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Zdarma

OHLASY
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania,
Ani sme sa nenazdali a už tu máme jeseň
roku 2006 a vstupujeme do posledného
štvrťroka tohto volebného obdobia. Zo zá
hrad i polí sme zozbierali úrodu, ktorú nám
dobrotivý Pán Boh požehnal. Aj v našej
obci a miestnych častiach ukončujeme
akcie, ktoré sme v tomto volebnom roku
pripravili. Ukončená je rekonštrukcia stre
chy na budove ZŠ, Jednota COOP usku
točnila výmenu krytiny na budove "starej
Jednoty", ktorá tiež prispela k zlepšeniu
vzhľadu našej obce. Pred odovzdaním je
plynofikácia budovy ZŠ. Okrem zlepšenia
pracovných podmienok pre obsluhu kotol
ne očakávame aj šetrenie nákladov na vy
kurovanie školy. Na výmenu strešnej kryti
ny aj na plynofikáciu sme dostali dotácie
od Ministerstva školstva. Ukončená je
výmena nevyhovujúcich okien na budove
OcÚ. Aj táto akcia, na ktorú nám poskytlo

Ešte vyhrabať lístie a zima môže prísť.
Z. Mochnacká

dotáciu Ministerstvo financií, bude v bu
dúcnosti šetriť náklady na vykurovanie. Po
schválení OZ získala obec v dražbe budo
vu "novej Jednoty" za 1,3 mil. Sk, na ktoré
poslanci schválili úver. Bude využitá na
viacero účelov. Predovšetkým vyriešime
problém s garážovaním strojov, ktoré obec
vlastní, najmä pre hasičskú techniku. Pred
ukončením je výstavba vodovodnej a kana
lizačnej siete na Čergovskej ulici. Súčasne
pokračuje výstavba vodovodnej siete na
Hlavnej ulici od " starej Jednoty" na dolný
koniec po ľavej strane. Ukončená je sieť
vodovodu a kanalizácie na Hurke. Pokra
čuje regulácia potoka Temianka a výstavba
prístupovej cesty do rómskej osady z dotá
cie Uradu vlády. Začali sme výstavbu
viacúčelového ihriska v areáli ZŠ s MŠ,
ktoré bude slúžiť v lete na tenis a v zime
na klzisko. Motoristi oceňujú rekonštruk
ciu štátnej cesty z Terne cez Záhradné do
Prešova a aj na druhý smer z Terne do
Gregoroviec, kde ešte musíme vydržať,
aby úsek v dÍžke zhruba 2 km bol v budú
com roku ukončený. V súčasnej dobe je
pripravený návrh rozpočtu obce, ktorý
bude zohľadňovať aj potreby ZŠ s MŠ
a spoločenských
orgamzacu.
Posledný
štvrťrok je aj obdobím na vypracovanie
žiadosti o dotácie na plánovacie obdobie
roka 2007. V pinom prúde sú aj prípravy
komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia
prvú sobotu v mesiaci december.
(pokračovanie na str. 2)

(dokončenie zo str. l)
Vážení občania, želám vám okrem
dobrého počasia aj dostatok dobrej vôle
a porozumenia pri výbere kandidátov na

funkciu
starostu
obce
obecného zastupiteľstva.

a poslancov

Váš starosta Martin Senderák

Z rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 3.11.2006
Na poslednom pracovnom zasadnutí zastupiteľstva v tomto volebnom období sa
poslanci naplno zaoberali riešením problémov obce. Okruh tém bol široký. Najprv
venovali pozornosť informáciám starostu obce o:
• pokračovaní výstavby vodovodu a kanalizácie v obci - napojený je horný koniec
obce smerom na Babin Potok po ľavej stravne a aj spodná časť Hlavnej ulice
• realizácii plynovej kotolne v ZŠ - práce sú ukončené ( teraz prebieha skúšobná
prevádzka), je potrebné vykonať predpísané skúšky a odovzdať práce.
• ukončenej výmene okien na budove OCÚ
• začatí zemných prác na výstavbe 7 b.j. za zdravotným strediskom
• výstavbe tenisového ihriska pri ZŠ - bol vyrovnaný terén, zakúpené oplotenie. Na
túto investíciu bola obci pridelená dotácia vo výške 100 tis. Sk.
• pripojení ďalších rodinných domov na Farskej ulici na obecnú kanalizáciu
• dotácii z Programu obnovy dediny na architektonickú štúdiu rekonštrukcie centra
obce Ing. arch. Polákom, ktorý osobne vysvetlil poslancom jednotlivé úpravy a zme
ny: parkoviská, trhovisko, malý amfiteáter pred KD a novú zastávku autobusov.
Návrh rozpočtu na rok 2007 poslanci dostali vopred spolu s pozvánkou, na zasadnutí
sa kjednotlivým položkám vyjadrovali a upravovali ich. Najviac rozpravy bolo okolo
dotácií na školstvo. Tento návrh rozpočtu bude vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu
15 dní na verejnú diskusiu. Nový rozpočet na rok 2007 bude schválený už novým OZ.
Na základe štatútu obce Terňa par. 38, v ktorom sú určené podmienky udel'ovania
titulu čestného občana obce, starosta navrhol udeliť tento titul aj p. Miroslavovi
Drančákovi z Ekoúnie Michalovce, ktorá v rokoch 2001- 06 realizovala výstavbu
vodovodu, ČOV, kanalizácie a rekonštrukcie miestnych komunikácií. Poslanci tento
návrh schválili. Počas slávnostného zasadnutia OZ dňa 18.11.2006 bude titul čestného
občana obce udelený aj MUDr. Júliusovi Kmecovi, CSc. na základe uznesenia predchá
dzajúceho zasadnutia zastupiteľstva.
Starosta obce informoval poslancov o príprave komunálnych volieb - o zložení voleb
nej komisie, o registrácií kandidátov. Volebná komisia riešila na prvom zasadnutí
kandidátku na poslancov strany SMER, lebo táto strana sa pripojila ku koalícii HZDS
ĽS, SMER, SNS a aj sama podala kandidátnu listinu so štyrmi kandidátmi. Podl'a záko
na o vol'bách nemôže politická strana podať kandidátnu listinu v koalícii aj samostatne.
Strana SMER tento zákon porušila, a preto bola jej kandidátna listina komisiou z volieb
vyradená. Do komunálnych volieb konaných 2.12.2006 boli zaregistrovaní 4 kandidáti
na starostu obce a 20 na poslancov OZ .
Po problémoch v Ternianskom športovom klube starosta obce informoval poslancov,
že na základe návrhu predsedu TSK p. Tkáča a po odsúhlasení výborom TSK je "A"
mužstvo futbalistov odhlásené zo súťaže.
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Bude potrebné doriešiť všetky náležitosti súvisiace s týmto rozhodnutím.
Obec podala žiadosť na Ministerstvo ŽP o dotáciu na dostavbu kanalizácie ( dokon
čenie kanalizácie na hornom konci dediny po pravej strane a ukončenie ČOV) v obci na
rok 2007 vo výške 4,406 mil. Sk vypracovanú firmou ASPRO Košice. OZ podanie tejto
žiadosti schválilo.
Na základe zákona obce musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok na pohre
biská a musia mať odborne spôsobilú osobu, ktorá bude zabezpečovať dohľad nad po
hrebiskami. Obecné zastupitel'stvo prijalo ponuku p. Petra Havrilu z Hubošoviec, ktorý
má na túto prácu oprávnenie a schválilo, aby vykonával odborný dohl'ad nad všetkými
tromi cintorínmi v našom katastri.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice ponúkla na odkúpenie akcie VVS,
ktoré obec bezodplatne získala do svojho majetku za cenu 100,- Sk za jednu akciu.
Nominálna hodnota jednej akcie pri prevode bola 1.000,- Sk. OZ nesúhlasilo
s odpredajom akcií.
Pán starosta sa poďakoval poslancom za účasť a za prácu, ktorú vykonávali počas
celého volebného obdobia a pozval ich na slávnostné zasadnutie OZ dňa 18.11.2006.
Z.P.

ROZHOVOR

S...

Sestra Borgia spomína
Rehoľná sestra Borgia Žofia Palenčárová sa
v januári tohto roku dožila 84 rokov. Narodila sa
v Terni ako druhé dieťa rodičov Anny a Juraja
Palenčára. Otecko jej zomrel, keď mala dva a pol
roka. Jej matka - vdova sa vydala za Ľudovíta
Grušku, s ktorým mala ďalších 10 detí. Žofia už ako
11- ročná pracovala pri žatevných prácach u veľko
statkára Glúcka a ako 16 - ročná odišla slúžiť do
Prešova. Ako 17 - ročná sa rozhodla pre rehoľné
povolanie.

Sestrička, aké boli prvé roky vášho rehol'ného
života?
Dňa 20. l. 1939 som odišla do kláštora sestier
dominikánok v Ŕepčine
pri Olomouci. V auguste
som mala obliečku, pri ktorej som dostala rehoľné
meno Borgia. Ako rehoľná sestra som pracovala
v záhrade a ovocnom sade. Po roku noviciátu som
odišla do Pŕedklášteria, Tam som pôsobila 4 roky
a 3 mesiace. Potom som sa vrátila znova do Ŕepčina.
Tu som sa pripravovala na večné sl'uby, ktoré sa konali 25. 8.1945.
(pokračovanie na str. 4)
3

(dokončenie zo str. 3)
A potom prišli päťdesiate roky ...
Začiatkom roka 1950 totalitný režim si zaumienil zlikvidovať vieru v srdciach ľudí.
Najviac im prekážali kňazi, rehoľníci a rehoľníčky.
A tak aj nás na sv. Václava z rehoľ
ného domu dominikánok
v Ŕepčine
v nočných hodinách v autobuse so zatemnenými

oknami pod dozorom žandárov vyviezli do Bohosudova v severných Čechách. Okrem
osobných vecí sme si nemohli nič zobrať. Ubytovali nás v kláštore po vysťahovaných
jezuitoch. Zo začiatku sme nemali žiadne zariadenie, takže sme spali na zemi. Mladšie
sestry pracovali v porcelánke v Bohosudove, staršie sestry boli preložené do Bílej Vody.
Denno-denne nás presviedčali, sľubovali slobodu a dobrú prácu, keď sa zriekneme rehoľ
ného rúcha. Keď nás 17 -ročná referentka nechcela pustiť ani do kostola, ušli sme cez piv
ničné okienko a vrátili sme sa až po sv. omši. Keď videli, že nás nezlomia, preložili nás
do Svobody nad Úpou. Vstávali sme o 3. hodine a o 4. hodine sme odchádzali autobusmi
do práce. Pracovali sme na 3 zmeny v továrni na spracovanie ľanu v Kalnej Vode. Po
práci v továrni sme museli pracovať na štátnych majetkoch. Od roku 1957 som 25 rokov
pracovala v Kokorách u Pŕerova v záhradníctve. Keď som sa dožila dôchodkového veku,
spolu s inými sestrami nás odviezli do Kadane, neskôr do Stŕelíc u Brna, kde som praco
vala v záhrade. V zlých pracovných podmienkach som niekoľkokrát vážne onemocnela.
Tento príspevok v::nikol v úzkej spolupráci s Helenou Majerikovou, rodenou Gruš
kovou, sestrou rehol'nej sestričky Borgie. Sestra Borgia v súčasnosti žije v Streliciach
na Morave.
Pripravil: Tomáš Majerník

I

POHĽADY DO HISTÓRIE

I

Keď zúrila vojna
Už žiaci nižších tried základnej školy sa
učia, že Slovenské národné povstanie vy
puklo 29. augusta 1944. V tomto čase aj
Čergovské pohorie bolo plné sovietskych
i našich partizánov. Druhého septembra
v uvedenom roku v ranných hodinách od
Záhradného (vtedy Sedikart) k rázcestiu
Terňa - Mošurov smerovala kolóna nemec
kých áut. Keďže nebolo isté, kam odbočia,
jedna skupina partizánov bola zamaskovaná
za kríkmi pri prvom dome v Terni ( na Hur
ke) a druhá pri záhrade prvého domu v Mo_ šurove. Kolóna zabočila k Mošurovu - a tam
sa to stalo. Pod pal'bou partizánov zahynulo 9
nemeckých dôstojníkov. Nemeckého generála
odviedli na Čergov - jeho osud nie je známy.
Telá mŕtvych vojakov boli pochované na
mošurovskom cintoríne.
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Obyvatelia Mošurova vedeli, že príde odveta, preto takmer všetci odišli do lesa
k starobylej kaplnke sv. Apolónie. Ktosi z nich povedal: "Keď toto prežijeme, po vojne tu
postavíme novú kaplnku".
V podvečer sa na oblohe objavili lietadlá - a začalo bombardovanie. Nemeckí piloti
mali zbombardovať Mošurov, avšak omylom za obeť padlo Záhradné. Zahynulo tam 9
I'udí, medzi nimi aj tamojší občan Július Majerník, rodák z Teme. Na následky vážnych
zranení v ďalších dňoch zomreli ešte štyria občania. Keď sa Mošurovčania vrátili z hôr,
našli v dome zastreleného Antona Feťka. Jeho manželka bola strel'bou vážne zranená. Po
"nežnej revolúcii" telesné pozostatky nemeckých vojakov boli exhumované a prevezené
na vojenský cintorín.
Mošurovčania svoj sl'ub z vojny splnili - roku 1988 postavili novú kaplnku sv. Apoló
nie a každoročne začiatkom septembra sa pri nej koná sv. omša so spomienkou na vojno
vé časy. Toho roku sv. omšu slúžil vdp. Stanislav Palenčár, koncelebrantom bol gr. kat.
kňaz z Geraltova o. Rastislav Daňo a pri oltári Pána bol aj temiansky kaplán dp. Marián
Babjarčík. Na slávnosti boli posvätené symboly obce. Každý rok k .Apolonke'' smerujú
aj kroky mnohých obyvatel'ov Teme.
Text a foto: Tomáš Majerník

JESENNÝ
l.

KVÍZ

Prvým jesenným dňom v tomto roku bol:
a. 20. september
b. 23. september

c. l. október

2.

Slovenský spisovateľ, právo študoval v Prešove a v priezvisku májeseň (doplniť):
a. Pavol
b. Andrej
c. Janko
.

3.

Patrónkou kostola v 8abinom Potoku je:
a. sv. Alžbeta Uhorská
b. sv. Apolónia

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

c. sv. Alžbeta Portugalská

Farský kostol v Ternije zasvätený:
a. sv. Cyrilovi a Metodovi
b. sv. Kataríne Sienskej

c. sv. Kataríne
Alexandrijskej

Najčastejšie hovoríme, že starobaje:
a. tieseň života
b. jeseň života

c. pieseň života

Jesenná činnosťpoľnohospodáraje:
a. žatva
b. mlatba

c. orba

Ktorý svätec zvykne prichádzať na bielom koni?
a. sv. Martin
b. sv. Ondrej

c. sv. Silvester

Hovorí sa, žejeseň je rajom pre:
a. stolárov
b. maliarov

c. pastierov

Ktoré kvety kvitnú" na čiernom pozadí"?
a. chryzantémy
b. fialky

c. gladioly

Kňaz, sochár a maliar Anton Mikita sa narodil:
a. 9. októbra 1863
b. 9. novembra 1963

c. 9. decembra 1963
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Vyhodnotený kvíz doručte na samostatnom papieri, a to s udaním čísla otázky, ozna
čením správneho bodu, prípadne doplnením, s uvedením mena, priezviska a presnej adre
sy na OCÚ v Terni. Obálku označte heslom: Jesenný kvíz. Uzávierka je 15. 12. 2006.
Mená troch výhercov uverejníme v ďalšom čísle časopisu OHLASY.
T.M.
Vyhodnotenie Letného kvízu
Správne odpovede sú: I.b, 2.c, 3.8, 4.c, 5.8, 6.b. 7.8, 8.c, 9.8, IO.c. V druhej otázke bolo treba
označiť bod .c", lebo kartún je druh pevnej bavlnenej tkaniny, obyčajne pestro vzorkovanej,
kým kartón je druh hrubšieho papiera. Ivana Sabolová získala 8 bodov, Hana Priputenová
a rodina Valentína Heteša dosiahli po 7 bodov. Výhercom doručíme vecné ceny.
red.

ISTALO

SA ...

Terniansky zbor v Geraltove
V Geraltove sa 9. septembra konala odpustová
slávnosť Narodenia Panny Márie, počas ktorej pre
šovský eparcha Mons. Ján Babjak SJ posvätil obno
venú kaplnku Panny Márie. Medzi početným kňaz
stvom bol prítomný správca farnosti v Geraltove
o. Rastislav Daňo aj temiansky kaplán dp. Marián
Babjarčík. Veľký počet našich veriacich sprevádzal
pán farár, vdp. Imrich Anderko. Počas svätej liturgie
staroslovienske piesne spieval terniansky chrámový
zbor pod vedením Zuzany Poklembovej. Duchovný
otec Rastislav Daňo nám po slávnosti o. i. povedal:
" Pre mňa osobne je to veľká radosť, že je tu opäť
miesto modlitby a úcty k tej, ktorá nás vedie k nebeskému Otcovi."
Text a foto: T.M.
Projekt OZ Katarína je ukončený

•

Európsky sociálny fond

I

V minulých článkoch Ohlasov sme našich občanov informovali o projekte Vzdelá
vanie žien z rizikových skupín, podporenom ESF, ktorý organizovalo OZ Katarína
a prebiehal v ZŠ Terňa. Dnes môžeme s potešením konštatovať, že poldruharočná práca
finišuje. Keď sme boli na začiatku, netušili sme, koľko námahy a problémov nás čaká.
V čase od 16. 7. 2005 do 29. 6. 2006 sa uskutočnili vzdelávacie aktivity, ktorých sa
zúčastnilo 44 rómskych žien z Terne a Malého Slivníka a z nich kurz úspešne ukončilo
32 žien. Okrem toho samostatne prebiehali kurzy práce s počítačmi. Najprv - počas
minuloročných prázdnin - prebiehal akreditovaný kurz pre 15 žien na materskej dovo
lenke, resp. nezamestnaných, neskôr neakreditovane kurzy pre ďalších 18 žien
z majoritného obyvateľstva. Dva mesiace do 30.9.2006 boli vyhradené vyhodnoteniu a
uzavretiu projektu. V septembri sme mali kontrolu z Ministerstva PSVaR, ktorá
v účtovných dokladoch a v inej dokumentácii nezistila nijaké vážne nedostatky. Sme radi,
že sme mohli zrealizovať projekt, ktorý bol na úžitok nielen našim ženám, ale pomohol aj
zdokonaliť technické vybavenie ZŠ.
Alžbeta Kivaderová, predsedníčka OZ Katarína, manažérka projektu
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Neuveriteľne rýchlo uplynul prvý štvrťrok školského
roka 2006/07. Od septembra sme mali dosť dôvodov na
radosť, ale aj na znepokojenie. Medzi prvými je nová
strecha, plynová kotolňa, ale aj správa z indického Dilií, že
naši výtvarníci ( Mária Sabolová, Erika Vasková, Nikola
Kočišová, Amália Fedorová, Gréta Gernátová, Simona
Jusková) získali strieborné
medaily v medzinárodnej
súťaži. Aj toho, čo nás trápi, je dosť. 45-ročná budova
školy nám neustále pripravuje nepríjemné prekvapenia
v podobe porúch, vypovedania poslušnosti zariadení,
techniky atď. Snažíme sa pomocou odborníkov, prevádz
karne OCÚ aj ochotných rodičov všetky tieto jej "choroby"
liečiť. Ako sa však vysporiadať s vandalizmom našich
žiakov, či ostatných mladých, ktorí nám len toto leto vytÍ
kaním okien ( pri jednom došlo k zničeniu tlačiarne počítača) spôsobili škodu viac ako
II tisíc korún? A to by sme chceli nový stôl na stolný tenis, nové futbalové lopty, ďalšie
didaktické pomôcky ... Viem, že niektorí mladí môžu mať na školu zlé spomienky,
možno zažili nepochopenie a krivdu. Ak sa to stalo, osobne sa im za to ospravedlňujem.
Takto sa však minulé chyby neriešia. Škodíme tým sami sebe a zmenšujeme šance dneš
ným žiakom, a to je nová nespravodlivosť. Smutné je, že niektorí vinníci sú známi, no
z podivného kamarátstva sa o nich mlčí a oni sami nemajú odvahu priznať sa. Žiaľ, túto
chorobu nevraživosti a zbabelosti nevyliečime liekmi ani neopravíme, tak ako nedostat
ky na budove. Zmena musí nastať vnútri. Kiežby sa tak stalo!
V decembri si pripomenieme 45. výročie otvorenia brán našej školy (7.12.1961).
Počas mikulášskeho týždňa chceme školu otvoriť
verejnosti - potešíme sa návšteve rodičov, starých
rodičov, absolventov. Ukážeme hosťom, čo doká
žeme, čo sa nám podarilo, povieme o našich plá
noch. Verím, že naše pozvanie prijmete - ste vítaní!
Zuzana Poklembová, riaditeľka školy
. 1

Dva dôvody na radosť: nová strecha školy
a nová kotolňa
Foto: Z. Poklembová
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!OZNAMY
Voľby do obecnej samosprávy sa
uskutočnia
2.decembra 2006 (sobota)
v čase od 7.00 do 20.00hod.
volebná miestnosť - kultúrny dom
Voliči budú vyberať (zakrúžkovaním )
len jedného kandidáta na starostu obce
a najviac (môže byť aj menej) deväť
kandidátov na poslancov OZ.
Každý, komu záleží na tom, ako
bude spravovaná naša obec
v najbližších štyroch rokoch, má
neopakovateľnú možnosť
spolurozhodnúť o tom svojím hlasom.

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM
98 rokov
Alžbeta Blichárová
80 rokov

Mária Segedyová
Margita Molková
60 rokov

Tomáš Kivader

SPRÁ VA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Petr Urbánek a Zuzana Kmecová
Peter Makula aVerona Giňová
Milan Marcin a Silvia Giňová
Sami Aboud a Ľubica Olejárová
Marek Varga a Jarmila Kovaličová
František Jurašek a Mgr. Gabriela
Zajacová
Daniel Dráb a Veronika Imrichová
NARODILI SA:
Martin Konečný
Sebastián Ferko
Martin Balog
Lea Miková
Daniel Albert
Bianka Blichárová
Daniel Giňa
Viktória Fečová
Ľubica Giňová
OPUSTILI NÁS:
Pavel Bednár, 62-ročný
Margita Kivaderová, 80-ročná
Pavol Giňa, 48-ročný

50 rokov
Mária Sabolová
Monika Kendrová
Pavol Molka
Terézia Fečová
Mária Krajňáková
Vincent Vavrenec
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