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OBECNÝ ÚRAD TERŇA

Vážení občania!
Prežívame čas Vianoc roku 2005
a očakávane nový rok 2006. Vinšujem
vám, aby sa radosť, pokoj a pohoda
v rodinách
nevytratili
s vytrhnutými I
sviatočnými listami v kalendári, ale aby sa
tieto dni Božích milosti a požehnania
preniesli aj do nového roku, ktorý sa už
o niekoľko hodín stane skutočnosťou.
Nech nás, našu obec a náš národ
obchádzajú všetky nešťastia, choroby, ale
aj strata morálnych hodnôt, ľahostajnosť
k ľudskému utrpeniu a zmierenie sa so
zlom. No predovšetkým si zachovajme
vieru v Božie milosrdenstvo, dostatok
vzájomnej úcty, lásky a porozumenia.
Vyslovujem úprimné poďakovanie
vám,
vazení občania, pracovníkom Koledníci.
obecného úradu, prevádzkarne OCÚ, '-----------------'
vedeniu, pedagógom a zamestnancom ZŠ s MŠ, lekárom a zamestnancom
zdravotného strediska za veľmi dobrú spoluprácu v končiacom sa roku. Zvlášť
chcem poďakovať našim duchovným pastierom za bohaté duchovné dary, ktoré
sme prijali počas celého roka, ale najmä počas sv. misií.
Poďakovanie patrí všetkým spoločenským organizáciám športovcom,
hasičom, členom MS SČK, dôchodcom, ale aj všetkým, ktorí zabezpečujú
každodenný život v našej obci, a miestnych častiach Babin Potok a Hradisko obchodníkom, poštárom, vodičom SAD a všetkým, ktorí prispievajú aktívne
k zlepšovaniu života, k pohode a zdravému životnému prostrediu v našom regióne.
Martin Senderák
starosta obce

Z rokovania obecného zastupiteľstva dAú 5.12.2005 a 20.12.2005
Program rokovania určil končiaci
sa rok, a tak boli jeho hlavnými bodmi
návrh rozpočtu na rok 2006 a
všeobecne
záväzných
nariadení
(VZN). Texty návrhov boli na zasad
nutí premietané cez dataprojektor na
nástenku aj pre prítomných občanov.
Rozpočet bol prerokovávaný po jed
notlivých položkách v príjmovej aj
výdajovej časti. Poslanci sa priebežne
k položkám vyjadrovali a návrh upra
vovali. Po dlhej rozprave bol návrh
rozpočtu schválený a pripravený na
vyvesenie po dobu 15 dní na obecnú
tabuľu na pripomienkovanie občanom
obce.
Pri prerokovávaní návrhu VZN o dani
z nehnuteľností a miestnych poplat
koch poslanci rozhodli, že pre rok
2006 sa nebudú meniť sadzby pre daň
a poplatky. V kapitole dane za užíva
nie verejného priestranstva poslanci
navrhli zmeniť sadzbu za užívanie VP
pre parkovanie vozidiel na VP, a to na
výšku 500,- Sk na jeden rok za jedno
nákladné auto.
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inventarizáciu majetku obce
Terňa k 31.12.2005 schválilo OZ
zloženie inventarizačných komisií.
Potreba jasných pravidiel a udržia
vania poriadku na miestnych cinto
rínoch v našej obci sa premietla do
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návrhu cintorínskeho poriadku obce
Terňa, ktorý upravuje nielen poplatky,
ale základné zásady pri pochovávaní
zosnulých na cintoríne a údržbe hro
bov.
Z dôvodu nových podmienok pri
prideľovani dotácií zo štátneho fondu
rozvoja bývania na nájomné byty
poslanci OZ schválili vypracovanie
žiadosti na dotáciu o výstavbu 7 b.j.
za zdravotným strediskom, ktoré
plánuje obec budovať v roku 2006.
V diskusii vystúpil prítomný občan
p. A. Zajac, ktorý navrhol, aby na
miestny cintorín boli umiestnené stÍpy
verejného osvetlenia a mohli tak
aspoň v dušičkovom čase osvetľovať
toto priestranstvo. OZ sa s návrhom
stotožnilo a starosta uistil, že túto
požiadavku bude obec riešiť.
Po uplynutí zákonom stanovenej doby
15 dní na pripomienkovanie návrhov
rozpočtu a VZN sa OZ opätovne
stretlo dňa 20.12.2005,
kedy po
malých úpravách definitívne schválilo
vyššie uvedené návrhy. Vzhľadom na
rozsiahlosť
položiek
rozpočtu
uvádzame
len
základný
údaj:
v budúcom roku by mala obec vydať
na svoj každodenný život aj na rozvoj
a nové aktivity 30 575 000,- Sk. Pre
tože rozpočet obce musí byť vyrov
naný, znamená to, že tú istú sumu
musí do svojho hospodárenia aj prijať,
čo bude iste neľahká úloha. Prajme si
spoločne,
aby
sa
to
stalo
skutočnosťou!
Stranu pripravila: Z. Poklembová
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o Z H o V o R s...

Najlepšia

1

investícia

Máte doma školáka, ktorého máme
vyháňate spred televízora, či počíta
čovej hry? Veru, získať dnes deti, aby
sa stretli pri zmysluplnej činnosti, nie je
ľahkou úlohou. Na akciách Klubu detí
a mladých (KOM) pri farskom úrade sa
v končiacom sa roku zišla pekná kôpka
účastníkov a zdá sa, že sa pri tom vô
bec nenudili, aj vďaka zanieteným orga
nizátorom na čele s pánom kaplánom
Mgr. Mariánom Babjarčíkom. Preto sme
sa od neho čo-to povyzvedali.
-Pán kaplán, na zasadnutí OZ
zaujalo
poslancov
podrobné
vyhodnotenie akcií KDM za rok
2005, z ktorého sa mohli presvedčiť,
že príspevok obce na činnost' klubu
bol naozaj dobrou investíciou.
Myslím si, že áno, veď táto
investícia - aj keď nepriamo - bola
predovšetkým "investíciou do ľudí",
a to aj čo sa týka účastníkov
jednotlivých akcií, aj čo sa týka
samotných animátorov - organizátorov
týchto akcií. Účastníkom jednotlivých
akcií umožnila prežiť hodnotné chvíle,
ktoré
spestrili
i obohatili
ich
každodenný život a to aj po duchovnej
stránke. Animátorom zasa pomohla
nadobúdať čoraz väčší zmysel pre

zodpovednosť
a obetu.
Práve
nadobúdanie týchto charakterových
vlastností sa môže v budúcnosti zúročiť
aj v prospech tejto obce, ale aj samotnej
farnosti. Osobne cítim úprimnú
vďačnosť k týmto naozaj obetavým
animátorom.
-Na ktoré z pripravovaných podujatí
v roku 2006 sa môžu deti najviac
tešit'?
Predpokladám, že deti aj v tomto
roku
poteší Detský rozprávkový
karneval, obetaví koledníci Dobrej
noviny sa určite budú tešiť na Misijnú
f

r.•.

Misijná púť detí do Levoče

púť do Levoče, najmä dievčatá si prídu
na svoje pri Jarnom turnaji vo vybíjanej
a chlapci
pri
Miništrantských
futbalových majstrovstvách a naši
skauti opäť pripravia, okrem iného aj
Jesenné skautské dobrodružstvo. Všetci
sa môžu tešiť aj na pekný prázdninový
zájazd a tiež na veľmi obľúbené
modlitbové
stretnutia
chvál
v Podolínci. Nás, duchovných otcov,
veľmi teší, že deti i mladí s radosťou
prichádzajú na faru, najmä do
mládežníckej miestnosti - klubovne,
kde sa cítia "ako doma".
(pokračovanie na str.4)
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(dokončenie zo str. 3)
-Bolo aj Vaše detstvo naplnené hrami
s rovesníkmi a šibalstvami? Prezrad'te
nám niečo zo školských čias.
Aj keď
som
"chlapec z mesta",
samozrejme, re v detstve mali hry
a rovesníci pre mňa veľký význam.
Televízia vtedy veľa času nezabrala
(existoval len 1. a 2. program) a

o počítačoch sa mi ani nesnívalo. O to
väčšívýznam mali hry. za môjho detstva
najmä hry "na vojakov", .žandári
a zlodeji" a samozrejme predovšetkým
futbala v zime hokej - najradšejsom bol
brankárom, pričom som raz skončil na
chirurgiia raz som tam niekoho nechtiac
poslal so zlomeninou, takže so mnou nie
sú žiadne žarty. Medzi najpopulárnejšie
hry patrilihry na pieskoviskua najmä hry
s "guľkami", ktoré bolo potrebné trafiť
do malej jamky - vtedy to boli veľké
súboje,kto trati a vyhrá čo najviac (hralo
sa 05, 10, ale aj o 100 a viac guliek)...
Dnes sú hry iné, ale sú veľmi dôležité,no
tu nemyslím na počítačové hry. Medzi
najkrajšie
spomienky človeka patria
často najmä zážitky z detstva Preto aj
KDM má jeden zhlavných cieľov to
detstvo čo najviac spestriť - ale ten
najhlavnejší cieľ je samozrejme cez hru
a rôzne akcie priviesť deti a mladých
k ich najväčšiemu priateľovi Ježišovi
v duchu Jeho slov: ,,nechajtemaličkých
prichádzaťku mne". Bez Ježiša by totiž
celé naše úsilie bolo - dovolím si
povedať - veľmi ochudobnené,ba bolo
b~ doslovastratenýmčasom.
-Dakujeme za rozhovor.
Z.P.
Foto: M. Babjarčík
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I ZAZNAMENALI SME I
Misie po 57 rokoch

Jednou z významných udalostí
Teme a celej farnosti v tomto roku boli
určite ľudové misie. Našu obec 22.
októbra navštívili misionári - páter
Michal Zamkovský, CSsR a páter
Martin Zanovito CSsR, aby skyprili
pôdu našich sŕdc. Sväté omše
s misijnými kázňami, katechézy pre
deti, ženy a mužov počas deviatich
misijných dní oslovili stovky farrúkov.
Pátrov misionárov si užili aj všetky
filiálne
obce.
Na
výpomoc
k vysluhovaniu sviatostí prišli aj mladí
pátri Václav Hypius, CSsR a Martin
Šabo, . CSsR. V kultúrnom dome deti
a mládež potešila hudobná skupina
Rieka Života a členovia Misijnej školy
z Podolínca - Aďa, Andrea, Pavol,
Peter a Nataša Mun, ktorá je
z Kazachstanu.
Na záver misií páter Zamkovský do
farskej kroniky napísal: " Pamätaj,
Izrael! - na tom stála a stojí viera
vyvoleného ľudu. Pamätať na Boha
a Jeho činy.
(pokračovanie na str.6)

RE K A PIT U L Á C I A ROKA 2005 V OBRAZOVEJ SKRATKE

Obec skrášľujeme

aj vďaka projektu aktivačných prác a absolventskej praxe

Poznámka: Dňa 19.11.2005 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie, na ktorom starosta
obce a poslanci informovali podrobne o práci v roku 2005 a odpovedali na otázky
prítomných občanov. Žial', tých, ktorí sa zaujímajú o dianie v obci, je stále vel'mi málo.
Foto: archív OCÚ
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( dokončenie zo str.4)
Pamätaj, Terňa! Pamätaj Veľký a Malý Slivník! Pamätaj Mošurov! Pamätaj Babin
Potok! Na tom stojí aj naša viera a identita. Pamätajte na Boha a Jeho činy,
pamätajte na Vaše dejiny, na veľkých ľudí, na kňazov, pamätajte, že Boh je stále
s Vami a túži byť s Vami. Pamätajte na Eucharistiu, na modlitby i na misie!
Zostaňte sami sebou!"
Vďaka Vám, pátri misionári! Vaše slová sme potrebovali ako soľ. A pozname
návame ešte, že aj vďaka našim duchovným otcom l. Anderkovi aM.
Babjarčíkovi misijný program "klapal" ako najlepšie hodinky.
Tomáš Majerník

{}3etfe!iem. majstra Jána {}3encúra
Mnohí obyvatelia Terne a okolitých
dedín si radi spomínajú na učiteľa Mgr.
Jána Bencúra. Okrem pedagogickej
činnosti sa venoval aj ochotníckemu
divadlu a známa je aj jeho činnosť
v hudobnej
skupine
PEDIX
(Pedagogický dicsieland). Ale že sa
venuje aj rezbárskej činnosti, to som
donedávna nevedel. Po dlhých rokoch
sme sa stretli v galérii vo Vel'kom
Šariši. Ak v týchto dňoch navštívime
tamojšie výstavné priestory, určite nás zaujme veľký betlehem z jeho tvorby. V centre
našej pozornosti je Ježiško, jeho matka Mária a pestún Jozef. Samozrejme, že nemôžu
tam chýbať pastieri, zvieratká a traja mudrci; od východu". Súčasťou betlehema je
mlyn, sedliacky dom, zvonica, kováčska "šmÍkňa" aj Soľnobanský gapeľ. Prosto treba
to vidieť.
Rezbársky majster 1. Bencúr v týchto dňoch
vystavuje svoje práce aj v prešovskom múzeu.
Návštevníka zaujmú bačovské motívy postavy starých zhrbených bačov, črpáky,
bačovské palice . . . Deťom sa prihovárajú
najmä rozprávkové postavičky. Jeho diela
vlastnia milovníci rezbárskeho umenia v USA,
Kanade, Juhoafrickej republike, Belgicku ...
Učiteľ a rezbár Ján Bencúr chce toho ešte veľa Takto vyzerala scéna vianočného programu
urobiť - pre potešenie ľudskej duše, ale aj žiakov školy, ktorú pripravili pod vedením
Mgr.E.Gorylovej.
z dôvodu zachovania svedectiev o ťažkom, ale
krásnom živote našich predkov.
Tomáš Majerník
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

Deti rozdávali vianočnú radosť
Žiaci temianskej
školy si počas po
sledného mesiaca roka intenzívne pripra
vovali svoje vystúpenia, aby sa mohli v plnej
paráde predstaviť vo vianočnom programe
22.12.2005
na javisku kultúrneho
domu.
Pestrý program lahodiaci oku a uchu divákov
predviedli
malí
škôlkári,
ziaci
prvého
a druhého stupňa ZŠ. Všetci, ktorí sa na

predstavení stretli, sa vďaka scénkam
o narodení Ježiška, básňam a koledám,
naladili do čarovnej tóniny blížiacich sa
sviatkov. Deti ukázali, že pod vedením
svojich učiteľov
dokážu pripraviť
program, v ktorom prejavia svoje talenty
a rozdajú tak radosť ešte pred Štedrým
dňom.
Z.P.

Terňa Z porcelánu
Umelecké diela stvárnené v porce1ánemali vždy
veľkú hodnotu. Umelecký maliar porcelánu Dalibor
Novák so svojimi spolupracovníkmiz firmy Grafika
Slovakia v Šarišských Michaľanoch vytvoril
kolekciu šiestich tanierov s motívmi z našej obce.
Na jednom vidime kostol, na ďalších obecný úrad,
kultúrny dom, budovu fary a kaplnku sv. Jána.
Porcelánové taniere majú priemer 21 cm. Každý
motív je vypaľovaný pri teplote viac než 600 DC
a zlatý okraj dokoncapri teplote 740 DC. Kto má túto
vzácnu kolekciu umeleckých tanierov, vie si ju oceniť. Uvedená organizácia na
požiadanietaniere s motívmiTeme zhotoví.
Ako nám povedala konateľka organizácie Ing. E. Hanigovská a tiež R. Križalkovič,
pripravujúuž nový evidovanýprogram- šálky a dezertnétaniere. Umeleckýporcelán vie
spríjemniť interiér bytu. Najmä taniere s motívmi Teme našu obec určite ešte viac
zviditeľnia.
T.M.
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SPRÁVA MATRIČNÉHO ÚRADU
V TERNI
NARODILI SA:
Timotej Matušík
Peter Makula
Samuel Čarný
Kristína Míklošová
Riaditeľ školy Mgr. E. Andreánsky po
súhlase zriaďovateľa udelil žiakom tri
dni riaditeľského voľna, čím sa
tohoročné zimné prázdniny predÍžili do
9.1.2006. Prajeme školákom, aby ich

dobrevyužili a vrátili sa do školy zdraví
a s novouchuťou do učenia!

OPUSTILI NÁS:
Agnesa Kivadrová (68)
Anton Golodžej (76)

lllAtiOŽE1.ÁME
NOVOMANŽELOM
Ondrej Feč a Gabriela Valočková
Jozef Piroh a Jana Bernátová
Rastislav Krajňák a Beáta Kancírová

BLAHOŽELÁME
R JVBlltÁM
70 rokov
František Dziak
Anna Hajtolová

50 rokov

Autor kresby: J.KoŠč, 6.B. Číslo je ilustro
vané prácami žiakov výtvarného krúžku ZŠ

Július Senderák
Miroslav Koscelník
Viera Fečová
Helena Nagyová

Starosta obce Terňa a pracovníci OCÚ Vás pozývajú na

13. OBECNÝ PLES
Uskutoční sa dňa 28.1.2006 o 19.hod. v kultúrnom dome.
Predpredaj vstupeniek od 9.1.2006 na Ocú
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