III

Ročník: XII

Číslo: l

17. apríl 2008

Zdarma

OHLASY
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA

P1Ífwvor starost u o6ce
Vážení spoluobčania!
Tri mesiace nového roka 2008 ubehli tak rýchlo, že sme to ani nezaregistrovali.
Zima je už preč. Priroda sa pomaly prebúdza zo zimného spánku a tým sa začína
meniť aj pohl'ad na našu obec a miestne časti. To, čo bolo pokryté snehom, sa nám ukázalo
tak, ako to skutočne vyzetá. Ptáce máme neúrekom. Ptáve sa ukončujú ptáce na výstavbe
7 BJ za zdravotným strediskom, nakol'ko termín ukončenia je april 2008 a kolaudácia jún
2008Maximálne sa budeme snažiť, aby sme tieto termíny stihli.
Momentálne ukončuje me aj prípravu projektov na rekonštrukciu základnej a mate IS kej
školy.
V najbližš ích
dňoch
máme
v pláne začať výstavbu viacúčelového
ihriska v areáli základnej školy. Bol by
som vel'mi rád, ak by sme sa
spoločnými silami pokús ili zapojiť do
výstavby plánovaného ihriska. Verim,
že bude prinosom pre nás dospelých, ale
hlavne pre našu mládež, aby znovu
naš la ces tu od poč ítačov na športovis ká.
Verim, že je to v záujme nás všetkých.
Očakávam Vás, vážení občania,
na
obecnom
úrade
s Vašimi
pripomienkami,
nápadmi,
ale
aj
kritikou.
Peter Koscelník
starosta obce

ZÁVERY

Z

ROKOVANÍ

Obecného zastupitel'stva obce Terňa
konaných
dňa 4.2.2008, 21.2.2008
a 25.3.2008
Obecné zastupitel'stvo obce Terňa
Zobralo na vedomie:
1. Infutmáciu starostu obce
o žiadosti
Miloslava
Lipku
o opravu mosta k rodinnému
domu na
Mlynskej ulici,
vyjadrenie sa mu predloží po
zasadnutí OZ dňa 27.6.2008.
2. Infutmáciu starostu obce
o jednodňovom
zájazde
pos lancov do Rakús ka ohl'adom
prezentácie vetemých elektrární
a
o ponuke
na výstavbu
veternej elekt:táme v obci.
3. Informáciu starostu obce
o firme
AKU-1RANS,
separovanie
batérií
a akumulátorov.
4. Infotmáciu o zaregistrovaní
žiados ti
o dotáciu
na
rekonštrukciu budovy ZŠ.
Schválilo:
l.
Odpredaj
obecného
pozemku na Ul. Antona Mikitu č. p. 71/3
o výmere 108 m2 a cene 200.- Skl m2
PaedDr. Pavlovi Tokárovi s manželkou
s tým, že všetky finančné náklady
spojené s kúpou pozemku hradí kupujúci.
2. Nového velitel'a DHZ
v Temi p. Dávida Kivadera
3. Predloženie žiadosti o NFP
v rámci opatrenia
1.1 ROP na
realizáciu projektu .Rekonš trukcia
MŠ
v obci
Terňa",
ktorý
je
realizovaný pre ,,MatelSkú školu
v Te mi"
a ktorý
je
v súlade
s programom
hos podárskeho
a sociálneho rozvoja obce Terňa a
financovanie projektu vo výške 5%
z celkových op:távnených výdavkov
na projekt, t.j. vo výške 600 tis. Sk.
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4. Predloženie žiadosti o NFP
v rámci opatrenia
1.1
ROP na
realizáciu projektu " Rekonštrukcia
ZŠ v obci Terňa", ktorý je realizovaný
pre "Základnú školu v Temi" a ktorý
je
v súlade
s programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Terňa a financovanie projektu vo
výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt, t.j. vo výške 1
mil.
S.Čerpanie
úveru vDEXIA
banke vo výške 1.300.000,- Sk na
výstavbu infraštruktúry k 7 Bytovej
jednotke za zdravotným strediskom.
6.
Komis iu
na
výber
dodávatel'a výs tavby infraš truktúry ku
7 B J. v zložení Bohuš Kivader,
Daniela Ďad'ovská a Ľubomír Nižník.
7. Prenájom priestorov na
zriadenie lekárne v obecnej budove bývalej Jednote. výška nájmu bude
v rovnakej výške ako nájmy ostatných
obecných budov.

Ľubica B runáriová

o knihy

je stále vel'ký záujem

Keď v roku 1952 učiteľ Ján Pecúch
odovzdal do spravovania terniansku
obecnú knižnicu učiteľovi Deziderovi
Dobrovičovi, bolo evidovaných 141
knižných titulov.
Odvtedy
sa
vystriedalo
mnoho
knihovníkov. V roku 1972 učiteľ Jozef
Štofaník odovzdal knihovníkovi Jurajovi
Fečovi 1845 zväzkov kníh. Knihovníčka
Viera Fečová súčasnej knihovníčke Eve
Škvarlovej
v roku 2001 spolu aj
s vyradenými knihami odovzdala 6369
knižných titulov. Eva Škvarlová zaviedla
novú evidenciu kníh. Každý rok sa
knižný fond rozrastá. Dokonca mnoho
čitateľov podarovalo knižnici vlastné
knihy, tak pribudlo v roku 2003 80 kníh
a v roku 2004 ďalších 65 kníh. Aj Farský
úrad v Temi prepožičal knižnici niekoľko
knižných
výtlačkov.
Počas
nasej
návštevy knižnice na sklonku roku 2007
sme sa od knihovníčky Evy Škvarlovej
dozvedeli, že v evidencii mala už 9239
kníh.
Z 22
obecných
knižníc
v Prešovskom okrese ternianska knižnica
bola ohodnotená ako druhá najkrajšia
knižnica.
Metodička
Knižnice
P .O.Hviezdoslava
v Prešove
Mária
Koložváryová sa o činnosti knižnice
v Terni mnohokrát pochvalne vyjadrila.
Ternianska knižnica eviduje 136
čitateľov. Prichádzajú sem aj žiaci v
sprievode učiteľov slovenského jazyka
a literatúry v rámci vyučovania. Niektorí
čitatelia si požičiavajú do 5 kníh, ba
horliví čitatelia aj okolo 10 kníh. "Mňa
ako knihovníčku
teší," hovorí E.
Škvarlová, "že do knižnice prichádzajú
deti aj počas prázdnin, prezerajú si knihy,
pýtajú sa na rôzne veci a ja im rozprávam
zaujímavosti z kníh, čo by mali vedieť,
ako sa správať v knižnici, čo si majú
v knihách
všímať."
V knižnici
nás
zaujala
aj
originálna
eXpOZICIa:
inštalované
ľudové
kroje,
ľudové

výrobky,
ba
aj
drevená
kolíska
s bábätkom".
Aj v dobe internetu je
veľký záujem o knihy. Dosvedčuje to aj
ternianska knihovníčka Eva Škvarlová,
ktorá touto cestou pozýva na návštevu
knižnice tak mladších, ako aj starších
záujemcov o literatúru.
Otváracie hodiny sú :
v utorok od 12.00 hod. - 14.00 hod.
vo štvrtok od 16.00 hod. - 18.00 hod.

Tomáš Majerník
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Máme nového kaplána
Otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč
vo februári toho roku vydal dekrét, na
základe ktorého pán kaplán Mgr. Marián
Babjarčík bol preložený do Ľubotína, kde
sa stal administrátorom farnosti. Za jeho
blahodárne účinkovanie vo farnosti Terňa
mu patrí veľká vďaka.
Na základe ďalšieho rozhodnutia
otca arcibiskupa bol za kaplána do našej
farnosti menovaný Mgr. Marcel Záleha.
Krátko pred vydaním nášho periodika
sme mu položili niekoľko otázok:
Duchovný otče, mohli by ste nám
aspoň
v krátkosti
povedať
svoje
curriculum vitae?
Takže, volám sa Marcel Záleha.
Narodil som sa 25.4.1978 v nemocnici
v Košiciach. Moje "rodné" bydlisko je
dedinka, ktorá sa volá Kokšov-Bakša,

v ktorej bývajú moji úžasní rodičia
a vel'midobrí piati súrodenci(3 sestry a 2
bratia).Tak ako každé dieťa aj ja som
chodieval do materskej škôlky, po nej na
8-ročnú základnú školu. Po ukončení ZŠ
som od roku 1992 študoval na SOU
hutníckom v Košiciach, kde som po
štyrochrokoch úspešne zmaturoval.
Aká bola Vaša cesta ku
kňazstvu?
Hneď po maturite som nastúpil ako
kandidát do rehole Menších bratov konventuálov. Po ukončení prvého roka
som šiel na ďalší rok do Poľska na
Kalváriu Paclavsku ( na poľsko
ukrajinskejhranici).Potejto príprave som
sa presťahoval do kráľovského mesta
Krakova, kde som začal svoju prípravu
na prijatie sviatosti kňazstva. Študoval
som na Pápežskej teologickej akadémii
v Krakove. V júni roku 2003 som prijal
diakonské svätenie. Kňazskú vysviacku
som prijal 30.5.2004.Po vysviacke som
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rok pôsobil v Brehove, dva roky
v Bratislave-Karlovej Vsi a odtiaľ som
znova šiel do Brehova.V roku 2008 po
dohode otca arcibiskupa Mons. Alojza
Tkáča a predstaveného rehole minoritov
mojím miestom pôsobenia sa stala obec
Terňa. Som vďačný Bohu za ten veľký
a nezaslúžený dar kňazstva, za miesta,
kde som mohol byť od začiatku až po
dnešný deň. A samozrejme, teším sa
z miesta môjho nového pôsobenia.
Za rozhovor poďakoval: TomášMajerník

DARCOVSTVO

KRVI

Krv so všetkými svojimi zložkami je až
veľmi dokonalá a nie je možné jej
komplexnénahradenie. Neexistuje umelá
náhrada krvi - jej jediným zdrojom je
ČLOVEK. Hlavným motívomdarovania
krvi musí byť nezištná pomoc iným...
V našej obci sa usilujeme obnoviť
tradíciu hromadných odberov krvi.
Pamätníci potvrdia, že hromadný odber
krvi bolobecnou slávnosťou. Po odbere
krvi sa všetci darcovia zhromaždili
v kultúrnom dome, kde sa im dostalo
patričné
ocenenie
nielen
od
predstaviteľov obce, výboru miestneho
spolku Červeného kríža, duchovného
otca, ale samozrejme i
obvodných
lekárov a zdravotných sestier. Všetci
pokladaliúčasť na tejto akcii za morálnu
povinnosť. Po malom občerstvení
a doplnení tekutín sa neraz rozvinula
naozaj oslava, spievalo sa, ba aj
tancovalo. Ľudia si vymieňali názory,
predniesli svoje prosby a predložili <ti
nové nápady na zlepšenie činnosti v tejto
oblasti.
Dnes sa núka taká možnosť, že
darcovia krvi nemusia cestovať na
hromadný odber krvi do Prešova, ale
mobilná jednotka národnej transfúznej
služby príde za nimi do obce. No smutne
musím konštatovať, že prvý pokus
skončil fiaskom - prišlo 9 darcov.
Dôvodov na neúčasť bolo veľa, a preto
obecný úrad, aby predišiel podobnej
situácii, oznamoval termín darovania
v priebehu troch týždňov takmer každý
deň. Taktiež prisl'úbil aj občerstvenie po
odbere a darcovia sa mali prihlásiť na
obecnom úrade, alebo u predsedníčky
MS ČK. Ale napriek všetkému aj druhý
pokus o takýto výjazd bol neúspešný.
Prihlásilo sa totiž málo darcov a dnes,
keď celý náš život je o financiách, bolo
b~ nerentabilné, aby sa celý tím, t.j. l

lekárka, 2 zdravotné sestry, l laborantka,
l ekonómka a l vodič výjazdového auta,
premiestnil do Terne kvôli 13 darcom.
Ale celkom v hanbe Terňa nezostala.
Časť tých, ktorí sa prihlásili na odber
krvi do Terne, prišli darovať aj na
pracovisko Národnej transfúznej služby
do Prešova. Boli to títo darcovia a jeden
prvodarca: Hana Priputenová, Štefan
Priputen, Ambróz Senderák, Pavol
Plačko, Patrik Ďaďovský, Peter Kováč
ml., Kristián Havrila a prvodarca Michal
Vasko. Srdečnávďaka, milí darcovia.
V obci Terňa je evidovaných oveľa
viac darcov krvi, z toho 7 darcovia sú
držiteľmi zlatej plakety profesora MUDr.
Jána Jánskeho. A teraz, aby sme neboli
iba kritikmi,
predložím aj
pár
pol'ahčujúcich okolností pre darcov krvi.
Nie každému vyhovuje taký termín, aký
určí NTS po dohode s obcou. Sú tu
dôvody pracovné, alebo aj osobné.
Ďalšou negatívnou skutočnosťou je, že
mnohí zamestnávatelia nie sú ochotní
uvoľňovať darcov na odbery krvi. Veľa
darcov pracuje v zahraničí, alebo má
turnusovú prácu. Sú aj takí, ktorí.
nespÍňajú 3 - mesačný interval, a taktiež
môžeme zohľadniť skutočnosť, že jarné
obdobie je prechodné, a preto vo väčšej
miere panujú chrípky, prechladnutia, či
vírusové ochorenia, a tie sú tiež
prekážkou darovania. . .. a spotreba krvi
stále stúpa.
Preto by som chcela vyzvať všetkých
darcov krvi, ktorí v poslednom období
absentovali v darovaní, ale i tých, ktorí
váhajú a nevedia sa odhodlať k tak
vysoko humánnemukroku, aby prekonali
sami seba a prišli zachrániť život
niekomu, kto to veľmi potrebuje. Aby sa
zúčastnilitakejto akcie poriadanej obcou,
Červeným krížom
a Národnou
transfúznou službou. Oplatí sa prísť,
hoci iba kvôli pocitu. Ten pocit... nedá sa
opísať, ten trebajednoducho zažiť.
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A nakoniec, človek nikdy nevie, či sa už v nasledujúcej chvíli neocitne na lôžku
odkázaný na pomoc iných a možno aj na záchranu života formou transfúzie.

Darovanie je postoj, keď sa dávaním získava.
Kto daruje krv, vracia zdravie i život, vlieva nádej a rozdáva šťastie.
Daniela Ďad'ovská

o činnosti Ternianskeho

športového klubu

KONEČNE l!!
Po dlhom hl'adaní a prehováraní má TŠK výbor a predsedu, ktorý je ochotný začať
pracovať s našou mládežou - žiakmi a dorastencami. Bolo to už iba otázkou času a výbor
TŠK by bol ukončil svoju činnosť. Ale vďaka ochotným ľuďom, ktorí majú vzťah
k športu a hlavne futbalu tomu zabránili. Do ukončenia súťažného ročníka 2007/2008
bude výbor pracovať v zložení:
predseda - Ján Pastirčák
pokladník - Jozef Piroh
tajomník - Peter Tokár
tréner dorastu - Jozef Stašík, vedúci mužstva - Ľubomír Vasko
tréner žiakov - Ladislav Segedy , vedúci mužstva - Pavol Varga
hospodár - Jozef Vasko ml.
Žiaci hrajú svoje zápasy v sobotu, dorastenci v nedeľu. Máme krásny športový
areál, nenechajme ho spustnúť a zničiť.
Vážení občania, pozývame Vás touto cestou, príďte povzbudiť našich futbalistov.
Tešíme sa na spoločné stretnutia pri futbalových zápasoch.
r.r.
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VÝZVA
Vyzývame občanov, ktorí by sa
chceli zapojit' do prípravy osláv 750.
výročia prvej písomnej zmienky o obci,
ktoré by sa mali uskutočniť'
v mesiacoch jún/júl 2009, aby svoje
nápady interpretovali staros tovi obce.
r.r,

UPOWRNENIE
Upozorňujeme občanov, ktorí
akýmkol'vek s pôsobom zneči; tia š tátnu
cestu alebo miestnu komunikáciu, aby
bez toho, aby boli vyzvaní dali cestu do
pôvodného stavu. Je to veľmi neetické
a neestetické, ked' ostanú na ceste kopy
blata ,slamy alebo sena. Týka sa to aj
štátnej cesty do Babinho Potoka, ktorá
niekedy pripomína poľnú cestu.
Peter Koscelník
s tarosta obce

JARNÉ UPRATOVANIE
Tak ako každý rok aj teraz upozorňujeme
na zákaz vypaľovania trávy a spaľovania
záhradného odpadu. Sami si škodime na
zdraví a zneprijemňujeme život susedom.
Podľa svojich možností žiadame Vás
o jarné upratovanie v okolí vaš ich domov
a záhrad.
Ďakujeme

r.r.
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SPRÁ VA EVIDENCIE
OBYVATEĽOV V TERNl
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Pavel Hovanec a Mária, rod.Barteková
Martin Giňa a Lucia, rod. Giňová
Ján Giňa a Silvia, rod. Giňová

NARODILI SA:
Matin a Giňov á
Nad'a Giňová
Nikola Bateková
NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
JáJ Jad<o,72-romý
Helen a Send erácov Sô-ro či
á

á

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM

80 rokov
Magita Prokopkov á

70 rokov
Veroníka Stašcov

á

60 rokov
TeréziaM ai íková
JáJ Brezin a
Jo zefin a Ni ŽIl íkov á

50 rokov
Vin CtI! t Kiv al er
Jo zef GI rtg a
JozefGiňa

PRÁZDNY HROB
Hlásnik správu nes
končí navždy dnes
Jererniáš svoje náreky

vru-

Znej te chvály chvál
Kristus z hrobu vstal
deň už bude trvať naveky
Tomáš Ma emík

OHLASY
L-
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Leží svokra na smrteľnej posteli, pozerá
von oknom a vraví zaťovi: No pozri sa
Jožko, pozri sa na ten krásny deň vonku a
ako tam nádherne svieti slniečko. Veď
človeku sa ani zomrieť nechce.
Zať pribehne k oknu, zatiahne závesy a
povie: Mama nerozptyľujte sa a s ús treďte
sa ...
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