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Zdarma

OHLASY
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občanía!
Po dlhej zime
máme konečne očakávanú jar a s ňou aj
sviatky Veľkej noci sviatky
víťazstva
nášho Vykupiteľa nad
smrt'ou. Bolo aje pre
nás veľkou výzvou
pripraviť sa na tieto
najvacs le kresťanské
sviatky nielen počas
40-dňového
pôstu
a očistou našich duší,
ale
aj
uprataním
našich bytov, domov,
dvorov
a verejných
priestranstiev.
Pozývame
L_Jar je tu !
všetkých našich občanov, ale aj chatárov, či chalupárov
v Temi, ale aj v Babinom Potoku,
Podhradisku a Hradisku na celoročné
uchovávanie
čistého
a zdravého
životného pros tredia, Dbajme o s voje
okolie,
vysádzajme
a ošetrujme
stromy, zeleň,
kvety a verejne
priestranstva. Nedovoľme, aby nám
ho ničili niekol'kí nezodpovední ľudia,
ktorí nemajú v úcte s voj rodný kraj,
spoločný obecný majetok ( už nie
anonymný, štátny). Musíme si osvojiť

skutočnosť,
že
všetko, čo máme
v obci Terňa a miestnych častiach Babin
Potok a Hradisko je
obecné a že všetko si
platíme a opravujeme na naše náklady.
Osloviť chcem
mladých s poluobčanov najmä Rómov,
aby
nezanedbávali
vzdelanie. Možnosti
majú, štát podporuje
vzdelanie,
či
už
štipendiami, úhradou
dopravného a ďalších
Ľ. Varga, 4.8 ~ výhod, ale musia si
uvedomiť, že bez
vzdelania a pracovnej zručnosti si
nijakú prácu nenájdu a podpory
nebudú poskytované štedro a do
nekonečna.
želám Vám, vážení občania,
požehnané a milostiplné veľkonočné
sviatky,
veľa
Božích
milostí,
zdravie, pohodu a radosť zo života.

Váš starosta Martin Senderák

Z rokovania obecného
zas tupitel's tva dňa 28.3.2006
Poslanci mali pred sebou opäť
pes trý a obsažný program zasadnutia.
Spomenieme len najdôležitejšie témy.
Starosta informoval os ituácii v ZŠ
s MŠ. Škola spolu so zriad'ovatel'om
uplatnila pripomienky v dohodo
vacom konaní na doplnenie mzdo
vých a prevádzkových pros triedkov.
Po
diskus ii
o problémoch
s
vypovedaním školského obvodu sa
poslanci zhodli na tom, že Dodatok č.
2 k VZN o vypovedaní školského
obvodu obci Malý Slivník zruš ia.
Riaditel' ZŠ s MŠ doručil žiadosť
o ukončenie
pracovného
pomeru
z dôvodu odchodu do dôchodku. Obec
vyzve radu školy, aby uskutočnila
výberové konanie.
OZ schválilo cenník pohrebných
služieb (konkrétny sadzobník uvá
dzame na ďalších stranách).
Miestne komunikácie sú po zime a po
výkopových prácach okolo kanalizá
cie a vodovodu v zlom stave, na čo sa
občania právom sťažujú. Štátne cesty
vôbec nerobia údržbu. Po urgenciách
označili
dopravnými
značkami
prepadlisko na štátnej ceste do
Gregoroviec pri lome.
Výstavba chodníkov bude pokračovať
na Čergovskej ulici od zdravotného
strediska
a na
Hlavnej
ulici.
Prebiehajú úpravy suterénu pod OcÚ.
Poslanci sa dohodli, že budú využité
ako dielňa prevádzkarne a sklad CO.
Občania sa dožadujú stavebných po
zemkov, preto je potrebné rozš írenie
intravilánu. OZ ustanovilo komisiu
v zložení : A. Senderák, Ing. J. Sen
derák aD. Ďad'ovská, aby pripravila
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konkrétne návrhy
na rozs írenie
intravilánu do budúceho OZ.
Obecná budova v Babinom Potoku je
vel'mi
málo využívaná.
Hostia
z Babinho Potoka,
p. Sedlák a p.
Stanislav, navrhli zriadiť tam dom
sociálnej starostlivosti, resp. dom
dôchodcov a využiť na to pros triedky
EÚ. Skupina pos lancov pod vedením
Mgr. A. Kivaderovej má za úlohu
preskúmať tieto možnosti. OZ uvíta
iniciatívne návrhy hlavne občanov
Babinho Potoka.
Situáciu v TŠK zhodnotil po členskej
schôdzi predseda PaedDr. Pavol To
kár. Konštatoval nezáujem domácich
hráčov, preto bude potrebné obsa
dzovať aj cudzích hráčov. Výbor
prehodnotí s ituáciu po s končení jarnej
sezóny a rozhodne, ako ďalej s ter
nianskym futbalom.
Staros ta informoval, že 4.4.2006 sa
bude
konať
územné
konanie
v s úvislosti s umíes tnením doprav
ných značiek a prechodu pre chodcov
pred ZŠ s MŠ v Temi. (Stavebné
konanie sa uskutočnilo, situácia sa
rieš i. - pozn.)
Predčasné parlamentné vol'by sa budú
konať 17.6.2006, za zapisovatel'ku
bola určená p. Mikolajová, miestom
konania volieb bude kultúrny dom.
V bode "Rôzne" s ta rosta informoval
aj o:

žiados ti o poskytnutie dotácie na
vodu a kanalizáciu - 7. etapa,
pokračovaní výstavby vodovodu
a kanalizácie smer
Hurka a
výs tavby vodovodu Hlavná ul.,
nižná časť, kde už všetci vlastníci
dali súhlas
Z.P.

ROZHOVOR
Dnes s plukovníkom

S...
MUDr. Júliusom Kmecom, CSC.

-Pán doktor, ak sa nemýlim, ty s i januárové dieťa, však?
Áno, narodil som sa 25. januára 1941 v Temi, v deň, ked' zomrel dôstojný pán kaplán
Magura. Bol som prvým občanom Te me, ktorého pokrstil dôstojný pán Július Kolesár,
ktorý nastúpil po kaplánovi Jozefovi Magurovi. Táto okolnosť mala predurčiť môj život
ný osud, avšak životné okolnosti, záujmy smerovali k naplneniu túžby stať sa lekárom.
-Základnú školu s i ukončil v temianskom kaštieli a maturitu s i získal na Jedenásťročnej
strednej škole v Prešove ...
Na strednej škole som sa okrem štúdia venoval lyžovaniu. V behu na lyžiach som
opätovne získal titul majstra školy na 5 a 10 km trati. Zmaturoval som s vyznamenaním.
-Čo nasledovalo po maturite?
V roku 1958 som sa prihlásil na Vojenskú lekársku akadémiu Jána Evangelistu
Purkyné v Hradci Králové, kde som bol prijatý ako vojenský poslucháč. Po reorganizácii
a transformácii Vojenskej lekárskej akadémie na Lekársku fakultu Karlovej univerzity
v Prahe pokračoval som striedavo ako civilný a potom na základe povolávacieho
vojenského rozkazu znova ako vojenský
pos lucháč. V roku 1964 som bol promovaný na
Karlovej univerzite v Prahe. Na promócii
okrem najbližšej rodiny sa zúčastnil aj pán farár
Kolesár. Po ukončení fakulty som bol ako jeden
z mála absolventov prijatý vtedajš ím preziden
tom ČSSR Antonínom Novotným na Pražskom
hrade, Chcem ešte poznamenať, že počas štúdia \
v Hradci Králové nezabudol som na lyžiarsku
zál'ubu v behu na lyžiach. Bol som reprezentan
tom univerzitného klubu Dukla - Slávia Hradec
Králové a reprezentantom Východočeského
kraja, Dvakrát som sa zúčastnil vysokoškolskej
celoštátnej univerziády za klub Karlovej
univerzity. Môžem povedať, že stáť na stupni
víťazov bolo príjemné.
-Ako sa rozvíjala tvoja lekálSka prax?
Po promócii som pracoval na internorn, chirurgickom oddelení Vojenskej nemocnice
v Košiciach a v rámci postgraduálneho štúdia som absolvoval stáž na všetkých
odbomých oddeleniach. Neskôrsom pôsobil ako lekár v Kežmarku, v Slovenskej Vsi,
Lendaku a opäť v Kežmarku. V r. 1968 som absolvoval atestáciu z vnútomého lekárstva
v Hradci Králové. V roku 1970 som bol mimoriadne povýšený a zaradený ako vedúci
lekár Zdravotníckeho oddelenia ve l itel's tva Východného vojenského okruhu v Trenčíne.
V roku 1975 som sa definitívne vrátil do Vojenskej nemocnice v Košiciach ako starší
sekundár, postupne zástupca primára interného oddelenia, primár oddelenia a v rokoch
1987 - 1992 ako náčelník Vojenskej nemocnice v hodnosti plukovníka.
( pokračovanie na str. 4)
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( dokončenie zo str. 3 )
-Ako viem. pôsobil si aj v zahraničí ...
Áno, v rokoch 1980 - 1982 som pôsobil ako lekár Českos lovenského vel'vys lanectva,
československých expertov a poradca pre vojenskú zdravotnícku službu v Tripoli
v Líbyi. Súčasne som bol lekárom najbližšej rodiny Muamara Kadaffiho. Po návrate
som obhájil dizertačnú plácu z cievnych chorôb na Karlovej univerzite v Prahe. Som
zakladatel'om Slovenskej angiologickej spoločnosti, organizoval som všetky doterajš ie
kongresy, desať rokov som bol predsedom Slovenskej angiologickej spoločnosti a jedno
funkčné obdobie hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre cievne
choroby. Zúčastnil som sa všetkých významných podujatí Európskej a Panamerickej
angiologickej spoločnosti, kde som vystupoval s prednáškami. Som tiež členom
Európskej angiologickej únie, členom Central European Vascular Forum a členom
redakčnej rady medzinárodného časopisu Central European VascularYoumal.
Európskou angiologickou úniou som bol v r. 1995 delegovaný do Sultanate ofOman
pôsobil som tam pri zakladaní GVU - ANGlO - CENTER, ktoré zabezpečuje
starostlivosť o chorých s cievnymi chrobami pre štáty - Spojené arabské emiráty,
Bahram a Kuvait. Po dvojročnom pôsobení som sa vrátil späť, požiadal som
o výsluhový vojenský dôchodok a v hodnosti plukovníka zdravotníckej služby som
odiš iel do dôchodku. Pôsobil som ako námestník riaditel'a Ns P Košice - okolie, zriadil
som štátnu, postupne neštátnu angiologickú ambulanciu s moderným pristrojovým
vybavením, kde pôsobím doteraz.
Na záver as poň jeden zážitok: Počas pôsobenia v Mus kate-Sultanate ofOman pri
pravidelnej kúpe anglických novín sa predavač - Amb - podozrivo na mňa díval,
porovnával arabské noviny a zrazu vyskočil a po arabsky zakričal: "ENTA TAB IB !"
čo znamená: "Doktor, to si ty!" - a ukázal mi arabské noviny, v ktorých som bol
vyfotogra fovaný aj s popisom charakteristiky mojej práce v nemocnici. V tom momente
mi "stIťil" do náručia balík as i sto exemplárov, ktoré som, samozrejme, musel zaplatiť.
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V líbyjských novinách o MUDr. Kmecovi
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My ešte dodávame, že plk. MUDr. Július
Kmec, C Se. je nos itel'om vyznamenaní: Za
službu vlasti, za obranu vlasti, za priatel'stvo
v zbrani, za rozvoj Východoslovenského kraja
a za rozvoj mesta Košíc. Je tiež držiteľom
niekol'kých pamätných medailí, členom
HONORIS Causa Čes kej angiologickej
spoločnosti, Slovenskej angiologickej
spoločnosti a Českej Iymfulogickej spoločnosti.
Zároveň je aj čes tným predsedom Slovenskej
angiologickej spoločnosti. Plukovníkovi MUDr.
Júliusovi Krnecovi, CSc., k tohtoročnému
životnému jubileu srdečne blahože láme
a ďakujeme mu aj za klás ne reprezentovanie
našej obce.
Pripravil: Tomáš Majemík

•

I

POHĽADY DO IllSTÓRIE TERNE I

Jarný kvíz
1. Prvá písomná zmienka o Temi je z roku:
a)1159
b)1259
c)1359
2. Svojmu s lužobníkovi Adamovi Terňu
daroval uhorský kill!':
a) Belo N.
b) Matej Korvín c) Jozef II.
3. Kostol sv. Kataríny Alexandríjskej pochádza z roku:
a) 1330
b) 1430
c) 1530
4. Prestavba uvedeného kostola sa uskutočnila v roku:
a) 1536
b)1636
c) 1736
5. Kňaz, sochár a maliar Anton Mikita sa narodil:
c)9. 12. 1887
a)9. 12. 1848
b)9. 12. 1863
6. Dobrovoľný has ičský zbor v Temi bol založený v roku:
a) 1923
b) 1929
c) 1932
7. Školiace stredisko a letisko bezmotorového lietania na Lysej stráži bolo
v rokoch:
b) 1943 - 1952
c) 1948 - 1957
a) 1934 - 1945
8. Budovy miestneho národného výboru
( obecného úradu) a kultúrneho domu boli
dané do užívania v roku:
a) 1975
b) 1979
c)1982
9. Telovýchovnájednota Terňa bola
založená v roku:
a) 1949
b) 1950
c) 1951
10. Obecný časopis OHlASY v Temi začal
vychádzať v roku:
a) 1991
b) 1992
c) 1993

Vyhodnotený kvíz s udaním čís la otázky, označením bodu a, b alebo c,
s uvedením mena, priezvíska a presnej adresy pošlite alebo doručte na Obecný úrad
v Temi. Obálku označte heslom: Jarný kvíz. Uzávierka je 28. apríla 2006.
Kvíz vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví starosta obce. Spomedzi správne
odpovedajúcich budú dňa 5. mája 2006 vyžrebovaní traja účastníci súťažného
kvízu, ktorí dos tanú vecné ceny. výs ledky žrebovania budú zverejnené v obecnom
rozhlase, na výveske OCÚa v d'alšom čísle časopisu OHlASY.
Pripravil: T.M.
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ZAZNAMENALI

SME I

Bohatá ponuka - malá odozva
• O tradičný, tentoraz l3.obecný ples bol v tomto roku mimoriadne veľký
záujem. Ziš lo sa na ňom vyše 130 účastníkov. Pozoruhodné bolo zastúpenie
hostí - väčšinu tvorili mimotemianskí návštevníci. Môže nás tešiť aj
skutočnosť, že "chalupári" z Babinho Potoka, ktorí s ú našimi vík:endovými
občanmi, považujú temiansky obecný ples za svoj a pravidelne sa ho zúčastňujú
aj s pozvanými priateľmi. Robia tak našej obci dobrú reklamu. Dobrá
spoločnosť sa zišla aj na Plese kvetov o tri týždne neskôr. Zdá sa, že v Temi
a okolí sa ľudia radi stretávajú s priateľmi pri dobrej zábave .
• Obecný úrad zabezpečil v prvom štvrt'roku dve divadelné predstavenia. Prvé
predviedlo 5. februára ochotnícke divadlo z Kapuš ian, a to komédiu z pros tredia
chorvátskej dediny Klbko. Divadelné združenie O-Press z Prešova uviedlo 5.
marca komédiu Chlapci na zjedenie. Žiaľ, spoločným znakom obidvoch
podujatí bol vel'mi malý záujem občanov. Škoda nevyužitej príležitosti
navštíviť kultúrnu akciu priamo v obci. Zároveň sme našej obci a jej občanom
vystavili zlé vysvedčenie.
Bude ich nabudúce viac?
Prvý výjazdový odber krvi v našej obci sa uskutočnil a sobotu 1.4.2006. Dočasnou
"transfUznou stanicou" sa stal kultúrny dom v Temi. Ako OHIASY informovala
naša poslankyňa a zároveň zdravotná sestra prešovského pracoviska Národnej
transfúznej služby p. Danka Ďad'ovská, tím pod vedením MUDr. Adriany
Kazimírovej pos tupne privítal 9 darcov. Boli medzi nimi držitelia Zlatej Jánskeho
plakety - H. Priputenová, A. Ďad'ovský, D. Ďad'ovská, Striebornej Jánskeho
plakety - Ľ. Gecík, viacnásobní darcovia - Š. Priputen, J. Mikolajová, V.
Poklemba, Š. Servátková a prvo
darkyňa M. Gecíková. Obecný
úrad pripravil pre darcov malé
pohos tenie, aby aj týmto spôsobom
ocenil ľudí ochotných pomôcť
neznámym blížnym v ťažkých,
často
život
ohrozujúcich
situáciách.
Napriek
veľkému
pokroku v medicíne, dokonalým
prístrojom a liekom, sa lekári bez
takýchto obetavých ľudí pri
záchrane
životov
pacientov
Sestra a zá rov eň darkyňa II Ďad'ovská a darcovia J.
nezaobídu. Vďaka, že ste!
Mikolajová a Ľ. Gecík.
Foto: V. Poklemba
Z. Poklembová
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ZO ŽIVOTANAŠEJ ŠKOLY

Vydareným záverečným večierkom tzv.
Venčekom bol dňa 10.2.2006 ukončený
kurz spoločenského tanca a spoločenskej
výchovy. Kurz usporadúva škola už viac
rokov v spolupráci s tanečnou školou. 40
deviatakov a ôsmakov pripravilo rodičom
nielen pekný pohľad na tanečné kreácie,
ale spoločne s triedny mi učiteľkami aj
výbornú zábavu porovnateľnú s "dospe
láckymi" ples mi. Vďaka patri pánu riadi
teľovi, pre ktorého sú tieto kurzy s rdco
vou záležitosťou a s ozajstnou radosťou
sleduje bývalých prváčikov, ako sa menia
na mladých ľudí vstupujúcich do spoloč
nosti. Tak teda: Dobre reprezentujte seba

Fotografická mozaika

is voju školu!

.-----------------1

Ihrisko Temianskeho športového klubu
zažilo netradičný deň v piatok 7.4.2006.
V rámci turnaja Coca Cola Cup odohrali tri
vzájomné zápas y tri družs tvá základných
škôl- Vel'ký šariš, Fintice a Terňa o pos
tup do d'alš ieho kola turnaja. Žiaci našej
školy podľahli V. Šarišu a v druhom zápa
se zvíťazili nad Finticami po penaltovom
s úboji. Pas tup s i vybojovali dvoma vyhra
tými zápasmi žiaci Vel'kého šariša. V dre
soch našej školy nastúpili (hore zľava):
P.Mihalčin, T. Plačko, J.Kazimír,
M.Majemík,J.Vasko, ĽNastišin,J. Šitár,
M.Ptašinský, M. Kazimír, LPtašinský,
J.Kračinovský, L.Miko, P.Gdovin,
L-.

-j

Dúfame, že onedlho bude mať naša škola
novú "čapicu". Prevádzkareň OCÚ začala
s rekonštrukciou s trechy, ktorá sa bude
realizovať už počas tohto školského roka.
Žiaci a personál školy boli a opätovne
budú poučení o zásadách bezpečnos ti na
stavenisku. Upozorňujeme však aj všet
kých, ktorí navštevovali školské ihriská
v popoludňajších hodinách, aby dbali na
bezpečnosť a dodržiavali zákaz vstupu do
vyhradených plies torov okolia školy.
Text: Z.Poklembová, foto: A. Kivaderová
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Oznamy

SPRÁVA MA TRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI

PRIPRA VUJ EM E A PO 'li VAM E

maml(y, staré mamy, krstné mamy
na oslavu Dňa matiek v druhú májovú
nedeľu 14.5.2006 popoludní do
kultúrneho domu v Terni. Potešia Vás
deťúrence svojimi piesňami, tancami,
básničkami a drobnými darčekmi.
Starosta obce a OZ

NARODILI SA:
Ľubomíra Nižníková
Jakub Miko
Viktória Giňová
OPUSTILI NÁS:
Helena Kivadrová (77)

'BlAHOŽELÁME
NOVO MANŽELOM
Ondrej Giňa a Alena Horvátová
Pavol Krajňák a Jana Barteková

Cenník

l.

2.
3.
4.

Pohrebné služby

Prevozy zosnulých vozíkom
/Dom nádeje- cintorin/
800.- Sk
4 muži + 1 nesie križ, vence 200.- Sk
Výkop hrobu, zásyp, úprava okolia
2000.- Sk
Otvorenie a zatvorenie hrobky
200.- Sk
Montáž hrobky, obvodové
dosky, strop /lepenka, cement/
7000.- 8 000 .- Sk
Tkáč Stanis lav
vedúci prevádzkarne

l

OHLASY
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BLAHOHLÁME
K JVBLtÁM
70 rokov
Marta Staš íková
Jozef Fertaľ
Rudolf Majerník
60 rokov
Mária Senderáková
50 rokov
JozefBrunári
Július Tokár
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