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Zdarma

OHLASY
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania,
vs túpili s me do mes iaea júl, keď pre
žiakov a študentov začínajú veľké
prázdniny a pre starších čas oddychu,
žatvy a dovoleniek.
Rok 2006 je rokom volebným. 17.
júna boli predčasné parlamentné
vol'by. Každý občan mohol slobodne
voliť a vybrať si z 21 možností. Čas
ukáže, či sme sa rozhodli správne
(výsledky
volieb
v Temi
sú
zverejnené na s tr. 8 ).
14. júna sa uskutočnili voľby
nového vedenia ZŠ s MŠ v Temi.
V tajných voľbách v zmysle zákona
školská rada zvolila z troch uchá
dzačov za riaditeľku Ing. Zuzanu
Poklembovú. K zvoleniu do zodpo
vednej
funkcie
jej
srdečne
blahoželáme a želáme vel'a úspechov.

Doterajš í riaditeľ Mgr. E Andreán
sky po dovŕšení dôchodkového veku
odchádza na zaslúžený odpočinok. 30.
júna pri ukončení šk. roka sa rozlúčil
so žiakmi a pedagogickými pracov
níkmi školy. Zástupcovia obce mu
odovzdali ďakovný list za vykonanú
prácu a vecný dar. Pán riaditel' sa pri
tejto priležitos ti zapísal do pamätnej
knihy obce. Pracovný pomer so ZŠ a
MŠ ukončili aj pani učitel'ky Mgr. Ľ.
Halapiová, Mgr. A. Hanušinová, p. A.
Kazimírová. V decembri sa budú
o vašu dôveru uchádzať kandidáti na
funkciu starostu obce, poslancov
obecného zastupiteľstva a hlavnej
kontrolórky obce. Do termínu volieb
ešte
máme
ambíciu
ukončiť
rekonštrukciu strechy na budove ZŠ
odstránenie havarijného stavu. Ďalej
budeme pokračovať v rozš irovaní
vodovodnej siete - 7.etapa: na Hukaj,
dolný koniec od Jednoty smerom na
Gregorovce, po pravej strane. Do
prichodu
vykurovacej
sezóny
pripravujeme plynofikáciu kotolne
v budove
ZŠ.
V tomto mes IaCI
začneme s výstavbou 7 bytových
jednotiek za zdravotným strediskom.
»

Okrem
týchto vel'kých
stavieb
pripravujeme ešte nasledovné:
1. výmena okien na budove OCÚ,
2. výstavba športového ihriska (tenis,
hokej) v areáli ZŠ - L etapa,
3. pokračovanie výstavby prístupovej
komunikácie na Čergovskej ulici.

Toto chceme realizovať za pomoci
našich občanov v rámci aktivačných
prác.

Vážení občania, prajeme Vám
príjemné dovolenky, pekné počasie
a pohodu v rodinách i v našej obci.
Váš starosta Martin Senderák

Z rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 6.6.2006
Pos lanci mali pred sebou ako vždy bohatý program, preto vyberáme len najdôležitejš ie
body:
• Negatívny jav krádeží v obci sa nedarí potláčať, zatiaľ neznámi páchatelia kradnú
z dvorov občanov kovy, káble, farebné kovy a odnášajú ich do zberných surovín.
• Dňa 4.6.2006 bol vyhlásený Iľl. stupeň povodňovej aktivity, pracovníci
Prevádzkarne OCÚ vykonali najnutnejšie práce pri odstraňovaní živelnej pohromy,
navozili záhozový materiál a spevnili brehy potoka. Mimoriadna situácia bola aj
v budove školy, kde sa začali práce na rekonštrukcii strechy a vďaka dlhotrvajúcim
dažďom začala voda presakovať do tried.
• Z dôvodu odchodu MUDr. Milana Sabola, ktorý ukončil prevádzku zubnej
ambulancie v zdravotnom stredisku v septembri 2005, bola zubná ambulancia
nevyužívaná. OCÚ vyhlásil možnosť prenajať priestory zubnej ambulancie novým
záujemcom. Po vzájomnej dohode vybrali MUDr. Štefana Os va Ida - zubného
lekára na dôchodku, s ktorým bola od 1.6.2006 vypracovaná a podpísaná nájomná
zmluva.
• Pokračuje výstavba vodovodu v obci so schválenou dotáciou z Environmentálneho
fondu vo výške 1,7 mil. Sk. Spoluúčasť obce je vo výške 5 % t.j. 85.000,- Sk. Po
dohode s vlastníkmi na Hlavnej ulici smerom od Farského úradu na Hurku sa
začalo na pokračovaní ďalšej etapy kanalizácie a s účas ne aj vodovodu. Po ukončení
tejto etapy sa bude pokračovať vo výstavbe kanalizácie a vodovodu smerom na
Babin Potok na Če rgovs kej ulici, po l'avej strane a nakoniec vodovod od budovy
Jednoty smerom na Gregorovce.
• Obci bola schválená dotácia na reguláciu potoka a výstavbu pristupovej
komunikácie v rómskej osade vo výške 950 tis.
• V máji nám bola schválená dotácia z Programu obnovy dediny vo výške 87 tis. Sk
na vypracovanie štúdie na obnovu centra obce. V projekte sú zahrnuté 2 lokality:
autobusová zastávka na Hlavnej ulici a druhou je dvor OcÚ. Obec vyhlás iIa
výberové konanie, na základe ktorého bola zadaná objednávka na vypracovanie
štúdie Ing. arch. Polákovi.
• Schválená bola aj žiadosť o dotáciu vo výške 100 tis. Sk na výstavbu ihriska pre ZŠ
- tenisových kurtov z Ministerstva školstva a na výmenu okien na budove
Obecného úradu vo výške 250 tis. Sk. OCÚ vykonáva prieskum trhu na
zhotoviteľov stavby.
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• V súčasnej dobe na zabezpečenie ochrany pred požiarmi má obec k dispozícii
cisternové auto RT 706, ktoré s lúži iba ako doplnkové a na zabezpečenie rýchleho
zásahu už nestačí. Firma VAP Prešov v konkurze ponúkla na odpredaj auto AVIA
A-30 s protipožiarnou úpravou a vybavením. Po konzultácii bola dohodnutá cena
vo výške 71.400,- Sk s DPH. Jeho súčasťou je aj plná výbava (hasičská
striekačka, hadice a iné vybavenie). OZ kúpu požiarneho auta schválilo.
• Kotolňa na tuhé palivo v budove ZŠ s MŠje v havarijnom stave. Po
niekoľkoročných
opakovaných žiadostiach
obec dostala od Ministerstva školstva
cestou Krajského školského úradu dotáciu vo výške l mil. Sk. OZ schválilo
komisiu pre výberové konanie v zložení: Mgr. E. Andreánsky, Ing. Z. Poklembová
a E. Senderáková.

• Temiansky športový klub - o situácii vo futbalovom oddiele informoval PaedDr.
P.Tokár- predseda klubu. Po dlhotrvajúcich problémoch v klube predseda
informoval pos lancov, že terajš í výbor chce svoju plácu ukončiť, nakoľko
nenastalo zlepšenie. (O zmenách v TŠK píšeme na str.8)
• Dochádzka do M Š najmä niektorých detí z rodín v róms kej osade je veľmi
neuspokojivá. Rómske deti aj napriek tomu, že sú do MŠ prihlásené, chodia
sporadicky a nezačlenia sa nás le dne plnohodnotne do vyučovania v l. ročníku ZŠ.
Komunitné centrum sa snaží, aby rodičom týchto detí vysvetlilo potrebu vzdelania.
Pos lanci vymenovali komis iu v zložení: Ing. Poklernbová, Mgr. Kivaderová, p.
Mikolaj a p. Ďad'ovská, ktorá vykoná poslanecký prieskum v rómskej osade
s ciel'om monitorovať životné podmienky a problémy týkajúce sa týchto detí.
Zároveň ukladá obecnému úradu prizvať na najbližš ie zasadnutie OZ komunitnú
sociálnu pracovníčku.
Z.P.
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ROZHOVOR

S...

ThDr. Štefan Onderko - neúnavný pracovník vo viníci Pánovej
V čase 2. svetovej vojny v Temi pôsobil mladý kňaz, kaplán Štefan
Onderko. V súčasnosti žije v Košiciach, kde vypomáha v pastorácii. 29. júna toho
roku uplynulo 67 rokov odjeho kňazskej vysviacky. Na Terňusispomína vel'mi
rád. Dnes sa bližšie oboznámime s jeho kňazskou činnosťou.
Pán doktor. mohli by ste nám nalPrv
priblížiť roky svojej mladosti?
Narodil som sa 22. januára 1916
v Humennom.
Z ôs mich
súrodencov
žijeme už len dvaja - ja a moja 88- ročná
sestra. Minulého roku zomrel môj mladší
brat - kňaz Andrej vo veku 79 rokov. Môj
otec
bol
vyučený
obuvník,
mama
pracovala po celý život ako domáca. Otec
sa v 1. s vetovej vojne dos tal do služieb
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sa zapoj iť do nacvičovania
divadla,
železníc ako robotník, neskôr bol
pomocníkom pri údržbe strojov recitácie a pod. Aj športovať mi kázal.
Zima a krásny sneh vábil ma na túry.
mašín a krátky čas bol kurič om
na parnej
lokomotíve.
Po
Často som na lyžiach premeral cestu do
skončení ľudovej školy som bol
M. Slivníka, či do Záhradného. Ani som
nezbadal a pol roka uplynulo v kaplánskej
prijatý do Štátneho reálneho
gymnázia v Michalovciach. Od 3.
s lužbe v Te mi. Pán radca bol s pokojný a ja
triedy gymnazia
bol mojím
tiež. Tam som sa priúčal plnej kňazskej
duchovným radcom ThDr. Štefan
robote v kostoloch, na fare i vo farskom
Hlaváč, profesor náboženstva na
spoločenstve. Dni plynuli, prišlo leto a pre
gymnáziu. Po maturite r. 1934
mňa povinnosť vojenskej prezenčnej
bol som prijatý do seminára
služby. Nastúpil som do prešovských
košického biskupstva. Z rozhod
kasární. Bolo nás tam asi 50 duchovných.
nutia najdôs tojnejš ieho pána bis
Keďže pán radca v Temi nemohol zostať
kupa Jozefa Čárskeho teologické
sám na fare, bol tam pridelený nový pán
štúdia som ukončil v Spišskej Ka
kaplán. Ja som sa rozlúčil s pánom radcom
pitule, kde som bol 29.júna 1939
s prísľubom, že na neho a na všetko čo mi
vysvätený za kňaza. Svätiteľom
dal, nezabudnem. A nezabudol som. Po
bol najdôstojnejší pán biskup Ján
vojenčine som bol disponovaný za kaplána
Vojtaššák, biskup spišský.
do Svinej a po troch mesiacoch, z vôle
Ako by sa dala stručne opísať
najdôstojnejšieho pána biskupa J. Čár
Vaša kňazská cesta?
skeho, ktorý už mal sídlo v Prešove, stal
som sa správcom fary v Lenartove. V roku
Dňa 1. júla 1939 som bol usta
novený za kaplána do ŇaIŠian
1953 bol som menovaný za dekana okresu
(Ražňany). Tu som pôsobil 4
a farára v Bardejove. R. 1954 ma pán
mesiace. Odtial' som bol dňa 15.
biskup menoval za svojho generálneho
novembra 1939 disponovaný za
vikára. Dňa 15.3.1962, po smrti p. biskupa
kaplána do Teme. Mojím prin
Čárskeho, sídelnou kapitulou, podľa pred
cipálom sa stal farár - biskupský
pisov CIC (Codex Iuris Canonici), bol som
radca Anton Mikita. V ten deň
zvolený za kapituiného vikára košického
som cez záhradu preš iel do
biskupstva, s právomocou ordinára, ako to
kos tola, aby som sa preds ta vil
určuje CIC. Ako kapituiný vikár a ordinár
s vojmu Najvyšš iemu Preds ta
spravoval som košické biskupstvo až do
venému, aby som poprosilo po
vymenovania nového biskupa, čo sa stalo
moc pri zvládnutí toho, čo ma tu
14.4.1990. Do zaslúženého dôchodku som
odišiel,
keď som odovzdal správu
čaká. Pán radca mi povedal: " Ja
nemôžem ísť do kultúrneho
biskupstva
najdôs tojnejšiemu
pánu
domu, ale vaše miesto je tam, pri
bis kupovi Alojzovi Tkáčovi.
mládeži a občanoch." Snažil som
ThDr. Štefan Onderko sa v januári tr. dožil v plnom zdraví svojej
deväťdesiatky. Toho času je pre náhle one mocne nie v domácom liečení.
Prajeme mu skoré uzdravenie, lebo veriacim v kostole Ducha Svätého
v Košiciach vel'mi chýba.
Pripravil: Tomáš Majerník
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Výročia sobášov kedysi a dnes

- LET

N Ý KVÍ Z

Minulého roku sme na stránkach O h l a s o v na
pokračovanie uve rejňovali pris pevky o rodinných
oslavách súvisiacich s výročiami svadby. Niektoré
názvy už majú len historický charakter, veď
kartúnové vreckovky či pozinkovaný riad dnes na
trhu nenájdeme. Ale predsa - skúsme vylúštiť tento
kvíz!
1. Rok po uzavretí manželstva je svadba:

a) drevená

b) kartúnová

c) niklová

2. Kartún je:

a) hrubý papier
b) hráč V karty
3. Po koľkých rokoch je medená svadba?
a) po piatich
b) po siedmich
4. Po desiatich rokoch manželstva sa slávi:
a) porcelánová svadba b) ľanová svadba
5. Po 15-tich rokoch je svadba:
a) sklenená
b) niklová
6. Strieborná svadba je v deň:
b) 25. výročia
a) 20. výročia
7. Perlová s vadba je v deň:
~
b) 25. výročia
a) 15. výročia
8. Perla je:
a) domáci kurovitý vták b) bublinkový nápoj

c) bavlnená tkanina
c) ôsmich
c) deň ruží
c) zinková
c) 30. výročia sobáša
c) 30. výročia sobáša
c) gul'kovité teliesko
vznikajúce v mušli
lastúrnikov

9. Rubínová svadba je v deň:
a) 40. výročia
b) 50. výročia
c) 60. výročia sobáša
10. 65 rokov po uzavretí manželstva slávime svadbu:
a) zlatú
b) diamantovú (briliantovú) c) železnú
Vyhodnotený kvíz s uvedením čís la otázky a správneho bodu a, b alebo c
doručte na Obecný úrad v Temi do 30. júla 2006 v obálke s označením LE1NÝ
KVÍZ. Pri vyhodnotení nech je uvedené vaše meno, priezvisko a presná adresa.
Mená výhercov budú uverejnené v ďalšom čís le obecného časopisu.
Pripravil: T. M.
Počas kultúrneho programu k Dňu matiek boli vyžrebovaIÚvýhercovia
Jarného kvízu. Stali sa nimi: E. Majerníková, Z. Koscelníková a rodina
V.Senderáka (Hlavná ul.), Vít'azi zjskali vecné odmeny. Blahoželáme!
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Turnaj detí a mládeže
Klub
detí a mládeže
pn
Rímskokatolíckom farskom úrade
v Temi v júni pripravil zaujímavé
športové podujatia. Na druhom
ročníku Miniš trantských futbalových
majstrovstiev
(MFM)
získali
prvenstvo
chlapci
z Veľkého
Slivníka. Ďalšie poradie: Terňa, Malý
Slivník, Mošurov. Súťažilo sa aj
o pohár fair play, ktorý získalo
družstvo
z Mošurova.
Stretnutie
rozhodoval Ján Pastirčák,

Po
slávnostnom
vyhlásení
výs ledkov s i účastníci pochutnali na
voňavom guláš i.
Na druhý deň, v nedeľu 11.6.2006, sa
na š koIs kom ihrisku us kutočnil turnaj
detí a mládeže vo vybijanej, a to
družstiev z Teme a po jednom
družstve z filiálnych
obcí. Deti
z Babinho Potoka hrali v družstve
z Teme. Keďže bol sviatočný deň, na
začiatku podujatia športovci vytvorili
kruh, pochytali sa za ruky a spolu
s pánom
kaplánom
Mariánom
Babjarčíkom sa spoločne pomodlili.
Bolo to odpoludnie plné dobrej
nálady a športového zápolenia. A tu
sú výsledky turnaja: 1. Terňa l, 2.
Terňa II, 3. Vel'ký Slivník, 4. Malý
Slivník, 5. Mošurov, 6. Terňa III .
Športový víkend sa konal pod
organizacnym vedením p. farára
l.Anderka, p. kaplána M .Babjarčíka
a pod záš titou s taras tov jednotlivých
obcí.
Text a foto: T.M.

Komunitná sociálna práca
Na základe podania žiadosti na MPSVaR o zapojenie sa do projektu FSR Komunitná sociálna práca pôsobíme v našej obci už jeden rok.
Medzi občanmi je názor, že sa venujeme len rómskym spoluobčanom a
pracujeme iba pre nich. Je pravdou, že v niektorých prípadoch sú odkázaní na nás.
Úzko spolupracujeme so ZŠ a MŠ, s lekármi, s ÚPSVR, so súdmi a inými
inštitúciami. Podarilo sa nám vybaviť príspevky v pestúnskej starostlivosti,
kompenzáciu pre deti s pos tihnutím, v spolupráci s M PODAM výživné, vyrieš ili
sme niekoľko prípadov exekúcie, sociálne dávky pre klientov, ktorí nepoberali
dávku. Pravidelne navštevujeme rodiny a upozorňujeme na poriadok, hygienu,
dochádzku do školy. KSP a AKSP poskytnú pomoc všetkým spoluobčanom, ktorí o
to požiadajú vo všetkých sociálnych oblastiach, či už je to riešenie sociálnych
dávok, hmotná núdza, opatrovateľské príspevky, kompenzácie, sprostredkovanie
služieb pre I'udí v sociálnej kIÍZe a iné.
>>
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V tomto mesiaci sme sa zapojili aj do projektu Asociácie terénnych
sociálnych
pracovníkov
- Centrum
lokálneho
pracovného
poradenstva
pre
marginalizované
skupiny, t.j. pre ľudí so základným vzdelaním a ľudí, ktorí si
nemôžu nájsť prácu. Ide o ponuky zamestnania doma i za hranicami. Priebežne Vás
budeme informovať o zaujímavých ponukách prostredníctvom
obecnej tabule.
Ve tim, že našu prácu oceníte a v pripade potreby nás navštívite. Radi Vám
poradíme a pomôžeme.

Erika Senderáková, KSP

ZO ŽIVOT A NAŠEJ ŠKOLY

potešili mamičky
v programe na Deň matiek milým
tančekom.

30.jún 2006, s v.orrš a - rozlúčka so
školským rokom a riaditel'om š koly.
Lúčia sa naš ideviataci. Vel'a šťas tia v ďalšom
š tudents kom živote!

Foto: A.Kivaderová, V. Poklemba
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IOZNAMY
Staros ta obce TERŇA
DobrovoJ'ný hasičský zbor TERŇA

pozvÁNKA
na V. ročnIk.aie, poIIarnMIlporte
• "PIdOVIIj

pohárstarostu OIICe TERiA·

5.jú12006 (streda) o 14.00 hod
na futbalovom ihrisku v Terni,
Usporiadaiel'sút'aže:

DlJZ TERŇA
aOBEe TERŇA
Súťaž je pre karegórle : muži, ženy. Je
zaradená do VI. rQlníka OHL okresu Prešov.
Tešíme sa Da Vašu účast'.

SPRÁVA MA TRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Juraj Staňa a Janka Zajacová
Peter Giňa a Erika Giňová
Andrej Giňa a Anna Giňová
Pavol Feč a Eva Gašparová
Daniel Varga a Lucia Geciková
Ondrej Timura a Eva Drabová
Ing. Martin Ďaďovský a
Mgr. Tatiana Os ifčinová
NARODILI SA:
Ingrida Giňová
Diana Giňová

Zmena na čele TŠK
Dňa 24.6.2006 sa uskutočnila výročná
členská schôdza TŠK Terňa, na ktorej
bolo zvolené nové vedenie FK.
Predsedom sastal Ján Krajňák,
tajomníkom Jozef Vasko. Podrobnejš ie sa
k tejto téme vrátime v budúcom čís le
Ohlasov.

I

Parlamentné voľby -17.jún 2006Terňa
ZO 765 zapísaných voličov volilo 451
občanov takto (U vádzame názov s trany
a počet získaných hlasov):
SMER-l25; KDH-109; SNS-74; SKDÚ54; HZDS-31; KSS-21; SF-9; SMK-5;
AN04;NÁDET4; ZRS-2; lB-l; SOS-l;
Misia21-l

I

OHLASY
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OPUSTILI NÁS:
Irena Giňová
BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM
70 rokov
Helena Senderáková
60 rokov
Milan Senderák
50 rokov
ŽOfia Brezinová
Ladislav Varga
Jozef Os ifč in
RudolfGiňa
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