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OBECNÝ ÚRAD TERŇA

Vážení občania!
Všetci sme už netrpezlivo očakávali ukončenie
dlhej zimy a tešíme sa z príchodu jari. V našom
regióne už naši predkovia zaviedli do života múdre
zvyky, podľa ktorých k najväčším kresťanským
sviatkom - k Veľkej noci - každý z nás vykoná
poctivé a dôkladné "vyčistenie" svojej duše,
svedomia a potom aj svojich príbytkov, okolia
domov aj celých chotárov.
Prostredníctvom našich Ohlasov vás všetkých
pozývam na vykonanie očisty našej obce a miestnych
častí B. Potoka a Hradiska. Každý z nás, mladý či skôr
narodený, by mal mať radosť, ak naše domy, záhrady, ulice, teda životné
prostredie je pekné, čisté a upravené. V najbližších dňoch prevádzkareň OcÚ
rozmiestni v obci veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť do Veľkej
noci na odloženie materiálu a odpadov po veľkom obecnom upratovaní.
Predtým, než budeme napÍňať uvedené kontajnery odpadom chcem vás
požiadať o jeho vytriedenie a separovanie takto:
1. Biologický odpad: suché lístie, zvyšky konárov, burina, hnoj spod
domácich zvierat patria do kompostoviska, ktoré, verím, väčšina
domácností má. Rodiny, ktoré nemajú vlastné kompostovisko, môžu
každú sobotu od 13. do 15. hod. dopraviť biologický odpad na obecné
kompostovisko do areálu ČOv. Podotýkame, že z kompostu po určitom
čase vznikne veľmi hodnotné hnojivo.
2. Do odpadu rozhodne nepatria: plasty, papier, sklo, pneumatiky,
akumulátory, starý nábytok a elektronický odpad. Uvedené suroviny
obec pravidelne zbiera, separuje a odovzdáva na recykláciu.
( pokračovanie na str. 2 )
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( dokončenie zo str. l )
Povzbudzujem vás, milí občania, aby ste využili jarné obdobie aj na
výsadbu okrasných a úžitkových stromov. Sme svedkami veľkej ťažby

v našich lesoch, preto sa snažme aspoň malým dielom pomôcť prírode
a v konečnom dôsledku sami sebe.
Každý rok dochádza ku veľkým škodám na majetku pri požiaroch v jarnom
období, preto vás vyzývame na zvýšenú opatrnosť a upozorňujeme na zákaz
vypaľovania suchej trávy. Pri tejto príležitosti vám oznamujeme, že náš
obecný dobrovoľný hasičský zbor vykoná v zmysle zákona na NR SR č.
314/200 l Z. z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 preventívne prehliadky vo
vašich domoch a hospodárskych budovách.
Vážení občania, všetkým vám želám milostiplné
a požehnané veľkonočné sviatky, veľa zdravia, sily
a radosti z príchodu tak túžobne očakávanej jari.
Martin Senderák
starosta obce

Učme sa od prarodičov
život našich, ani nie tak dávnych, predkov nebol síce ľahký, ale plný
vzrušujúcich chvíľ. Manželia počas svojho spoločného života mohli oslavovať
až 18 druhov výročí svojho sobáša.
Už rok po uzavretí manželstva sa konala KARTÚNOVÁ svadba. V tento
deň sa manželia vzájomne obdarúvali vreckovkami z bavlneného materiálu
kartún. Ak manžel svojej polovičke navyše podaroval kartúnovú zásteru alebo
kartún "na šaty", vždy ju to potešilo.
Po piatich rokoch manželstva si manželia
vzájomne darovali drevené veci: drevené
lyžice, .rmrtefky", stolček a "kyjanku" na
pranie, denko na krájanie slaniny, "fogaš" na
vešanie kuchynského riadu...
Po šesť a pol roku manželstva sa slávila
ZINKOVÁ svadba. Manžel žene podaroval
napr. pozinkovaný kuchynský riad, žena
manželovi napr. pozinkované vedro na
napájanie dobytka...
MEDENÁ svadba bola po siedmych rokoch. Manželia si vymieňali medené
mince, napr. grajciare, grešle (grešla v 18. stor. mala hodnotu % grajciara ) ...
( pokračovanie na str.3)
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( dokončenie zo str. 2 )
PLECHOV Á svadba - po ôsmich rokoch. Darovával sa lcsklý

plechový kuchynský riad.
Desiate výročie sobáša má byť DŇOM RUŽÍ. Akosi
prestávame hovoriť v minulom čase. Šťastné chvíle si treba
sprítomniť. Na slávnosť je vhodné pozvať priateľov, známych,
družičky a družbov z vlastnej svadby. Okrúhle výročie sobáša treba
náležite osláviť. Kvety nielen darujeme, ale s červenými ružami za
zvukov hudby aj tancujeme. Pekné tradície treba uchovávať,
najmä keď pomáhajú upevňovať rodinné putá a manželské
zväzky. V budúcom čísle Ohlasov si pripomenieme ďalšie výročia sobášov.
Ozaj, prečo manželské zväzky našich predkov boli také pevné?
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Pripravil: T. Majerník

Pomáhajú nezištne
Členovia Miestneho spolku SČK v Terni sa na výročnom zhromaždení
. na činnosť v
roku s radosťou aj kriticky. Chvályhodný je
počet členov spolku - 104, z kto
rých až šesťdesiati sú aj darcami
krvi. Tí najusilovnejší sú novými
držiteľmi plakiet prof. J. Ján
skeho: p. Vincent Kivader - zlatá
plaketa za 41 odberov, V. Ďa
n.IIl'_.. .• _ ďovská a Ing.
M. Ďaďovský bronzová plaketa. Čo teší zvlášť,
F-'_'---.:.-'....:!_x~'-"'-""-"L
__...L---', je získanie prvodarcov z radov
io--~___,.....,------,,....,... ..,
------_j mladých ľudí - D. Halžáková, T.
Osifčínová, R. Bučko, L. Ďaďovský, F. Gecík a M. Varga. Členovia SČK sa
stretávali aj pri iných akciách - výlet, Katarínska zábava a i. Predsedníčka Ľ.
Sedláková vyzvala členov k hojnejšej účasti na spoločných podujatiach.
V diskusii pozdravila prítomných v mene starostu obce zástupkyňa Ing. Z.
Poklembová. Za Územný spolok SČK sa prihovorila p. G. Jakubíková, ktorá
je vrchnou sestrou traumatologického oddelenia v Prešove. Zdôraznila, že
v čase, keď je badateľný pokles členskej základne v mnohých miestnych
spolkoch, ba niektoré aj zanikajú, terniansky MS SČK môže byť príkladom.
Zároveň povzbudila členov, aby darcovstve krvi vytrvali napriek tomu, že nie
je nijako zvlášť ocenené, ale je skutočne nezištnou pomocou blížnemu v čase
najväčšej núdze a ohrozenia života. Želáme členom MS SČK vytrvalosť v ich
šľachetnom úsilí!
Z.P
3

Hasičský zbor sa má čím pochváliť
Dobrovoľný hasičský zbor v Terni, ako sme si už za posledné roky
zvykli, zviditeľií.uje našu obec príkladným spôsobom. Aj pri hodnotení

minulého roka na výročnom stretnutí mohol M. Mikolaj vymenovať 13 miest,
na ktorých sa konali súťaže hasičov s účasťou ternianskeho DHZ, počnúc
susedným Záhradným, Sedli
cami, Svitom a Liptovským
Mikulášom končiac. Z úspe
chov spomenieme víťazstvo
vokresnom kole v Nemcov ciach a 5. miesto z 35 zúčast
nených družstiev na súťaži vo
Svite o Pohár riaditeľa Chemo
svitu. Na sviatok sv. Cyrila
a Metoda členovia DHZ pripra
vili 3. ročník súťaže o Pohár
'-----------------------'starostu obce Terňa pre družstvá okresov Prešov, Sabinov a Bardejov. Peknou tradíciou je aj každoročná
čestná stráž pri Božom hrobe na Vel'kú noc. V roku 2005 budú hasiči
vykonávať preventívne kontroly obytných domov. O ich termíne budú občania
včas upovedomení. Funkciu preventivára po absolvovaní školenia ukončeného
skúškou a získaním odbornej spôsobilosti bude vykonávať M. Mikolaj.
Záver patril poďakovaniu členom DHZ, ale aj všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom podporili hasičský šport v Terni. Aj vďaka pripravenosti
a odbornosti členov DHZ sa môžeme cítiť v našej obci bezpečnejšie.
Z.P.
Mladí v akcii
Mládež pod vedením kaplána Mgr. M. Babiarčika predložila projekt
športových a kultúrnych akcií na OcÚ v Terni, Mošurove, Malom a Veľkom
Slivníku. Obecné úrady tento pro
jekt podporili, za čo im patrí naše
poďakovanie. Vďaka ich fmančnej
pomoci môžeme zorganizovať kva
litnejšie a zaujímavejšie výchovné
podujatia pre deti a mládež. Začali
sme Silvestrovskou veselicou, pri
pravili sme Rozprávkový bál na
zámockom dvore. Konal sa v nede
ľu 30januára.
( pokračovanie na str. 6 )
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Šport počas celého roka

Ani v zime neleňošia

Výzva
TŠK Terňa oznamuje,
že na základe uznesenia z
výročnej
schôdze
TŠK
konanej dňa 28.1.2005 sa
vytvára členská základňa
tohto klubu. Členom sa
môže stať každý, komu
leží na srdci osud športu a
hlavne futbalu
v Terni.
Členský príspevok na rok
je 100 Sk dospelí, 20 Sk
žiaci. Bližšie informácie aj
registrácia - predseda TŠK
PaedDr. P. Tokár.
Vstúpte, rozšírte naše
rady a svojim príspevkom
pomôžte futbalu V Temi!
P. Tokár

Ak sa vám zdá, že hokejisti na obrázku sú
členmi profesionálneho klubu, máte pravdu len
čiastočne. Čo sa týka nadšenia a zápalu pre
šport, sú títo chlapi z neformálneho hokejového L__J
družstva Terne porovnateľní s profesionálmi. Majú sa aj cnn pochváliť:
stretávajú sa už sedem sezón na štadiónoch a ľadových plochách v Bardejove,
Sabinove a Prešove a odohrali nejeden turnaj s dobrými umiestneniami.
V tejto sezóne v januári zvíťazili na turnaji o Putovný pohár primátora mesta
Bardejov. Trofej teda na jeden rok uchováva a iste s hrdosťou záujemcom aj
ukáže J. Stašík, ktorý je hnacím motorom a koordinátorom družstva. A má
veru čo robiť. Zvolať približne 20 chlapov, z ktorých je asi polovica z Teme a
ostatní z okolitých obcí, zabezpečiť ľadovú plochu, dohodnúť dopravu,
prihlasovať na súťaže ... to si vyžaduje veľa energie. A nielen to. Na otázku,
kto to všetko financuje,
odpovedá J. Stašík priamo:
" My sami." A nie je to
malá suma - sezóna stojí
družstvo
asi
60 tisíc.
Potešili by sa, keby sa
našiel sponzor, ktorému by
svojimi výkonmi urobili
dobré meno.
Z.P.
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

( dokončenie zo str. 4)

Deti aj organizátori - Mgr. A.
Kivaderová, Mgr. L. Senderá
ková, A. Senderáková a ďalší Začiatok
školského
roka
bol prišli
v krásnych maskách.
poznačený
aj
zmenou
koncepcie
Ocenili
sme
60
detí
záujmového
vzdelávania.
Záujmová
v nápaditých kostýmoch. Bohatá
činnosť sa realizuje prostredníctvom
tombola rozžiarila oči mnohým
vzdelávacích
poukazov,
ktoré majú deťom. Program otvoril pán
motivovať žiakov k aktivite v mimo kaplán modlitbou a bol bohatý
vyučovacom čase a prispieť k lepšiemu
na hry pre mladších aj starších
ohodnoteniu práce škôl i realizátorov
žiakov. Deti sa mohli občerstviť
tohto vzdelávania.
aj v pripravenom bufete, ktorý
Vedeniu školy a kolektívu učiteľov
mali na starosti súrodenci
sa podarilo vytvoriť takú škálu krúžkov,
Poklembovi. Vzrušujúci bol aj
že o ne prejavilo záujem a odovzdalo
Deň plný snehu, kde deti stavali
vzdelávacie poukazy našej škole 355 rôzne stavby a útvary zo snehu.
žiakov, čo tvorí 95 % z celkového počtu. Náš šikovný kaplán mal na
V ponuke 19 krúžkov sa objavili nové starosti
aj
orgamzaciu
útvary, ktoré rozšírili ponuku pre deti duchovného podujatia v Podo
(internet, šitie a šikovné ruky, flauta a hra línci. Čo nás čaká v najbližšej
na
hudobné
nástroje,
spoločenská
dobe? Jarný detský turnaj vo
výchova,
práca
s drevom, účesy . . ). vybíjanej,
futbale
a ešte
Najväčší záujem vyvolali internetové
Veľkonočný Podolínec. Kto tam
a výtvarné krúžky. Naši ·žiaci postupne
ešte nebol, môže ľutovať. Sú
dokazujú výrazné zlepšovanie výtvarných
tam modlitby, ktoré sa dotýkajú
zručností svojimi prácami na súťažiach priamo srdca a adorácia pod
i medzinárodného charakteru s tými naj vedením
veľmi
živého
vyššími oceneniami. Stabilné krúžky spoločenstva Rieka v kostole
zaznamenali štandardný záujem a veľmi rehole redemptoristov.
uspokojivé výsledky
(zdravotnícky,
geografický, prírodovedný, ekologický,
A. Kivaderová
športový, dramatický a hudobnotanečný,
francúzskyjazyk i mažoretky). Vítame zapojenie väčšiny rómskych žiakov do
práce krúžkov, hlavne pri rôznych umeleckých činnostiach, v manuálnych
prácach s drevom a tí najmladší sú aktívni v spoločenskovýchovnom krúžku.
Pri naplňaní hlavného cieľa mimoškolskej činnosti žiakov - kvalitatívne
obohatiť záujmové vzdelávanie a tým prispieť k všestrannému rozvoju detí ( pokračovanie na str. 7 )
V škole aj popoludní?

rl

( dokončenie zo str. 6 )
vznikla zavedením vzdelávacích
poukazov
nová
možnosť
materiálnej pomoci pre jednotlivé
krúžky
vyčlenením
nezanedbateľnej finančnej čiastky
zo vzdelávacích
poukazov na
nákup materiálu a pomôcok pre
činnosť jednotlivých krúžkov. Ne
gatívnym javom novej formy záuj
mového vzdelávania v tomto škol
skom roku je, že niektoré deti
strácajú v priebehu roka záujem
o zvolený krúžok, nenavštevujú ho
systematicky a pravidelne, čím sa
stráca kontinuita a predpísané ho
díny pre žiaka v danom školskom
roku.
Vedenie
školy
podrobne
analyzuje záujmové vzdelávanie
s hodnotením pozitívnych, ale aj
negatívnych poznatkov zavedenia
vzdelávacích
poukazov
pred
koncom školského roku.

Skauti v Terni
V dňoch 25.2.- 27.2. sa v kultúrnom
dome zhromaždilo 64 skautov z Prešova
Sabinova, Hermanoviec a 13 mladých
z Terne.
V skautskom
výchovnom
systéme je základným článkom skautská
družina, ktorú vedie radca - človek
ktorý má chut' odovzdával' svoj čas
a skautské
vedomosti
ostatným.
Výchova a vzdelávanie radcov sa
uskutočňuje na radcovských kurzoch.
A práve tento kurz prebiehal v Temi pod
vedením Ľudovíta Grohola - (Tvrďas),
ktorý je skúseným vodcom prešovského
zboru. Program bol bohatý a pestrý'.
Zaujímavá bola nočná hra ai sv. omša
o 2200 hod. Všetci, ktorých skautský
ideál a spôsob zaujal, sa môž11 , apojiť do
skautského hnutia. Budú však musieť
prejsť náročnými skúškami. Prvé ich
čakajú 15.-17.apríla 2005.
A. Kivaderová

Mgr. E. Suchožová
zástupkyňa riaditeľa
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sPRÁ VA MA TRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
NARODILI SA:
Nicolas Ferko
Šimon Makula
MarekGiňa
Samuel Varga
OPUSTILI NÁS:
l án Hochruň .
Ladislav Feč
Odišiel náš rodák
Vo veku 90 rokov 15. marca
2005 v Nitre odovzdal svoju
dušu
Stvoriteľovi
páter
Ferdinand Majerník, misionár
Spoločnosti Božieho slova. Aj
keď od svojich dvanástich rokov
pôsobil na mnohých miestach
mimo našej obce, do .Teme sa
rád vracal a uchyľoval sa tu
v dobrých aj zlých časoch. Stále
sa zaujímal, ako žijú jeho
rodáci, pri návštevách slúžil
sväté omše, požehnával veria
cich a prial všetkým pokoj
a hojnosť milostí. Za účasti
rehoľných spolubratov, príbuz
ných a známych bol v sobotu
19. marca pochovaný na
cintoríne v Nitre.
Prosíme, aby ste si na nášho
pátra a
strýka spomenuli
v modlitbách.
Rodina Majerníková
OHLASY
L_...

~

BLAHOŽELÁME K
JUBILEÁM
80 rokov
Anton Kmec
70 rokov
Cecília Hajtolová
Helena Stašíková
60 rokov
Pavol Lazorík
lana Sabolová

50 rokov
Anna Giňová

Blahoželanie
k významnému
životnému jubileu
Riaditel' ZŠ s MŠ
'Mor. fF.lI{Jenjltufreáns~
25. marcaoslávi
60.

naroáeniny.

S vďakou za
obetavosť a veľké nasadenie pri riade
ní školy, za lásku k deťom a prácu
v prospech obce mu úprimne želáme
zdravie, silu, pokoj a Božie požeh
nanie do ďalších rokov života.
Starosta obce, poslanci OZ,
rodičia, kolegovia, žiaci a redakčná
rada Ohlasov
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