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Váženíobčania!
Čas prázdnin a dovoleniekje už za nami. Slnko zmiernilo silu svojich lúčov. Zo záhrad
a polí zbierarneposlednú úrodu. Leto pomaly ustupujeblížiacej sajeseni.
Od nášho posledného vydania ohlasov uplynuli tri mesiace a udialo sa toho veľa. Krásne
a príjemné chvíle, povzbudzujúce výsledky v športe, tvorivá činnosť ale žial' aj prejavy
vandalizmu.
V našej obci ešte stále máme veľa práce, ale máme aj úspešné a ukončenéakcie. V tomto
období sme skolaudovali7.bytovú jednotku za zdravotnýmstrediskom. Budúci nájomníci si
prípravujú svoje byty, aby ich od novembra mohli užívať. Dňa 14.7.2008 sme na
Ministerstvovýstavby a regionálnehorozvoja SR podali žiadosť a projekt na rekonštrukciu
budov ZŠ a MŠ v celkovej hodnote 34 mil. Sk. V najbližších dňoch čakáme na výsledky
vyhodnoteniaprojektu.
Ďalším z pripravovaných projektov, na ktorých v tomto období pracujeme je
rekonštrukciamiestnychkomunikáciía dostavbachodníkov.
V bývalej budove Jednoty ( pre ktorú sme na obecnom zastupiteľstve prijali názov Dom
služieb), kde sa pripravujú priestory pre pekáreň a lekáreň je potrebné už len doriešiť
kúrenie. Verím, že sa nám to podarí do prvých mrazov.
Plánujeme ešte začať práce na výstavbe viacúčelového ihriska medzi ZŠ a MŠ. Na tejto
akcii by sme veľmi radi privítali iniciatívu a pomoc našej mládeže a Vás, vážení
spoluobčania.
Prajem Vám všetkým krásnejesenné dni a ďakujem všetkým za Vaše podnetya návrhy.

Peter Koscelník
starostaobce

Z rokovani obecného zastupiteľstva
konaných dňa 18.7.2008 a 5.9.2008
Zasadnude dňa 18.7.1008:
- Hlavným bodom rokovania bol návrh riešenia
d'a1šej činnosti Prevádzkarne OcÚ.
Činnosť Prevádzkarne odprezentoval jej vedúci
Stanislav Tkáč, informoval poslancovojej
činnosti po dobu fungovania, informoval
o výsledkoch hospodárenia za 1. polrok 2008.
Vedúci Prevádzkarne poslancom vysvetlil, že
po ukončení výstavby 7 b.j. za zdravotným
strediskom, po jej kolaudácií prevádzkareň
nemá žiadne zákazky, zamestnáva iba jedného
zamestnanca. Poslanci po búrlivej rozprave
rozhodli Prevádzkareň zrušiť, termín sa určí na
najbližšom rokovani OZ, nakoľko je potrebné
vysporiadať všetky záväzky a pohľadávky.
Všetky stroje,
ktoré má Prevádzkareň
v prenájme sa musia previesť naspäť na obecný
úrad.
- Ďalším bodom bolo prerokovanie výstavby
veterných elektrárni na územi obce. Na
zasadnutí predstúpil zástupca firmy Bewag- p.
Vavrek. Ide o rakúsku firmu, ktorá má zámer na
území našej obce postaviť veterné elektrárne.
Zástupca firmy bližšie predstavil zámer,
vysvetlil princíp, ako fungujú veterné parky,
výroba obnoviteľných zdrojov energie. Firma
má pripravenú zmluvu, na základe ktorej, po
súhlase obce, bude vykonávať prieskum
vetemých pomerov v lokalite, pripraví všetky
právne a technické podklady k tomu, aby boli
vydané
všetky
potrebné
stanoviská
a rozhodnutia. Vysvetlil, že s výstavbou sa
začne až po výsledkoch meraní a po vydani
kladného rozhodnutia odboru ŽP na výstavbu.
Pokiaľ by výsledky meraní neboli postačujúce
s výstavbou sa nepočíta.
Zástupca firmy
ubezpečil,
že
s jednotlivými
vlastníkmi
pozemkov na ktorých by sa uskutočnila
výstavba budú uzatvorené dlhodobé nájomné
zmluvy, ďalej obec bude mať zabezpečené tieto
benefity:
za každý stlp veternej elektrárne
prevádzkovateľ uhradí obci jednorázovo 100 tis.
Sk, za každý l MW inštalovaného výkonu
uhradí obci ročnú odmenu 25 tis. Sk, bude
podporovať činnosť jedného športového klubu
v obci, vybuduje spevnené cesty kjednotlivým
stanovištiam, ktoré bude celoročne udržiavať.
Poslanci zareagovali k týmto informáciám
rôznymi názormi: poslanec Ponik reagoval na
vmíkajúci elektromagnetický hluk spôsobený
prevádzkou elektrárni, ktorý ruší život
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živočíchov v okolí stlpov, ďalej poslanci
reagovali na celkový vzhľad obce po výstavbe
elektrárni. Keďže poslanci nechceli o takomto
zásadu do vzhľadu obce rozhodovať bez
občanov rozhodli, aby sa formou verejnej
diskusie občania mali možnosť vyjadriť.
Poslanci rozhodli formou anketových lístkov
vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s výstavbou,
občanom
budú
zaslané
letáky
s odprezentovanim výhod pre obec, prezentácia
sa uskutočni aj vyhlásením
v obecnom
rozhlase.
V rôznom
starosta informoval poslancov
o podaní žiadosti o dotáciu na výmenu
radiátorov v KD. Poslanci zvýšili výšku
nájomného v 15 b.j. na výšku 1.230,- Sk,
pokračujú prípravy na oslavy 750. výročia prvej
písomnej zmienky o obci, ktoré budú v r. 2009.
Zasadnude Z 5.9.1008
Poslanec František Gecík, ktorý bol zároveň aj
zástupcom starostu obce Terňa požiadal
o vzdanie sa funkcie poslanca OZ k 1.9.2008.
Z výsledkov volieb z decembra 2006 boli
ďalšími v poradí na poslanca Radko Koscelník,
Marián Mikolaj, ktorí sa poslaneckého mandátu
vzdali a Ľubomír Vasko, ktorý prijal poslanecký
mandát a zložil poslanecký sľub. F. Gecik bol
zároveň aj zástupcom starostu obce a členom
obecnej rady, takže starosta obce navrhol za
nového zástupcu starostu poslanca Ing. Dušana
Duplinského. Za člena obecnej rady starosta
navrhol poslanca Bohuša Kivadra. Poslanci tieto
návrhy schválili. Ďalej poslanci prerokovali
čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2008.
Starosta
informoval
o
verejnom
prieskume
ohľadom
výstavby veterných
elektrárni. Zúčastnilo sa ho celkom 156
oprávnených voličov, z ktorých sa za výstavbu
vyjadrilo 120 občanov, proti boli 35 občania a 1
lístok bol neplatný. Poslanec Ing. Bohuslav
Poník predniesol poslancom nevýhody výstavby
veterného parku, nesúhlasil s tým, aby sa na
základe verejnej mienky súhlasilo s výstavbou,
nakoľko sa prieskumu zúčastnilo necelých 20
% voličov. Poslankyňa
Daniela Ďaďovská
vyjadrila svoj nesúhlas s formou, akou bol
prieskum verejnej mienky uskutočnený. Po
búrlivej rozprave, po kladných aj záporných
vyjadreniach k výstavbe veterného parku dal
starosta poslancom možnosť hlasovať, či sú za
alebo proti výstavbe. Výsledok hlasovania bol
nasledovný: 4 hlasy za výstavbu - menovite
Ing. Duplinský, Tokár, Vasko, Nižnik, 2 hlasy

proti výstavbe - menovite Senderák, Poník,
2
poslanci sa zdržali hlasovania
• menovite
Ďaďovská, Kivader.
Informácie starostu o možnosti získania
dotácie z euro fondov na výstavbu kotolne na
drevnú štiepku a peletky. Takýmto spôsobom by
bolo možné vykurovať OCÚ, KD, MŠ a Dom
služieb, mohli by sa zrekonštruovať
tepelné
rozvody v KD spojené s výmenou radiátorov
a aj rozvody v Dome služieb. Je potrebné sa
zaoberať prípravou projektov a taktiež tepelný
a energetický audit.
Informácie starostu o možnosti ziskania
dotácie na rekonštrukciu miestnych komuníkácií
a chodníkov,
taktiež
je
potrebné
mať
vypracované projekty.
Poslanci
schválili
VZN
č.
1/2008
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských
zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
obce
Terňa.
Na základe zvyšujúceho
sa dopytu na
zapožičanie
búracieho
kladiva
občanmi,
poslanci sa zhodli na určeni ceny za prenájom
búracieho kladiva. Cenu schválili na výšku 80,
Sk/l hod.
Farský
úrad v Terni požiadal
obec
o príspevok
do zbierky
na maľbu
fasády
miestneho
kostola.
Poslanci
schválili výšku
príspevku v čiastke 20.000,- Sk.
Starosta
predložil
poslancom
návrh
výstavby
obecných
nájomných
bytov
štandardného
typu pre našich občanov. Obec
vykoná prieskum,
či je záujem o výstavbu
takýchto bytov
medzi občanmi.
Obec má
vhodný pozemok na Záhradnej ulici.
Starosta informoval poslancov o nutných
a provizórnych
opravách
strechy na budove
Obecného úradu z dôvodu zatekania do budovy.
Na
streche
je
nutné
vykonať
celkovú
rekonštrukciu.
Prevádzkareň
OCÚ
má
uhradené
posledné
faktúry
z ministerstva
výstavby
ohľadom
výstavby
7 b.j za zdravotným
strediskom a aj všetky záväzky týkajúce sa jej
činnosti, preto poslanci na základe rozhodnutia
z mimoriadneho
zasadnutia OZ konaného dňa
18.7.2008
schválili
ukončenie
činnosti
Prevádzkarne OCÚ k 30.9.2008.
Obec
hl'adá
pracovníka,
ktorý
by
vykonával
funkciu
hrobára
na miestnom
cintorlne.
Zapísala:

Vandalizmus

v našej obci!

Pozeráte sa na výsledok vandalizmu v našej
obci. Cestou obecných ohlasov by som
Vás
chcel, vážení občania požiadať, aby sme si
začali viac chrániť
náš spoločný
obecný

V;;;;;~i7-;;;~-=:;;:;;;h;: nám neznámi
výtržníci porozbijali nástenky v parku vo dvore
obecného úradu, odtrhli slúchadlo na verejnom
telefóne umiestnenom na budove kultúrneho
domu, porozhadzovali smetné nádoby pri
základnej škole a kryt z plynomeru pri dome č.
123 hodili do potoka. Škoda, ktorú spôsobili na
obecnom majetku činí 3 000,· Sk, na telefónnom
automate 3500,· Sk. Tento prípad bol nahlásený
polícii a momentálne sa prešetruje.
Je jedným z pripadov, ktorý si občania ráno,
cestou do kostola ihneď všimli. Pohoršeni mi
oznamovali, čo sa stalo. Za to im všetkým

Jana Mikolajová
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No veľakrát sú výtržnosti na odľahlých
miestach - v okolí zdravotného strediska,
materskej školy, či základnej školy. Jednou
z možnosti, ako ochrániť tieto priestranstvá je
ich oplotenie a tým zabránenie vstupu do týchto
priestorov. Oveľa väčšiu radosť by som mal
a verim, že aj vy, ak by sa tí, ktorí využívajú
tieto priestranstvá na voľný čas, začali správať
slušne.

Obecný majetok nevlastní jednotlivec, ale
my všetci. Preto by som privítal Vaše
informácie
pri
odhaľovani
výtržníctva
a vandalizmu.
Peter Koscelník

Výcvikovýrok 2008 očami našich
hasičov
Už v jarných
mesiacoch,
hneď
po
veľkonočných svíatkoch sme si vyhmuli rukávy,
lebo sme vedeli, že nás čaká veľmi ťažký
a náročný rok.
Dnes, keď už pomaly končí, musíme
konštatovať: " Bol to najťažší rok od r. 2000",
(odkedy začali hasiči v Terni pôsobiť aktívnejšie
na čele s dnešným výborom). Bol náročný na
tréningový proces, na materiálne vybavenie
a hlavne na financie a voľný čas všetkých
členov. Všetci sme vedeli, že r. 2008 je
postupový rok pre dorastenecké kategórie, to
znamená, že každé družstvo dorastu malo
možnosť sa postupne prebojovať až na
Majstrovstvá Slovenskej republiky. To bolo
cieľom nás všetkých, k tomu smeroval aj náš
tréningový proces. Tlačili sme na naše dievčatá,
niekedy aj na úkor mužského družstva. Vedeli
sme, že máme kvalitné dievčenské družstvo, no
potrebovali zdvihnúť sebavedomie. Preto bolo
nutné, aby pred dôležitými previerkami
absolvovali čím víacej pohárových súťaží.
4

Začali hneď 7. mája v Záhradnom, 19. mája
v Kapušanoch a 1. júna doma v Terni. Všetky
tieto súťaže vyhrali a konkurencii nedali šancu.
Prvá dôležitá súťaž prišla 6. júla v Župčanoch okresné kolo dorastu, ktoré nám vyšlo
vyníkajúco a dorastenky z Teme sa stali
majsterkami okresu Prešov. To nás posúvalo
ďalej na krajskú súťaž, ktorá sa konala 12. júla
v Novej Ľubovni. Tam to už bolo vyrovnanejšie
a víťaz potreboval aj to povestné "hasičské
šťastie". To pri nás stálo a spojilo sa
s obrovskou snahou našich dievčat, ktoré chceli
veľmi
postúpiť ďalej a svojím posledným
pokusom na štafete 8 x 50 m rozhodli, že
rozdielom 0,5 s. sa Terňa stala ,,Majstrom
Prešovského kraja" pred dievčatami so
Spišského Bystrého. Tak sme si vybojovali
účasť na Majstrovstvách Slovenskej republiky
hasičského dorastu dňa 13.9.2008 v Šamoríne.
Mali sme dva mesiace na to, aby sme pripravili
celé družstvo na vrcholové preteky v hasičskom
športe. Majstrovstvá republiky - je úplne iná
súťaž, ako keď bebáme v rámci nášho okresu.
Sú tam iné pravidlá, iná divácka kulisa a hlavne
obrovská tréma. S týmito okolnosťami sa musel
popasovať celý kolektív hasičov v Terni. Píšeme
hasičov preto, lebo chlapci dievčatám pomáhali,
ako najlepšie vedeli. Či už dobrou radou, alebo
prípravou náradia. Upravíli sme si školský ovál
na nácvík štafetového behu 8 x 50 m a dovíezli
terče na požiarny útok podobné, aké budú na
Majstrovstvách Slovenska. Myslíme si, že do
Šamorína sme odchádzali dobre pripraveni a
s vysokými ambíciami. Na takejto vyrovnanej
súťaži veľkú úlohu zohráva aj to už spominané
hasičské šťastie, ktoré nám nie celkom prialo a
hlavne štafeta nám nevyšla podľa našich
predstáv. No aj napriek tomu sme obsadili
v obrovskej konkurencii pekné 3. miesto, a to
hlavne vďaka dobrému výkonu na požiarnom
útoku, ktorý je silnou zbraňou našich hasičských
družstiev, či už dievčat alebo mužov. Túto súťaž
hodnotíme ako najväčší úspech nášho
dobrovoľného hasičského zboru v jeho 85ročnej histórii a myslíme si, že aj najväčší
úspech v kolektívnom športe v našej obci. Bude
nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých, ktorí
sa jej zúčastnili, nielen ako súťažiace, ale aj ako

diváci.

Náš dobrovoľný hasičský zbor sa v roku
2008 zúčastnil celkovo 20-tich súťaží,
v mužskej a v ženskej kategórií. Dievčatá
absolvovali 16 súťaží, na ktorých 14-krát
obsadili l.miesto, raz 3.miesto a raz 6. miesto
v mužskej kategórií.
Muži absolvovali 17
súťaží, z toho 7 -krát 1. miesto, 4-krát 2. miesto,
ž-krát 3. miesto, raz 4. miesto a ž-krát skončili
s neplatným pokusom. Posledná súťaž roku
2008 bola účasť mužského družstva na
Slovenskom super pohári v Spišskej Sobote.
Bola to najkvalitnejšia súťaž v mužskej
kategórií v r. 2008. Zúčastnili sa jej najlepšie

kolektívy z celej Slovenskej republiky - prvé tri
družstvá zo všetkých slovenských líg. Chlapci
obsadili 13.miesto vo veľmi vyrovnanej súťaži,
kde medzi prvým a posledným družstvom bol
rozdiel iba 4.4 s.
Myslím si, že hasiči majú za sebou
najúspešnejšiu sezónu od r. 2000, odkedy sa
vytvoril výborný kolektív chlapcov a dievčat,
ktorí neúnavne cvičili, aby dosiahli čo najlepšie
výsledky, pristupovali k tréningom zodpovedne
a ich snaha v tomto roku priniesla vytúžené
"ovocie". Týmto príspevkom sa chceme
úprimne poďakovať aj naším sponzorom a to
hlavne Obecnému úradu, firme o.s.v.o. s.r.o.

Prešov, firme RAMEX s.r.o. Prešov, MILK
spol.
s
r.o.
Prešov
a ďalším
sympatizantom.Aj vďaka ich pomoci sa z nás
stal
"najúspeAnej§f dobrovoľný hasičský zbor
v okrese Prešov za rok 2008".

AGRO

MariánMikolaj
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oducho
·Iepšie!

pravé pr/rodné produkty
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Súťaž o najťažší hrfb
Dva mesiace trvala" súťaž o najťažší hríb" - druhý ročník. Tento rok hubárom neprial,
ale aj napriek tomu sa podarilo niekoľkým šťastlivcom nájsť pekné kúsky. Najťažší hnb
vážil 0,800 dkg a našiel ho p. Stanislav Senderák.

Ked' nad Terňou plachtili vetrone
Pred 65. rokmi (v roku 1943) bolo na Lysej stráži zriadené školiace stredisko bezmotorového
lietania. Frakventanti kurzov bývali v stanovom tábore, až neskôr tam boli postavené drevené baráky.
Štart vetroňov sa uskutočňoval na južnej strane kopca, kde vtedy ešte nebol stromový porast - rástli tam
len miestami malé kríky. Štart lietadiel - klzákov sa uskutočňoval pomocou gumených lán. Lietadlá,
ktoré pristávali na úpätí kopca, letci na rukách vynášali na kopec, aby sa mohol zopakovať ďalší štart.
Až po ll. svetovej vojne bol vybudovaný koľajnicový výťah, na vrchole Lysej stráže bol dieselový
motor, ktorý pomáhal dopravovať vetrone na kopec. Tým sa zvýšil aj počet štartov. Letisko na Lysej
stráži bolo zrušené v roku 1952.
Jedným z vtedajších letcov bol Belo Nižnik z Prešova, ktorý po prastarý ch rodičoch má korene
v Temi. Raz mi rozprával, že istá začínajúca letkyňa na vetroni havarovala. Keď na miesto nešťastia
pribehli piloti. jeden z nich začal kričať: " Nemá hlavu, nemá hlavu!" Pilotkínu hlavu nevideli, ale žila,
lebo nohami kopala "ostošesť". Keď chlapi nadvihli kridlo ,pilotka zjedného plateného poťahu, ktorý
prerazila, vytiahla hlavu. Ten istý pilot potom od radosti kričal: " Už má hlavu, už má hlavu!". Našťastie
sa nezranila. O veselé príbehy na Lysej stráži nebola núdza. Belo Nižnik svoje spomienky na
bezmotorové lietanie toho roku vydal knižne pod názvom: Bola raz jedná Lysá stráž.
Tomáš Majerník
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50 rokov spoločného života - zlatú svadbu oslávili
20.9.2008 p. Mikuláš Stašík
a manželka Helena rod. Poníková Manželský zväzok
sa uzatvára s cieľom zostať spolu po celý život a svoje
pozemské bytie prežívať spoločne v dobrom aj zlom.
Prajeme Vám ešte veľa spoločných rokov plného
zdravia a radosti zo života.

sPRÁVA EVIDENCIE
OBYVATEĽOV V TERNI
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Miroslav Giňa a Dana Giňová, rod. Giňová
Sergej Giňa a Táňa Giňová.rod, Míková
Maroš Giňa a Naďa Giňová, rod. Giňová
Mgr. Pavol Mráz a Ba. Silvia Mrázová, rod.
Sedláková
Oto Senderák a Kvetoslava Senderáková, rod.
Sučková
Bc. Pavol Gureza a Jana Guregová, rod.

NARODILI SA:

I Zasmejme sa...
Marienka hovorí Jankovi.
"Príď večer k nám, nikto nebude
doma."
A tak sa Janko doma oholil, okúpal,
navoňal a išiel večer k Marienke.
Búcha, zvoní ale nikto neotvára.
Marienka mala pravdu. Nikto nebol
doma.
Peniazeprichádzajú a odchádzajú a
odchádzajú a odchádzajú a
odchádzajú...
Slon a slonica sa prechádzajú,
poprepletali si zaFúbenechoboty.
Zrazu sa slonica zasekne:
"Počúvaj, dúfam, že ma nevodíš za
nos!"

I OHLASY
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Dezider Pohlodko
Viktória Giňová
Ema Pillárová
Tomáš Gma
Patrik Giňa
Samuel Degro

BLAHOŽELANIE K JUBILEÁM

Všetko najlepšie k životnému jubileu!

80 rokov
Helena Kmecová,
Helena Koščová

60 rokov
Kristína Senderáková
Milan Senderák

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
František Tvardzík,Anna Pirohová,
JozefFertaľ, Mária Poniková,
Bemardína Senderáková,Ferdínand Vavrek
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