Číslo: 2

19. júl 2007

Zdarma

OHLASY
VYDÁVA

OBECNÝ

ÚRAD TERŇA

Vážení občania!
Dostáva sa k Vám
druhé
čislo
tohtoročných
Ohlasov. Prvý polrok
je
už
za
nami.
Niektorí už máte za
sebou aj dovolenky či
prvé
prázdninové
úrazy, ale ešte nás
čaká dosť letných či
dovolenkových
dní.
Prázdniny
sú
na
samom začiatku.
V druhom
štvrt'roku sme v obci
a miestnych
častiach
Babin
Potok,
Hradisko
aPodhradisko
vymenili
verejné
osvetlenie
s úspornými
žiarovkami.
Do
konca mes iaea bude
uvedený do prevádzky aj nový bezdrôtový obecný
rozhlas.
Chcem
Vás touto cestou
požiadať
o trpezlivosť, lebo na niektorých miestach je starý
rozhlas už nefunkčný.
Na
Čergovskej
a C intoríns kej ulici
bola
ukončená
výstavba
obecnej
kanalizácie
a vodovodu. Dúfam, že jej dokončením bude naše
životné
prostredie
zase
o trocha
čistejš ie.

Ďakujem
všetkým
s poluobčanom
na
menovaných
uliciach
za dobru s poluprácu
pri realizácií
týchto
akcií.
Vážení
spoluobčania,
budem veľmi rád, ak
Vás
budem
môcť
privítať
na Obecnom
úrade
s Vašimi
návrhmi
a pripomienkami
na
zlepšenie
života
v našej obci.
Žiadam
Vás
o spoluprácu
pri
odhal'ovaní krádeží na
naš ich
poliach.
Na
základe
Vašich
ohlásení a upozomení
na
krádeže
môže
Obecný
úrad žiadať
políciu
o zvýšenú
kontrolu.
Na záver želám našim žiakom
a študentom
pekné,
slnečné
prázdniny
a os tatným
pekné
dovolenky a oddych, načerpanie
nových s íl do
druhej polovice ruka 2007.
Peter Koscelník
s tarosta obce

Z rokovaní Obecného zastupiteľstva v diíoch 20.4.2007 a 15.6.2007
Z rokovania
obecného
zastupiteľstva konaného dňa 20.4.2007
Po privítaní
starosta
predniesol
jednotlivé
body programu rokovania
OZ
a následne privítal hosťa p. Jozefa Oravca
a požiadal
poslancov,
aby na začiatku
prerokovali bod č. 6, v ktorom mal podať
informácie.
V rôznom starosta doplnil
informáciu o zbere druhotných
surovín
a o mikrovlnom internete. Poslanci nemali
výhrady k zmene a doplneniu programu
a jednohlasne ho schválili.
V ďalšom starosta obce podrobne
vysvetlil situáciu okolo krátkodobého úveru
vo výške 1 961 499.- Sk, ktorý obci
poskytla Istrobanka Prešov na odkúpenie
budovy Jednoty. Úver je potrebné splatiť do
31.7.2007.
Starosta
informoval
o možnosti
rekonštrukcie
verejného
osvetlenia
a obecného
rozhlasu. P. Jozef Oravec
z firmy O.S.V.O. , S.r.o., Prešov vysvetlil
podrobnosti
o tomto
projekte.
Ide
o bezdrôtový rozhlas a verejné osvetlenie
na betónových stÍpoch, staré ocel'ové stÍpy
sa zlikvidujú. Obec ušetrí na elektrickej
energii približne 60%. Poslanci po krátkej
rozprave schválili rekonštrukciu verejného
osvetlenia
a verejného
rozhlasu
v obci
Terňa a miestnej časti Babin Potok za
vyššie uvedených podmienok.
V ďalšom
starosta
informoval
o začatí
prác
na
bleskozvode
v ZŠ
a o postupe prác pri výstavbe 7 8J za
zdravotným strediskom.
Potom informoval o žiadosti z NEFO
2 PSK, n.f. , ktorú pripravujeme, nakol'ko je
možné získať
finančné
prostriedky na
výstavbu tenisového
ihriska, na oplotenie
a pod.
Starosta
neskrýval
radosť, keď
oznámil
poslancom,
že obec obdržala
dotáciu z Environmentálneho
fondu
vo
výške
4,4 mil.
Sk na dobudovanie
kanalizácie a dostavbu ČOV.
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V rôznom
starosta
informoval
poslancov:
o letákoch,
ktoré
boli
doručené občanom ohľadom
separovania plastov,
o sťažnosti
chatárov
z Babinho
Potoka
na
povinnosť
platiť za vývoz
KO, avšak nemajú nádoby ,
ani vel'ký kontajner,
o mikrovinom internete, ktorý
bude realizovať firma JUKO
v budúcom týždni,
o zbere druhotných surovín
firmou Grej tak.
V diskusii
vystúpila
poslankyňa
Daniela Ďaďovská, ktorá podotkla, že maj LI
záujem urobiť v Terni výjazdový odber
krvi, naposledy však prišlo iba 7 darcov.
Vyzvala poslancov, aby sa snažili získať
dobrovol'ných darcov krvi.
Ľubica Brunáriová
Z rokovania
obecného
konaného dňa 15.6.2007

zastupitel'stva

Starosta informovalo:
krátkodobom
úvere z Istrobanky,
ktorý obec nie je schopná splatiť. Preto
navrhuje zobrať dlhodobý úver z DEXIE
banky. Výška úveru je 1.961.499.Sk. Úver
by sa navýšil k prvému municipálnemu
úveru
v Dexia banke a to o čiastku
1.110.000.Sk
na celkovú
výšku
3.360.000.Sk( máme úverový
limit
v banke),
nakol'ko 850.000.- Sk je už
splatených. Týmto úverom by sa splatil úver
v Istrobanke vo výške 1.960.000.Sk. Po
krátkej diskusii
a podrobnom vysvetlení
starosta dal hlasovať, poslanci
čerpanie
úveru jednohlasne schválili.
žiadosti
PaedDr.
Pavla Tokára
s manželkou, ktorí majú záujem odkúpiť
obecný pozemok na Ul. Antona Mikitu.
Obec už v minulom
volebnom
období
informovala občanov otom, že je pozemok
na predaj, ale nikto sa neprihlásil, preto
navrhuje,
aby sa pozemok
odpredal

manželom Tokárovcom.
Ide oparcelu
č.
77/2, o výmere 484 ml a navrhuje cenu
200.- Sk za 1 ml. Poslanci po diskusii
odpredaj pozemku jednohlasne schválili.
probléme v Babinom Potoku. Ide
o obecnú cestu, pri rodinnom
dome p.
Sedláka,
p. Stanislava
a pozemku
p.
Oravcovej.
Menovaní
podali
žiadosť
o úpravu
obecnej
cesty,
nakol'ko
p.
Oravcová
má znemožnený
prístup
ku
svojmu pozemku; p. Sedlák a p. Stanislav
majú problém s vodou, nakol'ko steká rovno
pred ich domy.
Predpoklad je, že ak sa
cesta upraví v budúcnosti by sa tam mohli
stavať chatky, rod. domy apod. Poslanci
nemali
námietky a schválili jednohlasne
financovanie úpravy miestnej komunikácie
v Babinom Potoku.
Starosta
informoval
otom,
že je
potrebné schváliť záverečný účet obce za
rok 2006, ktorý bol prerokovaný na OZ dňa
23. februára 2007, bol vyvesený na úradnej
tabuli v zákonom stanovenej
lehote,
zo
strany občanov
neboli podané
žiadne
námietky, preto bol jednohlasne schválený.
Jednohlasne bolo schválené
VZN č.
1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce.
V rôznom starosta informoval:
o postupe prác na kanalizácii
a vodo vode
nad
rómskou
osadou,
všetci
majú
zrealizované
prípojky,
potrebné
je
namontovať
vodomery,
o
rekonštrukcii
verejného
osvetlenia
a obecného
rozhlasu,
o výberovom
konaní
na
uvoľnené miesto ekonómky
Prevádzkarne
OCÚ v Terni,
nakoľko
p. lhnátová bola
zvolená
za starostku obce
Veľký Slivník. Do termínu
výberového
konania
bola
podaná jedna žiadosť, avšak
menovaná
nesplňala
podmienky, ďalšia sa prišla
informovať, ale rozhodla sa ,

že nenastúpi.
Momentálne si
podala
žiadosť
p. Jana
Sabolová z Vel'kého Slivníka.
v obci
sú
problémy
s mládežou, niektorí maloletí
používajú alkoholické nápoje
v dopoludňajších hodi nách na
verej nom priestranstve.
Ešte
horšie je to vo večerných
hodinách.
Všetko
sa
sústreďuje
okolo
baru,
obecného
úradu, základnej
školy
a materskej
školy.
Niektorí rodičia boli pozvaní
na OCÚ a upozornení
na
nevhodné správanie ich detí,
starosta
navrhoval
zriadiť
komisiu
na
kontrolu
vodomerov
a kanalizačných
prípojok, pretože štvrťročne je
únik vody 2000 m3. Poslanci
navrhli
, aby sa zriadila
komisia z radov pracovníkov
OCÚ
a
odhlasovali
pokutovanie
za
porušenie
plomby
na vodomere
vo
výške 5.000.- Sk,
MUDr. Osvald žiada obec
o príspevok
na
zakúpenie
modernej šej vŕtačky, nakoľko
má ešte staré rameno, ktoré na
niektorých
pacientov pôsobí
odstrašujúco.
Poslanci nemali
námietky
a schválili
financovanie prístroja obcou.

V diskusii
vystúpil poslanec Bohuš
Kivader a upozornil na voľné pobehovanie
psov. Starosta apeloval, že je to dlhodobý
problém, pripravíme reláciu do obecného
rozhlasu a upozorníme majiteľov psov. P.
Mária Sabolová
navrhla, aby sa v obci
zriadila masérska služba.
Ľubica Brunáriová
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Ekologická konferencia sa vydarila
Pod názvom Ja, ty a my chceme žiť
s prírodou sa 30. mája v Te mi konal 2. ročník
ekologickej konferencie, na ktorej sa zúčastnili
žiaci
z Bajerova,
Dernjaty,
Fintíc,
Teme,
Uzoviec
a Veľkého
Šariša.
Podujatie
v kultúrnom dome otvorila riaditeľka školy Ing.
Zuzana
Pok le mbová
a k prítomným
sa
prihovoril aj s la ros la obce Peter Koscelník. Ing.
Ľubica Šardiková zo spoločnosti
AQUA trade
Slovakia
predniesla
motivačn ú prednášku
s praktickými
ukážkami na tému Voda a jej
úprava. Divákov upútalo divadelné predstavenie
Ekologický pnbeh, módna prehliadka - modely
boli zhotovené z odpadových s u rovín a žiaci sa
so záujmom zúčastnili súťaže o prírode Poznaj
a chráň. Predseda odbornej poroty, prof RNDr.
Hubert Hilbe rt, PhD. z Trenčianskej
univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčine,
vareáli školy
s účastnikmi konferencie
viedol okrem iného aj
kurz poznávania rastlín.
Čast"
programu
konferencie
sa
uskutočnila na futbalovom ihrisku a v blízkom
lese pod vedením skautov. Ako nám povedala
Veronika Bockaničová, vedúca družstva žiakov,
jej zverenci mali za úlohu po vyznačenej trase
v lesnom pros tredi hľadať písmená. Z nájdených
písmen vznikla veta:
" Ak znečisťujeme
Zem, znečisťujeme
sami
seba."
V súťaži družstiev pod vedením skautov
l. miesto získali žiaci L stupňa ZŠ v Temi
a žiaci ll. stupňa našej školy sa umiestnili na 3.
mieste. Ocenené boli aj výtvarné práce žiakov,
modely
odevov,
drevené
hračky
atd'.
Organizátorkou
kon ferencie bola učiteľka Mgr.
Alžbeta Kivaderová za účinnej pomoci všetkých
pedagógov a vedenia
školy.
Zaznela
tu aj
ekologická
hymna,
ktorej
autorkami
sú
pedagogické
ZŠ v Te mi.

Boli sme v galérii
Ište do 20. júla v Mestskom
múzeu
a galérii vo Veľkom Šariši bolo možno uzrieť
výstavu výtvarných
prác žiakov z Veľkého
šariša,
šarišských
Michalian
a Teme.
Na
vernisáži,
ktorá sa uskutočnila za prítomnosti
pnrnatora
mesta
Veľký šariš Ing. Róberta
Orosa a ďalších
osobnosti,
zúčastnili
sa aj
riaditeľka
ZŠ v Te mi Ing. Zuzana Poklembová
a starosta
Te me Peter
Koscelník.
výstavu
inštaloval
správca
MMaG
Mgr.
Milan
Levendovský. Na vernisáži dejiny ternianskej
školy predstavila žiačka Terézia Ve naľová, na
flaute hrala Zuzka Poklernbová a za hudobného
sprievodu Michala Giňu spieval Milan Giňa.
Na vernisáži
sme si poznačili
výrok
žiaka Milana Giňu: "Mal'ujem,
lebo mám chuť,
spievam, lebo spev je moja radosť"
Jana
Dziaková skromne poznamenala.
" Viac žiakov
maľovalo obrázky s tematikou Oheň, no pani
učiteľka Gorylová vybrala moje práce." A tu sú
slová Mgr. Eleny Gorylovej: " Zamerala som sa
najmä na tematické práce. Tam sa ukáže talent
dieťaťa." Výstavu vo Veľkom šariši bolo hodno
vidieť

Text a foto: Tomáš Majerník

Text a foto: Tomáš Majerník
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Súťažili o Pohár starostu obce Terňa
V prvú júlovú nedeľu sa na ternianskorn
futbalovom
ihrisku
sústredilo
24 družstiev
Dobrovoľných
hasičských
zborovŕfrl-l Z) aj
s hasičskou
technikou.
Po
nastúpení
družstiev
predseda
DI-lZ
v Te rni
Peter
Senderák
s ta ros tovi obce
Te rňa
Petrovi
Kosce In íkovi

podal hlásenie,
že družstvá sú
pripravené
súťažiť o Pohár
s ta ros tu
obce
Terňa. Po prihovore pána starostu a tiež
~aditeľa OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Stefana Mikolaja začalo zápolenie hasičov
z okresov Prešov, Sabinov, Košice - okolie,
Bardejov a Vranov nad Topľou. Úlohou
družstiev bolo upevniť savice na prenosnú
striekačku, pospájať hadice a prúdom vody
zasiahnuť skladací terč. V kategórii "muži"

prvenstvo získalOlIZ z Prešova za ním
nasledovali Vtáčkovce a Hrabkov, 'v kategórii
.ženy" najlepšie bolo družstvo z Bystrého, za
ním nas Iedoval Hrabkov a Malý Slivník. Pohár
starostu obce Terňa odovzdal zástupca starostu
František
Gecík
predstaviteľovi
DHZ
z Prešova. Boli
odovzdané
aj
diplomy
a poháre podľa
umics tnenia
v súťaži.
Podujatie malo
vynikajúcu
úroveň,
nechýbal
ani
chutný
guláš
a o dobrú
náladu
sa
pos tarala hudobná skupina Gines. Členovia
DHZ počas súťaží získavajú zručnosti, aby
v prípade potreby mohli zachraňovať materiálne
hodnoty a ochraňovať zdravie l'udí počas
požiarov.

Texta foto : Tomáš Majerník
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Zo života farnosti
Málokedy sa
stáva, aby v priebehu
jedného
roka
navštívili
vidiecku
farnosť dvaja biskupi.
Dňa 25. marca tr. za
spevu veriacich
do
náš ho
faIS ké ho
chrámu
v slávnos tnom
sprievode
vkročil
pomocný
biskup
Košickej arcidiecézy
Mons. Bernard Bober,
ktorého medzi nami
privítal náš pán farár
Imrich Anderko. Otec
biskup
v Temi
celebroval svätú omšu
a vďačíme mu aj za
povzbudivé
slová,
ktoré predniesol počas
homílie. V ten deň
otec biskup B. Bober
slúžil svätú omšu aj
vo
filiálnej
obci
Vel'kom Slivniku.
Dňa 20. mája
v našom chráme zaznela pieseň Vel'ký kňaz
k nám dnes prichádza, Kristov posol dôstojný ...
Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik počas
svätej omše udelil
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sviatosť

birmovania

126 veriacim.
Pri oltári
Pána boli prítomní aj naši
dvaja kňazi, vdp. Imrich
Anderko
a dp.
Marián
Babjarčik.
V ten deň otec
biskup do farskej kroniky
napjsal:

Popri
pozemských
starostiach dvihajme často
svoj zrak k nebu."
Slávnosť sv. Cyrila
a Metoda sa uskutočnila 5.
júla. Svätú omšu celebroval
temiansky
rodák,
v súčasnosti
farár
v Bohdanovciach,
vdp.
Marek
Senderák.
Koncelebmntmi boli páter
Jaroslav Šebastián Gajdoš
OPmem.,
rektor
Pre rnorš tráts keho
terciárs keho strediska vo
Finticiach,
vdp.
Imrich
Ande rko
a dp.
kaplán
Marián
Babjarčík.
Temianska
farnosť
Je
dynamická a pulzuje tu čulý
život.

Text a foto: Tomáš Majemík
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Komunitná sociálna práca v obci
Zmyslom komunitnej sociálnej práce je
zvyšovať toleranciu, dobré susedstvo a sociálnu
zodpovednosť, znižovať intoleranciu, predsudky
a strach.
Komunitná práca je zameraná hlavne na
riešenie sociálnych problémov v komunite
s potrebou spoločenskej
intervencie, teda takej,
ktorej hlavným znakom je sociálne
znevýhodnenie.
Potreba sociálnej práce v obci vznikla hlavne z
dôvodov:
znevýhodnenia konkrétnej komunity
v prípadoch tendenčného spoločensky
žiaduceho ovplyvňovania kultúmcj,
zdravotnej, hygienickej, vzde lana; tnej
a inej úrovni v komunite.
Ako môžem de finovať komunitnú prácu
v rórns kych komunitách po 2 rokoch
učinkovania v tejto oblasti?
Te rénna sociálna práca v sociálne vylúčenej
lokalite je zložitou a dlhodobou záležitosťou,
ktorá si vyžaduje trpezlivosť a postupnú zmenu
myslenia danej komunity.
Je to dlhodobý proces zlepšenia životnej úrovne
v komunite a približenic sa k majorite.
Pomoc ľuďom, ktorí sú nevzdelaní, aby neboli
využívani.
Poradiť im, ako sa majú starať
o domácnost',
ako s i nájsť prácu, ako jednať
s inštitúciami, ako im vysvetliť, že aj zajtra je
deň. Samozrejme, nemôžeme všetkých rovnako
posudzovať.
Je to práca v ich domácom pros tredí,
vyžaduje si pravidelné intervencie zo strany
KSP, š iroké odborné vedomosti, komunikačné
zručnos ti, dokonalé pochopenie členov
komunity (ale aj majority)a príncíp ich
fungovania.
Naša spolupráca s inš titúciami v obci a to ZŠ
s MŠ, Obecný úrad, zdravotné stredisko je na
veľmi dobrej a vysokej úrovni. Snažíme sa
spolupracovať a pomáhať pri vzniknutých
problémoch, či už je to dochádzka doškoly,
správanie mládeže a detí, zanedbanie zdravotnej
sta ros tlivos ti a pod. Na druhej strane, je nám
však veľmi ľúto, že pri organizovaní aktivít
a akcii je zo s trany minority veľmi malý záujem.
Veľmi negatívny a zlý obraz o komunite vytvára
najmä:
spomenutá dochádzka žiakov do ZŠ

aMŠ
nezáujem o ponúkanú
nezáujem o štúdium

prácu

znečisťovanie prostredia a miestneho
potoka vo svojom okolí, ale aj v celej
obci
krádeže zeleniny, zemiakov, ale aj
železa, hliníka ..
ničenie a poškodzovanie obecného, ale
aj súkromného majetku
rušenie nočného kľudu premávaním sa
na motorkách a autách
Musím však vyzdvihnúť aj niektoré pozitíva:
za veľký úspech považujeme, že väčš ina
terajších devíatakovsa rozhodla
pokračovať ďalej v štúdiu na odborných
školách .Osobitne mus im pochváliť
Gabrielu Giňovú, ktorá dos iahla vel'mi
dobré výs ledky v monitore a bude
pokračovať na Strednej zdravotníckej
škole v Prešove, ďalej Katarínu Giňovú,
ktorá po ukončení trojročného š túdia na
obchodnej škole pokračuje
v nadstavbovorn štúdiu. Veľmi dobré
výsledky da; iahli aj niektori žiaci vo
výtvarných súťažiach: Alexander Giňa,
Milan Giňa ... Veríme, že v budúcna; ti sa
to bude zlepšovať a naša mládež si
uvedomí, prečo je potrebné vyučiť sa
v nejakom odbore.
za posledných päť mesiacov sa
zamestnalo 7 ľudí z komunity a ďalších
15 ľudí sme zaevidovali do databázy ako
záujemcov o zamestnanie.
zlepšenie kvality bývania v nájomných
bytoch
Dňa l.júla 2007 s me vypísali súťaž
o najčistejší a najupravenejš
dvor pred
nájomnými bytmi a rodinnými domami
v komunite. Touto súťažou chceme motivovať
našich spoluobčanov, aby sa snažili udržiavať
poriadok, aby neznečisťovali pros tre die nielen
v okolí svojich domov, ale aj v ce lej obci.
Zároveň touto cestou vás chceme všetkých
upozorniť, že ak bude niekto pristihnutý pri
sypaní odpadu do potoka alebo do blízkeho
okolia, respektíve do lesa, bude mu uložená
pokuta. Zoberte si tento pos ledný oznam na
vedomie, vyhnete sa tým zbytočným
problémom a verte, že v čistom pros tredí sa
budete cítiť ovel'a lepš ie.
Na záver chcem ešte dodať, že ak máte
akýkoľvek problém v sociálnej oblasti, či už ide
o sociálne dávky, dôchodky, domovy sociálnych
služieb a pod., radi vám v tejto oblasti poradíme
a ak to bude v naš ich s ilách aj pomôžeme.
Erika Senderáková
í
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OZNAMY
- Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa
zapájajú do separovaného zberu a k tejto
činnosti vyzývame aj tých, ktorí ešte nezačali
separovať.
- Hl'adáme ochotných občanov na prácu
v športovom klube - trénera dorastencov.
- Upozorňujeme občanov na porušovanie
zákona ak spal'ujú na záhradách a poliach
odpad. Obec je oprávnená udeliť pokutu za
porušenie tohto zákona.
- Vyzývame všetkých majitel'ov psov, aby
zamedzili vol'nému pohybu psov po obci.
- V júni došlo ku krádeží tehál/130 ks/ na
stavbe 7.BJ za zdravotným strediskom.
Žiadame občanov o spoluprácu pri
objasňovaní krádeží.
Z diania v obci v skratke:
- kolaudácia časti vodovodu 5. a 7. etapy
- dotácia na kanalizáciu a ČOV - 4,4 mil. Sk
- slávnosť sv. Floriána na Čergove
- birmovka vo farnosti
- deň matiek
- bleskozvod na ZŠ
- výmena verejného osvetlenia
- výmena obecného rozhlasu
- športové odpoludnie na "Petra a Pavla"
- súťaž o Pohár starostu obce Terňa

Vtip
Syn sa vracia domov a volá od dverí na otca:
- Otec, už som doma!
Otec sedí za počítačom, ani len nezdvihne
hlavu od monitora a odvetí:
- Fajn. A kde si vlastne bol?
- Na vojne.

sPRÁ VA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Ing. Tibor Pu len a Zuzana Pulenová, rod.
Poniková
Ing. Miroslav Pillár a Mgr. Lenka
Pillárová, rod. Senderáková
Peter Tokár a Alžbeta Tokárová, rod.
Kmecová
Rastislav Tomko a Anna Tomková
Brunáriová , rod. Brunáriová

NARODILI SA:
Janka Giňová
Viliam Giňa
Mariana Giňová

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM
80 rokov
František Golodžej

70 rokov
Mária Miková

60 rokov
Peter Senderák
Antónia Miščíková
Stanislav Tkáč
Ján Krajňák
Jolana Senderáková
Anna Benčíková

50 rokov
Štefánia Servátková
Jozef Giňa
Helena Vargová
Ladislav Piroh

OPUSTILI NÁS:
Marta Vasková, 83- ročná
Helena Giňová, 75-ročná

I
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