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Zdarma

OHLASY
VYDÁVA

OBECNÝ ÚRAD TERŇA

Vážení spoluobčania!
Mesiac október nám svojím chladnejším počasím ako aj číslom naznačuje, že koniec roka sa blíži. Tak ako
v tomto období zberáme úrodu z polí a pripravujeme sa na zimu, tak pomaly môžeme rekapitulovať prácu
za posledných 9 mesiacov. Snažíme sa stihnúť splniť stanovené ciele na tento rok, dokončiť začaté stavby
a práce.
veľa, no môžeme
Práce v obci je
realizovať len to,
na čo máme
prostriedky a čo
fmančné
obecný rozpočet.
nám
dovoľuje
ešte
potrebné
V tomto roku je
ka) ovej
nádrže
ukončiť zateplenie
strechu, osadiť
na ČOV, dokončiť
bytovke
za
okná a dvere na
zdravotným
strediskom. Pred
dostali
dotáciu
týždňom
sme
v areáli
školy,
na tenisový kurt
preinvestovať do
ktorú je potrebné
Dokončujeme
konca
roka.
cesty v 8abinom
úpravu
poľnej
ešte
dokončiť
Potoku,
chceme
Hlavnej
ulici.
úpravu cesty na
všetky stanovené
Pevne dúfam, že
ciele zvládneme zrealizovať ešte pred príchodom zimy.
Ako obec sme členmi dvoch mikroregiónov - Mikroregión Stráže IZáhradné, Fintice, M.Slivník,
V.Slivník, Mošurov, V.Šariš .. ./ a Mikroregión Čergov /Drienica, Č. Voda, Olejníkov Fričkovce, Osíkov . .
l. Členstvo v týchto mikroregiónoch vyplýva z polohy našej obce, keďže náš kataster je na rozhraní troch
okresov, je výhodou pre obec pri príprave projektov.
Vaše podnety a návrhy vyjadrené osobne, účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva či e-mailom
na adresu obce: obeciWterna.sk alebo aj spoluprácou pri rôznych prieskumoch verejnej mienky formou
anketových lístkov by pomohli obecnému zastupiteľstvu pri riešeni našich spoločných problémov.
Peter Koscelník
starosta obce

Z rokovania Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 31. 8. 2007
_ Zväz telesne postihnutých pri Klube
dôchodcov v Temi
požiadal o finančný
príspevok na svoju činnosť ešte v tomto
roku. Poslanci sa zaujímali o zloženie
členskej základne zväzu, o pláne činnosti
pre rok 2007. Poslanci schválili pre tento
rok príspevok vo výške 1.500,- Sk. Pre
d'alšie obdobie musí zväz, ako aj ostatoé
organizácie
v obci,
pri
žiadostiach
o príspevok postupovať podľa schváleného
VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce.
_ ZŠ a MŠ v Terni predložila žiadosť
o pokračovanie prenájmu KD v Temi na
vyučovanie telesnej výchovy. Poslanci
V?'jadrili v rozsiahlej diskusii svoje názory,
niektorí aj svoj nesúhlas, avšak je to, žial',
Jediné riešenie, kde môžu žiaci ZŠ
v zimných mesiacoch cvičiť, nakoľko
dosiaľ nemáme vlastoú telocvičňu. Navrhli
vš~ zvýšiť dozor nad žiakmi, aby sa
pnestory KD neničili. Starosta informoval
poslancov o nutoosti niekoľkých opráv
v priestoroch KD. Riaditel'ka ZŠ s MŠ Ing.
Poklembová informovala poslancov o
nariadení vlády, ktoré zakazuje vyučovať
hodiny TV v priestoroch školy, ktoré sú
v blízkosti tried a tým narušujú vyučovací
proces'. Zároveň informovala o neúspešnej
Žiadosti na prestavbu bývalej jedálne na
posilňovňu. Aj napriek tomu škola sa bude
snažiť zo svojich prostriedkov zabezpečiť
~poň jednoduché vybavenie posilňovne.
Dalej konštatovala, že škola sa podieľa na
úhrade nákladov na energie v KD. Starosta
vyzval poslancov na hlasovanie: 6 poslanci
hlasovali za prenájom, 2 poslanci sa zdržali
hlasovania a l poslanec bol proti.
Na základe tohto hlasovania OZ schválilo
pokračovanie prenájmu KD na vyučovanie
hodin TV za dohodnutých podmienok.
O?dobie prenájmu schválili podl'a žiadosti
ZS na 4. štvrťrok 2007 a 1. štvrťrok 2008.
Vedenie ZŠ
s MŠ podalo
žiadosť
o schválenie možnosti zníženia podmienky
výučby aprobačných predmetov na jednu
tretinu týždennej vyučovacej povinnosti
učiteľov pre šk. rok 2007/2008 a to
z potreby
zabezpečenia
plynulosti
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výchovno-vzdelávacieho procesu. Poslanci
túto žiadosť ZŠ schválili.
_ O~ec vydáva štvrťročne obecné Ohlasy,
ktore sa spracovávajú na pôde obecného
úradu pracovníkmi obce. Pre vylepšenie
a skvalitoenie obsahu týchto ohlasov
starosta požiadal poslancov o schválenie
redakčnej rady na prípravu ohlasov, ktorá
by prišla s novými nápadmi. Poslanci
navrhli, aby každá organizácia v obci mala
v nic.h svoje príspevky. Ďalej, aby obec
pravidelne
aktualizovala
svoju web.
stránku.
Poslanci po rozprave rozhodli, že obecný
časopis bude vychádzať naďalej štvrťročne
a na ich príprave sa bude podieľať aj
kultúrna komisia pri OcÚ, ktorá bude
zároveň aj redakčnou radou.
informáciu o plnení obecného rozpočtu
za
prvý polrok 2007 predniesla p.
Mikolajová.
Poslanci obdržali plnenie rozpočtu podl'a
je~~tlivých
položiek
v príjmovej
aj
výdaj ovej časti.
K 30.6. neboli výrazné
prekročenia rozpočtu v žiadnej položke,
rozpočet sa plní približne na 50 %. K 30.9.
bude potrebné u niektorých položiek
rozpočet upraviť.
_ Obecný kontrolór p. Konečný predniesol
poslancom správu o vykonanej kontrole na
Obecnom úrade a v Prevádzkarni Ocú.
Konštatoval, že kontrolou neboli zistené
žiadne nedostatky. Poslanci túto správu
kontrolóra zobrali na vedomie.
starosta informoval poslancov o vzdani sa
funkcie predsedu futbalového oddielu p.
Krajňáka, zároveň aj člena výboru p. Vaska.
Bude potrebné zvoliť nový výbor. Problém
v oddiele je s počtom hráčov
dorastu
a v zabezpečení dopravy na zápasy. Bude
potrebné v budúcnosti zakúpiť pre obec
mikrobus.
_ starosta informoval poslancov o pokračovaní
prác na výstavbe 7 b.j.,
_ informácia, o rekonštrukcii chlapčenských
WC v ZŠ s MS v Terni
_ informácia o ukončení celkovej rekonštrukcie
verejného osvetlenia a miestoeho rozhlasu
v obci, pri tomto bode poslanci reagovali na
nočné vypinanie verejného osvetlenia,
v obci je trvalý problém s voľne
pobehujúcimi psami, niektorí poslanci navrhli
tieto psy

,
I
uchytiť a nechať utratiť, nakoľko aj napriek
niekoľkonásobným upozorneniam zo strany
OCÚ cestou miestneho rozhlasu nedochádza
k náprave a tieto psy aj naďalej ohrozujú
občanov.
- informácia o začiatku prác na zastrešení ČOV
a kalovej nádrže - tieto práce vykoná
Prevádzkareň OcÚ z dotácie,
- starosta informoval poslancov o nutnosti
vypracovania dodatku k zriaďovacej listine
Prevádzkarne OcÚ z dôvodu, že Prevádzkareň
vykonáva aj nákladnú dopravu o činnosť
vykonávanie vnútroštátnej cestnej nákladnej
dopravy, poslanci rozšírenie živnosti schválili.
- informácia o viacerých opravách strojového
parku obce - bude potrebné zvážiť potrebu
týchto strojov z dôvodu, že náklady na ich
údržbu sú vysoké,
informácia o rozmáhajúcich sa krádežiach
z polí a z dvorov,

ThDr. Emil Stach pôsobil aj
v Terni
Jedným
z ternianskych
kaplánov
v medzivojnovom období bol dp. Emil
Stach. Narodil sa v Hertníku 11.júna
1913. Teologické
štúdiá absolvoval
v Košiciach, kde ho otec biskup Jozef
Čársky 20.júna 1937 vysvätil za kňaza.
Prvým kaplánskym
miestom dp.
Emila Stacha bol Brestov,
potom
Trhovište, odkiaľ bol dekrétom z 15.
februára 1938 preložený do Terne. V tom
čase správcom ternianskej farnosti bol
biskupský radca Anton Mikita. Mons.
Jozef Jurko vo svojej knihe Náš pán
doktor Emil Stach uvádza: " V roku 1938
bolo v Terni pokrstených
39 detí,
sviatosť manželstva prijali 3 snúbenecké
páry, pri ktorých asistoval a pochoval 20
z 23 zomrelých." Ako nám povedal p.
Vojtech Segedy, pán kaplán sa priatelil
s Vojtechom
Kmecom
(neskorším
dekanom) a často ho aj navštevoval. Dp.
Emil Stach dekrétom

- informácia o separovaní odpadu - občania
viac separujú, kontajnery budú pristavené
v jeseni na jesenné upratovanie,
informácia o príprave projektu na
rekonštrukciu MŠ - je potrebné prepracovať
jestvujúci projekt, bol prepracovaný rozpočet.
- informácia o výberovom konaní na miesto
asistenta komunitného sociálneho Pracovníka výberovou komisiou bol prijatý Ivan Giňa,
Po ukončeni oficiálnej časti rokovania
návrhová
komisia
vypracovala
závery
z rokovania OZ, ktoré poslanci jednohlasne
schválili.
Závery z rokovani sú po každom zasadnutí
OZ vyvesené na úradnej tabuli obce.
Jana Mikolajová

z 1. januára 1939 bol preložený z Terne
do Bardejova. Neskôr pôsobil v Širokom,
Vranove nad Topľou a v Obišovciach
pôsobil 27 rokov, kde aj zomrel 25.
októbra 1968.

Kňaz Emil Stach získal doktorát
teológie.
Bol
profesorom
teológie
a významným
publicistom.
O živote
a kňazskej službe ThDr. Emila Stacha sa
25. októbra toho roku v Košiciach
uskutoční vedecká konferencia, na ktorej
bude mať zastúpeníe aj naša obec.

Tomáš Majerník
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Úspechy našich hasičov v tomto roku
V roku 2007 sme sa veľmi pomaly
a rozpačito rozbiehali. Vedeli sme, že keď
chcemev tomto roku dosiahnuť dobrévýsledky
v hasičskomšporte, tak musíme predovšetkým
zainvestovať do techniky, lebo konkurencia
nespí a tiež zlepšuje svoju hasičskú výzbroj.
Preto výbor na základe uznesenia z výročnej
členskej schôdze v roku 2006 a po dohode so
starostomobce zabezpečil úpravu našej starej
striekačky (rok výroby 1968) na modernú
výkonnústriekačku, ktoráby mohlakonkurovať
aj tým najlepším striekačkám na Slovensku.
Nakoľkona Slovenskuje len jedna firma, ktorá
takéto úpravy robí, a po našich nie veľmi
dobrýchskúsenostiach s ňou obrátili sme sa na
susednú Českú republiku a dohodli úpravu
v Opave. Táto úprava bola nákladná a obecný
rozpočet určený na požiarnu ochranu v tomto
roku na to nepostačoval. Aby sa nám tento
zámer vydaril, museli sme osloviť firmy,
ktorých vlastníkmi sú Terňančania, aby nám
s tým pomohli. Vďaka príspevku obce,
príspevku firmy Ramex a firmy OSVO nám
stačili dve brigády, ktorými sme si zarobili a
náš sen o novej striekačkesa naplnil. Hneď po
Veľkej noci sme začali trénovať, obidvé
družstvá-muži aj ženy. Nakoľkonám upravená
striekačka došla až 28.6, tak sme prvé tréningy
a prvé súťaže, ktoré boli veľmi dôležité v rámci
postupuna majstrovstváSlovenska, absolvovali
so starou PS l2.Preto naše umiestnenia na
súťažiach
v Záhradnom,
Demjate
a Nemcovciachboli slabé.
Ako som spomenul, nový stroj sme
doviezli 28.6. Chlapci si ho chceli skrášliť
a pracovali na tom takmer celú noc pred
našou súťažou konanou dňa 1.7. Bol to už
VI. ročník súťaže o Putovný pohár starostu
obce Terňa. Stáli sme pred rozhodnutím, či
ísť na našu súťaž so starou striekačkou,
alebo to risknúť s novou, s ktorou sme ešte
neboli zohratí. Skúsili sme to s novou a pred
domácim publikom sa nám nie vel'mi darilo.
Súťaž mala vel'mi vysokú úroveň,
zúčastnili sa jej družstvá z 5 okresov,
celkovo 22 družstiev.
Po súťaži v Terni sme pridali v tréningu,
trochu zmenili taktiku a prišli aj úspechy.
Odštartovala to vel'mi dramatická súťaž
v susedných Hubošovciach, kde naše ženy
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vyhrali
s vel'kým náskokom
a muži
o svojom prvenstve rozhodli až posledným
pokusom,
kde
porazili
aktuálnych
vicemajstrov Slovenska družstvo Prešova.
O týždeň na to v Gregorovciach opäť ženy aj
muži s prehl'adom vyhrali. Po týchto dvoch
vydarených súťažiach sme reprezentovali

našu obec aj okres na pohárovej súťaži
v Hniezdnom, okr. Stará Ľubovňa. Aj na
tomto podujatí sme pokračovali vo
víťaznom ťažení, tam naše dievčatá vyhrali
nad aktuálnymi majsterkami Slovenska,
ženami zo Spišského Bystrého. Muži urobili
svoj najlepší čas 15,68 s, čím urobili aj
rekord súťaže. 12.8. sme navštívili susedný
okres Bardejov, obec Hankovce. Súťaž
o Pohár starostu obce - ženy 1. miesto, muži
2. miesto. 19.8. Lipníky- obidve družstvá na
2. mieste po maličkých chybách. 26.8.
Šarišské Michal'any, pohár SNP- ženy 1.
miesto, muži
1.
miesto. Posledný
prázdninový víkend sme si urobili celý
súťažný. Zúčastnili sme sa dvoch vel'mi
pekných súťaží v Poprade - Spišskej Sobote
a v Liptovskom Mikuláši. Na týchto
súťažiach sa zúčastňujú hasičské družstvá zo
Slovenska, Čiech a Poľska, Po týchto
súťažiach
sme
museli
vysvetl'ovať
niektorým súťažiacim a divákom, kde sa
nachádza obec TERŇA. Naše ženy mali
"svoj víkend" a s prázdninami sa rozlúčili
tým najlepším spôsobom. Vyhrali obidve
súťaže v Spišskej Sobote a v Liptovskom

Mikuláši
urobili svoj rekord aj rekord
súťaže vo svojej kategórii s časom 18,33 s.
Muži skončili v Spišskej Sobote na veľmi
peknom 4. mieste, kde ich z tretieho miesta
odsunul posledný pokus domáceho družstva.
Vyvrcholením
nášho
výcvikového
a súťažného
roka 2007 bola možnosť
reprezentovať
okres Prešov na fmále
Východoslovenskej
hasičskej ligy o titul
"Majster východu". Na tejto súťaži sa
zúčastňujú 3 najlepšie družstvá všetkých
okresov Prešovského
a Košického kraja.
Teší nás, že naše dievčatá sa nezľakli
konkurencie a aj napriek tomu, že boli prvý
rok na takejto súťaži, nedali konkurencii
žiadnu šancu a stali sa "Majsterkami
východu". Muži obsadili veľmi pekné 4
miesto a z okresu Prešov sa umiestnili
najlepšie. Týmto úspešným rokom sme sa

dostali medzi najlepšie družstvá nielen
v okrese, ale aj na Slovensku.
Aby sme si preverili svoju hasičskú
zručnosť, technickú vybavenosť DHZ
a funkčnosť obecnej hydrantovej siete,
vykonali sme 29.9. taktické cvičenie, ktoré
vyhlásil o 13.00 hod. starosta obce.
Na záver by som chcel poďakovať
všetkým členom ženského aj mužského
družstva za zodpovedný prístup pri plnení
úloh na úseku požiarnej ochrany. Verím, že
naša činnosť je jedným zo spôsobov ako
udržiavať hasičský zbor v obci, ktorý je
veľmi dôležitý pri požiaroch a živelných
pohromách a zároveň umožňuje mládeži
zviditeľňovať svoju obec v regióne a v cele
republike.
MariánMikolaj

Súťaž o najt'ažšf hríb

V Terni vrcholí hubárska sezóna. Hríbovje
neúrekom, preto starosta obce Peter
Koscelník vyhlásil" Súťaž o najťažší hríb".
Súťaž trvala týždeň. Tri najťažšie hríby
vážili 1,200kg, 0,900 kg a 0,820 kg.
Víťazom súťaže sa stal Ambróz
Senderák ( na obrázku), ktorý dostal peknú
vecnú cenu.

Vyžrebovali sme kvíz:

V marcovom čísle Ohlasov sme uverejnili
Veľkonočnýkvíz. V stanovenomčase na OCÚ
bolo doručenéibajedno vyhodnotenie,avšakdo
uzávierky tohto vydania časopisu ich došlo
ďalších23.

Správneodpovedesú nasledovné: I.c),2.b),
3.a), 4.b), 5. cl, 6.b), 7.c),8.b), 9.a), IO.c).
Pri žrebovanisa šťastieusmialona tútotrojicu:
1. cena: JožkoKoscelník, Čergovská249/45
2. cena: LenkaStašková, Čergovská56/94
3. cena: Ján Vasko,Záhradná112/2
Menovanýmbudúodmenydoručenédo konca
októbra.Blahoželáme!
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Začali sme s odvahou
Svätou omšou, ktorú celebroval
vdp. Imrich Anderko, sa začal školský
rok 2007-2008. Žiakom, učiteľom,
zamestnancom
školy
a rodičom
sa
homíliou prihovoril nový duchovný
správca
grécko-katolíckej
farnosti
v Geraltove a zároveň učiteľ náboženstva
na škole ThLic. Peter Vaško, spolu s nimi
sv. omšu koncelebroval aj pán kaplán
Marián Babjarčík. Na slávnostnom
otvorení školského roka, ktoré sa tradične
konalo na školskom ihrisku, sa zúčastnili
aj pozvaní starostovia obcí školského
obvodu - p. Peter Koscelník, starosta obce
Terňa - predstaviteľ zriaďovateľa školy,
Ing. Slávka Bortňáková, starostka obce Geraltov, JUDr. Stanislav Krajňák, starosta Mošurova ap.
Ladislav Terpák, starosta obce Malý Slivník (fotografia hore). Pán Peter Koscelník zaželal v prihovore
všetkým - žiakom aj zamestnancom školy hlavne zdravie a úspešný celý školský rok. Po príhovore
riaditel'ky školy Ing. Zuzany Poklembovej nasledovalo slávnostné uvedenie 31 prváčikov, Sprevádzaní
svojimi rodičmi a tónmi milej piesne Zlatá brána otvorená prechádzali živou bránou, ktorú vytvorili ich
predchodcovia - dnešní druháci. Za ňou ich privítala riaditel'ka školy a triedne panie učitel'ky ( Mgr.
Miroslava Anderková - l.A a Mgr. Amália Drabiščáková - l.B). Každý žiačik-prváčík dostal sladkú
medailu za statočnosť i odvahu a po ukončení slávnosti pani zástupkyňou Mgr. K. Šmigovou spoločne
s ostatnými prekročili prah školy.
ZŠ s MŠ bude navštevovať tohto roku
326 žiakov, z Teme 143, z Babinho Potoka 4, z
Malého Slivníka 92, z Vel'kého Slivnika 36, z
Mošurova 21, z Geraltova a Žatkoviec 13, z
Hubošoviec 17, z Gregoroviec l. Škola má 28
pedagógov (z toho sú 3 kňazi)
aB
prevádzkových zamestnancov, v materskej škole
sú 3 panie učitel'ky a l prevádzková
zamestnankyňa. Od tretieho ročníka vyučujeme
cudzí jazyk, v siedmom rozšírený predmet Práca
s počítačom. Aj v popoludňajších hodinách je
v triedach živo - žiaci pracujú v krúžkoch,
ktorých zameranie je pestré - od estetických
(výtvarný, tanečný, hudobný,) cez vzdelávacie
až po športové a turistické. Deti majú možnosť
rozvijať svoje talenty, ide len o to, aby boli
vytrvalé a dôsledné, aby, ako sa to niekedy stáva, nestratili po krátkom čase záujem. Ale to môžu
ovplyvniť aj rodičia a povzbudiť svoje ratolesti, aby sa nevzdávali. Veď takto vyplniť vol'ný čas sa
určite oplatí! Verím, že čitatel'ov Ohlasov budeme môcť v budúcich číslach o tom informovať. Zatial' si
zaželajme požehnaný a úspešný školský rok!
Z. Poklembová, riaditel'ka školy
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Rozhovor s ...
Alžbetka reprezentuje Prešov, Terňu aj Slovensko
V športových rubrikách novín a časopisov je meno Alžbety Segedyovej veľmi frekventované. Aby sa
všetci naši čitatelia oboznámili s jej úspechmi, položili sme jej niekoľko otázok:
Ktorú školu navštevuješ a ktorého športového klubu si členkou?
Študujem na Obchodnej akadémii v Prešove a som členkou Klubu gymnastických športov, ktorý patrí
pod Prešovskú univerzitu.

SLÁVIA

PREŠOVSKÁ
UNIVERZITA
Klub
gymnastických
športov

PREŠOV

-

Aké športové úspechy si dosiahla v minulých rokoch?
Tých úspechov bolo viac, no najviac si cením umiestnenie na majstrovstvách Slovenska v športovej
gymnastike v kategórii B, kde som obhájila prvenstvo a ďalšie umiestnenie vo fmále Pohára federácií
v gymnastickom aerobiku - v súťaži trojíc sme skončili na prvej priečke.
A toho roku?
Dosiaľ tých pretekov nebolo veľa, ale na domácej pôde v Pohári federácií v športovom aerobiku
v seniorskej kategórií som získala pekné druhé miesto v súťaži jednotlivkýň a zároveň v súťaži trojíc
s mojimi kamarátkami Tamarou Ferencovou a Mirkou Gumanovou sme skončili ako prvé.
Zúčastnila som sa aj na medzinárodných majstrovstvách Rakúska v gynmastickom aerobiku
v malebnom mestečku Worgl v Tirolských Alpách, kde mi patrila 14. pozícia.
Za všetky doterajšie úspechy vďačím hlavne svojej trénerke pani doc. Kvetoslave Perečinskej za jej
vysokoprofesioná1ny prístup a zároveň aj Ing. Michalovi Perečinskému za jeho trpezlivosť a pomoc pri
jednotlivých akrobatických prvkoch.
No a ešte väčšia VĎAKA patrí aj mojím rodičom za ich morálnu a fmačnú podporu.
Iste máš velké životné plánv... ?
Tak v prvom rade sú plány ohl'adom vzdelávania, aby som úspešne ukončila štúdium na strednej škole,
neskôr i štúdium na vysokej škole.
A športové?
V tomto čase sa pripravujeme na dôležité preteky v Trnave, v ktorých bude dôležitý výsledok a postup
na majstrovstvá Európy, ked' sa to nepodari, máme šancu si to opraviť na majstrovstvách v Nemecku
v meste UJm začiatkom jari. Chcela by som sa tomuto športu venovať aj naďalej. Mojím cieľom je
spraviť si rozhodcovský a trénerský kurz. Snaha a odhodlanie o dosiahnutie je veľká. Tak uvidíme, čo
život so sebou prinesie.
Za rozhovor poďakoval: Tomáš Majernik
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sPRÁ V A EVIDENCIE
OBYVATEĽOV V TERNI

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Marián Čarný a Monika Duždová
Marek Blichár a Lucia Servátková
Ing. JozefPasternák a Ing. Lucia Osifčinová
Jozef Mihok a Zuzana Tokárová
Mikuláš Bartek a Katarína Tŕešňáková
Peter Tokár a Katarína Hudáková

NARODILI SA:
Estera Giňová

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM
Z diania v obci v skratke:

70 rokov

- úprava cesty do B. Potoka - nový asfaltový povrch
- začiatok prác na zateplení kalovej nádrže na ČOV
- ukončenie rekonštrukcie hygienických zariadení
vZŠ
- rekonštrukcia chodnika na Hlavnej ulici
- úprava časti cesty na Podhradisko
- stretnutie starostu a poslancov OZ v miestnej časti B.
Potok
- Hasičský zbor - družstvo žien - majsterky východu
v hasičskej lige

Anna Maniková
Jozef Kivader
Július Staško

VTIP
Správa TANAP-u radí turistom, lovcom a rybárom,
aby dbali na zvýšenú opatrnosť a boli v strehu pred
medveďmi. Pre vyplašenie medveďa je vhodné nosiť
na odeve doplnky spôsobujúce hluk, napr. malé
zvončeky. Pre prípad stretnutia s medveďom je dobre
mať pri sebe cesnakový sprej. Doporučuje sa tiež
sledovať niektoré stopy medveďovej prítomnosti.
Podľa veľkosti a množstva trusu sa dá rozoznať
veľkosť a vek medveďa. Trus mladého medveďa je z
menších kusov a obsahuje rybie kosti, čí vtáčie perie.
Trus dospelého medveďa je z väčších kusov, často
obsahuje malé zvončeky a páchne po cesnaku.

OHLASY

60 rokov
Regina Senderáková

50 rokov
Anna Pastirčáková
Marta Poníková
Ing. Milan Sedlák
Anna Kivadrová
POZVÁNKA
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo
obce Terňa z príležitosti mesiaca úcty k starším
pozýva všetkých dôchodcov obce Terňa
a miestnych častí Babin Potok a Hradisko na
spoločenské posedenie spojené s kultúrnym
programom a občerstvením.
Posedenie sa uskutoční v kultúrnom
dome v piatok 19.10.2007 o 18,00 hod.

Vydáva Obecný úrad Terňa štvrťročne. Za vydanie zodpovedá

P. Koscelník,

L__-----l starosta obce. Redakčná rada: PaedDr. T. Majerník. Grafická úprava: Ing. D.
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