

VÍl!is z mimoriadneho

rokovania

obecného

zastupiteľstva

konaného dňa 5.2.2009

starosta obce prečítal list p. Ľubomíra Vaska, ktorý informuje, že z dôvodu dlhodobého pobytu
v zahraničí, sa vzdáva funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.
Ďalším poslancom, ktorý nasleduje
je p. Peter Tokár, bytom Terňa , Hlavná 19, ktorý funkciu prijal,
- zloženie sľubu - p. Peter Tokár prečítal zákonom stanovený sl'ub poslanca obecného
zastupiteľstva, ktorý potvrdil svojim podpisom,
- starosta obce informoval otom, že oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa blížia, sú
naplánované na deň 26. a 27. 6. 2009. Starosta predniesol poslancom návrh a svoju predstavu, ako
by to malo prebiehať,
- pozvať je potrebné čestných občanov p. Drančáka a MUDr. Júliusa Kmeca, všetkých
bývalých kaplánov a farárov, lekárov terajších aj bývalých, známych rodákov, osobnosti
z oblasti kultúry a športu a iné dôležité osobnosti obce,
- ďalej by bolo vhodné informovať média, aby sme obec zviditeľnilí.
V rôznom sa prejednávalo:
harmonogram zasadnutí OZ na rok 2009 predniesol starosta, ktorý po malých úpravách
poslanci schválili ( v prílohe),
žiadosť p. Dušana Giňu o povolenie prevádzkovania výherných automatov
v rodinnom dome Antona Giňu poslanci jednohlasne zamietli,
starosta predniesol
informáciu o dlhoch na dani z nehnuteľnosti,
za vývoz
KO,
nájomnom,
obecných poplatkoch
a neuhradených
faktúrach, celkom vo výške cca
l1.6l7.-€ (350.- tis. SK),
starosta informovalo
financiách, ktoré platíme za vývoz jedného veľkého kontajnera na
skládku a občania aj napriek tomu do nich vhadzujú stavebný odpad, či vraky áut,
minulý týždeň bola výzva v obecnom rozhlase, dúfame, že sa to už nebude opakovať,
starosta informoval o výsledkoch miestneho referenda,
starosta informoval o pripravovaných voľbách prezidenta SR,
projekt rekonštrukcie ZŠ s MŠ - odpoveď je záporná, pokúsime sa ešte o druhé kolo,
starosta informoval o novom školskom zákone (platnosť od 1.9.2008), kde
k zápisu do l. ročníka je potrebné schváliť VZN, v ktorom budú určené dni zápisu.
Výpis

z

rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.2.2009

" problém okolo spornej parcely č. 11113 podrobne rozobral starosta obce. Konštatoval, že
čas súri, nakoľko do apríla 2009 je potrebné predložiť žiadosti o dotáciu na "regeneráciu sídiel".
Ide o projekt, kde bude potrebné doložiť
všetky listy vlastníctva od
obecných
pozemkov, rekonštruovať by sa mala skoro celá obec, chodníky, lávky, miestne komunikácie, niektoré
mosty, parky a verejné priestranstvo pred OCÚ a pred zdravotným strediskom a pod. Starosta oslovil
M. Senderáka, aby sa vyjadril, akú má predstavu o tom, aby pozemok prešiel do vlastníctva obce. P.
Marián Senderák sa vyjadril, že jeho predstava je 500.- Sk za 1 m2• Starosta aj poslanci nesúhlasili
s týmto návrhom, nakoľko obec nemá v rozpočte na rok 2009 sumu cca 36.513 € (1.100000.- Sk).
Ďalej poslanec Ing. Poník navrhoval zobrať pozemok do dlhodobého prenájmu( 30 rokov) , s tým p. M.
Senderák zásadne nesúhlasil. Po dlhej rozprave došlo k záveru, že poslanci odhlasovali, aby sa ohľadom
doriešenia vlastníctva okolo parcely Č. 11113 išlo do súdneho sporu.
- starosta informoval, že občania bývajúci na Záhradnej ulici pri bytovke Č. 112 a 186 užívajú obecné
pozemky, na chov hydiny alebo záhradky a neplatia obci nájomné, tak ako občania bývajúci v bytovke
Č. 198. Navrhoval, aby poriadková komisia ešte tento mesiac preskúmala túto záležitosť, členovia
komisie oslovili občanov a vymerali úsek, kto koľko užíva, aby sa pristúpilo k vyčísleniu a podpísaniu
nájomnej zmluvy. Poslanci nemali výhrady k tomuto návrhu starostu a hlasovali jednohlasne za to, aby
sa veci dali do súladu. Členovia komisie verejného poriadku v obci ( ďalej len KVP) sa dohodli na
termíne do 15.3.2009.V ten istý deň, na návrh poslankyne p. Ďaďovskej, zároveň prešetria aj užívanie
obecného pozemku p. Danielom Staškom v Babinom Potoku.
- príprava osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci - návrhy na ocenenia občanov si mali
pripraviť poslanci. Poslanec Ing. Poník navrhoval zriadiť komisiu a medzi ocenených jednoznačne
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zaradiť všetkých bývalých starostov a hasičky, ktoré sa zúčastnili celoslovenskej súťaže. Podotkol, že
maximálne 25 ľudí, nakol'ko treba šetriť financie. Ďalej navrhovali p. Oravcovú Máriu, ktorá dlhodobo
vedie Klub dôchodcov a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Terni a všetkých predsedov
jednotlivých spoločenských organizácii v obci. Starosta navrhol PaedDr. T. Majernika, ktorý dlhoročne
prispieva do obecných ohlasov.
- v tomto bode starosta dal hlasovať o jednej otázke, ktorá sa v poslednej dobe preberala na niekol'kých
obecných zastupitel'stvách a ktorá vyvrcholila až do referenda. Otázka znela: Ste za prieskum a následne
za výstavbu veterných elektrárni? Poslanci hlasovali nasledovne:
za: P. Tokár a Ľ. Tokár
zdržali sa: Ing. Duplinský, Ľ. Nižník, B. Kivader
proti: D. Ďaďovská, A. Senderák, Ing. B. Poník a K. Giňa
Starosta podotkol, že týmto hlasovaním sme uzatvorili 1- ročnú kapitolu nočných jednaní OZ, ktoré stáli
nás všetkých nemalo energie a obec finančných prostriedkov s výsledkom, ktorý mohol byť známy už
pred rokom. Na záver: " Veterné elektrárne teraz nie, ale potom".
Bolo by dobre, keby si niektorí členovia petičného výboru a niektorí poslanci OZ spomenuli, čo
schval'ovali 19.2.2004, bol to" Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2004 - 2010
". Vo víziách v bode hospodárstvo je veta: Obec má spracované štúdie pre využitie alternatívnych
zdrojov energie (veterná, vodná, slnečná, drevná hmota). Nevadí, asi na to zabudli.
V rôznom sa prejeduávalo:
žiadosť p. Ambróza Piroha o prešetrenie a nápravu znečisťovania mosta a chodníka pred
jeho vstupnou bránou susedom M. Bartekom. Komisia verejného poriadku sa dohodla
dňa 7.3.2009 o 14,00 hod. na prešetrení tejto sťažnosti,
v ten istý deň komisia prešetrí sťažnosti občanov na sústavne znečistený chodník pred
domom F. Djobeka,
starosta predložil návrh rozpočtu na výmenu okien na zdravotnom stredisku. Návrh
predložili tri firmy, najlepšia ponuka je od firmy Dachman, v sume 4.046.- € (121.880.
Sk). Poslanci polemizovali okolo tejto sumy, či by ešte nemohla byť výhodnejšia ponuka
aspoň okolo 3.000.- €( 90 tis. Sk). Starosta dal hlasovať kto je za výmenu okien,
poslanci hlasovali nasledovne: - za: všetci, zdržali sa : A. Senderák a Ing. B. Poník.
Starosta má jednať, aby sa suma znížila,
P. Piatková z Babin Potoka prišla s návrhom, či by sa prostriedky z euro fondov nemohli
žiadať a využiť aj pre Babin Potok, a to na reguláciu potoka, opravu miestnej
komunikácie, priestranstva pred obecnou budovou. Starosta apeloval, že problém je
v tom, že obec nemôže žiadať eurodotácie, pretože vlastníkom nie je obec, ale urbariát
Babin Potok,
starosta ďalej informoval o žiadosti o dotáciu z pôsobnosti MF SR na rekonštrukciu
strechy, ktorú máme pripravenú. Podmienkou je spoluúčasť v prípade schválenia dotácie
vo výške 10%, čo predstavuje sumu cca 3.332.- € (100.000.-Sk). Poslanci hlasovali
nasledovne: A. Senderák sa zdržal hlasovania, ostatní hlasovali za.
ďalej starosta informoval o projekte ,,regenerácia sídiel", ide o rekonštrukciu celej obce
a to miestnych komunikácií, chodníkov, mostov lávok, verejného priestranstva a pod.
Podrobne vysvetlil, ktoré ulice a časti ulíc by sa mali rekonštruovať. Dotácia by mala byť
na počet obyvateľov, čo pre našu obec predstavuje čiastku 660 tis. €(19,883 mil. Sk).
V prípade úspešnosti obec by mala mať spoluúčasť vo výške 5%, všetci poslanci
hlasovali za,
- starosta informoval o výročnej členskej schôdzi TŠK,
starosta informoval a zároveň pozval poslancov dňa 1.3. na spomienkový výstup
nebohého Václava Senderáka na chatu Čergov,
na návrh poslanca A. Senderáka sa pristúpilo k problému - prenájom pekárne. P.
poslanec je pobúrený ako to , že sa ešte nezačala prevádzkovať pekáreň, zmluva je
uzavretá pred dvomi rokmi, vie o tom, že v priestoroch má plno svojho náradia, nábytku
a či platí nájom. Zmluvu starosta predložil poslancom k nahliadnutiu. Po prerokovaní
a po rôznych návrhoch sa pristúpilo k hlasovaniu, kto je za to, že ak od 1.4.2009 nezačne
pekáreň prevádzkovať, aby platil nájomné za skladovacie priestory a to 100.- Sk za 1 m2
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Vážení spoluobčania!
Niektorí naši spoluobčania si nevážia to, že obec prevádzkuje svoju vlastnú
čističku odpadových vôd. Stáva sa opakovane, vždy v nedeľu nám jeden neznámy
spoluobčan vypúšťa vo veľkom množstve naraz do kanalizácie splašky, čím dochádza
k zaplaveniu

Na fotografii vidíte to, čo príde na čističku po kanalizácii. Je to veľké množstvo
handier, ktoré sa namotáva na hriadele kalových čerpadiel a tým sa stáva čistička
nefunkčná.
Dôrazne upozorňujem vinníka, nech s tým prestane. Vyzývam všetkých občanov,
aby si viac všímali život okolo seba a v prípade odhalenía vinníka nahláste na č. t. :
0915 902453.
Na základe uznesenía obecného zastupiteľstva Č. 9/2008 z 1.12.2008 v bode i) je
povinnosťou občanov, ktorí níe sú napojení na verejnú kanalizáciu zdokladovať obci
odvoz a uloženie splaškových vôd 2x ročne. V prípade nedodržania tohto uznesenía
obecného zastupiteľstva, obec má právo vyrubiť pokutu vo výške 166.- € (5.000.- Sk).
V priebehu roka bude prevádzaná kontrola odvádzanía dažďových vôd, mimo
splaškovú kanalizáciu. Chráňme si to, čo nám ostatné obce závidia. Ďakujem.
Peter Koscelník
starosta obce
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Memoriál Václava Senderáka
Dňa 1.3.2009 si Klub ternianskych turistov spoločne s Obecným úradom v Terni pripomenul
úmrtie najaktívnejšieho a neúnavného priekopníka turistiky pána Václava Senderáka. Bol oficiálnym
vedúcim novodobého Klubu turistov v Terni.
Spomieuka mala podobu spoločného výstupu členov aj nečlenov turistického klubu na chatu
Čergov po trase - ktorou náš spoločný priateľ chodieval takmer každú nedeľu, ak si neodbehol na
turistiku do iných častí Slovenska.
Druhý ročník (prvý sa konal pred štyrmi rokmi v mesiaci február po trase Babin Potok, chata
Čergov, po pol'ovníckom chodníku na bežkách) memoriálu sa začal ráno 010,00 h v miestnej časti
Hradisko, kde bol zraz všetkých účastníkov. Potešila nás hojná účasť, veď sa nás zišlo do 50, ako aj
účasť známych turistických tvári zo susedných obcí. Spoločne po väčších, či menších skupiukách sme sa
vydali po červenej značke hrebeňom Čergovského pohoria až na chatu Čergov. Niektori sme využili
snehu a
Ostatní··
v rezkom
v ktorom nás
i---_;;;"_'_"';"

povzbudzovalo aj krásne počasie, preto sme náš cieľ zdolali v rekordnom čase. Poniektorým pomohol
povolený doping a tak sme sa stretli na chate, kde prítomných oficiálne privítal starosta obce p. Peter
Koscelník. Po jeho príhovore sme si minútou ticha uctili pamiatku p. Václava Senderáka. Takmer každý
z nás prispel v družnej a veselej debate nejakou príhodou, ktorú zažil s našim nebohým kamarátom.
Príjemným prekvapením pre všetkých bolo pohostenie, ktoré pripravil p. starosta s pomocou p. chatára.
Guláš bol znamenitý. Nezabudli sme ani na spoločnú fotografiu zhotovenú pred chatou, kde sú zachytení
všetci účastníci stretnutia.
Na záver sme sa uzniesli, že takáto účasť je výzvou a povzbudením usporiadať ďalší ročník
memoriálu. Lebo tebe Václav, hoci už odpočívaš v rodnej zemi, medzi svojimi horami, patrí a bude ti
patriť vďaka za to, čo si pre turistiku robil a urobil. Všetci ti želáme, aby ti tam hore stále svietilo slnko.
Hana Priputenová
predsedníčka KST
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jf.~p mra'VČe~ppia 'VÍtali iar
Vy neviete, kto sú to mravčekovia? To sme predsa my škôlkari. Veď sme smelí nebojácni,
šikovní a usilovní. Neraz sme ich v prírode pozorovali ako usilovne pracujú, ako si navzájom pomáhajú.
Máme aj svoju mravčekovskú hymnu a zástavu. Neveríte? Príďte sa k nám do škôlky pozrieť.
Sme deti, ktoré máme radi prírodu a všetko, čo s ňou súvisí. Veď naša dedina a škôlka v nej je
obklopená prekrásnou čergovskou prírodou. Z okien v škôlke vidíme ako slnkom zaliate stráne a kopce,
tak aj snehom zakryté lúky a vrcholce stromov, ktoré priam lákajú k prechádzkam v každom ročnom
období. S našimi p. učiteľkami pravidelne chodievame do okolitej prírody, pozorujeme chrobáčikov,
lunyz, hľadáme krásne farby, čistíme a zbierame čo tu nepatrí.
Okrem prírody máme radi aj ľudové tradície, oslavujeme každý sviatok v ročnom období. Sú to
ľudové tradície späté s našou dedinou, so zvykmi našich dedkov a babičiek, ktorí nám o tom veľa
rozprávajú. A to čo vieme, spoločne si v škôlke rozpovieme, ako to bolo kedysi a dnes. Veľmi sa nám
takéto ľudové zvyky páčia a my sa k ním v škôlke vraciame. Tak sme si pripomenuli aj príchod jari.
Podľa kalendára, podľa televízie a rádia sme sa dozvedeli, že aj tento rok prišla jar a to o celý jeden deň
skôr. Ani sme tomu nechceli veriť, lebo vonku práve snežilo. Ale p. učiteľky povedali, že keď chceme
zimu preč odohnať, musíme si zhotoviť "MORÉNU". Niektorí sme vedeli, čo je to, ale boli aj takí, ktorí
to ešte nepočuli, ani nevideli. Ihneď sme sa dali do práce. Zhotovili sme si ju z dvoch palíc, sena
a špagátu. Z materiálu sme vytvarovali postavu. Obliekli ju do farebných šiat, dali jej šatku na hlavu
a poďme s ňou do potoka. Lebo Moréna sa musí spáliť a hodiť do vody.

» 9rf.oréna, 9rf.oréna, {tfes pre6jvafa? 'Tam nore, tam nore 'v tq tmavej {omore. Čo si tam ro5ifa?
9rf.tie{o som áC?ft1á. 1(áeje to mfrekfJ? o/ra'o/ no vypili. 1(tfe sú tie vra'o/? Na suchom kfJnári. 1(áeje ten
kfJnár? Cnfapcí no zoťati ".

Veríme, že toto želanie urýchli odchod zimy a urýchli príchod jari. Tak sme sa vybrali
s Morénou k potoku. Počasie nás prekvapilo, svietilo slnko a fúkal vietor, ktorý chcel Moréne odfiíknuť
6

šatku, ale my sme ju ubránili. Našli sme si miesto pri potoku, kde bol prúd vody najsilnejší, tam pani
učitel'ka zapálila Morénu a hodila ju do potoka. Voda ju začala unášať veľmi rýchlo a my sme sa všetci
rozbehli okolo potoka za ňou. Voda ju unášala stále rýchlejšie a rýchlejšie, až sa nám celkom stratila.
Kto vie, či doplávala až na severný pól a či sa k nám o rok vráti.
BoJi sme radi, že už zima odchádza, ale aj trochu smutní, lebo zimu máme celkom radi, keď sa
sánkujeme a gul'ujeme. Jar a leto sú predsa len lepšie. Nemusíme si obliekať kabáty a hrubé vetrovky, je
nám teplo, lebo už stále svieti slniečko a my sa hráme naše obl'úbené hry.

Hana Priputenová
Učiteľka MŠ

Vel'konočné zamyslenie
V období, keď sa príroda už prebrala zo zimného spánku, keď slnko má v našich zemepisných
podmienkach opäť silu, žiari a čoraz viac hreje, s príchodom nového života nastávajúcej jari, kresťania
po celom svete slávia vel'konočné sviatky. Oslavujúc prežívajú obdobie plné nádeje s pohľadom a
zameraním na večnosť. Všetci opravdivo veriaci upierajú svoj duchovný zrak na tajomstvo
zmŕtvychvstaní a Pána.

Lúče lásky nášho Spasiteľa Ježiša Krista zaženú pri intenzívnom prežívaní jeho vzkriesenia temnoty
hriechu a smrti. Jeho láska k l'uďom sa prejavila v obeti vlastného života za všetkých, ktorí v neho
uverili alebo ešte len uveria. Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním každému z nás pripravil cestu k
večnému životu. "Lebo ja žijem, aj vy budete žiť" (Jn 14, 19), to je jeho nádejou dýchajúci

prísľub.

V najťažších chvíľach života, keď už aj sami sebe lezieme na nervy a sme zo seba priam nešťastní, Ježiš
nám ponúka uzdravenie - tela, mysle i duše. Lebo často zisťujeme, že najťažší kríž, aký nám je daný,
sme pre seba my sami. A táto naša vnútorná bolesť sa dá len ťažko vypovedať. Preto je potrebné
vypustiť z hlavy starosti a nechať sa prežiariť jeho láskou. On prišiel zachrániť a získať to, čo je svetu
slabé, choré, neurodzené a iba opovrhnutia hodné. Načim nám na chvíľu zastať, pozastaviť sa a zaoberať
sa Božími vecami. Veď Ježiš je pre nás i v súčasnej modernej dobe vzorom hodným nasledovania, níe
prenasledovania. Očití svedkovia, ktorí stretli zmŕtvychvstalého Krista, vydali o ňom svedectvo. Stali sa
najhorlivejšími apoštolmi, ktorí rozníesli a ohlasovali jeho nadľudské i nadčasové posolstvo duchovných
hodnôt a lásky do celého civilizovaného sveta, do všetkých končín, až po samý kraj zeme, v zmysle
Ježišovho misijného príkazu: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu" (Mk
16, 15).
r.r.
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SPRÁVA EVIDENCIE
OBYVATEĽOV V TERN I

OZNAMY
Pozývame Vás na divadelné
predstavenie:
Márnotratný syn,
ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome
v Terni 12.4.2009 (nedeľa) o 17:00
Vstupné dobrovoľné!

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Rastislav Kivader a Eva ,rod. Jenčová
Bednáriková
Ing. Martin Slovák a Mgr. Zuzana, rod
Kmecová

NARODILI SA:
Michal Gurega
Štefánia Albertová
Zuzana Giňová
Tomáš Benčík

BLAHOŽELANIE K JUBILEÁM

50 rokov

I

Zasmejme sa...

Na zastávke:
-Nazdar Fero! Ako sa máš? Ešte si sa neoženil?
-Nie.
A na čo čakáš?
-Na autobus!

.•.

Anton Ďad'ovský
Viktória Imrichová
Valéria Macková
Vladimír Sabol
Marta Sabolová
Júlia Tokárová
Marián Čarný

60 rokov
Lucia Osifčinová
Anton Polia
Vincent Košč

70 rokov
Irena Poníková
Milan Sabol
Helena Kaščéková

80 rokov
Helena Tokárová
Emília Gdovinová

OHLASY
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