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Zdarma

VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA

Vážení občania!
Čas oddychu, dovoleniek a prázdnin je neodvratne za nami. My na obecnom úrade sme toho času na
oddych veľa nemali, ale myslím si, že každý načerpal dosť nových síl do ďalšej práce. Po oslavách 750.
výročia prvej písomnej zmienky o obci sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k celkovej príprave, ako aj priebehu osláv. Ďakujem.
Naďalej tvrdo pracujeme na priprave projektov na
čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie.
Projekt "Rekonštrukcia Základnej a materskej školy" je na
zozname žiadostí odporúčaných na schválenie. Celková
navrhnutá suma na rekonštrukciu predstavuje čiastku
876.387,21 €, čo je 26.402 míl. Sk oprávnených výdavkov.
Posledný júlový piatok bola podaná žiadosť a projektová
dokumentácia na "Revitalizáciu centrálnej zóny obce
Terňa", kde je zahrnutá rekonštrukcia ciest, chodníkov,
verejných priestranstiev, autobusových zastávok a parkov.
Žiadosť po formálnej kontrole na VÚC Prešov bola
posunutá na hodnotenie do Bratislavy. Držme si palce, aby
nám to vyšlo.
Ďalším projektom, na výsledky ktorého čakáme je projekt "Rekonštrukcia kotolne pre obecný úrad
Terňa s prechodom na biomasu". V tomto projekte by sa centrálne vytápali kotolňou, umiestnenou pod
obecným úradom budovy: OCÚ, materská škola, kultúrny dom a dom služieb. Tento spôsob
vykurovania na drevnú štiepku by ušetrí! značné množstvo financií na vykurovanie.
Teraz finišujeme zo stavebnými úpravami v dome služieb, so zriadením gynekologickej ambulancie
a pekárne. Je to v štádiu záverečných úprav.
Jednou z posledných akcií je splynofikovanie zdravotného strediska. Do februára 2010 je potrebné
pripraviť všetky podklady a projekty na výstavbu 9 bytovej jednotky, bežného štandardu na Záhradnej
ulici.
V skratke som Vás poinformoval o tých najväčších projektoch v tomto roku. Určite budeme aj
naďalej pracovať na príprave ďalších projektov na získavanie financií z Európskej únie.
Práce máme dosť aj s udržiavaním poriadku v obci a miestnych častiach.
Vážení spoluobčania, chcem Vás všetkých poprosiť, aby každý z nás prispel k skrášľovaniu
a zveľaďovaniu našej obce, za čo Vám vopred ďakujem.

Peter Koscelník
starosta obce

Z rokovaní

obecného

zastupitel'stva

obce Terňa

Obecné zastupiteľstvo na rokovani dňa 30.4.2009 schválilo:
a) Uznesenie č. 17/3/2009 - Doplnenie ďalšieho člena rady školy za obec: p. Mikuláša Kivadra.
b) Uznesenie č. 18/3/2009 - Úpravu obecného pozemku pred vstupom do dvora p. Ambróza Piroha na
Mlynskej ulici vysypaním kamennej drte.
Obecné zastupiteľstvo na mimoriadnom rokovaní dňa 28.5.2009 schválilo:
a) Uznesenie č. 21/4/2009 - Vyplatenie odmeny vo výške 664,- € (20.000,- Sk) za poskytnutie
informácií vedúcich k zisteniu páchatel'a krádeže na Obecnom úrade.
b) Uznesenie č. 22/4/2009 - Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP- 1.1-2009/01 ROP za
účelom realizácie projektu"
Rekonštrukcia
Základnej školy s materskou školou Terňa", ktorého ciele
sú v súlade s platným PHSR obce.
c) Uznesenie č. 23/4/2009- Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
d)Uznesenie
č.24/4/2009-Financovanie
projektu vo výške 5% z celkových nákladov oprávnených
výdavkov na projekt t.j. vo výške 43.819,36 €.
Obecné zastupitel'stvo na rokovani dňa 19.6.2009
a) Uznesenie č. 27/4/2009 - Záverečný účet obce
b) Uznesenie č. 28/4/2009 - Príspevok na opravu
c) Uznesenie č. 29/4/2009 - Škodovú komisiu za

schválilo:
za rok 2008 bez výhrad.
kostola na Hradisku vo výške 333,- €

účelom vyčíslenia škody krádeže na OCÚ v zložení:

obecná rada, starosta obce a ekonómka OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo na mimoriadnom rokovaní dňa 10.7.2009 schválilo:
a) Uznesenie č. 30/6/2009- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.la-2009/01 ROP za
účelom realizáciu projektu " Revitalizácia centrálnej zóny obce Terňa", ktorého ciele sú v súlade
s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
- uzatvorenie n~omnej zmluvy s p. Máriou Kováčovou, rod. Molkovou na prenájom parcely Č. 318
ovýmere 59 maparcely
Č. 319 ovjr?ere 91 m2 vpodiele 10/12 ap. Stanislavom Molkom na
prenájom parcely Č. 318 o výmere 59 m a parcely Č. 319 o výmere 91 m2 v podiele 2/12 vo výške 0,17
€ za 1 m2.
b) Uznesenie č. 31/6/2009 - zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP.
c) Uznesenie č. 32/6/2009 - fmancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 33000,00 eur.

Obecné zastupiteľstvo dňa 31.8.2009 schválilo:
a)Uznesenie č. 33/7/2009 - Program rokovania obecného zastupiteľstva.
b)Uznesenie č. 34/7/2009 - Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Bohuslav Ponik a Ing. Dušan
Duplinský
c)Uznesenie č. 351712009 - VZN Č. 2/2009 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na
verejných priestranstvách.
d)Uznesenie č. 361712009- Zriadenie špeciálnej triedy v ZŠ s MŠ v Terni.

Obecné zastupitel'stvo na mimoriadnom rokovaní dňa 25.9.2009 schválilo:
a)Uznesenie č. 37/8/2009 - výstavbu 9 Bl typu ŠTANDARD na Záhradnej ulici.
b)Uznesenie č.38/8/2009 - zmenu vykurovania na zdravotnom stredisku z elektrického na
plynové.

Zapísala: Brunáriová
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zo SZZP Terňa
Dňa 25.8.2009 o 9,00 h sa naša základná organizácia stretla na ihrisku v Terni, kde sa uskutočnil
športový deň pre členov a sympatizantov zdravotne postihnutých.
Z celkového počtu 30 členov sa tohto podujatia zúčastnilo 25 členov a 5 nečlenov. Toto
podujatie navštívil aj predseda športovej komisie a podpredseda Slovenského zväzu zdravotné
postihnutých z Prešova a starosta našej obce. Prítomných prívítala predsedníčka zväzu zdravotne
postihnutých p. Mária Oravcová. Po krátkom občerstvení kávou a domácimi koláčmi sa začala súťaž.
Súťažili všetci a to v týchto dísciplínach: hod granátom, hod loptou, kop do bránky, šípky a chodenie
s pingpongovou loptičkou. Medzi najúspešnejších patrili: Margita Zajacová, v dvoch dísciplínach, p.
Helena Mochnacká tak isto v dvoch disciplínach, p. Milan Sabol v jednej, p. Kivader Jozef v jednej
disciplíne. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste boli odmenení vecnou cenou.
Po súťažiach sa všetci posilnili výborným gulášom. Tradíciou mesiaca august je výročie SNP,
ktoré sme si taktiež prípomenuli. Počasie nám prialo celý deň, takže sme si odpočínuli aj duševne. Bola
to oáza nielen pre naše ubolené telo, ale aj pre našu psychiku.
Okrem tejto akcie sme sa zúčastnili výletu dňa 11.8.2009 na Červenom kláštore. Za spoločnej
účasti s členmi klubu dôchodcov sme dňa 18.8.2009 navštívili miestnu časť Babín Potok, kde sme
zbierali liečivé rastlíny a opekali. Tu sa musíme poďakovať p. Elene Piatkovej, ktorá nás autom
poodvážala do lesa a poskytla nám občerstvenie.
Vďaka patrí aj nášmu starostovi a všetkým, ktorí sa pričínili a pomohli prí týchto pekných
akciách.

Mária Oravcová

Srdečné pod'akovanie
Naši malí Mravčekovia z MŠ v Terni srdečne ďakujú pánovi Ondrejovi Fečovi za darčeky,
ktorými ich prekvapil koncom mája tohto roka. Do škôlky prišiel vel'ký balík plný krásnych hračiek.
Deň detí bol skutočným prekvapením, pretože po oslave bolo každé dieťa obdarené hračkou
z balíka. Pre díevčatá to boli krásne ružové kolísky. Pre chlapcov farebné autíčka a delá s dostrelom
a pre všetkých obrovské bublifuky. Mravčekovia potešení týmto krásnym prekvapenim si hračky pekne
rozdelili a ešte si nechali krásne farebné pokladničky, vedíerka do pieskoviska aj pre kamarátov
v novom školskom roku.
K poďakovaniu pánovi Ondrejovi Fečovi od detičiek sa pripájajú pani učitel'ky a rodičia
detičiek, ktorí boli tiež milo prekvapení a tešili sa z radosti svojich detí.
Všetci z MŠ radi privítame p. Feča medzi nami, aby sme pesničkou a milým veršíkom vyjadrili
našu vďaku.

Mravčekovia z Terne
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Hasiči a ich sezóna 2009

Tohtoročnú hasičskú sezónu 2009 sme začali už v apríli, prvým tréningom na ihrisku. V Kapušanoch
17.m!ija sa konala prvá súťaž, na ktorej sme dosiali 2.miesto (v oboch kategóriách). Hneď po tejto súťaži
nasledovala súťaž v Terni, ktorá sa konala 7.jÚDa 2009, 8.ročník súťaže hasičov o pohár starostu obce
Terňa. Zúčastnilo sa jej 26 DHZ, ktoré si zmerali svoje sily v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou
na sklápacie terče. Čas bol meraný elektrickou časomierou a do hodnotenia sa započítaval lepší čas
z dvoch útokov. Naši chlapci dosiahli čas 16,17s. a taký istý čas dosiahlo aj družstvo z Vyšnej Vôle
(okres BJ). Nasledoval rozbroj, v ktorom DHZ Terňa dosiahla 04 stotiny sekundy lepší čas. ženy
dosiahli čas 19,94 a umiestnili sa na l.mieste. Po požiarnych útokoch nasledoval prvý ročník hasičskej
Ternianskej naberačky. ženy 11,26 - l.miesto a muži zostavili dve družstvá: Terňa I. - 9,38 - 4.miesto,
Terňa II. - 8,92 - l.miesto. Podujatie snimali aj pracovníci Slovenskej televízie a reportáž bola
odvysielaná 10.6.2009. Na pohárovej súťaži v Šarišskej porube sa zúčastnili iba chlapci a skončili na
3.mieste s časom 20,94. Treba však spomenúť, že táto súťaž bola organízovaná do kopca. Dňa 12.7.2009
sa uskutočnila vobci Ovčie okresná súťaž mužov a žien, ktorej sa zúčastnili najlepšie družstvá
zjednotlivých okrskov. Dosiahnuté výsledky: Ženy: 109,81 - l.miesto (po sčítaní požiarneho útoku
a štafety.) Muži: 94,56 - 2. miesto. V Hrabkove sa konal memoriállmricha Hadvabného dňa 19.7.2009,
kde muži aj ženy obsadili prvé miesto. 21.6.20<f\t sa konala súťaž v Bijacovciach, na ktorej ženy dosiahli
l.miesto. Krajská súťaž pre kraj Prešov sa konala vo Svidníku 25.7.2009. Súťaže sa zúčastnili víťazi
okresných kôl v kategórii ženy a muži. Každé družstvo malo dva požiarne útoky a dva pokusy v štafete
8x50 m na ovále. Najlepší útok 19,55 dosiahli ženy z Terne. Celkový čas spolu so štafetou 106,98 - 2.
miesto. V obci Hniezdne sa uskutočnila súťaž so športovými hadicami. Naši chlapci dosiahli svoj rekord
časom 15,34 a umiestnili sa na l.mieste. Ďalšej súťaže, ktorej sme sa zúčastnili, bola pohárová súťaž
v Hermanovciach, dňa 15.8.2009, kde sme opäť, ženy aj muži, dosiahli výborné výsledky a skončili sme
na prvých miestach. 17. ročník Šarišského pohára sa konal tohto roku vo Vislanke 16.augusta.2009. Naši
muži dosiahli čas 16,06 a umiestnili sa na prvom mieste. Zúčastnili sme sa aj nočnej súťaže, ktorá sa
konala v Bijacovciach, kde sme získali muži aj ženy prvé miesta. Pohárová súťaž v Gregorovciach sa
konala 6.9.2009. Muži dosiahli čas 15,62 - l.miesto a ženy dosiahli svoj tohtoročný rekord na normálny
nábeh časom 18,54 - l.miesto. Na tejto súťaži sme vykonali po jednom požiamom útoku a pokračovali
sme do Bardejova, kde sa konala súťaž o pohár Primátora mesta Bardejov. Ženy sa umiestnili na prvom
mieste. Dňa 13.9.2009 sa v obci Ovčie konala pohárová súťaž dobrovoľných hasičov. Ženy.tak ako aj
muži dosiahli 2.miesto. V Giraltovciach sa dňa 20.9.2009 konala hasičská naberačka. Chlapci aj dievčatá
vytvorili po dve družstvá. Muži A - 8,65 ;muži B - 8,92 Ženy A - NP; ženy B - 10,80. Poslednou
súťažou v tejto sezóne 2009 bola súťaž v obci Šuňava. Bol to 8.ročník Východoslovenskej hasičskej
ligy. Naši chlapci dosiahli čas 16,74 a umiestnili sa na 5.mieste a dievčatá už tretí rok po sebe obhájili
prvenstvo časom 21,20. Aj tento rok bol pre nás, chlapcov aj dievčatá veľmi úspešný a dúfame, že sa
nám bude takto dariť aj budúci rok. Tento rok k družstvu chlapcov aj k družstvu dievčat prišlo 5 nových
členov a za zmienku stojí aj nová internetová stránka našej DHZ, na ktorej nájdete históriu DHZ,
fotografie, videá a dosia1mutévýsledky dievčat aj chlapcov. www.dhztema.estranky.sk
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Zeny: Požiarne útoky

Miesto
Kapušany
Terňa-okrsok
Terňa
Ovčie
Hrabkov
Svidník
Hermanovce
Raslavice
Gregorovce
Bardejov
Ovčie
Suňava
Zlaté
Bijacovce
Bijacovcenočná súťaž
Sarišské
Michaľanv

(as
Umiestnenie
2.miesto
23,76
l.miesto
25,79
19,94
l.miesto
l.miesto
21,20
l.miesto
19,98
2.miesto
19,55
21,48
l.miesto
3.miesto
25,25
l.miesto
18,54
l.miesto
22,52
2.miesto
20,89
l.miesto
21,20
20,90
l.miesto
l.miesto
21,87
l.miesto
22,47
19,94

l.miesto
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FUTBALOVÉ

OKIENKO

Činnosť a výsledky temianskeho športového klubu v ročníku 2008-2009:
TŠK Terňa má vo futbalových súťažiach dve mládežnícke družstvá.
Dorastenecké družstvo pod vedením trénera Rudolfa Koscelníka, ktoré v ročníku 2008-2009 obsadilo
v ILC.triede 3. miesto. Toto wniestnenie bolo pre nás trocha sklamaním, nakoľko sme mali dobrý
kolektív. Do novej sezóny 2009-2010 sme vstúpili so striedavými výsledkami, no veríme, že mladí
pristúpia zodpovednejšie k tréningom a nebude im chýbať ani zdravá ctižiadostivosť a bojovnosť
dosiahnuť v tejto sezóne lepšie wniestnenie.
Veľké nádeje vkladáme aj do našej žiackej futbalovej základne pod vedenim trénera Ladíslava
Szegedího, ktorá v ročníku 2008-2009 obsadila v ILD. triede 2. miesto. Len jeden bod nás delil od
postupu do L triedy. Ale ja napriek tomu, že sme nepostúpili, bol to dobrý úspech pre našich najmenších
žiačíkov, za čo im treba poďakovať.
Do súťažného ročníka 2009-2010 vstúpili naši žiaci veľmi omladení, v družstve sú žiaci vo veku od 814 rokov, ktorým nechýba chuť a sebavedomie, o čom svedčia aj výsledky v doterajších zápasoch.
Futbal má v našej obci dlhoročnú tradíciu, ktorej nedovolíme, aby zanikla. Preto chcem v závere môjho
zhrnutia o činnosti temianskeho futbalu vyzvať našu mládež k aktívnemu prístupu k futbalu, aby prišli
športovať a dorastencom, ako aj žiakom chcem poďakovať za vzomú reprezentáciu našej obce v tomto
športe. Máme pekný športový areál, aký nemajú ani väčšie obce a tým, že bude futbal aj naďalej v našej
obci •. žiť", bude sa aj tento športový stánok udržiavať.

Ján Pastirčák
predseda oddielu

Otvorenie "Lekárne TERŇA"
Pondelok 22. júna 2009 bola slávnostné otvorená
"Lekáreň Terňa". Dúfame, že zriadenie lekárne
potešilo či už starších spoluobčanov, ale aj mladých.
Po dlhých rokoch úvah, je to konečne realita. Určite to
ušetrí nemálo finančných prostriedkov, ale aj času
všetkým občanom Teme, miestnych častí Babin Potok,
Hradisko, ale aj ostatných občanov susedných obcí,
ktorých občania navštevujú naše zdravotné stredisko.
rr
6

Vandalizmus

v obci

Dokedy ešte! ! !
Pýtam saja, dúfam, že aj Vy vážení spoluobčania.
To, čo sa v našej obci v poslednom čase deje, vyráža dych nejednému občanovi. Určitá skupina mladých
nevie, kde si má vybiť svoju energiu, preto ničí všetko-čo im príde do cesty, najčastejšie sú to obecné
nástenky na oznamy, telefónny automat, budova obecného úradu, smetné nádoby v areáli školy,
oploteníe za bránkami na ihrisku školy, nové viacúčelové ihrisko. Na týchto snímkach vidíte ich
výsledky, pýtam sa dokedy? Sú to peniaze nás všetkých - chráňme si to.
starosta obce
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sPRÁ VA EVIDENCIE
OBYV ATEĽOV V TERNI

OZNAMY
- kontajnery najesenné upratovanie budú
rozmiestnené ako obvykle. Žiadame Vás, aby
ste do kontajnerov dávali len to, čo sa nedá
separovať a hlavne nie konáre
a elektrospotrebiče.
- na cintoríne žiadame o dodržiavanie
prevádzkových pokynov, nakoľko pri
rekonštrukcii starých pomníkov, alebo pri
výstavbe nových dochádza k znečisťovaniu
areálu cintorína.
- ponúkame možnosť objednať si 3 ks DVD
z osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky
o obci za cenu 9,99 é (3 OO,- Sk).
- obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu 9
bytovej jednotky bežného štandardu na
Záhradnej ulici.
- upozorňujeme občanov, ktorí nie sú napojení
na obecnú kanalizáciu na zdokladovanie
vývozu splašiek v termíne do 25. októbra. Po
tomto termíne budú občania, ktorí si túto
povinnosť nesplnia vyzvaní písomne
a pokutovaní na základe platného uznesenia
obecného zastupiteľstva.
- upozorňujeme občanov, ktorí nemajú splnenú
daňovú povinnosť vyplývajúcu z dane
z nehnuteľností za rok 2009 a poplatkov za KO
na ich úhradu čím skôr.
- dňa 18.10.2009 sa z príležitosti októbra mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome
uskutoční spoločenské posedenie spojené
s kultúrnym programom.

I ROZLÚČILI

SME SA

Antonom Bartekom
Františkom Pi1arčíkom
Rastislavom Petrovom
Emíliou Gdovinovou
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BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Marián Lis a Mgr. Alžbeta, rod. Kivaderová
Ľuboslav Švec a Lenka, rod. Pilarčíková

NARODILI SA:
Roman Giňa, Šimon Giňa, Renáta Giňová,
Lívia Tokárová, Renáta Duplinská,
Margita Míková, Branislav Poník,
Tamara KosceJníková, Liana Giňová
Emma Švecová, Adriana Marcinová, Dávid Giňa

BLAHOŽELANIE K JUBILEÁM

50 rokov
Ing. Jana Švecová
Stanislava Djobeková
Emília Míková
Peter Kováč
Vladimír Giňa
Anna Hajtolová
Františka Kmecová
František Gecík

60 rokov
Mária Pollová
Magdaléna Ďad'ovská
Mária Kivaderová
František Lazorík
Mária Lazoríková

70 rokov
Božena Tokárová
Jana Koscelníková
Helena Sabolová
Albín Senderák

80 rokov
Mária Bašistová
Mária Pilarčíková
Vincent Koscelník
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